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haberler 

Blndlstan 
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geri mi 
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Yazı iıkTt telefonu: 20203 CUMA 27 ŞUBAT 1942 

\li ı;i. 27 (AA.) - H indistan.. 
dan alınan ha'bcrloro ıöre baı;lta sa
halarda hubetmekte olan Hindli 
kıtantın Hind istana. sevkedilmeleri 
teemmül edihnektcdir. Bir So'Y}'et zirhlt treni Al!Dhll İfgall altındaki mıntakaları topa tutarak Oerlerken 

Cavaya takviye kıtaatı ıeldi 
Londra. 27 (A.A.) - Cavadan 

dün gece öğrenildiğine göre adaya 
İngiliz ve Amerikan askeTleri gel 
mişt i r. ~veki l müttefikleri selam
lam ıştır. Vaziyetin ciddi oldujunu 
fakat bedbin bulunmadıklarını b i l 
d irmistir. 

Diifürülen Japon tayyareleri 
Londıra, 27 (A.A.) _ Cenubi 

Birma nyada b üyük hava muharebe
leri o lmu!ltu:r. D ün 30 Japon tayya
resi düşürülmüştiir. Japonlar yeni 
takviye 'kuvvetleri ıcti rmelc.ted irer. 

Lord Halifaks· 
beyanatta bulundu 

Şark cephesinde 

4 baltada 
387 b c m 
tardedlldl 

r Londraya göre: 1 ( Uzakşarkta J 
KARŞILIKLI harb 
İLKBAHAR il. llac 
TAARRUZU A tb 
Almanlar Kafkasya, 
Sovyetler de şarki 

Prusya istikametinde 
hücuma geçecekler 

taar aza 
g ç i 

Milli Şef Londra 
büyük e çimizi 

kabul buyurdular 
Başvekil, Hariciye Vekili 
ve Numan Menemencioğlu 
kabulde hazır bulundular 
Ankara, 26 (Hususi) - Milli Şefimiz aayın İımct İnönü ba 

ÜflU11 saat 16 da Londra büyük elçimiz Rauf Orbayı kabul bu. 
yunnuılardır. Bu kabulde Ba§vekll Dr. Refik Saydam Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu 
man Menemencloclu hazır bulunmUJlardır. • 

CümhuıTelslmlz kabulde hazır bulunan zevatı ve Rauf Orbayı 
aktam yemejlne alıkoymuılıırdır. 

t Ulge • 
ı 

mnba es r ı • 

Çarşamba giL n e 
---------~-·--· -

Gelecek celsede Ankara müddeiumumisi 
amme şahidi olarak dinlenecek 

''Mihverciler Ameri
ka ile aramızı 

açmak istiyorlar,, 

Almanlar 16 ncı 
ordu hakkındaki 
Rus iddialarını 
rşddediyorlor Müttefikler Norveçe 

mi saldıracaklar? 

Vqingbon. 26 (A.A.) - Per. 
fellll.be gilnü neıredilen harbiye ne
zaretini n tdbli ği : 

Filipinlerd.e: Yapı\ım bir has • ~nkanı, 26 (Huıuııi) w-. Urfa ı cemiyet merkez idare heyetine tez. 
kın oana.aında general Mac Arthur n;eb usu. Ro~et Ülgenle yeg~?l Maa... kere ya~ılıp yazılmadığ ının tetkiki. 
kumandasındaki kıt'alar Bataand.a rıf ~emty~tı Ankara Kolleıı .mute. n~, Zekı Ülgenin hesabatın ın ehli 
bütün cephe boyun.da şiddetli taar. medı ~.eki Ülgen hakk~nd~k~ da,:a vukuf marifetile tetkik ine. aza Re.. 
ruz ederek düımanın ileri mevzile.. ya bugun de devam ed ılmı9tır. Ôg- şad Bayramoğ1unun bu maksadla 
rinden bir k ı mınJ :'11\!)t tm.İ leıclir. l~cn. evvel v~. a~n;a o:nı.ak Üzere naib tayinine ve mahkemnin 11 
Taarruz bilhaesa ğ ceruı.hta mu_ ik!ı ceıae a~.<Y.ilıml~llr. Netıcedi! An Mart Ça~mbe. güniine bırakılma _ 
vaffakiyetli olmu~ burada bulunan ka.ra hamc.ınde bulunan şahidler sına karar ver.ildi. V şıngton .!'7 (A.A.) - İn&'iltere se. 

tiri Lord Hallfa.Ju; diin &'ece FilideUla 
da bir nutuk soylemlş ve demiştir ki; 

- l\llhvercUer Amerika ile inı-ııtere 
arasına nlfak sokmıı.k istemeldedirler. 
Duşman fiJdrlerinılzl zehirlemek için 
her çareye baş vurmaktadır. 
Pcarı Harbour vak'asınıla oldutu clbl 

diışnıa.ıı propagandası bu yolda dur • 
madan çalışmaktadır. 

İngiltere ve AmerlJı:a arasına nifak 
sokmak için l'ıllhvercllerln yapmakta ol. 
dukları propaganda hakkında iki misal 
söyllyecetf m. 

'7 Blrhıclkinunda Alınanların tn,.ııtz. 

lere hl aben yapmı.s oldukl.ırı bir neş. 

rfyatta Çörçllln büyilk adımlarla Bir. 
le,ik Amerikanın bir tufe:vllsl haline 
,.elmiş olduiu bildirilmekte idi. 

Blrkao l'iin sonra .\merikalılara w • 
tabcn yapmı.s oldukları bir neşriyatta ise 
şunlar söylenllmekte ldl: 

- uişinize gelse de &'Clmese de in • 
&iıterenln Birleşik Amerika üzerindeki 
tahakkümü yavaş yavaş bir hakikat şek 
llni almıştır.a 

ht.e bu ıuretıe mesele bütiin aııdellti 
ile meydana çıkmaktadır. 

l'ıtulınrebcye dr.vam ettltlmlz müddet_ 
çe blrblrimh:I tenkld için dalma bir ze. 
mln bulablllrler. Biz bundan tevakki et.. 
meliyiz,• 

- l\lihvercller İngiltere halkının' üç 
buçuk milyon slhıgimün arkasında sak 
landıtını \'C çarpışınad•4'lnı ilert sürmek: 
tedlrlcr. 

bize ı;unlan söyllyeylm ki: Jlu üo 
buçuk milyon askerden iki milyonu mL 
llslerden milkşekkildlr. Bu milisler ht"p 
barb anayllııde çalışmaktadırlar. Boş 
vakitlerini askeri talimlerle reçirmek • 
tedlrler. Ayrıca bir buçuk milyon asker 
vardır. Fakat bunlar 5000 kilometre u. 
zunlutunda bulunan lnriıtere sahilleri_ 
ni ve 15,000 kilometrelik sabayı kaplı. 
Jan istila yerlulnl muhafaza ile mü • 
kellefltrler. Unutmamak fc.ab eder ki in. 
ıtıtere adalan yapılacak olan bir isti • 
li.nın köprübaşı vadreslnl gönnek~dir. 

Amerlkadan aldı~ımız yardımlara &'C. 
lince: 

Aml'rikııdan 4000 tanare aldık. Fakat 
tam 9000 tayyare ihraç ettik. 

200 tank aldık, llarlee 2000 tank ver. 
dik. 

Barbetmett dostlarımıza havale et • 
mekte otdutıımuz hakkındaki haberler 
de doiru deklldlr, 

Karalarda utradıA-ımıı: za1latın Jliz
cle yetmtsı İD&'IUere adalan halkından. 
dır, Deniz zayiatımız daha atırd•. 

1941 sene5lndekl pilot r.a;rlatımu 19.fO 

eneshıckkl sayiatımızın yar-.daa fas.. 
ladır .. 

Moskova 147 meskun 
mahallin geri 

alındzJznı bildiriyor 

Sonkinun ayında ıark cephe • 
ıine Franaadan 13 Alman 

tümeni getirilmiı 

Loadra, .!6 (A.A.) - Newı Chro
alıele &'asıetoslnbı aakeri mulbMrirl, 
Alman7ıuıuı kendia1ne son derece Iii.. 
l'DlDlu olıuı petrolleri ete ıeçlrmek 

üzere ilkbaharda Jtafkasya1a kaqı 

yapacafı bt17iik bir tanrruı lhtlm:ı. 
lloden bahsedecek di,yor ti: 

Japon kıt'a!a.rının ileri unsurları bir hale.kında yaızılan talimatın tekidi - Gelecek celsed~ Ankara müddei 
kaç kilomdtre geri çelc.Hmek zorun- ne, Refet Ülgen tarafından muhıuıe umumiei Cemil Altay amme şahi dl 
ela ka.lnııŞlardır. Muharebeler bazı bed Liitfinin iıten çıkarılması için olarak d inlenecektir. 

Berlln, 26 <A.A.) - Alman orduları 
başkomutanlt}ı blldlrı,.or: 

Dokuda diiananın büyük miktarda 
hallf kuvvetlerle yaptıtı baslan püskür. 
tülmiiştür. 

Alır topçu Lenlng-rad aslı:eri tulslerl. 
nt müessir surette ateş altına almıştır. 

t:zak şlmalde sav~ tayyarelerlnden 
mürek.keb kuvveter :uunnanıık demlryo. 
lunun birçok kısımlannı t~lrli bom.M • 
ateşi altına alm~lar ve Kandalakla ile 
Luhl l.sta yon wslslerlnl tam isabetler 
kaydetmişlerdir. Bombardımanlar ıün. 

düz ve rece yapılmıştır. 

AlmAnlar, bu hareketi ıhndilı.l 

Ru yürüyilf dalcuıııın henüz dı.. 

llllda duran Smolen.ü, Briansk, o. 
rel, DnlepropıetroV!llı: Ye Taranro&' 
ıibl müııtabkem mevkilerden Nı>Jı. 
yarak Japm.ak ömldindedlrlt't", Rus
pl1nlannı altüat etmek için Baltık 

memleket~rinden ıeçerek prld 
Prusya lstibmetlnlle !aldıTmak ar. 
zu etmeler( mah~meldlr. 

Amerikan • İnıillz taarruzu 
Ankara, 26 (Radyo pnt.i) -

Sto4holınclan alınan haberlere &'Öre, 
ilkbahar taarruzu hakkında isveçte 
blrQC>k 1&1ialar dolaşmaktadır: 

15.2t Şubat ara ında Sovyet kuvvet. 
lerf, 412 tayyare kay~tmlştlr. Ayni 

müddet zarfında dolu cephesinde 28 
Alman tayyaresi kaybedilmiştir, 

Bir rivayete röre Norveçe karşı 

bir Amerikan • lngills hareketi bek. 
len~ktedir. İleri sürülen diler bir 
tahmin de Almanyanın!, tsv~~ 
lnt'atar reçirmek tstlyecekldlr. 

İsveçte hazırlıklar 

mevzii muvaffaldyetlerle deVl8.Jll eL 
mek.te i:ae do dü~anın hatlıca mev 
zilerine henüz rıirilememittlr. 

Mac Art.hur'un orta ve ıimali Lu 
zondan verdiii haberlere 11öre A • 

CDenmı 5 lı rı ıınvıactaı 

Denizlerde harb 

Alman kruvazörü 
torpillendi, bir 

Amerikan tayyare 
gemisi yaklldı 

Londra. 26 (AA) - Bahriye 
nazırı M. Alexander bugün Avam 
Kamarasına bahriye bütçealni ver. 
miştir. 

387 hücum püskürtüldü 
Berlin, 26 (A.A.) - A!i!keri kaynak. 

lardan bildirilnltlne ıöre, Alman kıt'a. 

lan İlmen rilünün cenub dofusundakl 
(J>en.JllJ 5 l•cl aayfadaı 

İsveç hükümett, her ihtimale kar. 
(Devamı S inci ıayfada) 

Bu münasebetle bahriye nazırı 
İn.gilizJ do•nmasının monkıbe'IC'J'i. 

tı.""-------------~r- ni gözden geçirmiı ve bu arada Al 

C Havacıhk mütehassısı diyor ki: :] 

ilkbaharda Rusyada 
misli uortilmemiş hava 

_savaşları beklemeliyiz! 
Yazan : Milat Tuncel 

manların Schanhorat ve Gnelaenau 
zırhlılarının ciddt hasarlara uğradık 

(Devamı S inci aayfada) 

Muhasara edilen 
Alman ordusu 

96 bin kişi 
Londra, 2 7 (AA) - Lenin. 

grad bölgeı,,inde Staraja Ruja'da 
çevrilm iş olan 16 ıncı Alman ordu 
su üzerindeki tazyik artmaktadır. 
Elde edilen veıikalara göre bu or. 
dunun mevcudu 96,000 idi. Bu or. 

Bu barb başlıyalııLuıberl muhtelif' hava sanayii Alman hesabına çalışmak- du ıııiımd iye bdar 12.000 zayiat 
cephelerde cereyan eden muharebeler- tadır. lnl'lltere tarafın<L\ d;ı Amerika vermişti r. Şimdi küçük parçaılnra 
den her llll taraf hava kuvvotıerlntn ka_ wn-a kuvveti bu ilkbaharda harbe rtre_ taksim edilmiştir. Bunlar civardaki 
blllyet ve randmanları baklunıla. kafi cekUr. Dıinkerk hezlmtt.inin ertesi l'ıi. köy ve ormanlara ynyılmışlardır. 
derecede llldr edinmiş bulunu,·oruz. Fa. nünden itibaren hıı:ıırlıuım ya başlayan Hava yollari ile yardım elde et
kat bu ilkbahardan ltıba~n hava. kuv- ve yeni yeni tayyare fabrikaları :ıcmış melerine Rus dafi topçusu ve tay. 
vetleri müvazenesinde gerek tclmlk, re. olan Amerikalıların neler yaptıklarını yareleri mani olmaktadırlar. 
rekse aded itibarile buyuk farklar belir. henüz bilmiyoruz. Ruslar da şark cep. 16 ncı orduyu !curtarmalc. üzere 
mest )azım &'elmektedir. Bu sene pek besinde hava kuvvellt'rlnln nnudane beşinci Alman fırras ı tarafından ya 
fiddt"tll ft'Çen kış mr~~ıml dolayıslle mukavemetlerlle herkesi halrctte bırak_ pılan hareket tardedil.rn işt ir. 
Avrupa cephelerinde tayyare faaliyeti, hl.ar. Bu defa lşpl edilen yerlerdeki Bu sabahki Sovyet tebliği 
üzerinde durulmayau~ ... denıudc soniik tayyare fabrikalarını vaktlle Ct"rilere Moskova, 2 7 ( A 0 

A .) - Bu sa-
reoml,, haı'Duki bun.; o{lJki·~~;lıtt iki na.kletm~ ve Urallarda bile birçok yeni bahki Sovyet rami tebliği: 
taratın fabrikaları çalı&mı ,:~bılbar fabrikalar kurmlL'i oldal.lımnd:lıı bılıse. Kuvvetlorlmfz dün düşmanla mu 
lçln l>ii.yük bazrrhklar :r•P.ıtn ir:. dlli:ror, son cünlerde İnıilblerln do kavemtini ezerek müteaddid yerlc-
Avrupanın bütün · nı'eibılck~eld (Devunı 5 inci sayfada) ri İl!le!l etmi'Şlerdir. 

. .......... . -· 

Zirai seferberlik 
Ziraat 
has ad 

lise ve 
işi erile 
tirmiye 

ekim vt. 
yetiş-

köy enstitüleri 
beraber hayvan 
de çalışacaklar· 

r···-·-·-·•-••••••••• ..... ·--··--· ... ··-·-•••M• ... -----······-... ••••••••••••' 
i Balı.lıçılık, konservecilik, pekmezcilik, bal istihsali gibi ı 
i iıln de zirai selerberlik hududu içine alınıyor 
'-...,,.._, ............ _...... . ... ..-..... --.. _..__.._. .................. -.-" 

İstanbul balıkçılığına ald bir görünüt 

Şehrimizdekj m. ve orta öğre. - 1 randıman temin edilmesi ta.leh e -
tim mües.seıelcrinde z irai seferber. , dilmekted ir. Her en titü ve ziraat 
lik etrar.:ındiaki hazırlılc.lara ehe m- okulu talebesi, hnıad neticesinde 
m iyetle devam edilmektedir. Maa- asgari 2 75 kilog ram buğday, ko -
rif Vekill iğince aliikadarılara gön _ şum hayvanı bn~ına ot. saman küs.. 
derilen ttlmİme göre, bilhassa zira. pe g ibi y-e]Ill" klcr dı 9ında 1 100 k i. 
at lisc1erile köy enst' tüleri bu m üp. lo arpa, yulaf. çavdar, d i ğer hay_ 
hem memleket dava!lına geniş mı\. vnnlar iç in de 35 k ilo yemük ol _ 
yasta i , tirak edeceklerd ir. mak üzere ist ihsala t yapaca kt•r. 

Bu okullardan yalnız z irai saha. Diğer ta.raftan, konservecilik, ba 
da değil, hayvan yetıiıştirme ve ü - lıkçıhlc., pekmezcilik gib i ziraat 
retme iflerinde de mühim çallŞma- san'atlaril~. depo, korunma yeri gL 
Lar istenmektedir. Bu cümleden o - bi tesislerle el de edllt'fl gıda mad -
!arak kümes hayvanle.rile, kesimlik, del~rini bir yerden diğer bir yere 
koşum. hiımıet hayvanları, arı ve nalci1 için icab eden fıçı, sandık ve 
balı~ların yetiştirilmesi i~leri nde f\l'ftl 1'8Ptna gibi i lere bilhassa a. 
diğer yıllara nazaran daha fazla (Dnaım 1 net aayfllehı) 



2 Sayfa 

•• e gun 
Hindistan için 
1 ngillerede yükselen 
D_g_şik ses.er 

\. Ekrem Utaklıgll _.J 
eyli Telırrar gazetesi dün çıkan 

bır baş yazısınd.l llindlst.an me 
sclesınf ele alarak ~yle demiş: • 

«- Eier kongreyi teskin etme~t 
lluıdln en uvvetU parti.sinin I~blrliğifti 
kaybederiz, onu teskin e!mek Içi.n S3 _ 

dec yekcek mu ckirbklarda bulu_ 
nursak, r.ıhbn bir a,ya la.nm:ı tehlikesi 
ile karşılaşınz. 

l\Iiişkulun halli es'ull.vetıttt Hindll 
ferin ırtına yiiklmıdden ibaret ol ~ 
rı.ık3t işleri hali De tcrltctmet de bbll 
i t ldlr, yeni blr usul bulmak, hiç ol. 
nı..zsa aramak Jhımdır.o 

Dcyll Tdgr:ıf gazetesinin 
themmf)etlc durmı tuzum görduğu bu 
m~enln 1914 den başlıyan 28 sen 

bir ~zıst bnlundu:Un hatırtlYlln.. 
lar müzmin bir d('l'd halimle w:ayıp ıi. 
dm bu m lenin ~iş btr hal t:ırzur.ı 
b ti: nmış olmasa b!lc gözönunc alın
nı oldul:'unu ıördüklerı :r.amıın el • 
bdt memnun olacakl rdır. 

in.ılltcre 1914 mulıaretml başla ı 
\'aldt n ndistanm h11du.cL~ insan 

Bfr 

SON )'>OS rx 

ba rı te in ehnlyc m vaffak olup ol:ınun • 
arasında hu hayatına bakmak klfa:ret eder. 

