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ingilterenin yeni ı ~ 
harp kabinesi 

Yazan: ASIM US 
Tardsever lllr· 
staallalla bayan: 
Ev, almak için biriktirdiği 1000 
lirasını Hava kurumuna teberru etti • 

ratnlin en mühim hidisC8i hıgil
teredeld hükfamet deiiflkliğidir. 
Ç.örcil parlimento ~eneslnde za. 
man zaman gös~rilen anuJarı son 
bidlselerin tesiri altında yerine 
getlımek karannı vermiş, harp ka
binesini yeni battan kurmaştur. 
Batvekil ayni zamanda hazine bi-
rinci lordu Ve müdafaa ııazırıdır. Ankara, IO (AA.) - lataııbulda EyQp'te oturan Ba)'&D Hacer .Aa1 i 
Şimdiye kadar harp kabinesinin 

1 
ev almak için blrlktlrditı 1000 lirayı Tllrk . Hava Kunımmaa IJe.lı§ladı.~ 

• 

lngıiiz 

kabı nesinde 
değışi.klik 

o 

KRiPS 
Çörçil kabine•inde 
mühim bir yer aldı 

en kuvvetli üyesi olarak tanman Bayan Hacer Aaal Tllrk Hava Kurumwıa göııdercllli m~tupta tllı pa· I 
Biverbrak hii'kOmetten ayrılarak \rayı ev almaktanaa yurd iffne harcamayı daha gerekli buldutı,mu IJÖy ,.. .. Londra, zo (~ A.) - Vineton 

Zirai Rterberllk lçln Valbala Baekanhpnda ya.pdaD. lldDd toplutı 
haauıli bir vasile ile Amerikaya gl- ~~ lemiıtır. Saym Bayanm bu candan llgiıi takdir vcı ıtıkranla ,karşılanmıı 1 ~orçil ye:f ka.bıneeirıi kğrdurm,tur. ı 
diyor. Bana karşı Slr St.aflord 1 ve Türk Hukuk Kurumu kendt.lne bir attın 'madalya verml§t1r. Perşem e akşamı aşa 8:kı res. 1 

=.üh~~t.~:0:::Ei >,..,.R .... l'r ... ,·'l!llll'.y..:·t.ıı;;;0..,m · - :g:,7. ~:~birin~c1

1.:-....ıo= rdlku Ziraat set erberliQi için dün 
•tUll'I olan Atli BaJvekil mua\inll- L d .._YCJILI ~ 

=~~~==:~ divanı on ra §S~?S;tafu~f1:me0tonrdavnc!r1AP7P8t!:.· .vilayette ikinci toplantı yapıldı 
~ eden onver uıeıtoo devıeı Halkevı· 

• nuın. Ernest Devin de milli ser- s l Bqvekllet lordu: Str John An· 

:~ry~ harp kabinetoinde o~ gu a~a Röyter diyor ki: =.·n~~tcı~-;zm~li~~thı;r. Şehirde sebze ye~iştirecek bahçıvan-
... ~"'::'~:.:: devamectiyot __ ,. - ~ ~:;,; ~ •• ""'" • .-, ! lara para yardımı yapllacak 
metf memleketi efkin umuruJyesi- /11'1 lld............,.. ialtteıek da Attlee, ayni zamanda başvekil 
ile •re• haiz olduiu gti\·cni taze- Gamlen ve Blunı'un "e mmelelel't ~ !"!Uavinliğini yapacaktır, Ziraat seferberliAi mevzuu etra· \ ~iraal müdürlütü İslanbulan se· 
lemlttir. İngiliz gazetelerinin de- avukatları müekkille-. edecekleıt mer1uı114lr. Yukarda zlkredllen nazırla? fıııda görüşmek üzere dün vilA.yet_ cen yılki ziraat islitısalA.tını 8ÖS. 

ifllkllk dolay111Ue yazdıkları müta- rini müdafaa ettiler harp lrabinesinf ~' e(iecelder• le vali Ye belediye reisi doktor teren bir liste de hazırlamlflır. 
ı.Jardan alman ilk intiba budur. dir. 1 1,iitri Kırdarın başkanlı~ı altında Vali, bunun asgari iki misline 

Hakikat halde Atli'yı· kendı"sı"ne 300 Şahı•t Loa4ra, IO <A.A> - Böper: I ~--v brook h kabi . .a mühim bir toplantı yapılmıştır. çıkarılması için gereken teıebbtıs· 
Dün Londrada •,.ılaıı halkeVi TUr· ~ er ' arp nesı • - l B ·ı k k ı · · ·ı · · JAk d 1 ••vln alan İngfHz Başvekili A- ~ zP. ı ağa d vet dilm' • d u loplanhda.. verı ece ·ararla· ere gırışı mesını a ·a ar ara em 

lciye ile lngUtere arumda yeni bir !.BJ 
0 

m a e ışse (' rın tatbik edilm~i için kayma l retmiştir. • 
\'81111 bm.aıwmıdaSd bazı meıguH- d• ı k bat v1lcucSe getlrmiftir. Halkevl iki sıhhi sebef)ler dolayurile reddet · kamlar da hazır bulunmuştur. • 

1 
Elde bulunan tohumların haqi 

yetlertnden kartalacak, bundan ın enece memleket mllnuebeUeriDbı ytıkaelme_ ~tir. Yakında Birleşik milletle.. Ziraat seferbtrUAine derhal baş· mıntakalara da~ıtılacatının da tes 
4llOllra btlttbı faallyetml harbin sevk • • .me Ye kuvveUenme8ine yardım ede_ rın menba ve imJrA.nl~~m mil~- lıınacaktır. Tohumluk avansın Zi - ı bıt edilmesi istenmiştir. Bu suret· 
ve iclueai itlerine vermeie hnkiD Blum' un avulcatı oektir tereken kullanılm.aat ıçın bqla . raat Bankasında hazır bulunduAu le her tohumun nerelerde yeıtıe -
ballı.mktır. Emsen phsı itibarile • iri. • _; .. töreniııde ü alan Hariciye lllltJ olduğu ~ devam etmek ve a. k bil ı.· b k 
bit bir vakit ÇöreU'e ka~ı nıemle- dıyor • _=:-"Eden bU""···- .o-ı·ur Jd·. rd8D"a_ketldl8Jne veri. lebilecek 0 ._ aıa1 adarJara bildirılmiştir. 1 eceeı elli olaca tır. 
ke...._!_ --• ....... ...... ........ ., 1 slanbulun patates ve mısır to· ŞehVde sebze yetiştirilmesine 

....... &•" ...... elısllmerniı olduiun- , .. ,,.Bizi•. -dl-a•':=:A--- -~ 1 ·-----·- --k, .,,. .. bcı Ata ... •- an diğer hususi vazıfelerle meı. • d eh du ._ ,...ı tanda ~!JIDUllll ka- __ ·- ._ .._...vy ..... -..u ,,__ ..... 1 hna.k bumu ihtiyacı için :vilA)·et :r.ıraat c mmiyet verilecektir. Bostan 
eelmlnh Dldmt .-..-. ...._.. ' ldbı 4tıftmdtlto Sibl modern. Tllr~ gu 

0 U.zere Birletik Amerı • mildürlüAO emrinde 25 ton pala_ ~ahlplerine para yardımında bir 
bine İfİD J'alİ lıılr ma\'alfalayet aa. ._._ -u-A- --- .... ..;!:~ 1 de TOrk ftklr ... _..__ amen m&na- k"\ya gidec.,.JrUr. O sura ol._.... fllplle yoldur. _.. -- __ .. __ ,...,.,.,,...... i --- tes. 18 ton mısır bulunmaktadır. Junulacakbr. 

Ba 9Uiyetlen ~ olaıa yenl ı DiZi ~ ~ g&ıtenr. BalkeYlerl )wn1 ~- p •t•k h b• -------------------------
.baglllz harp bhlneslnc1e göze CU'· Rlom,. (A.~; _ Dtln.:t ıa,12 :k:: ::ö=~.:~:: ası 1 ar 1 zı·raat ,·,ıetmelerı· 
pell belU baflr öç lmnkterlstik · ratorlutunun kalbinde kunilan bu ev 
aolda vardır:: de ba§t:a rela Caoua olmak tızen TUrk ve lngillzlerln kal'§ılaşacaklan e• d tt.!-:v:..= ==B~ hAkiml~ heyeti mahkeme ııalonun~ mft§terek dava Ye meaelmrl anlayışla ırmanya a Kur omun· a bı·r 

strmift . · mlfnik.,. edeCeklerı bir merkes ola • 
bir mlmer• ............_ Ba karar Kulıake- aıtma aıw ır.arumm Çalı fiılJetli ,,.,ltar.Wer 

:::.a:=~=== :::;:::::,;~ ?~u==~d~rk~ ~ayar milyon lira verildi 
ppara alarak htlcumlannı Bir- General Gamleıı, aOdataamn le Büyük_ Brftanyayı bağlayan b4lytlk 
manya istammettne çe\•innesin.den yapmak llzere derhal aö:a a.temlftir. doet1uğ\m bir remzi olduğunu belirl.. Japon 
ITOIU'a alman ba tedbir Hindistan 
mllJaf...._ Loa4nda hususi bir (Deoomı Sa.! Sa. 1 ü) mtştır. 

Ankara, 2e (Valut mubalıılrlnclea)- , me1erı \.._tmda ktıHanmuı için lılr 

Devlet ziraat lşletmeleri kurumuna, • mJlyon Ura ikraz edllmiftir. Bu ı. -
!iletmekte olduğu çi!Ulklerdeki •faali. luSta Jı:oordhıuyon karan ,D ıeeı ı m 
yetin geni§letllmeai ve kuvvetlendlrtl. ' mı,tır. 

ehemmiyet verildiifnl ve bu mü- tayyareler·ı 
dafuda mDll1# Hint ku·n-etleri B 1 d. verg·ı zamları ı·ıe ııe ifhlrllii yapılmak is~lldiğini e e iye , Aousturalyaya hücum 

mesi, ayni zamanda yeni zlral ı.,ıet.. '. 

g~teftr-Ouver Litelt4n'an devlet 1 milyon varidat temin edecek ettiler 
ııaan .tatlle harp kabhıeııılne ·- M . . tt f. k 1 
llDIDMI. Geaenl Vavel'in ML'nrdan • • U e 1 er 

Roman mDklfatı 
Juri dun gizli reyini verdi, eser 

pazar gunu ilAn edilecek 
:: :~= ~=~0::::r u;: Lokantalar yemeklerını camekanlarda 
=-: =~::1e~r:: teşhir edemiyecekler 

Bali aıltUınJa Japon 
kuvvetlerine hücum ettiler 

cHr. Böyle bir şahsiyetin bilhassa 
uzak JIU'k vaziyetini en ince tefer
röatma kadar gördükten soma 
harp kabinesine girmesi Akdeniz 
h&dieelerfnde bundan sonra yeni· 
yeni geli~eler olma..ın ihtimaJlne 
kU'fl alm11ll§ bir tedbirdir. 