~Merdivenin ilk basamağı = 

Çbıhı meşh blr filozofu Konftiçlüs ~J'le demiştir: - Bir adamın her 
hangi bir ldarel'I ele ahnasmdan ene! kendi evlniıı fdareshıt h:ışarma ı lizmıdır. 

Şubat 21 

Sabahtan Sabaha: 

Genç bir şairin çok 
Güzel eserini 
Okurken ... 

\..., __ Burhan Cahid __J 
y eni $iirlen: dair mlz:ıh l"e karik•. 

tür san'atkarl:ıruıııı yaydıklal'• 
lnce nüJdelcr kulaklarımızı o kadar do• 
durmuş ki Yeııl bir ,.Ur khabı diınl:ıı 
geçince bu t re kapılarak lm~ına b· 
le baknı:ıdaa bir tarafa atıvcrlyonız 

ünekkldden ziyade mlulıçmıo ve ta. 
rikatürfstln malı oldukları ııolaşılan bU 

yeni eserler itiraf edeyim ki b:ıo:ı d 
oımmac zevkıni tathroııyordu <.eıı;I e 
dcblyatm bu en narin p r le tilıctlı ı 
yo da &iizel yazı. ince flkir ne ols 
ömru yazı masasında geçen bir adaın 
mütehassis eder. Ne zamandır H mev. 
zınııı lezzetlnJ tatmaktan m hram kal. 
mıştım. Fırsat buldukça. gene esldlerl o
kuyup gcn~lk lı:ıtırabrını tıueıen'llın· 

Fıılmt geçen gün ma mıu merind 
bulduğum blr küçuk şiir kitabı alakamı 
çekti. Mavi bir cild astünde 1>U kcllme. 
lerl okudum. aBaki Sub:ı., cenub, şiir. 
ler .. Bu genç şairin sesi.ne ve ismine ya
b:ıneı değildim. Radyonun edebiyat s:ı. 

atlerfnden bir aş!n:ılık \"llrdı. H men nç 

k .ııuk 1 fuılaruuhn lstll&d e mfk eı er 
f hı bu memlekek yüksek tab ası 1 1 

,,,---------------. sindire sfnldre ve Jeuetıe ok el m. 

1 

tmı n içindeki ylrml otuz. p:ı ç:. şiiri 

a)d nlanm~ıı başladığı zallllLnd nlterl 

'(s emekte olduğu iç idare sttbı.'s fsfni yan ın nın uhake-
\l'~C)I vade mlşti. Hlndis an bu ,j,dn -

dayanarak bir taranan Fransaya b'r m s· du·· n ba' ş a 1 
taraftan da l alnnş:ırk otuz kUsur İırka .J 1 
asker gönderdiği gibi mulıartbenin d • 

\"&mı müddetince de bu fırkaların u • -
radıkları kayıb!Jlrın ycrluinı arahk vf'.r. 
mrkslzln doldurdu. Fakat bir d~fa mu. 
h r be İng l erenin tam ve kat'i 
umcile tcrrk sıra Hindi anın emd
lerlnl tatmin chnfye gciinCI" ortaya lılr 
seri zorluğuna ~ıxtığı goriıldü. 

~ tere vt"nııği m e!bette tuta. 

Suçlu olarak mahkemeye veri 
len üç rahib, yangına scbeb 
olan kontaktan hiçbir ıekilde 
mellul 1tutulamıyacaklarını 

iddia ettiler 

v 

a 
ni 

rd· 
Kumar hırsile ne yaptığını bilmiyen balıkçı 
don gömlekle ortada kahnca işin fecaatını 

nlamış, fakat elbise, erini vermemişler caı.tı. fa.kat oyle bir hal tal"El bulu :ı- Geçen yılın Ey)ul ayı da Fener 
lı~dı ki, bir taraftan Hindi teri ıdl!i e. pa'ttİkhancaindcn zuhur ederek sÜ
mell rinde tatmin esin, dlğ r taraftan ratie ctrefu yayılan ve 9() evle, 2 Evvelki gece; Heybe!" adııda çok lıkçının ccket!nc de zar tmışlar 
cb il h:ılkuım ma.nlll daha ziyade caminin tamamen yo.nmasr. Meh - garib ve o nishctte de gülünç bir TI: az somıa onu dn kazanmışlardır. 

lmanya ve aca
ristana 30 O bin 

lirahk sipariş 
yapıldı 

Yapılan anla~ma mucibin
ce demir ve çelik fabrika
larunam ihtiyaç hi &ettiği 
aksam ve yedek parçalar 

bu memleketlerden 
getirilecek 

Bu şilrlul tahlile ve teuk .salibi. 
)'etim yok. Yalnız güzel 6Cl'i bet oaek. 
güzel olmıyundan hiç b n :n!! 

her muhanfrln b kla oldufnı içi" bıı 
m:ni kana.dlı su kele~ lerin• benzl)en 
minhnfni esrr üsL nde dur ı., u.<run 
mekkn kendimi aıamaaı··ımı ıuraı ede. 
blllrim. 

Gene ~ beni çeken ilk şi rl (Yol. 
culnk) oldu. Bakın ne Kfi:ı:el: 

Söyle bu sönen b:lhçede, 
kalbim, ı;;:ına neyleyeyim, 
Sular mahT;Un, :rökllT mağ'nır 
Senl nasıl eyleyeyfm? 

Knlblm. kalbim artık J ct.tr, 
Yeter bu dibe cöküs. 
Nedir bu tes onb:ıhard , 
Bu sebebsfz ınıırak dok- ! 

aydınlanm:ısı netJcesincle Uwde in"'ll _ med isminde btr müezzinin de ölü. vak"a cc. reyan etmiştir. Bu şanssızlık ( l) bu deıfa v~ . ~ " r--"-- b lüb -J .a.n:uııı- ve çelik fabrital:ınınızm Ne :z:ıhmetslz, ne lstckll \C ne hart'-
terc i"ln her han•I bir tehlike değur. mü ile ncıt:ı~nen )-angın faciası - ~·uuu.anında. İr ku ·· ede ya• seıli daha fazla müteessir et"''--. ~'-t'--.. ..... ··~~~ ... ..,.emı karşıt ma mere Alman. ketli bir şiir. Bumbn b:ı$ka meseli. (H.ı 
m ktao uuk kalsın. nın mulhakem~'ne J inci ağırceza.. tıp kalkan ve bu civarda balıkçılık lacxıkkıi ayağından pantaionunu çı. 

V ı d • t ya ve l\11\carl na SOO küsur bin 11. tırıılar} gibi (Sır) glbl parçalar var ki 
in~terc idaresi al ında bul n:ln K _ da dün başknılmı,tır. yapan ey&c a ında birJ evve ki karmış ve: al 1 ı__ı_ 1 . ülk r ık s p:ırlş 'J'BJ>llmışhr. Bo s!parlş. sus:ı.dığmnz şiiri a uç a~uç sunuyor. 
ı1a-. A.......f-ı-.,. ~I Zelii.Jubwa, Ha-dt--ı'n -·çluları pattikhane gece !!!~e e cnddesınde Abd- adi. «- Buna da zar atar mıaınl%}» ı-~ ,,_ • .,., ... -v .. ,,.., ,, =ı ""' ı cnn mühim bir kısmını fabrlkala. Ne zamandır b~Unl ç kll !im güzel 

cenubi AfrikanL le durnmlannd:ı tam memıutf.arından ~idetyos, Yenat- rhı bhvesine g'İtmift.İr. Dem~. rın imalatı esnasında aşınan alcs:ımı yazmm, m: nalı fınin, r.sıl şiirin lezzc. 
bir tstlldfü ~ b'UrcU!e ba .geniş y03, Leondn') O'I i~mlerinde üç ra - . Bumda Musa.! Mehmed ve lbtn. Arkadaşları pa~tnlona da zat ve yedek rçal: r t.eşln1 .etmektedir. tini ta'.1mn:ıır tç•n beni d hatırı y n b 
kıL'ııbn · lcrdt blr dun,.a o k hibdcn ibaretlıit. iddiaya. nı.zo.ran, hım adlarında uç arkada~hı bulu • ataca.kla.nnı aöykmışler ve nihayet Aradııkl tediye sekli .bir mliddet ev. gene ş:ılre teşckktir eıJerlm. Ikmek mi 
-~i t pııunıştı.r. böyle h:lnk L p-._ ~·n Scn•'not mecliai sa_ fan Vcyae1 htr müddet sonra vuku- Ve~ın pantalonunu de müsa"d 1 1 k-'•-L.. _, •. ,__ 1-.. ~ ~· ~· ~ w mem c c ..... uze .. ..,.mL'J o..uı A z:ıh ve kn.rik:ıt 'r hndudları d ında saf 
etmekle de bil:ffil, bir lsa. t ~osterm!ş. lonundan çt'k.an yangın elektrik ~on lbulıan tak} f ··~e ine onlarlıı kumar lir z.nn\1 hak ( 1) ctmiş.lıe:rcli.r. tn:ln edik fabrikaları troııtiı müml'S. şiir ve hlden ~ varmış. 
tir, fant bu kıt'alar tamam An 1 - tağı yfrzünd.en olmuıtur. Bu k.ıaım- o~w!'a bıı;-ı m ştır. . Fa~ bir müddet sonnı. Veyııel sili Şaht'b yapılan g eler neti 

uktndandırbrA lllr dil konuşur- d kıi elektrikler tes'satını yuk.artda.. B.tr mas~nın L_ haşan~~ gkecen~ d~n ~?mlekle kahvede kal.ınca. ya~ cıeslnde tısmm kıs:ı vadeli ve kısın~ c.J3ur-ka11. Cahid 
!ar. b r elinin ·wırıer, bab3lannı \'f. ı_: ;,..... nı.ıı..:'L ._m'r ett'td'k.leri cihet.. g~ saaıtierıne .Kadar m. rııa umac tıgı ~Ln fecaat ve garnbetınc ke.ndı de uzu vad u 1 .. im 

u --y .rwo uı. V } ı.. d b l c1b n e o ara.a rarlastırıl- •••••-••••••••••••• .. •••••• ... •• ... •••••••••••••••• 
bu,u bab:ılarıuıa an nbnmı gıa le ıtesisa.tte.ki bozukluktan mes'ul oynıyan eyse• ceu n e u un.an de ıasmıı. ark.adaşlarından 13e- t 
önanıle bahmdara:rat dA!m hasreUe a. I tu~-1.____'-~- dı....ı-r:. 1 O lira parayı .arkadaşla.r.ına_ .yu. ~.- [erini i.stıemişt.ir. . mış ır. Petrol Ofis Müdürü Ankaraya 

rlrllllil1'UI mı bü ı... J b Ayni p.rllar d hillnde devlet de mtti• 
n:lr ar, ve hu vakit görül ur kl b1i Kendileri i&e dünkü celsedeki ~ ve bu vazıyett;n ı.o~ubnüll- Musa. Me!ımed ıre bnıhım .a- minollarmm ihtiyacı ~in bir bask: u• 
tt-hl.ke za 41 onun :yardımın:& ıro • 80 u1ıarınde tealsatı 298 liraya Ni.. nırlen;~ek 'ktımara Q~Va~ ~e - 1ıkç·nın bu r casını k~~ul etm~ sipariş daha yapılmıştır. Bu mndde Petrol} Ofisi mü~ü~ ~alha Sa -
şarlar f kat gene cörlilıhi ki ı.rkı, dlfi, •- rgı . . d bh" pt 1., ol mek ıçın s1rtından ceketın> çılı - ler, 0 da k.arakola muracaat ede - terin mümkün ola _,, ti - buncu Ankaraya gıt:mıştır. Orada 

• • ' JLO a ın e ne ya rm ... - k l 

1 
• n .. ura e r.ıc.mlc- ı . ah k · · f d 

dini Anzlo-Sakson olmıyanl:ırı mü te.tduk1a.rın.ı söylemişler ve: rarak ortaMyah oymud §turl.b h" b te1c başından geçelnlerl an.da~~lştır. kete getlrllmest lcln lilzumlu tedbir. !ml ayı"-~ld nı ·atı1ın t~v~ ıl eletra hınaka 
rek dünya içine ıılmayı istikbal bakı l lm Musa.. e me ve ra im, a... Kurnnrha:zlar yaka anmlf, ı uıa. et. ler alınmıştır stanau a yap nn goru~ er -
m•ndan tchl li sayan lııı:UWcrhı 52.11: «- Tcs

1 
İksat.k ~dandı~ 8Y~'!:

1 

1 ıra ~ ............................................. ~=:. :rafı-nda tahkikatn başlanmı$tr. l · _J kında e.1ilkada.J:ır.ı.ı. izahatta bulu -
sı ıız değildir. kahaha,ıt c! e trı çı e ır .. '"· e e - - • nacak ve bu suretle yeni tcvz" 3t ıek 

trı'L 1• ·'l'J.J_n anlamayız kı, şahsımı.. p t • •• •• R k • 1 li k ·~ t b'ıt hı kt 
Bu vaziyette l.kl tarafı nynl zamanda A aıc azar esı g nu o . •t d . ara a ı ıçer erken enı·şte atı surıette es o naca ır. 

tatmin edecek blr bal tanı dii.')ünup za mes'uTı~et terettüb ebin. )) 1 nıversı e e sıg 
tavsiye etmek vazifesllc mükrırer oJ:ırak Oemi.şlcrdir. k i içen talebeye yer kayınbirader birbirle.. M Ev L o D 
1918 sulhunu mü'eakıb Hlndlstana bir Duruşma. şahidlerin cdbi için a şamı ay 1• • • 

1 rllll yaraladılar Kcınyalı Nuri Bakkal ın vefatının İtt)e\ yollandı, uzun lncclemelcı:de bıı- talik edi~tir. ayrı ıyor 

1 kırkıncı ıün e tcDdil! eden l )fart 
ı~n. ve iki üç yıl ı:ııirrn ınceı~ıuın -.-<>-- tu u aca Maarif V.ek:illiğinin kararile ta • . ~~elk~ gece, Tavukpnzarında. 2 942 Pa:aar Pııii ıe namn:ıını nriitea. 
sonunda Jllndlllerln de lşf.lraklerI ile Kilosu 20 kuruştan mangal 1-ı.-teııin okul dahilinde tütün"" ı"ç - 'kıışınr~ agır surette >:aralan,ması - kfb Beyoğlu Ab camUnde lilıl• Şt"-
IAmdrad bfr l rt 1\1 k feı:aıw C'U<: 1 tı 1 k I b k J kömürü satılır mı? me1crlnıiın yıasak edilmesi üzerine e ne ce en.en ·an ı '11" va a o - rlf kıra t olun:ıcaiından aruı edeıüerfn 
kııraldu. tn ıılhayet. de IIind'ilere d1!. k muştur. ederi 
nlldi ki: Zabıtta dün. Gaaltada Kalafat - Bu hadise mem e e· qniv~miıc idaııcsi de icab eden ted. Tavukpa.zannda Mesihpaşa so - kşrifieriui rica m.Rdikası 

- H1nd stanın biı'liflni mııhaf:u:ı et_ yerinde kömür ihtik.B.rı yapan Meh.. t • • • h t f d bhlerın al~asl hususunda hare - kağında Mahmudiye hanında 14 
mek prl[Je sh kendi ara_nl2th bir ana med adında birin! yakalamı~ır. :1 ımızın er .. ara .1n an kete g~mlş buluı:maktadır. Önü • numaro.11 odada oturan Şı.rhabettin ......... - ................ ~1.~~.~~ ••• 

h l .. dc'kıi Par.art ı .. ·· ·k· · .. ' > hazırlaymıx, onun merincle konu. O civarda kömürcülük yapan 1 bÜtJD VUZU 1 e muz . es guınu ~ ıncı so. evvelki gece odasına misafir gelen 1 ı 
şalım. • • Mchmed, kahveci H ydara mangal • ınestrı_n bnşlanglc! dol~.yı.~ıle profe.. enişte · Neş' etle takı İç.erlerken, a.. 

İngilizler HindistaruLın hsederler - kömürünü k.i1osu 20 kuruştan sat - ı görülebilecek sör Hıtcbe V'C Cuma gunu de pto •. - ralarındn mlevi bir mt>4>~leden kav. -------------
km bu ıenlş lııt'ada yaşınıı 270 mil - mağa l"lllkmI§. kahvecinin müra _ ff!9()r ~l' Osman tarafından tu. İn çıkmıştır. Kafaları bir hayli tüt. CUl\IA Z'l/Z/19'2 
yon halk ıı.rasın düzüneluce dil ve caati üzer.ine ~nbıta tarafından cür öniimüzdcld Pazartesi günü ge_ tünün mahıyet ve zarnı:_ları mev~uu sülü olan enişte ile kayınbirader bu '7.SO: Sa.at ayarı, '.1.SS: Bnfif par • 
elin bulunclntunu. Ulnd ilerin ke:ndl a. mü~ud hahnde ~akalanın ştır. ce3I s:ıat bire Jirml 'beş kala, ay 'u- etrafında tal;beye. hitaben bırcr yüzdenı birlirlerfle boğupıağıı baş.. oalar (Pl.). '7.45: Ajans lıııbcrlerl, 8: 
ralann anlaşm3k için bile l.oglliue konferans v.erılecektır. lamışlar ve bu arada Şnliabettin bı- Senfonik p:ırçalar (Pi.), 8.15/8.SO: Evin 
k nm:ık zorunda Olcluk.bruu SÖl'lemt. ııabib olmak haklı ol.. tulacaktır. Ay saaı 1 i 33 ıcçe ta. Diğer taraftan Rek'tör, fakiiiltede çak la Neş' eti kalçasından, Neş' et saa.tl, 12.30: Saat ııyarı, 12.33: Şarkı • 
"'i ._._ ıu ... -.a edı'nm'~'··d'-. nw· ~._.-nd:ı .... •---· ~ .. ,J ........ or•-~ı. n kararacak ve ıPnt. 3 ü 30 · ·ı k l · · d ·'- nb. d · · li ı 4 AJ b ı-..ı 13/1" 30 ,, .._. ,,.... ~- ıc ,.,.,.... ......,...uu ,_ -.. uıuu :a 1Çl ece yer ayrı ması ıçın e ıı;ayl ııa erJnl e 'ne geçird ği :ır, 12. 5: :ıns ha r =-. "• : 
~ kten c1iizUneleree elli ile dl t.cm il edil edl ve ceçe açıl ta b:ıJhy:ıcakm. San.t 