S - Slr St.a.fford Krlps'in yük
sek bir mevki ile harp kabinesine 
P.esl. İngilterenln eski Mosko· 
T'a sefiri olan bu zatm Loodraya 
dönmesinden sonraki siyasi faali
yetıeriııl herkes biliyor ve bu fa
allyetler h&l& beynelmilel matbu
atta mUnakaea konU8u olmakta de
vam ediyor. Sir Stafford Krips'ln 
harp bbineelne glnnest ile Sovyet 
Rmyanm \"Uiyeti arasında sıkl 
bir mttnasebot \"ardır. 

Bir kere tngi1terenin eski Mos"'°'' sefiri Kusyaya yapılan harp 
yardımmın kifi olmadığını söylü
yor ve harbi kazanmak l('ln bu 
yvdımm artmhnasmı istiyordu. 
Ç6~1 ba zatı harp kalıiııesine al
makla Busyaya elinde olan her 
t8rltl yarcbmlan yapmak azminde 
olduğunu anlatmı~r. Bu nokta her 
tarafta kolay anlaşılır bir şeydir. 

Fa.kat. Slr Staflord Krlps'ln mü
dafaa ettiği davanın ikinci bir cep. 
hesi daha ,·ardır. Bu da tngiltere
nin Basya ile daha şimdiden AY· 
rupaıun IUllıtu sonra kuruJuşu 
meselMlnl esaslı surette konuşma
H ve Sovyetler Birliğine mütlafa
umr kolaylqtıraca~ bir hudut ve
rileceği hakkında taahf1ilde girme
~ mflı!'Clesidir. H~r halde e~ki Mos
kova sefirinin yeni tn~lliz hUkô
metlnde ~ mühim bir medd al
maııımclan İngllt~re ile So\)"etler 
Rlrllği arasında siyasi mahiyette 
bir ta.knn konu!imslar ollU'8it anla
~ılır. Fakat aynl :zamanda Amerl· 
ka;n f1a ilgilf'ndlreceii meydanda 
olan "8 konoc;m!llılnn nıunl bir ne. 
tlccye \"al'&(.'ağmı şimdiden tayin 
etmek tabJ1 mtimldiıı deiildir. 

• VilA.yet umum meclisi dt1D aat 16, 
30 da ikinci reli vekW Fa.ruk1 Dereli· 
nln bafkaalıtı altında toplanarak naz 
namedeki maddeleri mtızakere etmlf-
tir. 

Geçen celaenln u..ptı okunduktan 
sonra, BüyQkada n Heybeıtadada bul 
ııokak ialmlertnln del'lfUrtlmMl hak.. 
kmdaki teklit kabul edllmlftlr. 

Bundan sonra lokantala.rm aekak 
kısınma nazır cameklnlarmda pl§ml§ 
yemek teohlrlnm yuak edllm-1 için, 
belediye zabıl&IJ tallmatnamu:tne bir 
madde ııA.veai hakkmdakı m1llklye a· 
ctımeni mazbata~n okunmuttur. lıılWkl 
ye ,encümeni yeııl maddeyt fU tekilde 

tesbft etmiftlr: 
''Lokanta, ahçı, keb&bçı ve Jıkem. 

becl dükkA.niarmm ııokak cephe8lnde. 
ki camekA.nlannda pl§mif gıda mad. 
delerinin te§hlri yuaktır. Bu gibi 
maddelerin ıtızan h&riÇtell söı11ıımi . 
yecek, içeride yapıJacak, yahut came.. 
kA.ıılara renkli camlar kOn•caktJr." 

Azadan Halil Hilmi Uygwıer bu ka_ 

rann :nuhalleblcllere de tetı"mnt tıı • 
temi§, ııtek kabul edUınemiftlr. 

Tatbik ,eklini dalml enctımen ka. 
rarlqtıracaktır. 

Bundan ııonra, belediye kanununa 
dahil vergi ve rcalmlerden. belediye 
bUtçealnde görUlen açıtı kapatmak 
makııadiyle alınacak yeni f991mlerfh 

iran Kraliçesi 
Mısırda 

Amstenlam, ZO (A.A.) - D.N. 
B. İngiliz radyosu Iran kratıçesi 
Fevziye ile kızı ve ~m ab· 
ıa.-,ının tayyare ile Kahireye gel
diklerini ha.her veTmektedir. Kra
lı~e, tayyare mtydanmda kardeşi 
Kral 1',anık taraf!ndan kar~ılan • 
mı&tlr. 

görtl§Ulmeııine baflanmlfla. 
Hatta tatW, nıluıat.lye harçlarm&, 

buZ •tıfma P.am yapılmam hakkında.
ki bütçe, mtUklye Ye kavaııln enctl · 
menlerinfn mllfterek mazbatuı ay • 
nen kabul edilml§tır. Dün yapılan ve 
bugOn kabul edilen yıen.1 zamlarla be. 
led1ye 88Dede bir milyon gelir temin 
ede::ektfr. · 

Bu zamların tatbikine blr marttan 
itibaren ba§l&nacaktır. 

VUA.yet umumt mecııaı dUnkU top· 
ıantııılyle Şubat dnreeı çaiıftDaıarmı 
tamamlaml§tır. 

(Yaz ... J incid~) 

Birmanya 
yolu yerine 
Hindiatandan Çine yeni 

bir yol 
Şaartaay, IO (A.A) - Çankanek'ln 1 

Hlndl.ııta.nda yaptığı müzakereler, mu. 

.ADbn, 10 (AA) - ctımhuriyet tam) NureWn, Ataç (Nurullü), A· 
HAik partiai .ııanat mUkA.tatmm ilki tay (Falih Rıfkı), Aykaç {F'uıl Mı· 
olan roman mUkA.tatmı tevzi etmek met), Baltacıoğlu (İmıall Hallla), 
Uzere, yeııl h&rtlertmlzln kabulünden Baydar {Nasuhi), Boran (Beblce) 
bugüne kadar neorolunmU§ romanla• Beyatlı (Yalıya Kemal}. Çatlar {Beh 
ve hikt.~ külliyatı içinden en9ıytalnl çet Kemal), Dıranu (Ahmet Kubib). 
aeçmek içln ayrılan jüri bugün ctım. EyUboğlu (Sabahattin), rn>va (İbra. 
hurlyet halk parUsl genel aekreterllk him A1Aettln), GUven (Ferit OeW) 
blnaıımda .... t Ui de topıanmııtır. KöprUlll (Fuat), özön (.lııluatafa Jıfi 

Jllrt fU :&atlardan mllrekkept1: (Ar- • (DevaflM Sa. :2 Sü. 6 dtı) 

vaffaklyetıe bitmiltlr. Harb malzeme. ! 

1 : .. :::.·:::,::: .:;:,:;: ı 1 CEPHELERDE DURUM 
derllecektlr. 1 . _ 

'Birmanga IJO/unda müttefik~ 
1 {er ıçin iş kalmadı 

ŞARK VE LİBYA CEPHESİ: çemberinde iki müıdıaiaa hattın 
• .. ... • ı Şa.rk cephesinde Sovyet muvaf- yarrlnuş olm&sldrr. Abnaıı menb8 

Evlenmeyı teşvık ıçın ı =~n::~~~nıa:~ ;~~=- hiçbireeys5y 
· rasmda en m4Hümı, Lenmgrat (Devamı Scı. ! Sü. 5 tÜ) ne dOşOnDyor sunuz?. ·---,...---_......:..__ __ _ 

~ MeWI&& ICllJln ya&J
yor: 

"Evlenmeyi teıvik için ben de bir 
dlter okuyucunuzun tıkrine l§tirak 
ediyonım. He119yden evvel, çocuk b&
lummı bütün güçlüklerden kurtarma. 
b. Htıımmet bazı tedbirler almıttır· 

fakir ailelerin bakımıııı çocukların& 

allt veriliyor, muayeneleri yapılıyor. 

P'akat bu kA.ti detııdlr. Doğan bir 
J&vnı, ana ve babuınm olduğu kadar 
milletin ve hUkQmeUndir. O halde yav. ı 

rulara her tUrlU llA.ç, her tllrlU yiye· 
cek ve giyeceğt hük~met en ucuz bir 
ıekllde temin etmelidir. Belki muhtaç 
olmayan aileler de bundan ıstitade c. 
deceklerdir. Vanm. lııUfade etsinler.,, 

Kaclırga'da O•lAI Dinç yazıyor: 

''Evlenmenin tefvlke muhtaç oldu.. 

ğWı.a ben en canlı bir mlııalim. Sene. 
!erdir evlenmek lııtiyorum, fak&t kor. 
kuyorum. İ§lmi bir çatı altmda ve bir 
oda içinde kabul ebneme ~k&n ;,ok. 
Para biriktiremiyorum. Hllkamettıen 
şöyle bir yardım olabUlr kana&tttı.de. 

ylın. Mesell bana Anadolunun tık ye 
rinde biri§ bulunur'. Oraya gider~ ça. , 
lı§rnm, yeter ki evlenebUeyim.,, 

Macar - Bulgar aalceri 
görüımeleri 

Sofya, %0 (A.A.) - Macar pne&.. 
kurmay bafkanı general Szomb&t.. 
bely'nln pazartesi günU buraya pi. 
mesı bekleniyor. Generalin refakatin. 1 Peırtevnlyal 
de birçok subaylar bulunacak ve k-. ~ ldb bayata 
di8i Sofyada 3 gUıı kalacakbr. 

Llseııl müdtlril llldlb ErgU\ l'n:- kı~ bir hnstalıiı 
cö:rJerlllı kapamıJ, cllln talelwılt>rlnln kollan üetünde ...... ral. 

.......... göttlrtl1m9ttör 



' Riyom divanı 
(Boş tarafı 1 tncı ~a11fada) 

Gaıeral bfrlmç ı.~re 1stf!a etmeğl dil_ 
UmnUı:ı ise de ordunun ba~mda kalma. 
t daha mUna.slp gördllğUnll söylemt:• 
r. General verdlğt kı.aa izahatı mem. 

ekettn -.e ordunun menfaaU ııamma 
usmağt bir vazife b1tdiğint söyllye. 

r ek blUrmlJUr. 
Gamlen'den sonra avukaUardan biri, 

T raıtre Maurlcc, memleketin mukadde
'1 .. tmı ellerinde tutan zayıf hUkQmet. 
l ri tenkit ederek Fraruıanm uğradığı 
c ll.kctln mcsullycUnl btr tek adama, 
4 .eneral Gamlen'e yUklemeııln doğru 
1 !nuyacağtnı söyleml§Ur . 
lt uUILE?lı"'JN AVUKATI .NE DJl:'OR ! 
;ı. 