4 
u dekan1aro emir ~mıişrir. b çaalla başından ağır surette yn.. Şarkı ve Turküler, 18: Sn:ıt ayarı, 18.03: 

da büyük küt~ !O mfiJ nn Jlind 70 işte Z8 ı;eue var ki le old n gibi 11 dakika geçe ay en karan. o>- - r.:ı.1am ır. Fasıl heyeti, 18.45: Ziraat taltViml, 18~5 
ml!J'onu d:ı uman clmalt üzire e. kalmıştır, • · A Kamar.ı.smda ce. lıktan sıyrıla.c ktır, Ay tutulması Jı!- İstiklal harbi hatıraları Her iki yaralı da tedavi edilmek Çigan havaları (Pi.), 19.10: Genç beS· 

a iki k a;rrılır. repn ed • arasıra 1ı:..-ila gıızeklcrlne ! disest letet izin hu 1ar.ırın.. mevzulu konferans üzere hastaneye kaldırılmı~ vak'a tekirlanmız, 19.30: S:ıat ayan. ve a • 
İngilt.ermln tavsiyesi llttrlnc t mll_ geçen iitaiealan1an ıı.nlıyorw 'ki, İngil_ ; d:ın, Amerika, Asya ve A\Tapımın ÜSkfübr Halkevlndcn: etrafında _t kik:ata b lanmışhr. jans haberleri, 19.45: Jilıi 1 Türk mü. 

yen Hindu De "ZO :ınfiJ'on İisıüm:uım tere bu ılın "uliyeUnl E lillrıb rınd:ın ürülebilecekUr. ct;l proçamı. 20.IG: n d)O g-.uetesi. 
K -•"'•i dh l b '-"dfse .. ·1 n..zar ı;iinü sant 15.30 da Saffet Şavb 

m!lme:sslllerl toplınıınk anlaşmıya. ea • k e deill. lilerdc bulmakta.. : alBllU 53 anes u ""' " ~.. 200 ton merl.OOS 20 45: Karışık şarkı ve türkuler, %1: <İk-
; bü•t•• '-f •• tll '-s})ft d ktlr ta-f--Ann uistfkfil harbi hatıralarım» 

1 ılıır, Hlnc!u m Jeri İngtüz tav- dır ve geae Dey'li Tcleçafın mutale:ı • • un "" ernıa. e ""' e rce • ''" .,...,... • I".., • • •
1
• tısad sa.ati), 21.15: Tnnsn, 22: Radyo 

nf bbal edly01", l\tüslümanlarm suıdan anlıyoruz kl, İnıflterede 'tıll- '. .............................................. " mcTZDlu bir ~onu " yapıbc3Jttır. ıp ıgı getirtı ıyor s:ı.lon orkestrası, Bcdylc Tuzunun ı ti .. 
m messilleri '70 mllyon maıızz:am bir yeU Hincllilrrc )'iiklemeyf doğru bul - .....=.:.:.:.::=:==:=:::::.:::=.=:=:..:.:.:.--------:======---- Bugünlerd~ lnglliz dominyon.. ra.kile, 2Z.30: Saat aynn, ııJan haber .. 
ll%. ı'( teşkil etmtlerl itibarile bu birlik ııunnJar da lsitllmcldcdir, banlar bk 1arından memleketimize 200 ton 
içinde bir idari nmh riyete, katti l& - hal c;ırt'Slnln bu1111mı:ısıın, lı.fç olmaZS!\ l STER 1 NAN, merinos ıipliği getirilecek.tir. İthı:ıl 
.................................................... aranına ını istiyorlar. Flha.klka bu hal edilecek o1an 'bu maddeler muh • 

~Din a VP bulunm.a!ima 1 s TER 1 NAN M Ar telif sınai müe•acsclere ihtiya,ç1arJ 
TAKViM • Şubat 

Ruıni scııe 
18ü'7 -Şubat 

~. 

6 

12 

u 

J.>. 

119 

"8 

2 7 1 Arabi •eııo 
C 

1861 
mna -

Rcıımı ıı:t:ıo Ka.m 
1942 ıı:a 

Safer 

11 
iMSAK 

s. 
lı 

11 

u. 
00 

04 

Ô~le l!clndi Aqam YatJJı 
~ U. S. o. s. D. 

E· l~ ~'1 15 12 17 57 
6 111 g 86 ı:.ı. v. 

s. ı ı.J 19 ~ 
1 11 

İngiliz bakımından şiddetli bir Jü:r.um nisbetinde tevzi olunacaktır . 
bWunduğu güriilm~tedlr, zira ııtndls. Et kalmadı, ya.ğ hiç yok, şarabı ise - 1940 t:3fcrlnl I>azanan Alman 
tan topralma ve lilaresine sahih olduğu hlc aramayınız, harb icfndc doğan, askeri 1910 ile l9ZO arasnch hıırblıı 
hl ol duy.ıcak olursa 240 nıll:ron nü • yabud büyüyen çocuk bütün hnYa • ..,eya sulhun ınJruıt.dı z:ıııı:ınlarwda 

do-uştur. Bugün Fr.uısad;ı küçük ve hud kaynaki n ile bir t ca zaJı"ıf cılız. benzJ uçuk, basta. • ... 
karşı koYJJY.lk 6Öl'le llkh kıılmıya. mabkümclur. bir sandovfç ne kadar dil' bir şeyse 

ı _dün m ~ngi ır kıt'asında o zamanlar Almanya da öyleydi. Fa,. 
u • Bir Fr u: muh:u'rlrl Fransada • .___ -•-• 
bL'i rol OYJUnCak yıkılınııı. bir kav _ ui bu hal A&l .... n eenCAUJ s:ıpasağ • 
vettlr. n lbıık1 Dtrulistanm bu hissi kafi beliren bu endişenin yersiz olıhığıı fik- ı:ım )'etlsmekten alakoyma 'ır. 
ckreoeOO ı;;:ırahatle cl'l1)'1Daclti'ı ııanılm..ı.k.. rhıdcdlr. Fikrini teyld için Deriye Mantık bize s:ıtlam görünüyor, fa. 

ta alacak ki. kütlenin ldittör sahn51nda siirdüğü delll şudur: knt ıer~ien ö1le oldu!um: 

öfi. bir ~Hvme sabfbl olmasma rnfrmeD 
.Japonlar bcı halk lll'Ulllda durmadan 
~a ~ acmnılll olmıyan 

mwwwln Jınw.M•t.11& çal.ıııldktadırlar. 

cU..,. Zl,al.u~ 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

-0--

Diı tabiblerinin toplanhsı 
Türlt Di~ Tab'bkri Cemiyeti, 

dün saat 14 te Etıbba Odasında 
Suad. İsmail Gürkanın :rıcisliğinde 
senelik umumi heyet toplantıs nı 
yapmlftlT. Toplantıda', yeni idare 
heyeti r.eiSnği ne • profesör Kliznn 
Esad, am1ıldara da Ziya Cemal, Su 
ad lsmail Gürkan, doçent feyzu) _ 
]ah, Neriman. Halil Hasan, Nihad 
Hulfısi ve Kemal Yüce acçilmi~ler • 
dir. 

Ruznamede bulunan maddelerin 
müzakeresini müteakıb toplantıyn 
nıihayelt; veıtHmfttir. 

lerl ve borsalıır. 

lstanbul borsası 
26/2/942 ~ıl!1ş - ktı.p:ı.mş !latluı 

Clili.LEJ' 

AC1lıl Vll ll l) 'f.11.J 
ıOIH1ra ı Sterlin 5.22 
~ew-T lı: lOOT.>Glar 132.20 
tM!rid 100 Peçeta 12.89 
., h:ılm 100 t.no Kı. 30.8875 

B:X allt.ın llrn 34.00 
24 arar ık b:r gram 

k.filce altın 

Esham ,,.,. T•1ııvllll 

480 

% 7 1934 Srvas_Erzurwu 2.7 19.9' 
Şark Değirmenlert 4.80 
'I'U!:ik Umıımi TiJ'a,tro 3'1.-



27 Şubal soıc POSTA 

~Zi·D.A·A~· _ 
e va b çele i 

ıl ur ima ı? 
iklim, toprak, bahçenin büyüklüğünün tayini, ağaçlar arasında 

bırakılması lizımgelen aralık meseleleri 

lıll.Ale.rUI ~~ ... ., -. & -..... M.o•&u.•-.a.aw .., .. .__ -· - - · 

Bahçelerde nane, 
maydanoz ve 
dereotu nasd 
yetiştirilir ? 

jSon PostalS PO R 
Borsada boynk kayak 
mnsabakaları yapılıyor 

Beden Terbiyesi Umum müdürltllil amlan müsaba.knl&r mııkavcmet, hdıı 
lta7ak teder"S7onu tarafından bavrla - ft ka~h tn.lş ola.rak yapılacaktır. ıs 
nan müsabakalar 28 Şubat Camarlesf Subat saat JO da mukavemeı, bir Marl 
riııll Ulwbtcıa ;rapllaoalda. ~ ln9ma <Devamı 3/% de, 

( " on Posta,,nın bulmacası: 12- (8) ) \.. ______________________________ __ 
BanlOTdan 30 tane•ini hallederek bir arada yollıyan htt 

okuyucumuza bir lı•Jiye takdim edeceğiz 
Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 1 9 1 O 
1 - Bugünün 

mühim badisele • 1 
rine sahne olan bir 

deniz (7), Yemek_ 2 -• 
teıı emri bazıc (Z), :ı---ı--ı--, 

! - Bfr erkek 3 
t.mJ (1), Ayıttan 

Ye banıt.aıı 1'lr 
1liç (4). 

3 - Yıldll'llD pe 
ken (9). 

• Elemin 6 
CC). Soru ed:ıtı 

(ıl. 7 
5 - Bir kadııı 

ismi (C). 8 ' 
ı - Bir enek 

9 lsmI CC), Ne!a 

{%). 10 
7 - Tarla mah 

nllerlnln earar - ı 1 
dı.tı mnslm (5), 

Acemce Jiis (l). 12 
8 - Uzak ele • 

tU ( •), Fransa 
aUabelhı.de bir harfin teWtın ,üU C!l • I bislzUji n &ersUtt 7ilzilnden eUnde:D 

t - Yıbmaktaa emri haSU' ı 'l, sı.. kaza oJb.n adam m. 
ab11 (5). 5 - hı ahmbı birbirine diişürmcık 

ıt - Kırı.1m.ıt (5), Rusıir (2), leln d~ı tarafından aralarma 
11 _ Bir emek i8ml ( .a) • konular (S) , eski devrlu hAkiml ( •). 
ıı - Bir baT\'&11 (!), Bir JDtıhaDe N~ 80'1 (1). 

eanatı (5). 6 - Eh~ "!, Pan (5). 
Y..undan asatıYa: 7 - Llfieri sanayide kullanılan btr 
l - Hırlsd:ranlıkta en 7tlksek c1bd nebat m. Tersi çoğun Eıddı (2). 

mabm (4), Rabıt edatı (%). 1 - Teni blr rula maddesi tıl, Bir 
z - Bir renk (!), Blr denls nakil mvwmm ( 4). 

vaaıta.ı (5). 9 - Bastıtımnı mahal (3), nır m ; 
s - Para bor.an (5), Atıııda Pline Tamuz (2), Kab11e (!). 

~n cıı. ıo - E:rtrek cıı. orıa <3>. snınm.ııı 
' - MMıJıeme1ercleıı o&kar Cı), Dik,, ft beUrwls (5h ..--~ 



Z1 Şuha\ SON POSTA Sayfa 3/2 
r· •••••••••••• ...... ••••••••••••--•-•• .. •---••••••-•aaaMaa ... aa .. 

:;par: Bursada l son Postanın edebi tefriluuı: 10 ~--····:·----, 

kayaky~pü~~y~~kaları j 0Kü4jl(~ 
- Aman yoldaşım seıdlrmen, şu ha./ zatıp bir ıktlnü kıstı] bunu ;rıpabilir rannıştL Kür Bafırı .ııti.Jar karıslle değ • N kl d •ı 

nelere bakar cibl eylen. Hntun "'U re • miyiz? : . a e en: ll: uazzez Tahsin Bcrkand 
., • mthıl kaka kaka pderken rönlüler. tıı.. (Bq ıanrı 3/1 de, : Kayınrvalidom.llı · d 

lendir. Mmhı ile Patroaa bağırıhlar: tiya.r kadmnı ellııde Jr.ii&ilk bir rencr saat 11 de iniş. ayni rün saat 15 ele ka. :camın vaktil evın w e ko- ğmdan dclayı memnun olduğunu. 
Dedi. Patroııanın yiittğf şiddetle çarp_ - Nedela Japam.ıyalım? -rardı. Feıaıer şetld. usakbştıkça sokak palı lnb ıntisabakaları iora. edilecektir. ~odada, saba~ yaşadığı .~:;r söylüıyor. Bu ne deme.kti:r? Sen o-~ 

h. Ali doğru söylüyordu. y-;ıu k:adm AU arıı:a.-ı..~ıarmın ·--"ft-• ......... ~ ... ı.ıı k •~•--'-ul, ... _ ... ,,,.... n-- Tr---'ft, n-ı-,. :..,.;......,.,. mi.. kadar go - na yazdın mı? : ~·•· ~ ....., Al'.._ ............ ,, ararıyordu. ...,wuıu .a. ... _.., .......,._ ~ ..... uv- : .......... u..- U:Jm..'U girrnedL H·-1 B .. ı~.l Ö . b v • 

., .... andan s:ılın.a s.'11.uıa ı;eli1uıUn. HaUl gektl: Ellerini pala saplarına 1apıştırarak Erzurum: Anlta:m. Zlraat Enstitüsü mas. :r.iımıi tahfiil etıme ~ . ı::;.ıe- Uı soz ='UOO m~ın ana dog-: 
atılıp yakasına yapışmamak için ken - Haydin aŞchude taıshiınaıı gi • dikkatli dlttatu ilerlediler ... ,1 son·•-n raflarını umum müdürlük na~ a.- :ve kalb;ım; .... ·ı.- · ndge,k.kend.i b~ımın rudan doğ-ruya cevab verın:..yeceği: 
aı· kU • "" ..... • - ......... ı .... , eıduy,'.c:tT•ved" · ı..:ı-- • nı zor zap t. • t!elim. Anda ;ı:ena.<m sö7lcşürüz. iL12ıci ev önıinde durdu. Bura.sı insan tarak mü.sabakalara tşt.ir-.&k edeceklerdir. :şüncelo.ri samiani ol 117~.. U- nı an RU111u.. S 
Kadın çıkmaz sokn.b sapınca artık İlerleyip Şehzade cıamli avhmın:ı gir. uzansa saç.ağuıa erişeedt lı.ad:ır alçak ve Masrafları kendilerine aıd olmak ttzere ~çalıştım. Sabah n arak .. gorım.eğe - Evet, birkaç satır yazmıştım~ 

onun oldıığuıın hiç 'fUı.ıhe kalmanııştL diler. 1'.M.a avlu bomboştu. Merdivenleri yalmk:ı.tlı bfr kuliiıbe idi. Ba.lllln ku- arzu edcın her sı>0rcu bu ınüs:tb&kalara :cereıntın ~~d·r~~ı. guilne.ş 1ı>e1 n- Mekıtıı.Lb üızeri.ni.zıcle mi? : 
l."ö.rekleri cöiiislert iclııde «küt, küt» çıkıp mermer tsşlık.taki şaılırvaııda eL :-41-..ır . edebnecektir Miisa.bakala.. : nık a 1! yeş da ara Be ber .rd. o·· ,ril : lafına dotru w:uıclı: ~-~ • ı bl rasl :re verdıi.ği sııraıda şu noktayı a - . Ü. ıra getı ırn.. J ıı-e se -: 
~~dvuraw· Kçık:ma.'Z ııobı:t başına dei;ru krlni :rttzıerlnl yıka.dılar, Uerdekl pcnce. _ ~ör Dafızuı damı önündeyiz. Eter ra b~Jamada.Mn .. ebvvkae 

1 
rdr me mkJ :çrkçaı ıcVi.rdüan: Bütu··n so··yı-.ıı·kıe- 'ki'.ll1b "'.e hüstcan .. a yak. ı.n bır mektııb5. 

yuru er. "öşe lı""'" .. a Maslu Pı··t~o ı .a-- btrin "rl • d ı M··-• t •. ~.. f:ıl"' t;.'\.1 t H -~·u .. "' • re erw:.u e ıı :p oı..ur u :ı.r. ......u bahçe duvan balamaaak blrblrlmlm o. 7l&Pılacak. ı.r... ,_... a ~. ~ an so~a .:r.iım ve yaızdılk±arım bo tur. Ko _ ., entı a . e tı. .atta send~: 
nanın dirseğim dürttı:i: ayakta kaldl. Artılt k.Jmse duymadan mıu verip atablllrb:. merasimi nıötea.Jtlb mülla.latla.r venle • :::a.mdarn ayır.ıılı ak . te ~, . f- bahsederlken bıle eski hıtı§ı.meti ve: 

- Beli lf.:ıJil, bu hatun olacıı.k.. B3 n.tıa rahat kornışablllılt'rdl: PaU'ona ktlr : · · m ıs mı:ı,orum, a öfkesi yok : 
ka, sondaki hane kapısı önüıı"'ft durdn.. BalU karanlıkta ba.<Jınt ııalla.ılı. Göz - oe • : {at nıçın? Bu suale cevab Yere - . . • ı 

..., Hah1e röre ««Ue yeşilli .kaclının kapısını ıe.rı kelli ıöaü. ~bl pM"lıyor. sık sık 80_ Lig ma~ları :rnıedim. - Çok tıuhaf şeyi i 
Ali eğilip dlzliğ'inl b'ığlıyormuş rlbi çalıp açtırır actmwız lo«l1e dalmak» 1uy d ld : O h..... • a t D •~ı or u. l\.lııslu yavaşça ıokn u: °'-". ~..._1 A·jant·ır.mdaıı·. 1 ..... -rı pa : n ı~ .~in sonra, kayınvalide- - Sen dünyavı tamma7.Sın kd 

Y P 1• urnp &J ce gördüler. Yrşllll Jr.a 7etip ariaealtt. Ali bu clüşli~Ji tehll - .a.ı.,, ~ u:""" 16 •• ...,. - • • ıı.. •• b-· .J • • dın sokak a:Vna do~u tllkkatH dik keli buluyenlu: - Jtuliibe babçealnln duvarı var. zar g;inü yapıfac.ak Ug ma!:ları. ;mm 'l.Jtiıtıüın ısra.rlanna ve göz yac:- z:ım. Buınu hiç de tuıhaf görme!: 
•-•ıı ... ftkt·'-- - CHali.11 duvara dotnı ~kt!J çabuk omuz :.·ıanna. r<>;rn.,en Ya~""'·kta ikaıama"'- Ben Allaıhtan ümidimi kesm'iyo -..= · 
.,._ .u.A ....... o sonra koynundan nnah - :Fcryıı.d eder yoJ.daenn. Anı an:sırm Fenerbahçe stadı: SaM 10 Anadolıı d: .....,... ...._.. -
tarını çıkıırdı, llapıyı .ı~ıı.ı bir lahze için: ver, aşup, bakıp dönelim. umu: n Şekib, Fazıl, Zeki. • : un, Ista.nıbula iaıd.im. rıwn. : 
de kayboldu. bastırmalıyız. t~çtt birden duvara yanaştılar. Duvar : . iki iha:fta içinde hayatımda mü Sabıırsnlıikla tekrar eUim: ~ 

·H Dedi. Ansmn bastırmak için haber • alçacakh. llalil arkadaşına omuz vere. Sııat 12 Beykoz• Altıntui:: D: Reşad, m.: ıım ibıir d,,.O-iıc:iıkUk ol ........ •.-". u·. Ka - - Mekı""b "'"'rede?. : 
uç arltadnş Şeh:r.adeb:ışına eski ortalar sizce eft "irebllmck I!zım releceğlnl ceği z:ıman All kolıınn tuttu: Müryyed, NeJat. tyınvalidenti°h ı ·k •~ ,.. ... ,,.., · k x..__ _ """ """" : 

önüne dotru çık'ılar. K~hveci Ali sebil dttşilndWer. Asıl can alacak oolda da : a;u 
3

"""n sevm•I';?, 
0 vıneriın rn.e!ktulbunu bir an ev-= 

önünde durup Patrona ile Muslunun bur.ıd27dı: Eve ı:izllce girebilmek? - Acele eylemen, sa.breylen. Bahçe Saat 14 Vela - Deyoğlu: il: Selami, fa~l~ aramnrza kalın bir duvar öır- vel gör.rn€1k. iıQin helecanlanmıştım.S 
yilzlı:rbıe b:ıkh: Mmlu cururla öksürdü: kapııR aralıktır, diye fısıldadı. Mustafa, Dalld.. . :muştum. . Kay.ınvalidern yanaklarımı dli~a -! 