Gamlen'in ikinci &\'Ukııtı Maltre 
ki >untowı da. f:Unları slSyleml§tır: 
h Bqkumandanm muh:ıfaza etmek 
- ~fl stlk~t. maduıılarmı himaye 
ıt 

n tnıek lstıyen Gamleıı, fedakl.rlık h11. 
ıyte ha.reket cttiğlnl gösteriyor. HA. 
eelerin hakild me3UIU demokrasiler. 

eki eeaalt karıpklıktır. 
Saat 14,30 da Leon Blum'un htlvf.. 

eti tesblt edildi. Blum, muhakeme 
, ~mda Gamlen'in eusmak itte~ 
olmasmı hayretle kar§Iladı ·ve dedi ki: 

b - Bu dava b31lamad&n evvel, ö. 
Umtızde uçurum ve boşluk açılıyor. 

ır adelerin aunma.sı \'O muvacelıelerln 

D! pilması gizli celselerde cereyan etli. 
~u da yetmlyormu§ gıbl bUgiln Cam. 

)en de susmak istediği içhı, mU7..a'ke~ 
ı1relerde haztr sayılamaz. 

1 Blum, ••ordunun ~zimctl hfı.disdc. 
i<rin temelini tc~kll etUği., bir davada 
, ~arptm bahı!edilmcmeainc hayret et.. 
ınl§Ur. Blum, Gamlen'in hezimetin 

d>qlıca :ıncııulU olduğunu ııöyliyerek 
I,generall §iddctıc itham et~ ,.e 
r''Gamlcn'in sUk1'.ltunıı. iştirak etmlyr. 
nceğim.,. dcmlştlr. 
\ He.r.imetın asıl sebebi, kumanda 
1.,-ıakaınmm hataları dcE;'il midir:' Bu 
'l)ıuali bir scnedenbcrl sorduğumuz hal. 
me tahkikata memur olanlar, bunu 
kllınıcmck lst<'meclllcr. Adalet dlvanr, 
o rdunun ı;ıahad"'tinl reddetmek latiyor. 

Halbuki ordunun malzemesi. techiza. 
n:tı \'c maneviyatı lJ(' olurııa. olswı ku. 
bJn'lDdanın ezici bir mc~liyetı vardrr. 
l Blum, adal""t divanının istl~Mln· 

< ı n şıiplıc elliğini, dnJrn şimdiden 
rirlc vcrccegı karara kendisi m3-

n abib bulunmadıktnı s~yleml§ 

d ıniştir l\i: 
L( Herşcyc rağmen mucadeleye gi. 
h, ı;chiliriı. Acılacak olan celseler -
T.l,c n büliin luıkikatı ortaya çıkırra. 

'ca~ız. 
1 lllunı, Hc~naud ile Mandel'in 

orada hulunmamalarına hayret cl
'Jniş, bu gaybubet.in dnayı bütün 

uzuhilc teşrih elme~i mUnsız kı-
lljac:ağı fikrinde bulunduğunu söyle-
~erek güdülen <lava, Fransa davası 

1 !eğildir. Hu bir rejim davası, cuı:n
İihurh et ua'rnsı yapılmnk isteniliyor 
'ıD<'miştir. 

Bundan r;onra Daladye söz alml§, 
)ioylo dcm{itlr: 

Karşınıza ma~an olarak değil, 

11).6.10.9'12 tarihlndenberl maznun ola, 
Srak çıluyonım . .} 7 aydan beri kendimi 
ı fmudatnıı. etmek ımklntD.ı bulamadan 
pı:ıbpus °b'.ılunuyorum. Mağlublyetı/ı 

ırbaşlıca mcsuıu olarak baEmla, radyo 
0

' lle ve bizzat de\•lct relsl tarafmdan 
J'fltham edildim. Bu keyfi mahkfımiyet 
1\ararlanna karşı §'iddetle 1Uraz edL 

vorum. 
ıc: Daladye, ~özUne §Öyle devam ebni.§. 
~lr: 

Harbin sözde mesullerinln muhakc. 
<1ne edllmeslnl he~eydcn C\"Vel Al .. 
'manya i:!tcmt,,tir. 

Dalııdye, Fransanm ne zaman, nll!lıl 
r e kimden ihanet gördi\ğUnUn bu da-. 

a cJIDUJJlda. anla§llacağt ümldlnde 
'\Juhmduğunu söylemiş ve gu aözlerl 

lve etml1'tir: 
Herhalde anayasanın getirdiği bu 

~1DaJılt1'.lmlycto itiraz ediyorum. Haki. 
~tte harpten kendisi meırul olan Al. 
",uanya. b\!gUn dava. sayesinde harbin 
l\uçltmı kend!Bi olmadrğma tatmin e.. 

lci bir delil tedarikini istiyor. 
Reis Gaous, eğer Daladyc, yabancı 
ır devleU ileri sürmekte de\·am ede. 

locek olursa gizli oclac ltaran vereceğini 
'I~ defa ihtar cttlltte:ı sonra eııki 
~ekil harbin açılmasında Fran.."mlıu 
çınesuliyeU olmadığını nöylemı,tir. 
" saat 17 de celseye nihayet verilmiş. 

. Mabpuslar hücrelerine dönmüolcr-
1' r. 

Mahkemeye ııasıl oeldilu? 
Riom 20 ( A.A.) - Yfiksek n 

dıılel ifi;anıcın ikinci .ccl iı dü~ 
küntin aynı ağır ,.c müheyyiç ha· 

,. a ile açılmıştır. 
Aliörler Ye--se~ irciler R) nı in _ 

sanlardı. Yalnız locnlarda yeni si· 
llar söriinü:r<>rdu. Saat 13,20 de 

muhakeme b:tşladı. Suç.lu sanılıın. 
r ar, önlerinde llir polis komiseri 
_,tmhınduğu halde ndli> e sarayı ile 

l 
"'·kifhanc ar:ınndaV.t >·crnllı ~o

n den çıktılar. 

Dala<lier elleri cebinde, ıba~ı <'_ 
k, dudQklnrında gene sigarası ol 

Wu hakle en .bn.ştn selilor, onu 
91tef>essila bir çehre ile Blum tn 

,tip «!diyor, Gnm~lin bezgin bi; 
J'•vırJ:ı Te L:tchamb;e ile Jacomct 
1 Ak:ıvl hııTif'rTie arl:ndan geliyorlar 
ı:I 

Bir kaç. dakikn sonra- heıpsi mah. 

-keme salonunda yerlerine geçmiş_ 
lerdi. Tüm saat 13 le h~klmler 
heyeti ı;nlonn girdi ve celse atılat. 

nalndic'ııin avukatı söyliiyor 
Rei<ı Caous, celse nçılır açılmaz 

sözii Maitre Rihert'ye Yerdi. Maitre 
Riberl, iddialarını okudu. İddia. 
nnmen!r: maddeleri hrtkimler tarıı 

fından ynpılan tahkikatın hüküm_ 
süz olduğunu söylemeğc matuf ma 
biyelteydl. Mnilre Ribert'nin lddi. 
alnn 3 kısma ayrılmaldndır. M:ıitre 
Riberl, l 3.9.940 tarihli tahkikat 
knronnın Dalndfer•ye noksan, tah. 
rlf edilmiş bir metin şeklinde 
lehli# edildit{Jnin adale! cllnnı 
tarorından beyan edilmesini -ve bl_ 
naenaleyh ikarann keenlcmye\:un 
sayılmasını istemektedir. • 

Mnilre Ribert en son olarak 
Daladler':re suç maksadı isnat e· 
dilcmlyeceğinln adalrt dinnı in. 
rafından söylenmesini "c mUvek • 
kili hakkındaki takibata nihayet 
"rerilmesint istemekle, di,.anın Ye. 
nfden tahkikata me":ı:u lıtihn7. edil 
mesini ve bu arıd:ı Oİıladier'nln 
serlıesl hır:ıkllm:ısını tnlt'b rtmck
teıHr. 

l\fnitrc Rıbcrl, hundan sonra i _ 
kinci derecede iddialara get"erek 
mcsclcnln hukuki safh:ıyn hikim 
olan siynsi "afhasını hildiriyor. 
:ıı.rn ·ckkiliııin iklidar meYkiini ele 
elmadan enci işlenıniş h:ılalıın 
:ı.:endislne yüklemenin mümkiin ol
madıljını vç l>:ı~1'nlnrının hatala_ 
nndnn dolayı kcn r1 isin in mcıml 

tatulnmıy:ıcnğını söyliiyor, nasyo. 
nal sosyalizm !123 le iklırlrtr nıe''
!kiine ~eldii;li ve .\lr>ıan~n Hcnnnl~·i 
935 le işgal elliği halrlc b:ışku

ınanclanlığınm kendi mih·ekkill 
iktidar me'l"lı:iine gelmeden e'M"cl 
tedbirler nlmamıc; olmasına lııı:-1Tet 
ediyor. 

VAR 1 T 

AMERil<A 
VJşlnln cevaDinı 

ta mlnkAr bulmadı 
l..ondra, 20 (.'\. ~.) - B. B. C: 
Amerika hariciye müsteşarı 

Sumner V cls, Frarumnın şimali 
Afrllca yoluyla mihver kuvvetle • 
r.nc yaptığı yardan hakkında ye. 
r.ılmış ola.n te~ebbU~e verdiği cc· 
vabı Va.sington hllkiımetinin tat. 
mlnkar bulınadığmı ve Vişi<leki 
Amerikan sefirine yeni talimat 
gönderlldlğinl beyan etmiştir. 

~-~--o.,..._-~--

21 - 2 - 1942 

Zir-aal Vekilinin Ada,.1a
zarıiıda tetkikieri 

AdapazarA, 20 (A.AJ - Ziraat Ve_ j 
k'll Muhlis F.:rkmcn demir \ c arnba. 
ahşab fabrikasını gezerek ı;lftçlyc 

tevzi edilecek pulluk, nraba vesaire. 
nln bu tabrtkada yapılmaBt lmlt!nmı 
tetkik etmiş, sapan demiri uçları hak· 

OVYET:. T_EBL1Gi 

kında e:mafla ,.e yıllık ekim vui)'ct 
hnkkındıı. çiftçilerle gör'JşmügtUr. Ve. 
kil, AriflYe tohum lSlab ve meyve fi
danlıg-ı ıata.syonlarmı gördükten son_ 
ra tzm!te hareket etml§Ur. . 