- Söylen yold:ı.şUll, badczln ne yap. _ Hanenin b:lbçesl duY&rı sukak üs- Üçü birden ellrrile yokladılar: Sahi - saat 16 G. Sa.ray • Slile:vmanfye: ıı: ı ! * drıktan sonra çantasını n.(,.tı, bir: 
ınağ'ı düşünürsüz? tüne ise ben ati.ar, ain'riın yoldaş.mı. 1 den bahçe kapısı arslıkiı. Muslu ya - Adnan. Sadık, Nihııd. i İ~anbula ~ar.Ll" varm.a.z i.:lrk işim, zarf a:kar:ıp bana uznttı. Telaşım~ 

l\tnslu ses çık.ınmatlı. Z:ıten arkadaş- IIaW aes çı:karmadan dinllyordu. All vaıwa ltıerl1e isydı. 'Bahçede ıfü boyu şeref stadı: Saat 14 ist. Spor _ Tak.I ~Feı-1..ıdwı .lleyı:ın yaz:ııun~:.ne git - göstenneımeğe çalışarak kağıdı çı~ 
lanna. uymaktan başka bir şey düşün. itiraz etti: yaban otlan vardı. Muslu kapı aralığın. '1m: B: Mın:after, Bahaet.tfa, Bül~nd. :mök o~u V€ onun uzennıde yaptı- kard:ıım ve dikkatle uıkudum: : 
düğü de yoktu. Patrona Halile gelince, - Ya dııvarı yek ise? dan 1Ml$mı uzattı: Saat 16 Beşiktaş - Fenerbab.çe: H: ~ğ'ıın: tesic ~ana üç ı:;en,clik ıbiı· müd. cSeıvgili an.nec.iğiım., ~ 
b!r ayak evvel yeşilli kadınla konuı.iabllip _ ?... - Gelln yolda$1.1Jl. zl Feridun Necdet :detin beni :ne derece değiştlıım.i.ş r~ .. : 
Nlgimn izi iizttine dÜ$1"bl'ml!k ~in içi - Asıl anı keşfetmeli. usuna rtrdUer. otlar arasından ar - Şa ' • . soldu~ biır :kere daha ~~bat etti. .... ..... ~v . gun yolladığım m~tuıb,E 
yanıyordu. Kahveci Alinin cöı.lerl lçiııe htrona ba•• .. •ı salladı: kaya dotnı ilerlediler. Burada alçak bir Kız okulları voleybol :On'lmla U.7Jun uzun işler·mizd ıstemedı~ım halde, çok sert bır ifa: b:ık dlşl .,_ :k ,....,,+,,,,ı,. .,,. 

1 en de ile ya.zılıTlıl.Ştı. Bunun si:z.i mü-: 
arak erınt gıcırd.:ı.1.a. ırıeırdata ho _ Dut ru yoldaşım. duvıı.r daha vard1. Duvıırı aşınca, Zell • müsabakaları : on.....,v""":: uvey anam.la aralarında teessir etırniş olım.ası beni çok üz_S 

murdandı: • Muslu lk.ishri de kollarından kavrayıp kanın küçük bahçesine lndller. :geçon muınakasa ve kavgaları an- .. . . . : 
- Su kahpeyi ele ı:eçü~bilir mi;Jdik oturdukları penecnıden indirdi: AU yeşflH kadının aturdu~u eve baktı. ;lst~bnl Kız ft Erkek okullan ara • slattıı Ben de ômerle aramıızdaıki d';_l. Sı.:ze kırıa~e etin~ sızden ş'.r-! 

dersin? _ yüriiyün, bir kolaçan edelim. Ev karanlıkta hareket.siz bir kale duvarı sındaki vokybo~. maolarına &?i'en Sah :vaıziyeti kınaca söyledikten sonra kayet ~k ~miştn;_ı. I\-'!:e~ -: 
Ali de bunu düşünüyordu. dutlııkla - Kll.hveel Ali bu teklife de itiraz etti: ribi duruyordu. Pencerelerde hafif bir ve Çar6amba günlm devam ecUl~..ir. ~dismden banıa muntazam b~cr hı:1-~k~ acı sözl.er kat ıyen sı.ızeE 

rmda umuı!suz ve kederli blr gülümseme ı t ı IJ-k bile •oktu. KandUl.i ıus tfıesi Tlcazet lisesine hök. :crpartııman lkı!ıral """""~ını ı,..a et aıd degıltliı.. : - Olmaz, ıüı>eründüz b r ba un ef' ~· " ıelmfşür .. • a.u....., r...... - • 
gerildi: etrafı arı.ıınlıumuız. Yiğitlik tşl bozma. Halil arkadaşlarına sokuldu: men pllb · Cilmhurlyd kııı :tim. .A.mıeaiğiım, sı'Zin yanınızda, si .: 

- MiişküI yoldaş1m. d.an yapmaktadır yoldaşım. (Arttadaş • - Bunda bahçe kaptBı olm3k ıa.zım. lisesi 7- 15-9 a mulı:ablı 15
•13•15 ile ~ İlk defa olarak. para kuvve _ zin şefikatiıniz ve muhabbetm rzlei 

Patrona sağ t-Uni palasının kara ka. lannm koluna •lrıUl '--1-ın yolda!'""'. Ekin anı bulalım. İnönü Jr.a 11.seslııi ,enmlştlr. :tıUe biır :iınsamn, hirka" nün i""'ri dlolıu geçen çoculkll.u.k ve gençlikS 
la.kları üzerine koydu: şunda akşama :e kaldı~ ~azıdda ;.;; AH fısıldar rlbi cevab verdi: Erkek okullar arasuıJaki müsabaka • Esimde biır f!V dlöşeyip d~;adrğ~ v; güınlerimıi 'W1u!.ma.k şöyle dursun~ 

- nu dilnyadıı asin oilın ne var der. şorba içelim. Beynelil.$aln (1 > varır. ba. _ Beli. Balıı;ıe knı>F>ı 6unda olmak ıarm ne~lceleri de tudm: EYerLeşüğfou hayretle gördüm. onları her zaman yadediyorwn ve! 
siz? Ekmeği dahi çifnemeden )'iyeme • ka.rız. Sok:ık üstilne bahçe dınıtırı var gerek. Bakalım yoldaşım. Cstıerlnde bir. Ticare~ lt9'Si ~lm.ecllğinden İstlklAl : Ya:kac:ılkltan indiğimin haftası- size karşı [rn1bimdeın taşan mrlnnetE 
flz! ise elbet 8ş:M' i!.'Criye gireriz. Yok, yetfse denblre bir gtiriiltii tıldu. Voü birden Ust:tıi hillcmeD pUb sayılmış'.ır. e.ı,,ıı Te sna, Taıksia:ndelci apartımanıma yeır ve ışülktan hisleri hiç bir suıretleS 

Ali içini çekti: b3.,..ıtaea «kunrpasn kurulur! palalırını çektiler, duvar boyuna siper rakkl lisesi 15-8 e kar$ı 15.15 ile Bay: ~leşmiş ve yeni adresiırui biır taraL sarsı:lıını)'Ql'. E 
- Bu mııslııhat ana beıuemez yolda- Bu plan Patronaya mülayim ~Uyor. aldılar, Solıı'k bile almıyorlardı. rlyclisesini. Vefa ıo.ıı e karşı 15.U lle :tan Neziıhe Hanıma, biT taraftan Geçen ~kıtıubumdtın sonra ma5 

llJ!l. du: Yulmnda bir J)encere carwnm sıy_ Taksbn Useslni, Dayıla.rpa.şa '7-9 a mu ~dla ~ayınıv~·ideıme bil~irmiştim. . neviyatıım epeyce dü7.elmişt.ir. HL~ 
Yavıı.ş yavaş «çaybıınr» l•re dn~ru _ Öyle edelim, dedi. .Mır ağır Be. nJdıtını anladlAr. Yeşilli kadın farkına kabll 15.15 ile ıtabataş lisesini J'1'UmJş. : J3fırkaç .gun sonra bır sabah, hı.ç maye eıtUğ.inirz küçük hanı.mefen .: 

yiirfidüler. Patrona Hlılil kalı.lmm üze. :ra.zıda Iu<liler. Gön 'Dal.arken birer çot'_ varmış mıydı? Ya, şimdi b:ı~ırıp çağır- tlr. ~bek'.lernıed~ bU: anda, Şaziye diden gelen mek.tub beni ç.ok ~ 
rinde durup ayaklannı gerdi: b:ı lç'ller. Al!şam nam.azından sonra mata başlarsa!... E 1cr· .. bak l :Hanım telaşla geldı. nrı.ın etti. Bu su.retle artıık karaT'Sl!l: 

- Kaldırıp götürelim. çıkmaz <::Okaka yoUandılar. !':ok:ık b'.l. • Üçü de tltrfyordu. Kadın bahQCYe ~lr. S' !m musa a an ~ - Ömerden b~r roektub aldım. biır va7.ıiıyetten kurtulımuş oluyo ~i 
Ali ~dil: şma vardıkları zaman ortallk b*.e ka- diklerini rörnıiiş veya sezrıılşse şüpbesb 1 Mart Pazar &iinü saat lG da Tak.. :Y~larından bir şey a.nlııyaıma- ruz. : 
- Olmaz yoldaşım. .\nı evinde basıp 11'Ylr&l"IUl baSacak, kıyamet koparacaktı. simde D~ılık - Eskrim • Tenis klii.. :dım. Bana senden ityi. haber alda _ (Arkası var) S 

11zıltısız söyletmek ıerek. [Boynunu u- (1) Akşamla pim araa. (A ka ) t1iinde eskrim müsaba.k.alan yapılaoald:ız. \. j . r al var -· -·---~·- ··--···· .............. ... 
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den: 
1 - Tok chn l\lnhmudpaŞ3 nıa.halle. 

sl.nden Sarıkcı so atında sağı vakılte 
iken lınlen Tekkeşin othı olu AU kansı 
bahçesi solu Berber o lu Huse7in vcre
sesı hanesi ve Elmayı o lo Fehmi hah_ 

çesl önü kısmen yol ve kısnıen Berber 
oglu llıısan veresesi lıwıcsl arimsı El. 
mll)ı oğlu Fehmi hçesi ile mahdud 
taJımlncn iki' dönllm b hçe1ı havi lkl 

Yaza11: Ruth Feiner Çeviren: lbrahim H ogi 1taı1ı harabe ynz ıutmıış h'.UleYı ınuşıe-
Janct bu gecelftt ne zaman satın al. Ba ~oelfk snf do)a doya SC'71'edil ,, blr şey lstcml)or, yalnız kocnsının ıele. mil ve tapwıun Z/!2/Sl!I giuı ve J0'1/34 

4ıtını pek iyi Jıatırlıyam11ordıı. Cann~. mek Icln ) ratılmış bir bı:uilaı idi. cet! Cu~i iple petlyordu. s:ıyılı Uıpu senedi ile Çcltenll mnlıalle,. 
de buhındugu sıra.larcb bir dükkanın \it Der en JaneUn as.la. unııianııyae:ltl Cunı:lrtcsi &lbalıı Plfer telefon etti, sinden M~fa l'ılelı.le.Pcl kansı $ııklre 
rinlnde gormUş, önttnd n birkaç dela gilıı ı:cldl çaıtı. Butdu dünyawn. lüüna. ve gece s;ıat on birden evvel geiemlJ'c. ve m~~rek1erl n:ırnına kayıdh ve SOO 
C'eçtlkten sonra.. içeriye ıclrcrek epeyce tm rilıttşten ışıl ışıl parlıyarak sanki oetinl blldfrdL Gayet mllhhn bir ndam lira kl7met t.ahml? edll~n balıçeU ev 16 

de pahalı bir fbıta alıvermiş, 1urüuna neş'e De do!dutu, 111.nı J;>lycrin konuş. onu 1emcte davet etmlştL GlLm m • Mari Pazartesi etin saat 11 de Toknd 
sulh lıukul mahkemesi ı:ılonunıb ııçık 

dönuncc de, yat.ak od:ısmdakl clblsc do. r.uya b:ı.şladıtı ı:ün!. zımdı. Amma, rene bir kolayıw bnlup 
lııbının üs• gözilne yerlP;ŞUrnıl$ti. O za. O sabah ı.umttılarım ano:U bitir • menden sıvış=ı.caktı. Ne o! •. Cici Jıı.nei 

nınndanb"rl de orada duruyordu. m!şieırdi. 'Bahçe w tundckl kapılar ardı. kızmış, kırılmış ldL Bayır: hayır bunu 
Janet bu gecellf:inl J:l.rmlyc bir türlü nıı kadar açılın~ ve parlak ~eş ocl:lya umamllzdı. O 1daı anl:ırdı. Kendisini 

lny:ım17ordu. Bunun ipin ola~n üstU dolmuştu. Plyer elleri cebinde bir aşatl bcklemcsindl. :Yanında nabtarı vardı. 
bir sebeb olmalı, bir tırs t eline dilşmc_ bir yulınrı dol:ı$1fOrdu: soluk aJmacl:ln. Janet o gece, 1eşll geceliğini dolabdAn 
llydl. Oysa ki b6yle bir fırsn.t asla gel. heyecnnb, lhtlrasb konuşuyordu. iten. çıkarırken az kalsın l\iuaoaktı. AYDa. 

)ordn. Evlil k lıayaUıırına :ırlık knnık- dlsinl', asri hayata, medeniyete, sosyıı_ nın karsısına rcıçuek salındı. raksetU; 
wmı.şl:ır, tocaslle kardeş olnıu~lardı. llz.me, slncmalıı.ra, tclevfzyoma, bomba.. pembe kadife tlyo~ı çozdU: b:ıfıladı 
Y•Unr vanlı ki kocası Plyer, ya.tak oda. lara, tayyare hiicuınlarına lfınet ediyor. durda. Sonra yntatm:ı uıaıurnk, ılık; 
Slllll gelip de bir kerecik obWl onn öp_ dllzccsl etrafında olan her şc1c L'\netl mis ko\ula örtülerin altına blizdldü, ı;c 
mcm.lşil. ediyor, fakat bu siıvüb sayma bomb:ır. ~nln saat onu vuran tatlı sc-
Doıtmsunu iskrst'nlz de. hiç sebebsl:ı: dmıanınıbn 7alnız 'bir şey, sevgili ıtnrısı 1 sin" knlnlt lmb:ırtlL S&!lt on butukta 

yere b!rblrlr:rlnden uzaklaşmışlardı. Asıl Jancte karşı olan a!Jkmı nzak tu U) ordu. tel.don çaldL Jand ttihılf bir önduy u 
gücü.ne giden de bu idi. Ort:ıda haklı bir Evet karısı her şeydı-n ıistuııdiı. Sayf ye. Ue lr'ıkfldL l'alm!ıyak aoray k~. Ye 

ebl'b, mesl'ı;, bir kadın, veyılhud ne bl. de kiiçilcük, kuhı sibl b:.r ev s:ıtın alm1l1. ııonsuz bir kızzın]ıkla 7andı, tutuştu, Vfl 

leyim bir erkek o!s Ull. h:lydl ne)se tı, k:ınsı oraya ~ltmelı, ve blrkaı; ıUn arkasın n da cnsesinılen aıpt11a sotuk 
idi. Fule.at ortaıb fol yok yumurta yok yalnız başm:ı onda kAW"ak kendlslnJ sulıır dökü.h.i)'onnu.ş &"ibl oldu. Koeıısı 
iken ruhen ve bedellt'e birbiri rlnden n.. beklemellydL Muhakkak ona dönt'cek, telefonda: 
cktaşmış olınlık en recı bir ~·dl. lmyn.tlarını yeni baştan kuracak. böyle. - Affedersin clclnı. Adamda.o bir 

Acaba Jıınet kocasından gerçekten so. ilkle fklnd bir b31ayın:ı çık caklar, ma. türlü kurtulamadım. Amma onunla da 
fıımuş muydu? Bunu !~ikile kestire - zlyi bttsbiltün a.lnlluından silcceklcnll. on11ŞJD3k 1Dl"cburl1eUndeJlm.. Hayır, 
mlyordu. bıtımal ki ilk adımı kendi ata. SevııiU Janelçl!"i bu fikrine ne derdi? tren de yok .. Bu saatte de uşafl tehrc 
mıyacak kat:br utanğnçh. :Ya ı•iye.r? O I>erhal yola çılro.r mıyt'lı? yollnmak do!'mı dctll. Dinle bnı.I karı.. 
ise koc.'\ların dalma en d111gulusu, na • Janct bAyret:lnden ve scvtnohıden do. cıt:un, yarın sab:ıh erkenden yanında. • 
zl~. en şefkatlisi idi, iste o kadar!. na hıılml.!fı. nlç kocasının sözü yerde yım .• dcm!ştt. 

rlycr hep ve hep meş:;ııldıı. Bütün kalır nuydı?ı Elbette l:'ldeceldl?. Ömür. .Tan t görlP.rl lk1 çtŞDlC yatak odasına 
rün ve ekser geceler diş:md:l 1:,ılcrlle ult. lerlnJ n:ısıJ dn ~a h!U'(l3ml$lardıT. döndü. KaJJl)"ı kapadı ve aynada gözü 
raşırdı. B:ızı geeclcr dostlarına brı Janct ellf'ri titreye tftttye n kallı! car. kendl!dne llJÇ.l, ve biltlin vtlcudıınu mttı. 
kocJ ziyafet çl.'ktt, el:'1enlrler, birlikte p:ı ç:lfll1l b vtılunıı hazırladı. Canım ye. hl blr b 1ddet pbih. Blraen, manaın:ı: 

arknıı3 $1ll'ClUc satılacaktır. 

Z - Pul ve tellAlb'e.si ve tapu nus.. 
ralı müşterl7e alddlr. O gön en son tek
lif, tahmin edilen ıaymetln ;yüule yeı_ 
mi$ beşini bulmadıtı tak<llrde on ll"ÜJl 
temdld olunarak !6/3/9!2 rcrşcmbe l:1İ.. 

nü s:ıat 1 ı de ikinci açık artırma J'llP•
larak en çok verene kat'i Uıaltsi icra 
edUecekttr, 

S - İstekliler kıymetin yüzde :redl 
buputıı nisbetlnde pey akcesJ '-eya mllli 
bir banka teminatı termelcri J" mıdır. 
İhaleyi mllteıı.kıb ba nlsbet on ~e ıbLıt 
cdllecck ve mütebaki bedel nlh:ıyc 3 
giın içinde ödeumedlğl takdirde icra il. 
l1s kanunu bu menıı:ı müteallik hü.. 
kumlerl t.:ı.tblk cclllecrktlr. 

4 - Bu baMn fazla nıııliımıı.t teycn.. 
ler satışa memur mahkeme b:\~tlbi 
Ahmed Onnr'n müracaat edebWrlc:r. 

5 - İşbu ilan mahtemc dlvanluuıesl.. 
ne ve mUteıuldld mahallere yapıştınl. 

nı:ık therc llfın cdllmtştlr. 23 Şubat 942 

do&ru birlsı yUriJ1ordu. Gup hal ile yut_ 
kundu. Kapuım tokmağı oynıı.dı. J nd 

ba&ınnak h.1edi, yapamadı. Kapı yavaş 

yalaş açıldı, genç kadın elektrik clü~ • 
m ini arruıdı ve r11Iiaşl sibl açılmış ıöz 
!erle yatakta doğrulu lıa!Akaldı. 

Plyer, özür dilemek lstermlşçeslne sı.. 

rıtıı.rak cşlkte duruyordu. Kon~tu: 
Seni horkutt.um mu ı;eçogillmT 

U~atroya, sinemaya gldcrlct. gece olur, şil 11)(1• gt'cdlğtnl bin bir lhtimlmb do.

1 

bentbe giillerlle yrştı lı>dt gect'IU..-tcn so. 
mi r rJeri ~ık an sonra son vermul • labd;ı.n alarak ilk evvel vallze 1erleştinll {ruyuvcn:ll. Amma da rllltüş olmu tu. 
ıanııı bir arada IQCJ"ler ve blrblrh:rhıe K~. g1izel. e-öz alıcı: gönül açıcı bir Ani bir tehevvür ve bani kınkhtı ile, 
Allah rahatlık versin!. Dcdlliteıı sonra bahçenin lçhıde kurulmuştu. Plycr her ı geceliği yırtarcasına ilsıilndcn çıkardı ,.e Ammn, ne y.ipıp ,nptım geldim. Allah 
her ikisi de kendJ odalnnna çcldllrlerdi. şeri düşiıımilş, bir de ortnhb b:\kın3k o r:tızcl lpekliyf param ıxı~ıı. etti, yere razı olsnn, bu civana oturan bir dostum 

Piyer kanSınm ne kadar ırtizel, clcl, ıotn bir lmdm hizmetçi tutmuştu. Ge.' ıı.tarnk minik ayakl r11c ezdi. ezdi. Eski beni otomoblll lle getirdi. Ne oT. Ne "mrT 
cana ,.akın oldutnnu, bir zamanlar bir. ~n beş 7ıl k:lybolmuş, unntulmuş glt. :rünlll p!Ja.masını strlına r~lrerck ,..ı.ı.. Atlıyor musun? Beni gordill'üne mcm_ 
blrlttlle lUIS11 ılelloc sevlşllk1mnt, Jane. mlştl. Jiyerln diiğünlttl s:ı.nld dün ol • ğıııa r:frcU, clt:ktriği söndürdü Te Ul'1l.. nun delil misin! 
tin ,;apkası. clb!sesl, her, her şeJllt. nasıl muştu. mıya çalıştı. Kaç saat uyudu~u bU • Sonrıı. JUf.:ığn ,.aklaştı. K:ınsı, dl'Slla 
ynkınd3n ve inreden inceye mesı:nl 01,.1 .Jancı fanllA elbl lcrinl giyerek fııiincs mlyordu. Birden bir filrlillü Ue uynndı. sarsıla atlı:rordıL Piyer şaştı: 
dııflınu unutmuşa benziyordu. b:ınyosu yaptı, saatlerce b:ılıçede do • Yat ltt:ı do"ruldu, korkudan nered"'YS" - Ne o cicim? Atlıyor musun?. Yok.. 

Ve işte ~be çiçekli, ve belde pembe laştı. Ne canı sıkıldı, ne de ı·endlşinl yııl tıkanacaktı. Allnhun.. ,.. içeride hırsız s:ı rilhiyor musun? ıledl. 

kadife kuş:ıffle yeşil ı:-ecellk, dolabın üst nız hissetti. Plyl'rlnl beklP.nıdt gibı mü.. var ldlsc. Şimdi ne yapacaktı? Kllsktc Janet hıçkınırak eevab verdi: 
rözthıde çilesini doldurdu durdu. Onu hfm bir işi vardı. Ustcllk cici lt0<'.ası her )"ap:ıyalnızdı. ah mankafa ah.. ban .. ı - Bllmiyor:am, öyle fena, öyle bir 
6.dct ;ycrlnt bulsun diye ~ymlye Jımctın sab:ıh telefon ediyor, bir S"J'e ihtiyacı 1 akla :u..vmuştu da buraya g-elmlştl. Dlş:ı. tnbar oldum ki .. amma ı:eçtt. inan ba. 
bir türlfi ı:önlii rn.:ı.ı olamıyordu. olup olmııdıt"ını sorıryordu, Ila..nr. hiç ndnn aYnk stsleri reIIJ'onlu, ltaplJ'a na •. bir k!ibmtu bu .• ~~ı. 

ma.ı&Ja::.IUI ._........,. ..-.-.-- • ---· 

• 
stanb 

"Halk 

Şubat 27 

l Emn·yet San ığı 
•• u 

fkrazlarında 

.. r üğ .. nde 
Faiz O/o 7,5,, 

• • 

Geçen se.ııedcnberl tatbike başlanılmış olan uzun vadeli - on seneye kadar ,. 
ipotekli cmuıslarla lpolekU borçlu hesabı carilerin gördüğü bi.ıyuk ra b~t üze.. 
rlne m bt, bin liraya kadar lJlotekll te beş )'ÜZ liraya kad.u rehlnll 
borı;la.nm!llarda - halk lkraz1an • faiz nlsbel.inl ~ '1,5 e lndlrmete mnrnflak 
olm~nr. (2534) 

Ankara l\1ıntıkası Sıtma 
Reisıiğinden: 

ücadele 

Sıtma mücadele Sıhhat Memuru ıetlştlrihnck iızere 9.1\1 rt.9U tarihinde 
baş1aıruık l"e b;r ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedr tı utc k b on 
beş gwı koylcrde tatbika l;a ~1.igal olunm;ık uzcre mıntakaırıız.da 6lhnı mul'a. 
dele &. çük hhat memurları kursu acıla.caL."tır. Kursa clrcocklcrl.n aşa.ıdak1 
!Prilan halz olm:üan lfı.zmıdır. 

1 - Orta okul veya eski Rüşdiye okulu mezunu olmak. 
ı - AskerUk hizmetini yapmış olm.Ak ve askerlikle alikası bulannıam:ık. 
1 - Türk olma.lr. b1 ı:ıhlAk sahibi bulunmak. 
f - Yaşı 18 den aşntı 40 dan yukan olmamak. 
5 - Sıhhati :tam ve St"S')'at vazife I' 1Tbllccek durıııwh olm!ık. 
iste lilcrin mekteb ~ehadetnamcsi n')"a musaddak 1>Ureti, nufus hlivi> et cilz

c!nnı, askerlik vesika ı sureti, sıbh.lt raporu, ul\lemıırln kıı.nununuıı 5 inci 
maMesüıln D fıkrası.na gören bu nulı.ıJ mn:cb;ıtası. hali medeni bey .. nnamesl, 

m eller oldatn kimselere ld be:>~ 8 aded 4 X G cb dwd" 
rototraf. hsl tereiım 1 klitıdı. 

Talibi rln verecelderl vesika sur ter nln balundul.lan mahallin en b:ı ilk 
mülldye D.mlrlnden m ddak bulunması ve kdri.s:ıt !tartın 9 und b ~
catt ı:-ore en son Ma.rtııı scklzbıı.i ıünü akşamına kad;ır Relsli:fmlll'JC munı. 
caailan Uin olunur. al376• c274b 

O v et Demir~~olları işletme U. ı ı. a._ 
Muhammen bedeli lhOıJl Ura o an 2000 a~et :ruz h vlasu l7.3.lv4~ı Cu

mzu1.csl ~u saat, (11,15) on blrl on beşte lia)darpaşada G:ı.r bin.ısı üahl. 
IJ.Ddcki koml.S)'on tarafınd n açık eksiltme usulile tın ıı 111ıı.ca!ı:tır. 

Bu işe ~lrmek lsteycnle.riu (S22) lir.ıl 15-0) kuruşluk muvakkat teminat ve 
bnnnun t.ııyln eUlil ve Dde birllkte eksiltme cuuii saatine kndaı· kom s)on 
muraeaatlan !Aumdı.r. 

Du işe ald GUtnameler komisyondan ııarastz o:arıık datıtılmakt.:ıdır. 12 03) 

Beher metre mikB.bınm muhammen b ell 70 tye~l kuruş ıno, o IJen 
tfilı~rinin İdarenin nakli \a&ılJısı (tind fabrlk Ja, dohı o lJ n tu l.nln 

fabrlkacbn idarenin nakil vasıtası ~!ne kndar na.ltll masrafı karş h " o arak 

beher metre mik bı oksl~u için ayrıca 5 (beş) kunıs mub mmen b d l ko -
nulmll,$tur.) olnıı 15 OUO metre mlkibı oks1Jen lZ/3 194" ı er mbe cu ı a t 
15 de kapalı zarf usulü ile .Ankarac'b iJare bin.'\SIDda toplanın 1\1 rk Z 9 1Jll<'U 

komisyonunda satın alınscaktır. 
Bu işe glnnek iste) enlerhı 843. 7 5 ( se!dz yüz kırk uç lira ) etmiş b 

liralık nıuvnldınt temlnal De kamunun tayin ettiği wslkal n H' teki ner 
rün saat H de kııdar adı g'eçen komisyon Rl' l!ğine wnn"'I rl l!uımdı• 

Şar!n:wmcr parasır. olarak Ankarada Mnlzcıne c'Lalreslnden, U:ıyd 1'1 
Tftpcllfim ve Se\11: Şefliğinden tcmhı olunur. (!700) 

Üniversite RektörH1ğüTld~ . . 
yardım dileği llc müracaat etmiş olıı.n talebenin hergün sıınt 11 dLı. J .. e 

bc1JU' Bcldörlüte ş vurma.lan. dSOb 



Memleket Haberleri 
Manisada b"r fabrika örle Turgudlu~abir genç 

• • • • kız bogularak 
hır tnccar tevkıf edıld ağaca asıldı 
ikisi de buğday satışlar;ndan suçlu Katil, genç kı%1. kirlettikten 

tmı.1r (Uuaat) - Manbadan hlldlril Fabrikada an lı:almadı deulldlıtt halde sonra onunla metres hayatı 
dlthııe söre m1lli ltorım.nıa b.mmnna sakla-mi.an UDlar, mtiraka.be kombyenu yap:ımak 'iatedi, mümanaat 
aykırı ~~lerlncleo d•layı M....._nın kanrile beh« çıu:valt l4SG kuruSa satıl... görünce de cinayetini ifledi 
tanı~ bir tabrllı:a.t6rü ne bir töeea_ ~ ıa-ı Jkıen WS luınışa ııatıınıu.,. Maniaa. (Huewi) - T urgudlu -
rı bairklnda takibata ba$1:vımııı ve her tır, nu:n Muırufoah köyünde feci bic ci. 
lkls1 de teovldf olUDar'ak ceza evine •öa.. ismd w hn* ÇeJeW, llDıhi ııebeWerlnıa.y.et olrmrttur. Bu köyden. 15 Yı:
dfrilmlalerdlr. Banlar. fabrikatör ismet Deri .orera bir Pil butabanede kal..~ında Çingen Mehmed ismınd.e bı 
TmfankU ~ tücoarmn Faruk ~ mıfla...._ o; 'lııJJ&'1ia mü4deh:tmumllli rinin kızı Zehra hir ağaca asılı bu

. Faruk Celebi, bir aralık un ihtiyacı.. emri ile cesa eriQll .-.kolunmu:ıslardır. llumnuftlır. Yapılan tahkikat sonun 
m temin lçtn vlliyetln müteahhtdliği Teneıre.t 4•5 lira>'* eMılJRUl lisım:e- da genç kı'Ztn evvda boğul~uğu, 
vaıdleslnl Japm.ışbr, İddia edlldtme ~ö. ı:ele11 ıası 19 llraya .atau kahveci Os.lsonta da cinayeti örtmek k.asd:hle a. 
re tüccar Faruk Ce!.ebt, flat möra.. ma.n ile arlı:adaşları &..M ve Zekerl:ra.!srldığı anlatıhnışt.ır. . 
kabe komisyona lıararllc teTd edilen un milll korunma kamınıuıa tevfikan Uoe1 Katil Maınisa~ı.n v Alay~eyı. ma -
ruı beher ,uvahnıı. birer b®uk. kilo &7 hapis yüzer lira atar para ve dük. hallesinden Alı ogiu yırmı y.aş.. 

noksan 1ID koymq ve bö7lece 370 ı.ıu- ' bl .., .. ft_ • .._ftftı cezala larında ve hırsızlıktan sabık.a~ 
Jı;ialarmın rer a~ .....,,~ ·ı · d · 1 K w.ı undan l'eri kalanları 1ÜkB!k iiatb rma (ıarptınlmJelanlr. Kemal Çesen na.,h Ba.yııam. dığe.r]d ~a ı 1 ~ 1 e~ 

tmıştır. 13,76 kurusa satdnıası lbmı uub birisi de, evvelee matb'.la(IJ Neşe. mal Yılmaz o ugu :n aşı -
gelen 171 o1m buğdayı ~lkantı alarak m . IdralMlıtı düldı:L mı-ştlT. Zehranln hala.si oglu o-l8n 
fabrikadan çıkannlf)a.r ..-e kllosmıu 20 de senelik lU lir~~· ht 

100 
Ura [Bayram. kızla ayni yeNle çalışır • 

~il .tmış!antır. Fahrib.töl' İıımet nmı a.e,aIUlftU"&k ue ay ını ·1ıcesı 2ı0rla kıendiaini kirlet~ ve 
Turtanctı Ue miişterek olarak. s.ıs n,, ılım icara vudJtindeo mllll konmma~ebrayı metTel o~rak kullanmak 
nışa aatı1ması lbımıelıen m.tthlm mik.. kananmııa a)'kırı baırellet'e Wunm111t ve iabeı:niı,tıir. Zebra buna · mümane.~t 
tarda kepeği 6.!5 karua n*mışbmbr. ıuıli:re cezaya ~lmltiir. ö.terince k&ti.'l kın boğmuş ve bır 

• . lağace. aıımtttır. Bayram yab.lana -
Karahurunda Em çocuk leci Oç YClfUlda brT çocak yancaaklrak adliyey~ veritmi~r. 

bir tekilde öldii öltlii v k 
İzmiT (Husuwt) - K.arabunında bmır <Bmnıail - Öderııbfbı sınmıı Bir köylU iple bogulara 

v . k .. .. d M l' k lı:iJ11DH R.-n ott• M'.ehmM Akb:tila t ( d 
ı -enıc~ pına.r o>;ın. en ... ~ lÇ ar~- buhmmadıkla.rı bir sırada, kuyuya a 1 1 
~1 Sebıye., dık.lc.abt:rlik yuzundıen bır bnsuwı ~ ın ke A d 

F .k.in 1 iiç ~ kıslarl Ane Dl&DC'• - Sökıeı, (Husuıl) _ y ıntn 
yqı~dak.i. oğlu . al Ö ümüne ıe.. na.nruk 8')'DIU'lı:en nasılsı elekleri ıut.u_ Gennencıi.!k oahiyeııine bağlı Daığ ~ 
bebıyet V'8t1m~lr. K~ın., çamaşll' .. rak 71LllmSP baş)am.l!J '\l'e vücudunoı . k"" .. Mersinlikuyu mevlciind 
yıkamak iç.in ocak'ta l:ıoıT tenek.e ru ti~'e tııirt yanarak atır surette yaralıı.n-!e;n b 0~taa'&lt öldüTülmü, ve ku 
ısıtıTken ogJ:u Faiki ~de yalnız hı- ~ır. ip ea :tıkış bir insan cesedi bu 
raltmış ve 8U almak .için çefmeye zan.Ilı Ane biraz ~Ottr'\ ela ilmü$fir-h:"muştur. Maktulün Alen!alı 25 
aıitm:iş, o sı.rada zavallı yavru tene- Hi.dl'sr~ ihmalleri teslttt edUen an-ı yaşlarında Ali i$!Tlinde ve clva'!'da-
keyi eDC')"et'ek ckvinni-ş ve dökülen baba Jlakktncla ta'dbı&a baş!anmışttr. ki taş ocakları amele~inden '?'ldu.ğu 
L---ft il ··cu.d t.-~ ı. ··ı za;bıtaca yıapılan t&hkik.at netıcesı.n-~ ·-r au e vu u ,.....,,anara"' o - • • 
müJtür. GelibolaJa bir çay mahtekın de ıınlaşılmışttı 

mahkılm oldu Ortak.lar jandarma kara.k~l k? -
Bartında sürek avı Gelibolu (Hususi) - Pazar ye- mutanı Faik yıldırım~. fa~lıyetaüle, 

t . ·h · b damıın para ve eruı.sesıne Bartın {Hususi) - Kazamızda., rinde ba.kkıa1 sak HaUya çay 1 ~l- u a ha t kta olduğu bah _ 
er kıt m.eıvsiminde olduğu gibi bu karından dıolayı mahkemeye verıl. maen. : ya "t i uyurken Dağ 

sene dıe doımuıılerla müca.deleye baş miştir. Suçlunun durııtmasını yapan çe ~arnk .. ı~. d geceHey nn Cura tarafın. 
. d 1 k 1 O ün yen ı oyun eın asa 

lanmiftlT. Yer yer sürek avkır'l. be~- makl:ıekıem.e n?tıce e M ın . g dan öldü.ruldü~ü ve kuyuya atıldığı 
tib ecfilmehed.ir. Av malzemesı Zi. h.apsınıe, 50 hra para ceza9il~.ktke~- '-- A l katil yak.alanarak acllii. 

· d""- -k · · 1 5 .. n müddetle du a.. anı.u.;ılım ş, raıat id.areeıinden t.emın e lınııe te zıyesı.n.e. gu . . te8'lim edilmiştir. 
e Itöyleııe paratlZ dağU:ılmaktadır. nın kapatılrnurna karar veımıştır. yeye 

Sebzecilik 
CBae tarafı 3/1 de) 

Eyl8le bd.a.r ve 9e11>me suretlle ekilir. 

Ekflme:ıdnden iki ay sonra da bleilmeye 
başlamr. 