Alman tebliği 
Sivastopolda 

lk'yotlu tl'~ "IJalll Balı:ak B&. 
ı.tmllğlnaert: 

041/1826 
A1ekanndıra tam!tndan BeYofhmda 

Galatasaray kö~ apartmıan Emllk 
ı .. şirketinde mukim Rccal Te Bedia 
nleyhtne açılan alacak davammn mu. 
hakcmesi sonunda: 

800 liranm müddei aleyhlerde.n tah· 
s1llne 2S.11.9U tarlhlnde gı,ablarmda 
tahs!Hne karar verllmi§ oımakla f.§bu 
hUkUm hüHuınsı makamına kaf:m ol _ 
r.:ınk UV-re Jlln olunur. (38888) 

Sehir 

1 
Tiyatrosunun 

DR..UI IUSllDlDA 
Gllndllz ll,80 da 

TtffiK T1YATBOSU 
TARtın .MATİNELEl'J 

Ak:am 20.IO da 

Rii7.eW 
Eeinee 

ımımot KJ8BllHDA 
Bugün 011Dd1J.z 1' de: 

ÇOCUK OYUNU 
AkJato :?O 30 da: 

Bir muhaaib aranıyor 



r i kabinesin e
-eğişi Hlderi 

nan ası 
Çörtil hakkında Yılı .lan nman

MZ tenkitleri bıgUU. liablııcsindc 
bazı dc&>i~Udililer takip etU. Ka
bineye tııgilıcrenlıı csl.i Moskonı. 
elçisi J{rips girmekte, Divcrbrnk 
!mbiccdcn ayrılımllrta, •• 1.tli ilomin
yonlıır D0.2Jl"I ve Ba..cn·6dl mun\ inl 
ı.ıfntmı tn.5mınh"t:ı.dır. Ayni zaruaıı
ılu harp kabinesi iiza mnı mUctarı 
rJokm:d n yediye lndiribncktcdir. 
c.,'örtilin Jro.lnncslncle ynptıi:"l dci:rt
~ildıider muhtelif bakımlard n mıı
ıııılar ifade etmektedir ve knblııc
rJn il: \e dıo; 6.1,)'asctte tıı.kip cdc
ctği ~ tikamctıcr ~kmdn bir fil,ir 
'enncl.tedlr. Çörçil'lıı l BPhb'l ta
diller lı:ıı.b!nenln dnha r:ısyom·I hir 
!':'Ckilde harp için raiısm:ı.smı tcmi
ı•c hizmet et@ gibi imparatorluk 
içtimai ısiynseti.ni dominyonla.rl:ı Ye 
mUttefiklcrlo olmı münasebetleri
ni t.anzhn bat."'IDlmdan d:ı marıalı
drr. 
Çö~il harp lmblneslııın uza mik

tanm ılah:ı küçük adede lncllrmck
fo \'erilecek karnrlnnn daha çalml• 
,.e daha insicamlı o!masmı lıc<lf'.lf 

OOlnmiı;tlr. 

Kabineye Kri~·jn glrmi<ı olması 
da ayrıoo. fükkate lfıyılrtll'. mncu
ruoti t.enkit edenler 2rasınd:ı. liıip 
de vn.rdı. Kri "'in t.enldtleri İngil
t(;J'Cnfn Sovyctlcrc ynpma~ıı. ()1-
duğu yardmım atlığı ilzcrin~e du
ruyorda. Krips'in Jill1'5ısuıil.n Çör
r:ill Sovyctlerc fazla yardnn yap
makla itham etlenler mc\Cuttu. 

Çörçil lmbinesine So\-yctlcre da.
ha fazla yn.rdmı !::.pılmasmı U.te
yen ,.e ibuna Jı:cncllı.inc davıı. edi· 
rıea bir adamı almakb htıblnc.sinlıı 
nıilstnkbel harp Kiyaseti tın:kkınd3 
hir fikir vcmıelrteilir. Ayni za
manda IUipıs sosyal temayüllerl 
ıtibarile ele mulıa!ıızakar lngDte
r İD ııa.sd bir ıslahat Ziluıi) eti is· 
t.ikametlne doğru yürümekte olda
\"UDU i~IU'et e1melrtedir. 

Krips diğer ta.mfbm Anm Ka
ma.rası liderliği vnmcsini ~ ıı.ı
makt.adır. Ba ''D.Ziresi ile J\rips A
' nm kamnnı.sı ile B:ı.5\"d~il arnsm
da gnyct sJkı ir irtibat is cdl
~·or elemektir. 

Atll'nln dom.inyoıılar ncmretinc 
ı;ctırilml olması da dorninyonlarm 
narp la:ıblncsindc teınsiU. f~ini lm
l:ıy~tıracaktır. ·~i partisinin li
deri olan Atıi'nin Ba.~wekil mwıvin
ltpni muhafaza etmesi <le kııblne
r.in hangi lstihıımctc doi;"1'11 3'iirii
nıiktc olduğuna göstcrmek1edir. 

Kabineden nyrılnn Blverbrul• A
ı eıfl.::ayn gidecek n~ Amerika. Ue 
lngf'tcrc nrasında.k.i işbirliği Jınk
lmıcfa fıınllyctte buluııncakbr. Bi
\'Crbruk'an knbineden ayrılışı sc
boplcri nnımula onun bilyillt harple 
1930 h:ırbl arasında ~telerlndc 
t n.raft.arlı~'llU ynptığı sJynsetc sa
dakatin ne aereoc tesirJ olduğunu 
simdidcn t°a)in müşldilöUr. 

Mlh:ıkik:ı nh'crlınık hüyUk hn.ı:P 
e;onrasmda ynphğı nc:ıri~"D.tla. "re
' izyonlunr, i mUWıfaa ctnıl , ).oı
lcktif emniyet !rl temi aleyhine 
nc5'fiynt yo.pmış, İngiltcrenin muh
t<.seıu inziva politiknsm~ dönme
sini istemtstir. 

ll:ıttiı ha hnrbin Jınşlıı.dığı za
m:ındıın ltib:ırcn de kendi inin Al
manya ile sulh furnftan obnlnr 
anısında bulunduğu söylcnml~ti. 
\'ülmı C\"\"cla Çöıı:lJ lmbinesine ruı. 
zır olarak i"tirek etti. :nlosko\ a, 
'"" Vnsington müzakerelerinde h:ı
:ıır bulrmdu. Bunbrla beraber Bi· 
'erbruk'un ÇörçH ç.ekilıllf;J takdir
de Almıınyn ~ snl!m iıw.alayııc:ık 
mUstnkbcl ba5°'cı.ıı olac:ığı Jlro
p:ı.gnndası ü ilel"i süriilmcfüte de
vam etti. 

Bi'\"crbruk b~.ınıtdn söylenen söz 
Jerc ,.c 1~.Ptıb"I va.zifelare göre 
<löf"!:il Jıüld'cmctindc Meta "s!ti,, 
nin ve t:ağ cenn.b muiınfnzo.karla
.rmm bir mümessili iıli fü~nebilir. 
Krl:>Sin tenkitleri Mr balnm1Tru1 da 
Bh·crbrnk ve temsil cttJğl 2ilınl
ycto alt bnlunnın.1rt.adır. na dli
stinccyj L"Uvvctlcıuliren . cbcp1er
fl biri de Bh•erbruk'nn l\rips 
lmbineye girerken <'lcrhnl mc\"k'iin\ 
sıhhi sebeplerle tt'rltetmiş olınnsı
dır. 

Marun fih Bh-cıbral\, Amerika 
iJc 1~ blrliğfne tnrnft:ırdır. Bunun 
için Amerikadcı bir biz.met lm.bul 
etmesi dü üncelerine z.ıtı ile 1illlir. 

ÇörçJl lİabines! •yenl h ·,-;yeti Ue 
nasya Uc <lnJ n yclanılan Lc;birliği 
Tiı.p:ı.bilccel· bir nmhlyettedir. 

Bir dcmo~ ::.nln sosynlist Nr 
rdimle f hir · ::i ~apnws1 sosyali t 
mcselelcr<lc de b!ızı dilc;iince llc
.:;-i•melerini zaruri lola.r. Bu nor t -
• n dominyonlar '~ mü t:e.-nlel.c
' ric -0lnn müırıs1" 1ctlcrclc ehem
,. h ili bir \" r i .... al eder. Domin
. ınlar.ı Atli'nin getifilmi5 olmaı;ı 

VA KIT 

OTÜN SATIŞ MERKEZLERiNE!B.ira ~i~eterile biri- LOn 
7 5 T O N K O .. M U .. H V E R . L O . bırlerını yaraladı ar ı.~'·ı-0n. yurdun bittr iç ka· 

1 1 Jcsıdır. Srrurl::ı.rOOJd betwı isUb-
Evvelki ak6am Siııkecidclti Valde kirnlıır, çelik ı..-uıeıer, dil.~ göv 

lokantasında mUşterilerl hayli he· de saldın.5lıı.mu ~ler. lla.lkm1crl, 
ycc:a.na düşllrcn 111.r d8ğll3 hadise- (fü&naum ı;öze görUnmez, elle nı-

afk, 250 şer kilo alabilecek 
ım Bank halka -verilmek üzere 

ıb:ıyilere 7ü0 ton Iromfir..._.,.crmlş~ir. 
Kömilr bnyilcr tnrnfından h:ılku 
250 şer kilo -0larak dnsft\lacnktır. 

J"ômür dal?ıtmn yerleri 'c kü -
miir nlan bayiler şunlardır: 

1-"nUhtc Ff'hmi Zorlıı 30 ton, 
Cib. lidc Ali Knn 30, Ileya-zıtıa Ali 
Haydar 30, Cenbcrlitn5l:ı o-mnn 
'J"ııncn 20, Alıırkapıdn 0-;mnn 20, 
Şişlide C~mil Kapıcı 30, Nişıınln. 
~ıncla \"e Bcşiklaşt:ı. Şc\·kct 30, ı 
JJ:ırbiyeılc Mchmel Alp 20, F<'riküy 
dr Salfılınttin Poyr.1z 20, l\ln9kuıl:l 

.Murat Dayolan 20, Taksimde ls· 
mail Hakkı 30, Asm:ılımcsçitl" 
Rilştü Te Hidn:ret ·ao, Knlyoneukui 
hıkta İzzet .Kölct 30, Kasıınpnşada 
Hasan Tür:koğlu 30, Knndillldc .Sn 
dullııh , Fo'hri Dolen, Hnşlt ao: 
Gal:ıtndn .Abdullah n Durbnneltin 
Dnkırkö:»de Ömer llaş 20, Yeşil· 
köyde Osman 1 O, Hey!Jl•lind:ıdıı 
Halit 1 O, Jfüy(Urodada Sait 1(), l\n 
dıköydc Mı~ınrn Yorgancı, Sa:ıdeı: 
tin Bilen, Fazıl .Dağ 30, 1'sküdnr 
ı.l:ı ltırahim 30, Arnnvulköyde ş,~ 
l\ir ~ ton almışlardır. 