Şubat 27 

-Soa. Po.tu DJn te&ikaaı ı 224 

&ocAl!luSü E 
g~= ;!~:!:ıy~~~; ,a;_ Yusufun müthiş tırpanları 
gerJı: sü:rdilltta sonra sulama ve ot alma 

. işlerine dilcka.t edllm.elidlr. Koca Yusuf; aJ.elacayib biır göv. cağızın üzerin& d'üşmüştü.. 
NANE: Bah\)elerin ro.tabetH. l'i>°11'ell deye maliık olan hasm.ıının ne ıdıe- Bu güreşle, ikinci :p!.'lnda olan 

yerlerine ekllmesl muvafık olan nane meık. .istediğini anlamış,tı. Şöyle 'bI.ır .Aımerikıa.lı ;peıhJ:wa.nlar sahın.e<ien 
her toprakta yetişir. ilti defa El'mesini, yokladı. Ne dere- çekirrım.i.ş ıbul.unuyordu· Kala, kala 

İlkbalı.a.rda köklerinden budak ayrr - ce rb.:.ır pehlivan olduğu kararıru Fran Goç ka.lanı.ştı. 
m!tk sureUle veya dalları ile çojılltılır ve \"erdi Bıu da, ötekiler gibi bey • Garzebec.iler; Ko.ca Yusufu na ~ 

Udldikleri yerf pek çabuk kaplar. Na. •-ıd .. ·.ı.... • H •n..".ıı.. • . """'"hJl:.. d" ·ı :.- .Jı 
d · 1 d Bi ne na -= en ve süsten l'Uarettı. eanen maı.a.uu ıo.ıır ~"an ıye lfi1lı eur 
neler blçlldikçe sulanma l ı'l'. ç 

11 
- sağlı. sollu güreşi. karıştlll'Illağa yorlardı. 

ne1 tekrar dal w yaprak verdiklerin. b.....-ln..J. Mnn __ _._ h d ~ .. K.oc Yıuısuıftm h • ı.. ... ı....."\ 
er a b hçede DRne ba.. "'i?'4u.r. ~ asm.ıru agıı~ - a U900ı uaya""' UUI" 

den btitiln :evsım e a N. G. ~ ve güreş tabiyesini bozm.atk tüın Anıerilka gazetelerinde Yf->r tll-
ıunmus ol .: ............ - ....... ·-·········--- ı-di. tll!)7{>rd..tı. 
... ,........... latanbul Belediyesi Hasmm.a içli, dışlı b~ ilti tmr - Bilhassa; Tü1'k pe-hli'V'an.ı.n.ın 

Şehir Tiyatrosu pan salladı Nihayet; ollerile alnı- beş vakit nam~ kılıp dinine S&. 

f epebatı draıu kı$tnında na ıhafiıfç.e vurarak ne yaıpa.cağım dıfk olnınsı ... Içjki, kadın , ve diğer 
Bu akşam eaat 20.30 da şaşlrtıp kalba et1~rine do~ru bir- suiistiıınalattan ı~z:ak bulunması 

p A R A den.bire elJ.erile hamle ettı. Ve kav $pOreUı olan Aımeırık.alı ruh:unu y~ 
y . Necib Fazıl Kısakürek radığı ıgiıbi Sıllr'tüstü yere vurdu. cri.nden oyınaı~ hul~nyordu. He. 

azanı. Dahıa, üç da!lcika an~ak olmuŞ!ıu lkes Koca Yusu.fu bır pe~amber 
istiklal cadde9İ komedi kımıında ki; Bdııner mağlüb olm~Uı. gibi ıtela'kılti ediyor ve adeta ta~ 

BtR MUHASIB ARANlYOR A. V'llıÇ dıcıhısu para veren ve u.- yordu. 
zak yollardaın gelen seıyirdler, üç Yusui; tbir ay zarfında, Ameri-

ZAYİ - Fatih oöfus memurlutun- daık:iikallık güreşi üç saaıtlik bir mü lkıa eillclı.n uır:rııuıın:iyesi üzerinde de. 
dan aldıimı ntifm tftkeremı ve askerlik saraa heyecanile seyretmişlerdiı. rin ve s:ilir:ıımez tesirler vücuda g&
terhis vesikamı zayi etUın, yenilerim tıl- Bdlıner olduğu yerden güç kal- t~. Ahlakı dillerde d€standı. 
ıı:ara.eağım. EsıklltırinJn hükmii yoktur. kabiD.di Çünkü; Koca Yusuıf; yüz Koca Yusui; Amerikada, Pa o( 

Ymuf oilu B.anıa.zan Giiee altım? beş lld'loluk gövdıesile adam riste ollduğu gib~ bir ta'k.ım mace
ralara vesil.e olacak eşhas ile k:M,. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden şıııaşrmdı. . . 
İngilterede, Robenson aılesin • Makine Ressamı Alınacaktır den gayri tıiç bir kimse~~ awaı: 

peyda etmedi. Zateırı. tn.gıli:z &ıh • 
1Mn !buna müsalki d~Jdi. 

Muhteı.if 1~rdeki f.abrikalarımı:ı iolo a.ııkerllihal yapmış faala miktarda 
bölce aan'at okulu mezuna m.aJdııe ressamı aluıa.eakt.a. J6$6 sa.rıh barem 
ııwıuouna ~öre lı:endilerlne iic~ verilecektir. Tallb olanların a6&iııla 1uılı "· 
raıwu istidnlarına raptederek um.um müdörlüte miincıaa'ları. 

Nüfus tezkettSi, askerlik terhis vetlbsı, ve mekteb ~adet.nameabılo res.. 
mi ınaka.md•o musadd.Alı: örntldert. l'olbı ~e evrakı, askeri has&auneleri,, 
ohı birinden alınacak satlık raporu. (2620) 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 

.Aıınarilkadaki ha.yatı ise; büs ·' 
bü.ti.in yllkıl:'Llık içinde geçti. Çi~ 
liıkten dış.arı çıkmayan Ytlbuıf, gür--' 
r~ ıgü.reşe ~re iın iy'Ordu. 

1 _ ,\dana Ticaret l.Jsesl lha&a dvtan lnşaatı «1623h lira «Hı> 
1ı;,a.palı .ıf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Koca Yusufun, sen.eler geçıtifit1
1 

halde !hıa.la Amerika spor a.J.eıniın.de 
ve tarihinde layemuıt yaş1yan şah1 
siıyeti.tn.e lbaşll!Ca saik olan şey, ~ 

karmJJa rüst ve >temirz ahllald vat>rflandır.: 

1 _ EkSlltme lU.HZ tarlhin.e miisaılif Cumartesi. cünii sa.t 11 ile Nafia 
dairesinde yapıla-Oaktır • 

s _ Bu işe alt keşilname ve mukavelemame projesini ve şart.namelerini ıör. 
mek l5f,eyenler Nafta Müdörl~ möracaa.t edebilirler. · 

' _ ısteklllerln «1217» lira «6Zı> kuruş muva.tk.t teminat vermeleri ve 
ehli~ vesikası almak üzere bu işe benzer on bin liralık iş yaptıklarma 
dair boııserrislerile iki fotoğl'af, otm sem kuruşluk bir, ııekbı kll
nış]uk bir damıa Ye bir kurnşlllk bir ııça.k pnlunu dllek9elerlne balla.

mü suretile ihaleden üo Pil enel vili.yeJe müracaat etmeleri lJbımdır. 
6 _ Posta Ue ıönderilecelı:: mektubbnn dış ı.:aı-tı mühör mumu Ue l1lce u. 

patılacaldır. Postada olacak ııectkmeter kabul ed1lmes. d.858• 

Koca Yusuf, dördüncü gü~ 
Zibisko ile yapacakh. 

ZihiSk.o, dünyanın en ileri ge'I~ 
alafranga ıgü:reş;ilerindlen bn ~ 
Aslen, Arman Po lonyasınd:an ol ~ 
duğundan Abman milletine tAbl 
ibb: peb!li1V'8ıD şahsiyeti ~. 

ZilbiSko, llic> fübarile Koca Y~ 
suf ağrrlığında bir pehlivandı. F~ 
kat; adale .gösterişi itibarile Yu ' 
su.Dtaın !kalın göst.ıel'Lyordu. 

.(Arkuı var). 
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Libyada eşif j"R. 'atler saati I Karab·· civ rın a I a ık "teh SS!SI iyor İ rika. 
kolları arasında geçmiştir,, yeni bir istasyon •· ze inde 

çar ışİnalar oldu Felem nk Hindistaoı te İ3 edildi ilkbaharda Rusyada misli görülmemiş hava sra.r ng·z 
Kal re. 26 (A.A.) - Ortaşa,-k umumi valisinin Ankan, Z6 <Basu.al) - Kambfilı: cıe.. savaşları beklemeliyiz ! V el ~ 

İngiliz kuvveıı:leri umumi karargi.. m.tr ve ~ tııbrllıalannın ihU,yaeı eöz .:# & hının tdbl:ii: SÖzlerİ &tünde bulundurularak Devlet Demir <Bas tar.ıifı l J.QcJ sayfada) sı artık manevi bir kuvvet o~ktan bl Los.Aııgelo.s, 26 l.A.A.) - Bu gece 
Kum fırtınaları hava ve kara ha.. Tollan İchresl tanLtmdım KıımbUk ıs: Rusyııya ~l bol llurrlc:m tipi avcı tay. b ldır. İngillz gazcC.elerinhı yu, W.: ..ant 

2
·"" te Kal fonıb iiurind it' 

re.ketlerini iz'acıa devam ~i.r. ta.syoomıdım a Jdlcmctre JDCQfede yeni ya.rderi 6Ülldermlş olduğa söyleniyor. rııdJ"olanıı giirilltusune bakıl Amc- harri;k b!r cisim coruld u h:ıb:r mv~-
Savaş müfreızekrimiz ve ileri. Baiavfa, !S (AA.) - Felemenk HhJ,. bir tstas;ron tesis cdllmlşür. CUdi adı Bn prilar aJtında llkb:ıhanb her Ud rika kuvvcUen Ulstu'c aya),; r bas. lerek ışık sondurm emri terilm4tJr. 

kofiarımız tdkTar faal;yete geçmiş • dla!anı um • va Van oor, radyo. verilen bu yeni ist:ıQo bi 'l ttıı 1 iara!ın hava kuvvetlcrl &nıSlJlda büyük maz uç:uıkı\Jel Projekt<ırler derhal ro!QiWin t • 
len>c de sis yüzünden netice göriil. da m>l<dlll bir nulukb ''"1' .._, .....,,,, ......,... K:...;;. ·,; ,.!; ve bel>! pek bay ,...,..., goriilmaü " buluU gt ~ ........,, """""'' k•- ta b>,ı.m.,, a>ul ...,,..... ,;, ;:.:;-

. d k fr Talırlbler ve rlc'atlcr ti geçm1$tlr. Jl·-tı .... ,n ,_,!.1;:_ _ .. ,.__._._ muhk:meldlr. Bu fark h:uıgl taratın le. ....... ...._ ıul bl kapll78caktı. llamburg, şı.koyma '°"'"""~~un mtı'- .. d d • 
rn.em ış ve uş.me.nın ·üçük mü e - v• ırv .... ...,... ..... ~..., olan ten.. hin ..... ~ .. «hl şehfrlerd t ıa ü ... ~-...· loC40U m 
zelerile ancak tesadüfi olamk temas Ş1mdi mulunemet ve btieunı etmek ge.. dili tarifenin )'eni bta da tcşml e obcakhr? Bunu şimdiden kestir. kalmıY'llCakt e aş ş us ne mllerf müteharrik clsmln 3o kııund;ı ııat: 
yupdm şhr. r.ek~. Slııa'a.pur sııtntanu bllhnss;ı bu line tarnr Yerilmiş bol:b4Jr • mck milmküıı d ,tildlr. (iünku Almım- h. Sencl~ llcrlln idil kömür. Obcak.. bmıştır. 30 kadar projcktor n ışıkları 

~ muhavemct kabil17etl hak.kında • brııı pike &tukaları, J ponların iki ki,. d ld beri kubklnn l:'UI'Wbisllc ortasından mük- ddid tayyareler 
Ahnan tebliği bes iimldıer dobyıslle derin bir ıe.. 9lik denl.zaltılan gibi ortaya çıbblle,. ,_':_ ~n bul uçankalcler artık Almanbr ınlştir Ta"""' re ~ -- el_.. &"ec.. 

Berlin 26 (A.A.i - Resmi tei>- al el • ı b ek 1 ıı1IAh1a ~u u..- ı>er m.asahdır. · -1<1- ..,.,,,...ng = •n b3 ı nlha_ 
}i~: Afr:n.o. .,i-. ... linde Alman v~ L r uyan ırdıtmı lnldir etmek boştur. en z er e 1ar c :\'CU r bu un b blan altüst .... . ycUndckl Hw Un ..,. u. ,..~ Felem Bindl$tanımn belk1 tarihte edebilir. q •e bugünkü durum bodur. Db: bu n parkı uzerlnden 
ta}yan keşif ko'llnrı lngiliz keşif "'-"lr zaman ""-nl Bıu:ı İn.,.illzlere go··- bu karşılıklı iddialara hiç te kıymet vcrm u.çarak ce..,ub 1st kametinde gidiyor re 

k lı f 1
• • •. 

1 
_ t •. """" ......,... mtcı olan biI va.. !Bas tarafı J bıcı ın•fada) "' '" llhbalıarda e- -•·fide kiUn Lon ... u .. _ ... , 

o arının anııv...tını p~ur mu§ - -'fesi rdır Dl .... ._... la ·mc1· b" . . Ki ... 1• _,. ._ ...... , A'--nla W mczllk ed ....,_ <kU< " """ .,... c do k.. 

J d

. .1- .,., va . ac ...u""nr Japonların rını ve fi 1 ırını.n e de, ö _ --er a• .. ıoır. ~ r ane:lk kuvve em""'"" Banbr lizcrhıde du ı d ~ uz.ı er lr 1 rara.k v b ün hıı.d~tı da .,.azr.- nd: aşıyot' u. Saat 3.30 da rnsıd4lr. 1ıtY)'a. 
T bruklla S"d"..B . d 1cnllemez ol.ınsdıklannı bize öğTetU. O- tekıinin de W.ilheirnshaven"de tez _

1 
b r hııva kuvvetinin yardımllc Jıarekal .. "" .._ rcnın lon ~h 1 

.. 
0 

• ı. enanl araslaıtn a muzl rımız:ı. yUklcnen yiikii taşıyacak gahta yatt ğın1 bildirmİ•tir. yapmaya alışmış oldukl rından bu sete~ tutarak blr et.üd > patak olursak diye. SlgnaJ ' ~ e' n t m cenubunda 
du-·" rrer erl ve muvasala h " bilir!;:. ld: MuH.cr• ... •- lçlu b ...... n~ blr . petrol n l üzerlnclc conın · 
la ... ~la - kudret.imiz olduğuııa r tc.rece!{z. Fa. M. Alcxander'in demecinde dik şark cephesinde Rusların gerek kallte, uwcx -'"' tünu 50 emtııer r 

r~•-ı d nm~~kır_. .. ıı. • • l knt kendimizi t:abuc:ık l;rfmse.rll&e kati çdte.n diğer nokt.ıılar "unlar _ gerekse aded ltlb rllc pok yüksek olan mnluı.rebe meyclanı nrdır, o da Rus v · 
, ... ..,. to. a asmo.a ı a~en tesıs e - 1 d '"' • oephcsdlr u~ fakın b aş n 26 <A.A.I - Y ngfomb 

la h
.. l d .. -""ı \aptı:rm:nnabyLZ. ır: h:ıva kuvvc!Jerlle karı;.ı.laşlcakl.u-ındıuı • gar TC)a saat 1 3 .. ~ _ _,1 

re yapı !ll uıc:um ara evam CQS.I l Mrlka .......ı.elcri b ı · ... u \"cı ı ı b \".\ tebllkesi ls:ı. 
. . - M. Van Mook, tahiye kuvvctlerimn ngilıerQ'nİın elinde, denizlerde' etllcccklcr le lıarb de carçabıık bitecek- ""vu nn ar h P lklncl plf\n. retl ıs d kib mıştır. gelmekte denm ed~tlnl tlive e7le. gemilerin s:ı.yısı hiç bir zaman tir. 1939 d:ı G bın bombardıman ve 3 da gelen 6C.Jlertlir. Ilu ltlb:ı.ria muUe- giblarnım bul ııurm slfir. D n z tt% İtalyan tebliği} mlştlr. .tehlil.;elere o-öOii. gererek ~-•a.,o.n. bin a\"c:ı tauaresine sahlb olan Rnsla. tikler Ruslara biUun varlıklsrlJc yardı_ ton nn .... _ und (l'lrg e) H&mll.. 
Roma, 46 (A.A.) - talyan or- c. "'- aoı " ...... "" eh khllkc r tı n-ın 2-000 den n ~ı dü<:Tnem; ı"r. rın bugllnku tayyare mevcudu bunun ma k kl~r. bu yaı-dun lçin :rııtm Ur Bu ver~ cluları umumi karargahının 635 nu. ,,._ ..... ~ı•- · hUSU!ita resnu izah t il •• 'd •• d f Yeni gemi yapımı c•i görülme _ iki mislinden yukarıdır. Son senelerde. .,. ....... r araytl('.aklar ve belki Norveç uzt- mlştlr. r me. 

maralı tcıb1iği: a u a a a a .. rfnd bil isi S·ıra~ .. ı·k.-.... .. :1_rı" mu""fr .. "7·'·r"ınu" _ dik bir ölçüdür. ki senevi tayyııre ı.msWı 8 bln kadardır. en e yol ııçmıık i)'eceklcrdir. Los..An-I 26 ( '"..... ~ ne ....... ett: i Bu kıe büyük smmtılnr için~ imlan ve .. ~ es, A.A.) - Los.An. 
zin k~ fatiliyetkri ohnuçtur. db• 1 • 1 Kafile halinde giden gemiler a. ptldııi maddelere elince Rusyad.& her binblr türlu m. ülatla karnl""""'"' o geles bölgesi ftze,.lnd yl\"lıhn u~ e ır erı a 1 ıy nr ras ında kay.blar daımo. ytlzde ya - şey lso.cnlldlğ1 kadar mebzuldıir. .. .._...... - hakkında m"işab dl rf U rımdan e.zdır Diler cilıetkn Bw;yanın makine bn- lan Alman ordusu Rus cephesinde mil- ı e n müt 1 ın:ı ı:ö • 

."in • n, uçan şey, bir d m n o tonudur. 
Delhi. 26 (AA) - Kalkii!ıada U:ı:akprkta kımından ihtlrııcı, si\ıUı b:lkunından ..... raa b:u'blndc devam l\•me.ktcclir. Ta. as er 

adım 
500 büyiik binaya, lıavn hücumla_ Uz.akşarktn ve Pa "fikıte gemi k.a noksanı AmerJkan ve inglllz menıbala. ıırnız hazıl"lıklan belk1 yenl )apılmak- b rına kartı s ğıınak gıbi kuJanılmak yıbları çok büyük.tür. Fa.kat bu gc. nndan bol m.lkyB8!4 iem1n cillleeekilr. bhr. İngillıı.lcrc gore Almanlar nncak 
üzere el komilmuştur. Sokaklarda m"ler.dctl ibir kaçı diğer denizlerd'C Halbuki Almanlar şark ceplıesl.ııdc çok Nisan nlhnyeUerlnc doğru taarruza b ş_ 