E sanayiimizin in~işafl için tedbirler 
iktisat Vekaletinde 
lstanbuldan iştirak 

Memleketin hrr tarnfımhıki el 
tez.Ri"ıhl'ln c;nhlplcri ile dokum:ırı -
farı trn•ı;il etmek üzere her vila_ 
J: etten nyrılnn :ıUış:ır kişi hı. he· 
)ellerin Anknra)n gitmcc;ine kertır 

vcı:.ilmiştlr. 

s~ıırimizrlcn de dokuma<"ılıır ve 
yuımııcıl.ır cemil eti rci 1 ile <lığer 

yapılacak toplantıya 
edecek heyet seçildi 
murahhıı~lıırdan miirckkep bir he 
~ rt ,\ nl,:ır:ıd:ı huluııacnktır. • 

Heyetlerin, lktı!:nt Yeklılctindc 
yapılacak bir tcpl:ıntıya iştiral. c· 
<leccği. bu toplan! ın ın mcvrnunun 
da cl ~:ına)•ilnin inkişafını temin 
edecek tedbirleri cörfışmek oldu 
sıı nnl:ışılmaktadıı. -

Toptancı kasaplar Çekmecenin içinde 
et fiyatlarını patlayan tabanca 

yine artırdılar müşteriyi yaraladı 
foptancıların mezbahada lop_ Yedi.kulede İstasyon caddesinde 

l:ın Korom:ırı sahşl:ırını 95, topt:ın Zeynebin kalıvcelnde patlryaıı bir 
Dağlıç ,.-0 Krvırcık fıy:ıl:ırını da tabanca, Hiiseyin isimli bir gcm-
100 Jmnış:ı cılrnrdıldarı öltrcnil· .:ın ağtr surette ~~ se 
miştir. bap olmw,,tıu. 

.Halbuki Jm fiyatlar penı.kcnde Hicliscnin kaza mı, yoksa cins.. 
nnrkıdır. Toptancılar. böyle yük.. yet mi olduğu tAhkik cdilmoL.-1.c
sck fiyatlarla ynptıklan satışlarda öir. 
fatura vcrmcmckledirle:r. Yapbğmuz ta.hkika.ta göre vaıka 

Bu vaziyetten haberdar edilen §Öyle cereyan ctmi~tir: 
fiyat mura.k:ıbe teşkiıtıtı. meı.b:ıha· Kahveci Zeynel, kahvede bulu. 
d:l konroll:ırını sıkl:ıştırdıd<lan i _ r.a.n ~ecesinin gözünü a.çmL;;, 
ı;in son bir kaç gün içinde meıba· bı1. sırada çekmecede bulunıın tn
Jındn rnıa miktarda kum lreısil - banca. pa.t.lnmıştır. 
ıdşlir. 

Kuzu tiyntlarının 

olduğu malumdur. 
nar:k harici 

Bu akşamki balo 
Cüınlıuriyct Halk Pnrtisi 1staıı -

bul teşkilatı t:ırafın<lan Halkevle • 
rinin onuncu ytlclöniinıii miinase • 
betile hazırlanan h:ılo lm akşam 
Taksim belediye g:ıılnosu s:ılon ~ 

Jnnn~n verilecektir. 
J3nlonun mii.kemrneli~·ctini temin 

için hiiyük hazırlıklar ynpılıruştır. 
Hulke\'lcri balosunun bu mevsimin 
en güzel eğlr.ncclerin<kn birini t.eş 
kil edeceği şiiı>hesizclir. 

bir zihniyet tehcd<llilünü ifade 
eder. 

Anln5ıldı6'llla göre ı;<lJ1 tenklt
Jcrllen ~ıkın netfoo Iııgiltcrenln 
"siti'' tihniyetindcn claha ziyade 
uzaklaı:;ma~·a h:ısl:adığuu ,.e Çö~
Jin bu zihniyet inlnlü.bmın da ba
~ın<la. bulun<luğunn gö termckte
cllr. 

SADRI ERTEM 

Çrkan kurşun mü~erden Hü. 
:ıcyinin §3.kağma girm.iş ve ağır 
surette yaralamı:ıjtır. 

Zeynel taba.nca.nm ka.zae.n Pl\t • 
ladığmı söylemektedir. 

Yaralı Hüseyinse Ccrrahpaşa 
Iıastn.nesinde tedavi edilmektedir. 
Kurşun başmm bir ta.ro.fmdıı.n 
~. öbUr ta.rafından çrknuştır. 

Suçlu Zeynel tabancası ile yn
kal anmışt.Ir. 

Toplantı 
Fatllı 1/alkerıinden: 

Halkevlcrinin onuncu açılış l,ı· 
dönmü bayramı mün:ısebctile evi 
mir. tarafından hazırfoııan kulla: 
mo. progranıı }ıRurt:ınmıştır. 

Bu toplantılara gelmek fstiycnlcr 
clavc!lyelerini evimiz bi.iroswnd:m 
alabilirler. 

Altın fiyatı 
Dün bir Heşadiye altınının fi 

yatı 33 lira, killçe altının bir era~ 
fiyııtı ise 485 kuruş.in. 

si olmuştur. tttlmaz gizli kun•eUcrinJ onrdamr. 
lkbal otellnde oturnn 'tsmnille Gizli kU\·vetJeıin çarptığı yer, ım .. 

Uzunköprü· otelinde otu.ro.n Meh ,. fa ve ruhtur. Blr !kn.fa .eğer an~
met. iki ayn nıa.~ tatlı tatlı ye. ınasinl bilmez, beynine blfgi ,.e ı
mcltlrrini yer, içkı.1~rini içerlel"ken tayışın hurgularmı 1almın%M, her 
cvvelli nğrz kavgtıSina ba.<1la:nış - şeyi gerçek smıır. Olmaza lruınır. 
far, bu 'ktı.vgn sonra.dan döğilşe "Ruh", ~yet imansrzsa, milli duy· 
dörunUı;tür. g-nlara, ''tan evgislnc, ~elli 

lsnıail de, Mehmet de Jn.a3<ıbnn gnnırll\m yuva (leğijse, dıstBn, dr
cln bı:lun:ı.n bih.ı şişelerini biribir- ı.:ınlan, yabancı ''<' clüşman cllerln
krinin kafalarzna ftrlntnul}lnr, lo- den gelen bütün tell>inlerc im~ 
k:ıntada bulunanlar bıribh-lertne aÇlk bir kapı ol:md< k:Llır. 
girmişlerdir. IIalkevJcri, mektepler dJ_şmdn, 

Bıı nradıı garson .Mahmut da ~'Orila f,te bu J;nplla.rı kapamak 
b:ı.şmn yediği bir bim sişetrlle ~'n- l~in ~ll"lma.ktadır. Onu, bir ''ir:
rrunnnuştır. kalcsf,, • ayı_şmı, bundan ötürüdür. 

Suçlular yn.kıılanamk adliyeye Şimdi C\~Je okuyoruz, ki J.oo-
teslim cdilmi-ılerdir. <lmda da. bunlardan biri nçtlıyor. 

Dumluprınar bugün 
hareket ediyor 

Yu ıaniı.tana Bidccck olan Dum· 
lupımır '·nrmnı !bugün snat 18 fle 
lırırekct edecektir. Yııpunın l ük. 
lcnıne i~i tnmamlnnmışlır. 

--o----
Terzilik malzeme 

dağıtılacak 
Terzilerden mürekkep bir he· 

yt"t, <iün mınta!m licnrct müdürü 
'Xccmcllin Meteyi ziyaret ederek 
lllıalal lıirliklerinden nlıuacak ter. 
dlik m:ılzcmesinin ten:iler cemi· 
yeti \:ır:ıfından ne suretle tcv:r.i e. 
dilccrğini slirfışmüşle~dir. • 

iffet Halim Ankara ya 
gitti 

Fiyat murakabe bürosu şeflerin· 
den Hnya.n İffet Halim Oruı.. An_ 
l~raya gitmiştir. Holkevleıinin yıl 
dönümfı mc.rosimindc bulunacak· 
tır. 

Yeni teknik okulları açılacak 
1stnnbul nıns.ri.f müdürlüğünü 

tcdvirc memu:ı- müfettiş Muhsin 
Bin:ı.l .Ankarnila.n şehrimize dön • 
müştllr. Haber aldı:ğnm:ı:a göre 
şelrri:mizde döldlm. deniz in~b. 
ma."all.,,~Z v~ mobilyc, kimyevi öğ'~ 
rctim tekri1k d:ulları kuruln.eak • 
br. 

Yangın şlangıcı 
Dün akşam snn! 20 de Küçi:ık -

mustnfapaşacln Musnnqırtı sok • 
ğında Jıir evin sob:ı borusundan 
çıkan nlcYlcrin snçn~o sıçrnnınsın· 

dnn yangın rıkmış. Leş dnkika 
sonra yetişen iUaiyc tarafından 

derhal söndürülmüştür. 

Cinayet değil, kaza 

1ngili7. imparııtorlub"ODUD göbc
ğJnd .. bir TürJc ym-n.cıJ. derin dost
lu4klarm, hayatı ı:nrns ve a.nln.yı~
lann ynkmlığmı gösterdiği kadar, 

L ondra.iliı. H:ilık:evinin açıl
mııst, bugtlne Jmdat milli 

ölçüde o!An bilyük bir Tüık atül
lür ~lllnUn, beyıı.o-lmilel 
bir ma.hiynt :lmza.nmSSl <lemek o
luyor. 

Bu münasebcUe lngili.z baı:;"'a
iri McysfJd ere dal& oldu~u hal
de, hn.riciyc nazın Ed<'n, ve Bri-, 
ti:;; lknvllSil lxıŞJmnı Sir Mel
kol.m'un Tilu Jdlltur ~kilatı ve 
yem TUritlilk hakkmda söyledik
lerini heycCSJıh o"..ruduk. Bu sa
mimi sözler, C. H. P genel sak. 
roterimlz Dr. 'l.'uzcr ve Londra,,. 
d~ bUyü'k elçimlz Rfü;tü A:nı
sm verdiwi CC\apla.rda en uygun 1 
kn..~ğuu bulmuş ve iki .ta.rafın j 
biroirlerino olnn emniyet ve ilgi
leri :bir kere d!ı!ıa belirmi~. 