Ankara, ZS CH > - dilah altım gen.İş aİ.pcrler kazılml.fhr, İşieıneğc elver" 1i değildi. bırp:ılanmlşlardll". Yalnız son altı ay lıyacakbrdır. Fnkat b kalırsa Alman- . " 1 inci ı;a) f a) 
alııwı erlerin allclerlnden nhiac Bombe.y'da da ha.va hücumları.. Deniult t. fimal Amer.ikanm lcinMki tayyare zaylailan 8 binden zi.. larm bubarruzleln geçirecckl~rl hergtln merıkan ve F "p n kıt"nl r !' •• 

olanbra yardım edilmesi h:ıkkmdakl na kat'fl büyük korunma talinNeri doğu l!ahili açıklarında toplanıyor. yadedlr. İptidai ım.clde temininde de sı- kendl ale)hlcrlne oıac;ııruılWl ne paha_ rek'k~b küçül:. gruplar çete m haz;: nımnn A.nJcırada ıaıbikatı bu ise yeni yçdınaktndır, lar. Amerikahfo.r ve müttefikler· ele kmiı ı:lnd lı:ı~lar. Gene in.. Slil3 mııl olursa olswı A\man ordusunun bcl:rı yaparak Japonları h ı rp la _ 
elirtcr ialıslsiııc im.um ı;ostemıi.$L1r. niuJuların itlerini <laha ziyade 'güç gillıılcre göte b ünldl Almıuılar stn.te.. çok daha evvel ııa.retctc ıeçmesi muh- maga muvaffaliyetle devam etmek 

Belediyeye müracaatbr anmakta oldu.. Şa 1 "reıcek tdbirlori tatbıkn koyul - j!k aurum kat'$13ınd:ı han lruvvctlerlnl ~eldir. tcdırler. 
tundan b yardıma Qda yedı bhı lira m !ardır. şu tle etm bul uyorbr: Rusların mUtteftklerdeu ıılacaklan İngiliz tebliği 
ta elsem göriilm.üş!Or. Evvelce bu.. (Bıl.s tarah 

1 
inci 

1 
dal Mihverin deniz zayiatı 1-5 Garb oe-phtıd~ ö bin kad3r YCJ yardımbra mubbtı Almanlar da &'erek Rangoon 26 (A.A.) _ lng 

hm:ın ı,:ellr ka)"D!\klannıı Uhcten sint. kcslmde dort kusur fta ~ a bir . 1941 yılı içinde Alınanların 22 t:ıyyarcsl tNorvcç ve Fransa sahlllerl. Akdenls mvr.asmdao, gerek garb cephe. hava kuvvctlerinın tebliği b " ldıri • 
ma, tl1ıı.tro ve korucr biletleri üzeriDe ft ... _

1
_,, •~•-" •·ft- . uren mu_ ticaret lroreaını ve inte gemisi batı nin müd faası toınl. sinden, gerekse merkczdekl lhUyat. tuv- yor: 

. c .......... -..e """'"" a-vı hucum.l&rla Sov 1 . - B 11..ah R yür.dc on nlabcUııdc zıım lcnısuıı Be. yelleri 
387 

büemnunu erl . t·n·ırılm?ştır. Gene 1941 yılında ngıliz 1.'7 Akdmtzde Atrfka 1ıepbeshıe nak- vetıerindcıı bilyük mtk.Yasia havıı kuv. u sao angoon üzerinde ya.. 
ledlye Reisliği, Belediye l\lecllsine tek.. -ı:.• ...... ır , g pus u • denizah.ıbrı ve deniz üst} ri, ta.yya. liyatı tenıin ıttn. ve1.1 toplayarak Fk ceı>hesm~ göndere- pılan hava aavaş.lnrında 2 ı jnn.... 

llr 
'·" - B t-'""f cı~1 .... .....,. -~ .... Sovfc•lu ühlm saylda si --' . Al la 1 il eki i..f- bu b-~ -•~ t . _,_ · ıı.. d --n e m"'uc. u cıuı ·~ ı gunu .11.Lec. ,.,_,._ • re.ıerı ınan ra, talyanlara veya 1-3 l\lemlcket dn.h lnde ihllye.tt.a -,e c erdir. ~ cep cue ''°""·ek llY. aıyyaresl ta.nrıo e ılmiştlr. 

Ji ı;ö'"':_..ıeoektlr w.u. ve hnrb malr.eınesl kaybetmiş. U M:ı ı. 1.. , __ ıaınde 1 u - ·· ı A .. -• ha uha Ora t hl" w • l d • ...,.. · bin ölil ve blrkaç mlsll daha fnzla. ya wver ıo.on.tı:ıo u altında bulunan tamirde bnhm::uı kuvvet. IAl ~ ncs goru mo;uuş n m - u e gı şöy e emektedir: . 
--- ralı vcrmJ.,ıcr, birçok tank, top. nıakl: ı devl~ere a.iıd ~-?00.000 :o

1

nilato ~ 1.3 Rus cephesinde. rebeleri, hava nkınlan beklemek lazım.. Cenub cephes nde dü anla te.. ., i a ·ııı neli tiifet, bomba topu, yalım makinesi bık ticaret gmısı :zaptetmışıer, ba.. Alınan! ra gore bu ilkbshar !cin Rus- dır. Dördüncü semslnc glı-m bu harbin mas hakkında h "ç hır mnlumat ve_ 
TC tanare tahrib edilmiş veya.had ele tınnıdlar veya hasara uğratmtş:\ar _ yayn tn.rsı 1a1nlan 1ınırhldar o kadar netirıcsi üzerinde en biiyillt rolü oynaya- rilmern İ Ştir. Düşman kıt'alarının 

f 
g-eçlrilmlşt!r. )'ll&mıyacak laı.dıır çok dır. biiYllhtiir 'ti Amerl .adAn, İng!ltereden cak olan vvet, bu muharebelere gire. Sitttang ırmağın n doğu kıy sı bo. m a aa e~ a 1 &öfek Ye cephane De elbise ve yiyecek İngiliz tebJlği gelecek yurdıml rın bliyillc btr tesiri ol. cek olan bava tllolandır. yunca şİme.1 istikt.ınetindc g "ttik -•t d ın.ad4 ele .Almanların eline ........... ı~4tr. Londra, %6 (A.A.) - İngfllz ıınıtraı. m3yncaktır. Amerikalıluın prop:?pnda- ?tiltat Tuncel kri sanılıyor. 

1 Şa e i ı· or .~ ....... ..,. lık dalresinln teblitf: 37 tayyare düfiirü <lü 
l BerlJn Sovyet iddiA!arını Prinz Eu&"en suııtmdan bir Alman 1 1 ı• •ı ri Tokyo, 26 (AA.) - l ara -

Nevyo k 26 (AA) M""dd · reddediyor kruvuörü Trldent dmlza.llısının mu U Uptnaf C a Ve 1 e torluk umwni ka argnhı b d ı~yor: 
r · - u cı.. Berlln, ıG IA.A.J - Ne Geueral • J h k 

umumi Biddle'in söylediğine göre. Busch'wı ordusu yok edllmlşür, ne de TvatfakıyeUi2• ~~~mu ukıtram~ır. • d h • dı apon ava uvvetleri. Ja,a"da. 
milli m.üdafa>a esrarına bilı8.8dlll A- namız ., ..,u .... - ·--~ )'1SI a'1. ıreye va ,1 eyetı top a ki düşman bava kuvvetleri bakiye.. 
____ ... _ General Bnıd>d.orfrun Te llansen'in tma Jllpdmıştır. Dilsman lcruvazörüne sini yok etmek kasdilc hareketle _ 
:ı:ncuKa hava kuvvetler~ planlarına ~ SoV7etler önlinde ~malt zo dair bazı ifşaat olmuflUr. Basına nmda hını.kılmıştır. • bir torpil l t etmiştir. Biraz sonra Atina, 26 (A.A.) _ aDumiu • Aokanı, 26 CA.A.) ·- icrn \'ekllleri rine muvnffa'kiye•le devanı etmek. 
mah1mat vccil:nıiş~ir. Tayyareler hak Sali.hlyctıl Al.ıwuı kaynakat"ında bol.. 7apılan bir hava kestınde b11 geminin plnarıı Türk vapuru, hastaneler ve Heyeti bugiin s:ıat ı-:.;.8 da BasYeklilet. tcdir. 
kında cıencbi ajanlara birçok işçi - eevıklerin bu iddiaları Mlh,-er de;ldle 7l"deıkte olarak Trondhen'dc bulwı~u-~u hatk aşev1crine aid yiycce.k dolu te Başvekil I>olrtor Refik Say m'ın re. 25 Şubatta Kalidjatta hava a -
krin malG.mat verdikleri de anlaşıl. rlnln bü.Jlllt muvatfıı.kıyetlerinl k~t· Te •• baş tarafında.o yaralı olciutu ıönıl. olarak dün Pire' ye varmıştır. lsliğl altında mutad toplantuılDl yap. !anına yapılan taarruz esnasında 3 7 
mlştır. Vı.Jltec f.nbrikalar:nda istih • mciı: oln b:ıştanbaş:ı birer ıudW"ma ola. müştür. • o m14tır. düşmaın ta~res düşürülmü veya 
.al progm.mlcrı kaybolmuştur. Şi _ rak tavsif edilmektedir. Bolşevikler v; Alınan husuıı tebliği ı•t 1 d • ·ı ycrae tahr.ib edılmiştir ~deki biTb~M-ifkanın. İst>ihaelinc onlann dostları İoailbler kimlerin ki ~rlin, ZG (A.A.) - Nesredllen hu.. a ya a s iYi Halkevleri amatör resim Holanda tebl"ğl daır o\arak ır en mecmuasında mi _ ünde kaçaca.kl • bir tebllidc Alman denbaltdannm f b 1 k Batavya, 26 (A.A.) - Resmi 
bo.21 malumat nc~edilmiştir. MüCL ~ JU"UU yakınd& sö.. oria. Abııilkte top ekfin S2.0 O toull3.. se er er ,· V0 fotograf S6fQİSİnde tebliğ: 
deiumumi devlet esran hakkındaki • tol '1 ırenal triıklıın söylenerek de. k Holanda tayyareleri Palemhnnc 
kanun projesinin süro.tle taedfld:ni Sovyet tebllğkri nlllyor ki: Roma 26 (A.A) _ Ofi: azananlar civannda hava alanlarını muvo.ffa. 
istemektedfr. 111 o-r.ı, 26 <A.A.ı - Bu l'eceld 6 ıcmt d ha o kadar h traııuı. Mayıs 1940 tarihli kanun muci • Ankara, ıG (A..A.) _ Halkevlerlnln kiyct1e bo.m~a~ıolar ve pet'?l sa 

~t td>lltl: hr ki battıkları tahmin edilebilir. hince 18 den 55 )-aşına kadar bü _ eowıcu yıl güniı açılm olan llalkc\'. ~larıncla tesıskrı oteşe vermıflcr-

Ge e il
,. Z5 Suba«a. kıl'&larunts, llcrJemeCC Amerf'-- tebJ"ıgw) tün lta}yan erkekleri sivil aeferl:ıcr- leli n .. n .. Ü t" _, dır. 

n r ave in 
c1ıevam tmltl bir ok cskUn IMUl _ ..... c ama ur n=m ff Co.oğraf J onlar D ... - , -l.1 

. e er ve ş m ma.. Vaşington, 26 (A.A.) _ Harbiye J.1&. liğe tibi tUtulahii'leceklerdir. Bu ko- sergisindeki ~erlerin seçimi bqıin on ap .. ~oon • ,._,aşttlar 

k b k 
halli işgal ~·1cırnlşlrrdlr. Alman f~ zırlıtmm tebllti: nun ~imdiye kadar tathik edilme _ ~ Sergievlnde 7&Pılm•flır, ~ Saygon, v 26 (A.A. > .. - .• Bir Ja.. a urua emikle kıt'alan, tcçhb:at ve bilhassa insanca Aınerlkan otdusmıa mensab DOanka. mi§ae de imdi millet.in bütün kuv- Jtar:anaıılan blldlriyona: • pon ka:r1:1a":m.dan bı~dırtl?ı~ ne gö.. 

, ~ • atır Jmyıbbr tıermektedtt. le tipinden altı biiyük Amerikan bomb:ı vetlerine müracaat lüzumu duyul &esim.den nA» sınıfı: Blrinol Malaiya lem l~ılız hıııt't~ ~şag! Bırma~ynd~ • d n b• • 1 1 24 SubQtta, bııva .. muharebelerinde 20 tnnaresl, bugün, Ilolanda B1ndlstanın.. muştur. llalkevinde.n Said Göçer re. Sıtang nehrı uzetinde v.ıı s edı 
rın e ırı urı mış Alman t,anamıl diişllrülmüştür. Bisim da, Maka :ır açıtıb~a Japon gemi_ Resimden d» sınıfı:• Blrtııcl EJ'iib ]en 55 kifometre uzunluğunda bir an 

Yıışington, ZG l4.A.) - Harbiye cıaı. kayıblnnmt ı:r.. beş Uıyynredlr. lerlne huoum etmişler Te lkl büyük londraya göre HalkeTfnden xı.ni Ermiş. ha ho~ ya.rıbnışt:r. _Hatta Ja. 

1 
sela tcr-I SU . spanyol tayyareleri a- n tasıtı 1 batırmışlardır F to .. _ ıf pon kıt alarının bazı ılcrı kuvvet -

res e mson Shıgapar dliş_ Sevil, 2G {A.A.I - T•:n mürettebatlı Am n__ • · (ilqtarafı 1 inci s. yfada) 
0 

pn.wan uA» ı;uı ı: Birinc:l AD.. 1 · R ' 25 kil -
meden 26 saat e\"ftl Geııerıı.l Wıı.vell'la l4 +--nyol av ta..,.....__.nden m:ı .... lı.keb T~~K1U16tayyare gm!~ balırıldı mı şı hazır bulunmak llzere tedbirler al. kara Balkevtnden Mnhtifuı Anın. er~ angoon '!nun ometre <>-ad:ıda bnlwıdukunu U t ,_.

1 
~ ,,.,-n::.a UH vAJO, 2 (A.A.) _ .uuparatorluk 0 +_ tcsınde Hlodu ya vann ardır. Yı:ı. 

" m.._r. Wa. bir filo dün Sevllden l\1adrlde hareket mwni ka • h bil., - mıştır. ~eç kıt'alan h len Non"eç hu. Fo~tııın cB sınıfı: Birtnd Çan_ .ni De1hi :radyoau Si tang'ın bir nok 
veli hareket ettll\1 :r:a:ın:an blr ta ' 1'11l'C'ıı. ınm tc ı;•: dad bo aJ Ilaik tıcesln:lc k bu narc etmiştir. Bu tanareler, l\ladrldde ken.. 21 Şubatta lenl G!.nenlo $lınııl doğu u yunca manovr ar yapmaktadır. ktn evinden AUl.13. tadan aşıldığını ··ylenıekte bu nolt 
laızast ne n ~ kemiklerin. dllerlne katıla03k diğer mavi tiimen tıır sıma bl'""" ...n mil - w. Birçok sınıflar da !)!lalı altlll3 nlın.. Derece kaıı:aıun bu eserlere <.'iimhurl. tayı tasrih etmemekle beraber Ja • 
den blrl kınlnuşh. • • .,_..ç zuZ me feden geçen • --o yarelcrlle krabtt ş:ırk cephesine gide. ve kuvvetli bir filo refakatinde bulunan maktadır. Mahaz:ı umunu 8 ferberllk :ret Halk Partisi Genel Sekreterlltlncc ponmm ağıT kaylblar verdiklerini 

Japon Başvekili, eski Japon 
devlet adamlarına harb 

vaziyetini anllttı 

cektlr bir düşma ta lslı yoktur. derecelerl sıraslle llZo lira mükifa.t dn.. ve bu muvaffakiyet't.eın istifade c -
• n na.re rem ıc Japon de. Blr Alman dükünün hıı.len Stokholm.. 

147 geri alındı n!:ı: ta)'7ıırelerlnckn mtirekkeb blrllkter trtıimıştı. demediklerini ilave eylcmc1ctedir. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Harbin 
ba.şlangıcındanhcri ikinci defa ol -
mak üzere Japon hükumeti, eıtk.i 
Japon devlet adamlarının hazır bu
lundukları biır top!antı yapmıştır· 
Bu toplantıda başveltj) T oj o, Sin -
gapur"un za:ptı neticesinde husu.le 
gelen yeni durumu iz.ah dtmiş ve 
hükumetİın askeri aiyasi ve iktısadi 
alanlardaki pt'ınları hakkında taf. 
ailat nnNşrlr. 

----<>-

azi partisi 
müessisi öldü 

omovn, ıs (A.A.) _ Moskova racı.. bomb:ıl:ufü: birlikte ıeminln özerlıuı dö.. dA bul~ma.sı, Almanynnm zı talebler 
7ostmun bagiin ıı.ıedcıı ........ ra Llldirdl. ..- k tahm.I edlld:~ .. Deri surecetl ihtlnıallnl ku\"fdlcndir ı;; __. u• .,.....e n 16.ne gore bu g'Cmlyi • .. • 
tine l'ÖTC Sovret pııplan Şubat &1'1Dd• bat~dır. Taarruz düşman deniz mektedlr. Dükün, Alınan namzedi ob. 
Sta.ra::rıı R bölırestnae blrka... -.... b1 llkl--'-' rak Norveç tahtına geUrilcccii de söy 

'"' 5aa• r .,. .... n ve av tayyarelerinin ı&1d. 1 ek~I • 
içinde 147 meslriin mahalll feri alm.ıı.. dclll ateşine rağmen b:Mprı.lmıştu. =e=n=m===r=.==-========== 
!ardır. Tanare rrmlai aiu' hasara uğratıı_ ,-azörüne hücum etmişlerdir. CuşmaJll 

13 Ahnan tümeni Fransadım mış ve yakılmıştır. Uğradgı hnsarların koyunda bulunan bu agır k.nmızör, eı_ 
getlrllmİf ehemmiyet.ine nlsbetıe resmi bir tqid raf~ dl.ter gemilerle beraber, u.. 