C. H. P genel sekretcrimızi.n 
tclo-crmfmda.n nrilad$mlza göl'IC, 
halkevinüı Londra.da çtlına.sındıı 
Brtiş ıknvntcl'm miHUm nlfil::ast 
gö:iilınü§tUr. Bn.ıtiş Jmvnsıl bir 

1 Bugünkü radyo t 
7,30 Program ve memleket saat aya· 

rı 7,33 hafi! progro.nı. Pl. 7,45 qjans 
8,00-8,45 senfonik program Pl. 13,80 
progrnm, s:ınt nynn 13,33 türküler ıs, 
45 ajans H.OO R!ynscucnmhur bando 
su 14,50 ltarı§ık §tı.rkı ve türltUlcr 15, 
&O Devlet konser;atunrı :salonlarmdan 
ııaklcn Kon.ser. 18,00 program, saat a· 

DUnltU bir gazetede Fcshanc cadde_ yarı 18,03 n:ıoyc;lan !aslı 18,40 ı-nJJiO 
:dndo blr cinayet fşlcndlğl ve J.'almıt. dans orkestrası 19,00 bUyUk ııdamlıı.r 
tin adında birl!linin ağır yn.ralamp so- l!l,15 Radyo dans orl;eatrası 19,80 b'1-

kaktn bulunduğu, knldtrıldıt;'l Gurab:ı at ayan, njsn:ı 10,4~ iaşe saati lD,00 
hastııncsindc de lı1dil~U yazılmıştı. karışık şnrkı ve tUrkülcr :ı0,15 Radyo 

Bu hAdlsenln hiç ® bir cinayet ol- gazetesi 20,45 Şctaraban ve Nihavent 
madıftr, sa.dece bisiklet mcrokınıı. mtlp maknmlan 21,00 Ziraat takvimi 2110 
l<'lA. olan gencbı, Şi§ha.ne cnddesinde Dlnlcylcl istcldcrl 21,45 post kutusu 
dola§Irken dUjtUğft ve yanı.l!ı.mı.rak 22,SO sant ayarı, ajans ve borsalar 
81dUğtl a.n1a§tlm.J§tır. j 2.2,45 radyo salon orkestrası 22,55-

Ccscdln dc.flıine ruhsat verilmiştir. 28 yarmkt program, :kapanı§. 

Bu ara.da r.avnlb ŞUTa'mn hnll 
.rnutulo.cak gibi değ:Jdir. Ilir gün: r------------~-------~-~----ı.-ı=--• 

mişti: 

- JO §l.~ bira; 150 kuruş! !ki 
bayan Menaşc, dört Bay Mena.~ 
için; dört de ortadan .. 

- Alı mösyö, ah mooy3cilğüm, 
dedi; bir oda it;.indc :ıltı ki§i! Har. 
gi millet buna tahamm.Ul edebilir? 
Bayan Men~ ile kocnsı bir k<l§c. 
de, büyük baba ile ana öteki ta
rafta, kuzinlcr yerde: neyse ki, 
'kösklln odaları RU3 ruurla.rma ben. 
zi~:or mösyö! bir de siz Tü~ler.i.n, 
1:.h zamanlar bu odalnrda teker 
teker yatttğoıızı düşünüyorum da .. 

Madam Griba.~e. gelince yeni 
vaziyetten mmmmı mu idi? Bel
kJ ! Şundan dolayı k1 tnsdildi tari
f ede ka.hven.ln fiyatı 7,5 kuruştu. 
Hr.-sa.p puslosı geldiği zamansa 1 O 
kuruş! 

Bay Men:ı.~ bir giin ibuna itiraz 
etti: 

- .Mada.tn ! dedl. Po.nsi,yonun 
a.nlaynma.dığmuz bir elçal>Ukluğu ! 
Bir fincan kahve listede 7.1:5, he
rap pu.sla.smda 10 ! Btt ına.sıl dŞ ku
zum madaıncığmı? 

Mıı.da.m Grlbaşot: 
- Bizde yalan yok mösyö, diye 

şöyle bir geriye dön<l.U; 7,5 luk 
kahveden bir yudum iÇemezslniz 
w..z! Me~e a.ilcslne verdiğim kah
ve cJmtradır. 

- Yn biralar'? 
- B1ralar da. öyle mösy5! Şu-

ra bilhassa. s:zin bira larm buzu 
kin t~bihli btilunuyor. 

İyi anın.. M~ ei.1eBi. ibütün 

R. il • 
PANSİYONU 
ız Yazan: Kenan Hulusi 

brııııla.rı ;yutuyor mu? •• 
Bir gün 24 saüUik kahve hesa

b! geldi: 
-12 kah\•e; 120 kuruş! Dördü 

Bay Men.eşe, üg(l Mösyö Ba:nllı, 
jJdııııi Bayan Menase, ıbiri :M.ösyö 
BO.rı.ıh'un refikası, diğer iıkisi de 
kapıdan uğrayan mlsafirlere .. 

Hesap pW>lasmı bir saniye göz.-
den gcçire:ı Bay Menaşe: 

- Yanlış! dedi. 
.Madam Grlb!ışof: 
- Nasıl yanlra? diye atıldı. Rus 

bUyük !JÖ}tşte ya.n!Şrk! Hem blr 
hesap ödeme meselesinde? 

- Maalesef Mndn.m ! Son 24 sa
atte içtiğimiz ktıhvelerin hesabını 
iyi ki tutmuşum! 12 kahve değil 
16 kahve olacak madam? 

- ??? ...... 
Madam GribaB<>f hayretle karı

şık genie bir nefes aldı: 
- Bütün kaba.bat Şuııı. olacak 

dl§i domuzda ... 
ÇünkU ka.hve hesabından tama· 

mile P,ura mesuldU. !ceride kfü::Uk 
bir s,j;otrlcnmc •• Şu.re.'da :i;}e §8§ -

kmlik: 
- 1mka.nı yok Mo.da.mcığım! E

min olun ki kahveleri daha götilr
ıneden yazı:yonım.. 

- Eh, şulıalde namı oluyor da 
.1 lrolıve eJisik yazrlıyor? 

İı:ttidc ise Bayan Meıuı.şe ile bay 
Menaşe arasın.da ~·le b!r konu.s
ma. geç.lyordu. &yun Mecaşe: 

- Eminim lki 12 :ı.,mved.ir ! E
ğer 16 lmhve ise; yok mösyö Me
lla.,_~; Madam Grlba§of doğru e5y
lüyor. Sizin hesabmmla ibüylik bir 
yanlmlık vnr. 

Bay Me."latc lre§ olmaya haz.ır
lanıyordu: 

- Hakkın vnr, dedi; dört kah
ve parnsı fnzln •. Faka.t hesaplarda 
Madam Gdbaşof'ını emniyetini b:ı.ş 
ka tUrlU nsıı kazan3liliriz? 
Baş parnıağmı dud:ı.ltlarmo. doğ

ru götUrd.U: 
- Sus Menaşe! dedi. Bir bildi

ğim vnr ki dört kahve parası faz. 
in veriyorum. Ynrm, vnrrn görUr
f"Un ! 

Ertesi ~1 bim hesabı sel-

Bay Mellll9c: 
- Ynnlıs Madam! dodl. Oı-ta -

dn.n içilen biralar dör mil? Hııyrr! 
"Bir sJşe olacak. Hepsi de on flişe 
drğit 7 şişe .. 

Madam Griba!'..;0f ne diycb'~llr? 
BütUiı kabahat Şura'dıı. ! M~~ 
&ilesi hesabı teker teker tutuyor. 
Nctekim, işte dünkü kah,•cler ••• 

Bira hes:ı.bı öd~ndi; ve Bay Mc
r.s§e ile )33.ya.n Menaşc göz göze 
geldiler. Erkek knrısı:nn doğru ha-
fifçe ei~ildi: • 

- ÖdcŞUk, dedi, Dört kahve 
baden, Uç. birn onlardan! 

**i.' 
Deni% dönUşrı Buy Bnrulı beni 

ôavet e.tü: 
- Yemekten sonrn sizi göı·eml

yoruz mösyö! decli. Anuç'ka ile as
falt dolaşmıı.lanruzı bir sa.at i(;İ.n 
bırakın da ka.rştlrkh bir poker çe
\".İrelim ! 

Mösyö Ba.nıh hlr lise muallimi 
idi. Zannedersem İbra.nilcrin "ay,. 
ndhrı:na. dnlr bir eser de yaz:mı.~ 
tr. Ayrıca Türk ve Musevi kelime
leri! etimolojik kunıluşlı:ırı bak -
kındn diğer b~ kija.p naztrlıyordu. 

- Pek rııa. mösyö Ba.ruh ı dc
~m; :}'Ctllckten ronra ic: ,onda. 

[Devamı var). 

8 

Uti mWotin birbirlerini daha i 
ve dııhıı. yclmıclnn tanmınsma da 
yol aça.cMrttr. Türk - logllb; 
dosUağunu, Türk - İngiliz ltti
falrma Imdar yükselten sebeplorl,, 
s.'\dece ,siyasi royanlar vnr. Dmila
m mllli '\"e lktıs:td.i sebepler de ek· 
lenebilir. Fnknt bu sebepler, an
ra.k iki t.nrafm eh en yüksek yer
lerinde oturnn, r;örii~ uftikl:ın se
nişlcmi~ ş:ıhsiyctlere a~. 

Bu &ebeplerJ mfllctlcr .ansınila 
da a.ydmlı.ğıı. çıbmı:ı'k, lşt.e bu gi
bi kurn11Bm, d~r. 

lngifü halkı orada, bir Türk 
evinin t)eklile birlikte ruhunu, zev
kini scwcek, cana ynkm mert ve 
a il lın.\'nsmı tenefiüs ecleoektir. 

Tabii l..oDdra&1d hallııe·d, btit8a 
ba rtl:rn ımaııindc toplam~ IJk 
yunt Juı.liııe :tonmustur. ~ürk .k09 
!onlo;i, onul!ı. s?k sık :nacak, 
i~ ılosUanııı omya Ç3ğlrnc8k 
ve bu t.emasbn1an OOkled.iğimlz 
me5at :neücelcr doğncıaktır. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

vıı.iritJnr, Lord Loyd gibi sempa. 
t~ bir 1;x;iliz ~iycti.nİ!l. baş-
• :nlığı altında da, memleketi- J 
mize sesıni duyur.muş, cncrJik 
bir İngiliz i!rliltilr oe.nrlyetidir ••• 
Ayni şoklldc tı:iiltür ve medeni- n 
yetin inkişa;fm.:ı. h.:zmet eden 
1'ünk Halkevlc.rilc bu 1ngiliz te
şekkülUn .btrlb.il'lcr.inc tczıihilrnt 
göst.ermesi ika.dsr tabii nA ola.bi
lir? 

Simyet ooknnmda.zı herkese 
t Tür.kiyenin, killtUr salwı.m

d:ı milletlerle olan yakmltğmı ih.i~ 
bir engel tnhdit edemez 

M. I. Hll( ET MUNIR 

1s1nııbtil tcrn. HA.klmUi~nden: 
B.9tı/l510 

Esna: 94.1/ 3279 
Evvelce Galatadıı h!nirll o~u ha. 

nıntıa n numarada oturmakta. 1kcn 
h!lcn .lkametk!lıı ~hul kalan Mah· 
mut. Altmdnğt\: 

tstruıbulda Vasllılkiyc oıan bOrcu ... 
nuzdıuı dolayı 'UçUncU ıcra mem'II?'-
luğunun 941/1510 sayılt do~ı mu- 'o 
cibinee \'akı ltirn.zm rcf'J hakkında bi 
mukaddema gtlndcrllen da-;retJyelcr U· la 
zerine o.demi ic..'\betinlz hasebiy1e gı. ) 
yabinızd:ı. s:ıd.r olıın 1.10.941 tıırlhll 

lcıırarm 1>U de!& 15 gün mUddcU flft.... 
nen t bllğino lw.ra.r verilm~tlr. 

Mürıı!aıı.dıı.: (Alac:ıklı lt:lrıızm re!'· 
ini ietcmtşt.ir. mra mukavelesi 10.2. 
.941 den itibaren üç ay olup mUddeti 
de hıtnın bUlm!l.5ma binaen borclunun 
itirazmm muvnkltaten ref'.ine gcynbm. 
da kab!U teıeytz olmak 1lzcre UO. 
9~1 tnrlbinde lmrar verilip te!hlm edil 
d!,) 
Melılmunuz olmak Uzcre ilfilıCll tcb.. 

ııt olunur. ( 88884} 

1 25 yıl evvelkı Vakıf 1 İ 
istanbulun hus:.;;;;"tl~ 1 
rini muhafaza ediniz , 
'Haydnrpn,.cıa Atman mektebi yeri 

h:ıld-."Ttıd:ı Rayhıırd Proyser şlJyle dl. 
yor: 

"Büyük çmnr ağaçlıı.rmm gölgelen
dirdiği !k1 ı:alcln kl!~ler, ldiçtlk kah· 
vclcrl, bahçeleri muhafaza. ediniz. Dar 
ve dolambaçlr eok:ıldıırmrmı hep.sini 
ortadan knldmnııymız. Yüksek duvar. 
lar arkasmda dalmt rtıyalnr g!SrUr gL 
bl duran ltl!şklcrl, zarif oymıı.lı ve 
kafesll konaklan: muhıı!nza ediniz. 
Bunun mnlt!fatmı eV\·elA kendi husu· 
s!yctınızı sevrncğc aıı:tıttmız zaman 
g6ı1\rııOnUz. Saniyen canebt se7)'1Lhla. 
nnr ec1betmek suretıy1o bUyt!k man . • 
fnaUer temftı cdcrs1nlrh .. 

.. 
:!: cumarflıf" ~ 

> ll Şubtrt .2 Şubat 
~ 
4 saı.; 6 I Safer: 6 
"- Rasnn: lO{. Kasrm: 107 

\'nkıu.-, \ ıııı:ı U Ezani \ 'nsat1 ~zanf 

Glln~ln • 
G.47 12.59 6.46 1%.M 

doğo:;u 

Öğt 12.28 G.40 LU8 6.88 
lktndi I 13.2'7 0.89 16.%8 9.S8 
Akş.'lm 17.49 12.00 l'Uil U.00 

Yatsı 19.~ı ı.sı ıuı 1.11 

1m9k 5.10 11.%0 S.09 ıu J 



Aşil ve Macera .Aomaaı 

Me<;hui Kadın 
Nakleden Muzatter Acar 

---------~ 65 
- Yahut da ötokindcn geldi 

ml? 
Prenaes Doba.nof .gamla gamlı 

gilldü: 
- Ha.kike.ten bu adamı belki de 

bir hayaiimiıı ha.tas içinde sev
dim, diye irtifa etti. Çünkü haki
katen sevilmeğe Jııiylk ve §ilphesiz 
eevmesini bilen bir erkekti. 

- Acaba?. 
Diye Lfik Saviyer mmldandı. 

Ve başını sallayarak ilAve etti: 
- Eğer biri veya diğeri hak

kında bir malüma.t elde edebilir
sem ayni gün sizp de haber veri
rim. 

Fakat bu muhaverenin iizerin
den ayJıar gcçf.®. halde Lük Savi
Yfl ne clo8tu Fra.ntk ..Jerald, ne de 
lım Jan hakkında bit; bir malfı
rnat elde edemedi. 

Bir temm:uz a.kşamı idi. Fnu:ık 
Jerald 'in birdenbire ortadan ka.y
bobna.sı il7.Crl:nden tamam iki se
ne geçmişti. Bir akşam LUk Sa
\"fyer arkadaşı gı.zeteci Morez'in 
bafmuhanirliğinj Jnrtlulama:k için 
bir bara gitmişlerdi. Bu bara Pa
rilin şöyle böyle iş a.damla.n da 
devam cd.i.yordu. Bir a.ra Lllk Savi
Yf!r yanmda.ki iş adamlarmm mu
havereleri arasında Frank J' erald 
illminin gegtiğfni duydu. Derhal 
lmlaık kaz:arltr. Birf9i şöyle diyor
du: 

- Doğrusu mahvolıaca.k <lıeıre
c.eye gelen ~ kauçuk :fışhr1n bir
denbire yilkschneeine hayret et
tım. Jera.ld hald~ten adam seç
meııini biliyormuş .• Şu kilçilk Se.r
no işi ta.nwnen kurtard.ı. 

Bir diğcrl aWdı: 
- NiÇin ''b11?1yen111J1,, diyor -

BUD.. BiloYor desene.. Frank Je
re.Jd ölmedi ki. 

- Fa.kat lıiç bir yerde gözük-
~-

- Affedensiniz .. 

söylıiyen za.t ile~ atıldı ve an
.latmağa bqladı: 

- Vallahl Mlle,YP, dedi bilmem 
söyli.yeceklA:ITTm siU tatmin edecek 
mi.. Çünkü ben de hakkmda pek 
fasla bir şeyler biimiyorum .. Ken
<iisine bizz!ı.t tesdilf etmiş deği
jim. Fakat ba§ka a.rkadaf!&r gör
mllşler, hattA kftıclislle görilfmUııt
ler •• Bunlarda.n liri bana kendisi
ni Sorul ada.lannda gördüğünll an
ls.ttı. Adanın kul'Şwı.unu Sumıa.tra 
~imıa.nla.rma uğrama.dan A vru.pa.ya 
na:kletttrmek için tetkikler yapı
yormuş.. Yanmda da eamer ve 
esmer olmasme. re.ğmA!ll açık mavi 
gözlü genıç ve güzel bir kadm. var
~ .• Jerald her zamanki gibi ga
yet sak.in ve hikim imiş .. İşleri 
yanındaki a.ııkadeşına anlatıyQr. 
karar veriyw, emredi.yomıUl!j .• 

- Kadın De yaplyOl'DIUlj? 

- o da. din liYomıue .. 
Garson Morcz tarafından ısmar

lanan koktelyleri getirdi. Fa.kat 
kimse içki ilıe alüade.r ohnuyor, 
herkes verim izahatı ct\nliyord.u. 

- ... Diğer bir iş arkadepn da 
Jo'ra.nk Jcrald'e Alıaskade raatla
.ınrş. Sen Mik:ael'deki kür.le işini 
teşkilatlandmyormuş .. Orada kürit 
dhnıalı: için bulunan a.rkadaŞTm k.en 
ıtisilP bir müddet görüşmek fı:rsa.
tmı da. bulmuş. Frank Jerald'lıı 
yamnda yine esner, mavi gözlü ka
dm varmış .. Tabii ayni kadm .. Je
rald hem tşlerlnden, hem de ha
yatmdaıı memnun götilnUyormuş. 
G9.yet n~]j ve etrafma karşım~ 
ffk imi§ •. 

- Ya kadın ne ya.pıyonnuş? 
- O da hayatmdan memnun-

mot .. gülllyormu~ .. 

-SON-

Aleni teşekkür 
Diye btr UçOııcllsü ~ze kanftr. Kıaa bir haatahfı müteaklb rahmeti 
Her kaladan eesleır Çikmab bat- 1 hakka kavqan; emekli kaymakam 

ladı. I Halit Bilgenin e§I, Denizyollan Umum 
- S'z kendisini gördllnU:z mü? 1 müdür muavini Yusuf Ziya Kalafat-
- Haycr.. Ben görmcdkn, fa- oğlunun ablaaı, binb&§ı Mazhar BU _ 

k!llt gören 1 er var \ gen, SUmerbank umum muhuebe mn.. 
Lük Savlyer art* dayanamadı, dUrU Cavit Bilgen ve Dcvıet llmanla.. 
~ya atJldr; ve açı.:k Mr heye- / n memurlarından Kadriye Bilgen.in 
'!mla: anneleri, Doktor Klmil Şakir İlhanın 

- Affedersiniz baylar, dedi. kaymvaldeai, Emniyet şube mUdUrü 
Ben 1-ni geçen Frank Jera.ld'in Kemal AygünUn bUyük kaymvalooai, 
hayatta en sıa.nıimt arka.daşıymı. 1 aa.llhat:ı nlavandan Bayan Nadire Bil
Fakat uzun zamandanıbcri ondan 1 genin cenazealne lşUrak etmlf ve ya_ 
hiç bir haber a.lamadnn.. Eğer o- zı ile ta%1yette bulunmuş olan bUtUn 
mm hakkında bana bira:z olsun m&- 1 akraba ve dostlann bu candan alAkL 
lfmı.at vcrl:moniz beni minnettaı- I larma teşekkürler eder ve botun doat 
et.miş olursunuz. 1 tara aağlrklar dileriz. 
Bınum üzerine Frank Jerad hak

kında mal(llnata sıa.hip olduğunu 
Bilgen Alleel 

(38881) 

Yedek subayları yoklamaya davet 
Beyoğlu Yerli AS. Şubealnden: 
1 - Şubemizde kayıtlı Yd. Sb. ve .A.a. Me. tarın 1942 aeneai yoklama

mı& 16 Şubat 9f2 günü ba.§lanacak ve U Mart 942 gUnU bitecektir. 
2 - Yoklamaya gelirken beraberlerinde 24 X 34 eb'admda birer san 

MM 2 veaika !ot.oğratiyle nllfu. hüviyet cUzdanı askeı1 hizmet vesikalarını 
umum! ahvali aıhluye raporlarını, Doktor, Veteriner, Eczacı "" Dtfr;lle: 
Diploma ve ihltsaa vesikalarmı birlikte ~tlreceklerdir. 