MOBkova, ıs CA.A.) - SoııkAnanda olmasa bile gcmJ,.e knybOI av aa:T.arile çaıksavarbnnın ateşini sıukalar üzerine 
FraJlSSdan Ra:s eephcsiııe 13 Alınan Ul b:&kılıı.blllr. teıncrküz ettirmiş lnauyorclıı. Fal.at 
ment getlrilm!ştlr. Bu tümenlerin bl; * stnkalıır derhal hücumıı geçmişler ve 
kısmı daha şlmdidan boquna utratıı.. Tottyo, 26 (A.A.) - Teni Gim şimal geminin gth"ertcsinc biri bin kiloluk 
mıstll". doğusundsl mnhtemel olarak batınlclıtı dltcri beş yilz kllolnk olmak iirerc iki 

Lond.ra. 26 CA.A.) - Royter ajansı_ blldlrllen tanııre gemisi hakkında Ja. bomba habet eUlrmtşlerdlr. Birçok b:ış_ 
DJD eri yaSJCJSl Annallst dlyo rtf: pon askeri müteh ıslartnın rlkrine glJ. )ta, ağır bombalar ela geminin hemen 

10 B meydan muharebesi, re, bu gemhıin 19.000 t.onfIAtoluk 34 ynkmlarına düşmüştür. Slukalann mü. 
AJma.nlann büytik ka)'ıblara utramıs mil süratlnde Yorkt.cnnı ırcmlsl oldu!u rettebatı, clö~lerkcn, bAsarn uğramış 
ohnası.rın ntmeB henüz bltmcmlşe ben.. söylenmektedir. krunwrden kaim dum n buluiları ,-ük. 
dyor. Acaba Almanlar ta.kTfyeler gön.. Ba ı-eıni 1936 senesinde denize indi. S"ldltinl gönnftslf'rdlr. 
derdıllett.klu mldir'f IIBva şartlan hl. ril:mişt.ir. Batırılan Amerikan petrol gemisi 

Lcmdra. 26 (A.A.) - Nazi JMrtfsl li o tamr ıııeritlr ki biiJ'ftk ~Me u. K.ıı.radenl.de bir Sovyet ıığlr kru. Bogotn, %6 (A.A.) - Amerikanın A. 
müessisi Anton Dre:xlcr'fn öldlitü B«-r. ileri hAreketler Jmklnsu: cfbldlr ve işte '\l'Uöriİ haaara uğratıldı tama petrol «cmlsl tayfası noksahstt o. 
linden blldbüınckted1r. bunun iolndlr ki böyle bava eartlan al.. Bertin, ıs lA.A.) - D. N. B. nbı sa. larak Bahyahondııya gelmiştir. Ta.vfa 

Parll tıldllel'fnde Dresler l numaraya tında Rus kıt'aarmm l'östa"dlli hare. 11hi,edl kaynaktan ötrendlğlne l'Öre, 30 kişiden mürt:kkebdlr. Gemi sahilden 
kayıdh idi. tet llabllbetl orilann eearet&ıl ve mal. Alman stuka tanarelerl. U Şubatta, 50 mil açıkta torpillenmiş ve bai.Jnl.. 

mtlMtn lllllrtl4dd numaraa ı llir. Rmelerluln lyitıthıl t t ecıcr. sıvas&oı>oı imanında blr Sovyct knı.. mı.ttır. 

TA Sinemasında 
BUGÜN matinelerden itibaren 

GALA MÜSAMERESi OLARAK 
Bütün gönullere s:ıadet ve ı:ıtırabı ta ıtD'&Cak, her blbde askın en Ui.hi 

dt.Stanını > ıış:ıtacak abWô bayat ve g-ençllk tllml. 

L üZELi 
Türkçe sözlü • Arabca şarkılı 

ilk Türkoc il cistanbal Sok3'k_ 

BAŞ ROLDE: lan filminde b:lş rolu alan l\JL AZiZE EMiR 
sırın en meşhur l ı.ldWarmd:ın 

Emsalsiz blr mewu_ Ahl.Ali b1r eser-. ibret almacak sahneler ... Kadın, 
içki ve ııetab!\t aıemıerl... Lüks ve asri bayıı.tın iç yuıu ••. Knhlrenln göz 
lınmaştıncı salonlarında, clbanşilmul isken.deriye plaJlannda gilzeran eden 
hakiki blr vak'a... llerke.'il teshir edecek Şark mnsl1dsinln en ateşli p.rkılaTL 
Bütiln &'önül Ye kalblcri clccek lihuii nağmt'ler, ruh okşa)'leı bir 

müzik. 
Seanslar: UO • 4,30 • UO ft 9 c1a 

Yer bulmnk irin lütfen seans s:ı,."\t.lerlnde ıellıune.t. 
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- EV ALJİ 
Ve Bütun Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R J p J N Yerine Baska Bir Marka Verirlerse Siddetle Reddediniz. 

' ' 
, 1 :;~,;·~. • • • • ' • ' • .: - ":' • •• - -:-

300 bin kilo maagal 
kömürü geldi 

Pey•irciler fimdiden 
zam i.tiyorlat' 

Havaların d<iaıdmeti Ül!erine Pcyn-iıı imailat me.vıııiıni yaklqm1ş 
muhtenf :istihsal 111ı1tıllıek.lıı.nndaa olduitt~ ~r imal edenler k 
eıh a:ı k.. .. .. wi au b t zırLıklıar.a. ~ışl.a.rdır. !anhul, 

1 re manıg · omanı se Y . a Ankara. kmaır V<C Bunanın senetik 
lamışttr. Diğer taraııfttı.n B.aılıgarısta. i~i!hliaki 300 bin te.nekedlr. Bu se
na göndeati'len rnıotörlerdoen beti nek.i im.IS.Un bu m~kt.araı yeti.şebi • 
dönmüş ve 300 bin kik> bdar roan lcceği tahmin edilmektedir. 
gal kömürü gettirmi>,lir. Fia.t Miira.. Diğer taıra.!lııa.n peynirciler Fi.at 
kahe Komisyonu di.mkü içtimaında Mürakaibe Komi~y~nu!'3' mürac:aat 

. .. edıeJ!Ck bu 8elJC ıpttdaı ma.<ldc hat. 
bu kömüillerın halka 9 kul'll, uze .. lann.ln VıC oilha..cıaa .Ut fiatluının 
rinden satılmasnı k:ar.arla.§tıITilllş .. geçen eıeneyıe nhbetlc yüksek oldu.. 
tır. ~u ve bu seneki imalitın kendi .. 

krin-e pahallıya mal olacağını söy .. 

Zirai seferber1ik ı~i,lerdıir. Komisyon peynircile -
re, hema~i. bir maddc.nin fiatınt 

(Baştarafı 1 irıd u.yfada) tesb.iıt ederk!en imalat C'Sll'asındaki 
hemmiyet verilecektir. Vekalet, bu ma~İyet fi~rını gözönüıncle bulun 
işler içLn mütedavil sermaye temin 1 durdu~u. ~~ bundan .dolayı. ileri.. 
edecek veya geçen yıla aıid bütçe. de ken<lı.•e?ltnın haldı. ı:ıteklerı o .. 

d ah 
· k Ô .. .. lursa bunılarln naze.rl ıtıbara alın~ 

en t sısaıt ayıraca tır. numuz • v b.ld' · · 
. . d k' 'lk cagını ı ~rmıış-tır. 

deki Salı günü ıehriımlz '°' ı ı ve -rı- -

orta ö~tim okulları müdürleri u. MahkUm olan muhtekir 
mum! bir toplantı yapacak ve zi • lhıtik.ir suçundan asliye 2 nci ce-
rai sefeııberUğe okuH'arın da bu şe - za mahkemesinde muhakeme ediL 
kilde iştirak edecekleri etrafında mekıte ola.n Beyoğlunda otomobil 
bir program hazırhyacaklardır. malzemeısİ satlc'sl. Rop-enin mu -
••n••• .... ••••••••••••••••aa•••·• ................ '!•• hakemıesi dü·n netıeeye varmıştır. 

1 
Mahkeme suçu sabit olan muh -

Asiler lik işleri tekiri ı 0-0 lira para cezas1na, ıs 
gün müddetılıe hapse mahkum et -

Şubeye davet .miş ve aynca 1 av müddetle. d~k -
~ldaş k!kel'iik Şubesindeaı kanln.ln aeddine karar veNTUştır. 

. Kızılay Betikta!? kaza kongresi 
Şa~mlzde kayıcllı yedek olçme tet. KIZILAY CEMİYETİ BEŞİKTAŞ 

meni Fehmi oğlu Muammer Yolaç~r ŞUBESİNDEN: 
(4-2154) Un acele olarak şubenıJze mu- Kaza şubemizin yıllık konrresl 28 

racaatl Uan olun-.r. Şubat 1942 Comart~ı günii saat 15 de 

Fatth Askerlik Ş•beslRılen: Beşiktqda Akaretlerde Halke.t 1alo • 
Lev. As. Tetm. Ali Raf Of. Melmıed mında t9191Gı.aacaktır. Bütün 117.anm teş-

Kemal (31585) şubeye müracaat. rlflerl rica. olunur. 

En son modaya munfık 

BÜTÜN MOBILYALA 'IN IZI 
~.şidleri çok olan istanbul'da Rıza Pqa yokuşunda 66 No. 

AHMED FEVZİ'niu ASRI MOBİL YA 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Iurulq tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans a•edi: 265 

Zirai ve ticari ller nevi banka mua.ırıelelert 

BiRiKTiRENLErtE 28.800 
iKRAMiYE VERiVOR 

PARA 
LiRA 

Zira.at Ba.akum.cla klllllbarıı.lı ve ihbarsız tasarnıf hesablarmda en 
&a 51 Iiraaı ltuhmaıılara seuedıe ' defa. çekilecek kur'a ile ap"ıdald 
plana rere LJı:raai1e datıtılacaktır. 

4 Aded 1 ·000 Liralık 4,000 Lir& 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 ,, 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 J) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 n 20 » 3,200 >; 

Dikkat: H._.\a.rwdakl par&Jar bir selle lçinde 50 llradao a.tatı 
dilsmlJ'enlere ikraıujye çtkttiı takcUnle % 20 fadasile •erllecektlr. 

Kuralar senede 4 •da, 11 Mart, 11 Bazira.n, 11 EylfU, 11 Birinci 
kimuı tarlhlertıMie oeidleeektir. 

_... ................... -·-···· .......... .-........... ·-··-········-·-............... ·-··· ..•... 
Son Potta Matbaası: Nqriyat Mii4ürii: Cihad Bab&D 

~AHlBl: A Ekrem USAKUGJL 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

Beher kll09Ulla 435 ~anış tahmin edilen 15 ton kadar pençelik kösele alına. 
~· P~arlıkla eks.Utmesl 6/3/942 CIUIU giinü saat H,30 da Tophaned; 
Ist. Lv, AınJrliti satın alma komlsyonund.ı yapılaca.ktır. isteklilerin tekllf 
edecekkri, mJkC.ar üzerinden % 15 temJnatlariJe belli saatte ıı;omısYona gelme. 
leri. (591.2824) 

Beher klosıına 435 kuruş tahmin edilen 15 ton kadar sarı sabunlu kösele 
alına.eak~ır. Pa:ı:arh.kla eksiltmesi 6/3/942 Cuma ~ü saat 14 de Tophanede 
ist. Lv. Amirliti satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstddierln tekit ede 
cekleri miktM" üzerinden % 15 ka'i teminatlarUe belli saatte komisyona gel : 
ınelerl. (592.2825) 

------------ -
Dikim evlerinde btrlkmi'1 olan 40 ton yünlü kırpıntıdan battaniye yaptırıla 

eaktır. Müteahhid nam ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 6/3/9-12 Cwna günll 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İmal.iye tiu'etlnin kat'i t.eminatı GG lira 66 kum.<;tor. Batta.niye nümunesi ko _ 
ıalsyonO., kırpıntı nö.munesi Tophanede 2 No .ıu Diklmevinde görülür. İşbu 
ekıslltmeye yünlü milli mensucat fabrikaları veya müesseseleri iştirak edebile. 
cefinaen isteklilerin belli saatte komisyona gelmelerl (595.2829) 

Beher kilosuna 450 kUl'llş tahmin edilen 10 ton kadar kuııduralık vakete 
alınacaktır. Pazarlıkla eUiıtmclert 6/3/942 Cuma rinü saat 15 de Tophanede 
;Lot. Lv. Amirliği satın alma komisyC>nunda yapılacaktu. isteklilerin ıekıJU: ede
cekleri miktar üzerinden % 15 kat'i teminatlarile belU vakitte komisyona gel 
melıerL (598.2831) • 

Beherine 7 lira tahmin edilen ve beheri bir metre murabbaı olmak üzere 
1580 aftt tahta ızgara alınacaktır. Pazarlılda eksiltmesi 4/3/942 Çarşamba 
riinü saat 15 de Tophanede Lv. Amırll,ti satın alma komisyonunda 1apılacak

tır. llk t~tı 781 lira 50 ıruru...,tur. Taliblerin belli vHitte komisyona gel. 
ıneleri. Numunesi komisyonda rörülü.r. 500 adetten aşağı olmamak üzere ayrı 
ayn tallblere de ihale edllebllir. (595..2828) 

Beher metresine '71 kuru, 77 santim t&hmln edilen 16,665 m.~ yazlık el
biselik bez ahnacaktar. Pazarlıkla ekslltmest 3/3/942 Salt günıi saat 15 30 da 
Tophanede Lv. Amlrlltı satın alma kom syonunda yapılacaktı.r. Kat'i t~mina. 
tı 1794 lira 7 kuruştur. Nümunesı komisynoda görülür, isteklilerin belli saatte 
komisyona ,.elmelerL (594.2827) 

Hepsine tahmin edilen fiatı 2188 Ura olan 10 adet ma.sa ve 120 adet sıra 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/3/942 Perşembe günü saat H de Top
hanede Lv. Amirllti satın alına komisyonunda yapılacaktır. Kroki ve şart. 
namesi komJsyonda ı-örillür. ilk temJnatı 164 lira 10 kuruştur. İsteklllerln 
belll saatte komisyon& gelmeleri. (591.2830) 

--------------
No. Cinsi adet 

O Kat küt 8000 her kutuda 2,5 Mt. bir adet 
1 Kat küt '7000 her kutuda 2.5 Mt. bir adet 
2 Kat küt 6000 her kutuda 2,5 Mt. bir adet 
3 Kat küt 5000 her kotııda 2,5 Mt. bir adet 

Hepsine 11,860 lira tahmJn edilen yukarıda. No. ve mtktarları yamı kat küt 
alınacaktır. Pazarlılda eksntmesl 5/3/942 Perşembe &:'ÜDÜ sa.at 14,30 da Top • 
hanede Lv. Amlrlitl satın alma komisyonunda yapılacaktır. ilk teıninatı 889 
lira 50 kuru.'jo'tar. Şartnamesi komlsyenda &:'örülü.r. Kat kütler blrll olabilecetl 
gibi üçlü de olabilir. Tallblerin belli nkıtte komisYona gelmeleri, (593.2826) 

1 LAN 
646 askeri posta numarasına aid 121920 sayılı ayniyat makbuzu zayi ol 

aı.uştur. Bulunduğunda hükmü olmadıjı. (2331.2823) • 

euGO N : insan ağır elektrik faturast kabusun. 
dan kendını koruyabıhr 

Bu da cereyam yutarcasına harcayan bazı IAm
baların yerme TUNGSRAM h\mbalar1 kullan• 
makla otur 

~ TUNGSRA M lambaları yalmz bol bir ışık vermek· 
~· le kalmaz fakat cereyane ÇOkça idare de ederler. 

f UNGSRA --- BURLA 
BiRADERLER 

tSTANBUL - ANKARA• IZMIA 

~e.ımiye Askerlik Dairesinden: 
1 - tisküdar, Kadıköy, yabancı Kadıköy, Beykoz, Kartal, Adalar, Ş!le p. 

belerin.de yerli ve yabancı kayıdlı 313-333 doğumlu ihtiyatların senelik yok,. 
lamalanna 18/2/942 gününden itibaren başlanacaktır. 

2 - Yoklamalar (Cumartesi harl.ç) "b.ercün saat 9 dan 12 ye kadar yapıla. 

caktır. 
' 3 - Hangi dotumlularm hangl günde yoklamalarının Y"'Pıla.ca:ı askerlik 

şubeleri kapılarındaki llan cetvellerinde rösterllmlştir. Her lbtiya1. erin nillua 
hüviyet cüzdanı ve ika.met vesikalarile müracaatları lizundır. 

4 - Muayyen &iinlerde yoklamalarını JıPopıırmayanlar hakkında kanuni ta. 
kibat yapılacağı (2171 • 2392) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası· 21 Şubat 1942 vaziyeti 
AKTİF PASiF 

Altm: Safi kilogram 72.605.866 

Kasa: 
Banknot • • • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • • • 

Dahildeki muhabirler~ 
TUI'k lirası . . . . . • • • • 

Hariçteki maha.birler: 

Mtm: s,afi kilogram 15.'788.018 
Altına. tahvlll k:ııbU' serbest dö. 

vlzler · · · • • · · • • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirinıı 

bakiyeleri · · • • • • • • • 
Ba.zlne tahv1llerl: 

Deruhte edllen evrakı nakdiye 
karşılığı · · · · · · · · • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine taTafındl\D vA.ld 
tediyat · · • • • • • • • 

Senedat Cüzdanu 
Ticari senetler . • • • • • • 

Esham ve tahvtllt cüzdanı: 
( Deruhte edilen evrak• nakdl.. 

A c yenin karşılı~ı P.Sham ve 
< talwillt (itibari kıymetle) .. 

B < sertıest Esham ve TahvilA.t: 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine a.vans • • 
TahvilA.t Uzcrine avans • • 
Hazineye kısa vA.deli avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan aıtın karşılıklı avans • • 

Hissedarlar: • • • • • • • • • 
Muhtelif: • • • • • • • • • 

Lira. 
l) 

» 

• 
Lira. 

• 
» 

Lira 

» 

Llrıı 

Lira. 
.. 

Lira 

• 
• 
l) 

Lira 
10ı.125.9G9.59 

6.110.668,-
871.4:~6,S2 109.108.064,41 

51.574,96 61.574.96 

2:?.207 .195,10 

-.--
1 

63.662.323.113 85.869.518, 13 

158.748.563,-

22.227.905,- 136.520.058,-

321.765.860,39 3:M. 765.860,39 

45.501.881,93 
8.996.454, 71 54.498.336,&l 

4.906,19 
'7.808.690,-

-.-
167 .500,000,- 1'75.313.596,19 

4.500.000.-
8.112.561,12 

Yekdn 898. 748.17o.44 

Serma.ye 
İhtiyat akçesi: 

Adt ve fevkalMe , 
Husus! 

. . . . . , . . . . . . 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdi:Ye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat . • • • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi . . . . . . • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilA.veten tedavüle vazedilen . . • 
Reeekont muka.btu Ulveten tecıa.. 
vüle vazedilen . . . . . . . , 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
avans mukab111 3902 No. ıu kımun 
mucibince UA.veten tedavWe vaze. 
dilen , • • • 

MEVDUAT: 
Ttlrk Y.lra!lll 
Altın: Safi kilogram 877.150 

385& No. lu kıuıuna. ~Cire hadneye 
a~ıılan a•ans mo.kablll tevdi ola.. 
nan altınlar: 

Safi kUogra,m 55.5.U.930 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili u.bıl dövl.zler 
Diğer dövizler ve alacaklı Klirin8 
bakiyeleri • • 
Muhtelif • • • • • • • , 1 

Lira '7 .822.019.15 

• 6.000.800,-

Lira 158.748.563,-

:o 2'?.221.905,-

Lir~ 136.520.658,--

• 17 .000.000,-

• 2G3.500.000,-

• 11s.ooo.ooo.-

Lira 95.3 ~4.392,0G 

:o l.233.'782.03 
-

• '78.12.J.167,90 

Lira -.-
J} 24.1)211.642,74 

Yekô.D 

1 Temmu 1918 tarihla4ea ltibarenr takoaı. laaı1cll fXJ f albn tilerlDe &YaDll " ı 

Lira 
1s.ooo.ooo,-

13.82Z.Ol9,l5 

53%.020.658,-

96.568.174,01 

'78.1%Uti7,90 

!U!6.6U, 7>1 
139.178.508,51 

8911.740.170,H 