3 - Yoklamal&n eanaauıda istenilen malQmatı ol!ahen veya mektupta 
bOdirmemi§ ve §Ubeye gelerek kayrtl.arm.ı yaptırmamı§ olan, Yd. Sb. tarın 
Ye .A.a. Me. lar (50) lira para cezaama çarptırılacaktır. 

4 - Bu yoklamanın Mayıata yapılan m&&§ yokıamaaiyle hiç bir alA.. 
Jııuı yoktur. 

l5 - Temmuz 9f2 tarih1Dde yq haddinıe uğrayacak Yd. Sb. ve AJJ. lıle. 
lar yoklamaya gelmeğe mecburdurlar. 

6 - Ta.orada bulunanlar bulunduk.lan mahallin Aıt. Şubelerine bir 
~ lle müracaat edecekler ve yahut taahhütlU mektupla ıubedeki 
defter aıra numaraamı bildirerek ve tercUmethalle AJJ. vesalk auret1erlnt 
g&ıdereceklerdir. 

7 - Evvelce yq haddine uğra.mı§ ol&D 301 doğumlular dahll llA. 313 
doğumlulardan 313 dahil Dz. Gv. ve Mk. ile bUQmum Deniz mırlma men.. 
sup Sb. lar bu yoklamalarını yaptıracaklardır. 

8 - Yoklamaya geleceklerden: 
a) Halen gördüğll 1§ ve memuriyeti ve ikametgt.h adreai, 
b) Thsll derecesi. (Mezun bulunduğu mektep diploma ve ehliyetname 

suretleri), 
c) lılllheDdia ve Kimyagerlerin haııgi §Ubede lhtlaaalan buıundutu (su 

··olu, elektrik, ııanayt v.a.) veaalk 8Uretleri, 
d~ Doktorların dahill, harict kulak v.a. lhtiaaalarmm vesika aureUeri, 
e) Yabanet dtnerden hangialni ne dereceye kadar blldlğl (tercüme ve 

. •11Um), 
!) Aakerllğinde gördUğtl kuralar, 

' g) ~ve 6 dereceden mıOQQl olanlar malQliyet veaikalan ve Y8f haddine 
uğramamı§lar kA.mllen geleceklerdir. • 
• 9 - MUecceı veya sevkleri tehir edilmiş bulunan Sb. ve AJJ. Me. larm 
müeccel veya tehiri .sevkli bulundukları vazifelerine halen devam etmekte 
bulunduklarına dair fotoğrafır ve resmt mUhUrlU birer vesika g~tirecek. 
!erdir. 

10 - Yd. SlJ. ve As. Me. yoklama günleri R.fağlda yuılr günlerde 
:mııf ve rütbe .sırasını takip edeceklerdir. 
16-17 §Ubat 942 gUnU General, Kurmaay, P. Alb. lar. 
18--20 ,, Tbb, Diş Tbb, Ecz, Veteriner, Kimyager Sb. tar. 

,. ,. " Lv. lst:UıkAm, Muhabere, Süvari her rütbeden. 
,. .. ,. Top, Ölçme, Işıldak, bUyUk kUçUk rütbeli Sb. lar. 

,. ,. .Jandarma Harp sanayii, btlyUk kUçUk rütbeli Sb. 
lar. 

Nakliye, Otomobil bUyük kUçUk rütbeli Sb. lar 

.. " Dentz, Demlryoıu, Hava, Harita, her rütbede Sb. lar 
6-7 .. • • Hesap Memuru ve Muamele memurlan. 
8-9 .. • .. .A.akeld HO.kim ve mUpvtr. MUzika, İmamlar ve 

Esnaf. • 
• .. .. Piyade Yb. Bnb. Yzb. • 
" .. .. Piyade Utgm. Atgm. Tgm. . ,(271l5) 

VA~l'I 21 - 2 - 1942 

1 KAYIPLAR 1 ---tl°akQdar kaymakamlrfınd&D almıf 
olduğuınuz ekmek kartmı :zayi ettim. 
Yenialnl çıkaracağımdan e8k1l1nbı 

bUkmü Yoktur. 
Ullktıdar Valklel atik BaflaıtJetı 
No. ısı Neftac ODrilrtlm. ... 
Galata nlitwı memurluğundan aldı· 

ğım ntitwı hüviyet cllzdanımı kaybet
tlm. Yen1alnl atacafımdan eakfırtnln 

hUkmU yoktur. 
Cihangir Yenı Yuva 80kak Tcmtoa 
apartnnan No. lele Muvakkar Ç1ttel' 

(38883) ... 
UakUdar Uçtıncil orta okulunun tıL 

rinci mııfmdan almıf oldutum budilc 
namemi 7.8.yi ettlm. Yenlalni alacağım 
dan esklainin hükmü yoktur. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralii, Kırıkllk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lıteyinis. .. 
Beylerbeyi Çamlıca QaClclelıl N o. 90 

All Peldaf 

İltanbul Dördttncü icra Memurlo
fundan: 

tJakflciM- A.9llye Hukuk HA.klmllftn· ı~ 
den· 
~kememJzln 942/451 No. lu dos_, 

yaaile müddei Naciye taratmdan ko • 
caaı Çalgıcı İbrahim Yarıt aleyhine 
ikame eylediği boşanma dava.sının gü. 
nü olan 19.2.942 tarihinde mahkemede 
hazır bulunması için na.nen tebliğat 

yapıldığı halde mahkemeye icabet et 1 

Bir borçtan dolayı fl/!708 sayılı 

dosyanuzla aatılmaama karar verilen 
hasırlı '\"8 mermerli kahveci muaa, mu 
,ambalı kanape, nargile, 118at, tablo, 
ve ayna S.S.94% aa1ı gtlnU saat 10 da 
Amavutköy l*lncl nMtde 41 No. la 
kalıwıde eatılacaktır. 

o gün kıymetin % '1l5 ln1 bulmazea 
\klDCl arttırma 6.S.&4% oııma gtlntl ay
ni mahal ve ayni -.atte icra olunur 
ve en çok arttırana lhale edilecf'kUr. 
Taliplerin •tı, zamanlarmda mahal -
llnde boJtıDMak memura % 7,6 pey 
ak9981yle mftrat"aatlan ilin olunur. 

(38886) 

SAHİBi . ASIM U5 
Basıldııh ver . V A.KJ1 Matbaa~ · 

Umumf neerlvatY ida~ edf"T' 
R11fi'k -4hml'!'f R"1)P1t('(t 

meml.§ olduğundan hakkında ili.nen 
gıyab karan tebliğine !tarar verilerek 
23.3.942 saat 10 a talik ed1lm4ıtlr ve 
bu bapta tanzim edilen gıyab kıt.rarı 

ı\IV&nhaneye de Usak edllml§ oldugun.. 
dan yevmi mezkQrda yine gelmediği 

takdirde gıyabında tahkikata devam 
ve ıcab eden karar itt:Uıaz olunacağı 1 
ııa.n olunur. (38878) 
~~~~"""',.l'"'-.;.~~~ .. ~ .. ~l"'~ .... ~~~-:.:.·~l14 r.~ 

~anbul Levazım Amirliğinden verilen askeri L .kıtaatı ilanlan 

Pazarlıkla 10 bin liralık omuz havlll8\l, ba§ havlwru ve Pe§temalın ta
kım hesablle aatın almacaktrr. Tallplerin getirecekleri n'1mune ve teklif 
edecekleri fiyata göre uygun görüleni nUrnune tutulacaktır. İhalesi 23.2. 
942 pazartesi güııU aaa.t 16 da yapılacaktır. Tp.llplerin kat'ı te'mlnnUarfle 
Harbiyede Yedek aubay okulunda komisyona mUracaaUan. (2182-2.03) 

• * • 
9.2.9f2 de thaleai ua.n olunan 50 ton plrlne •bununa talip çıkmadığın 

dan tekrar açık eksiltme ile münakaaaya konmll§tur. Evsat ve husust şarL 
lan koml.ııyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 43 kuru~· 
tur. thalelli 28.2.942 cumarteai güntl l'a&t 10 da yapılacaktır. Taliplerin 
tem1natlıu1\e Harbiyede Yedek ınıbay okulunda komlayona mttracaatıan. 

(2124-2281) 

• * .. 
Beher metresine tahmin edilen nau 341 kuru§ 12 aanttm olan 20,000 

metre Haki pyak pazarlıkla satın almacaktır. lbaleai 25.2.942 Çarşamba 
gUnU eaat 10,30 da Ankarada M. M. V. satmaıma koml.ııyonunda yapıla

caktır. Kat'1 teminatı 9322 lira 40 kuruştur. Şartnamesi 341 kurup komis-
yondan almn-. Taliplerin belli vakitte kom~ona gelmeleri (2224--2552) 

• .. * 
Behertne tahmin edilen fiati 923 kuru§ olan 12,000 çift kundura pa· 

zarhkla eksiltmeye konmuştur. İhaleııl 26.2.942 Per§embe gUnU saat 10,30 
da Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kat'! temi. 
natr 13,576 liradır. Şart.namesi M4 kuruşa komisy~dan almrr. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (2226- 2554) 

• • • 
Bir buçuk UA. be§ tonluk 20 adet kamyon aatm almacaktrr. Yeni ve. 

ya kullanılm~. lAatlkll veya lA.stıkıılz olabilir. Yeni otolar için tlat. ka... 
taloğ, marka ve kullanılmı§lar için mRrka ve bugünkü hal vaziyetlerini 
bildirir mutassal malQmatrn Gellboludn askeı1 satın atma komisyonuna 
bllcllrllmesl. (2166-2306) 

• • * 
Buğdayı ciheti askeriye<h?n verilmek uzere 800 ton bulgur lmA.1 etUrllc

cektır. Pazarlıkla ekalltmeııl 28.2.942 gUnU saat 11,30 da Gellboluda askcı1 
aatmaıma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,000 liradır. Talip_ 
!erin be111 vakitte komisyona gelmeleri. (2206-2509) , .............................. '\ 

1'1rkiye cambarlyetl 

ı• K~~~-A-~~~-~~~S!_ 
1 Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrUı:tlrenlere 28.800 Ura lkram!ye .,eriYor. 

~ı.raat Bankumda tıcumbaraıı •e lbbantz taaarruı ııuapıarmcıa eıı u 
M 11raaı bulunanlara eenede C deta celdlecelr. lnır'a ile &f&&ıd&ID 

oıt.oa röre tkramtye da&ıtılacalr.tır. 

• • • • • • 
ıo • 

600 
50ll 
160 
100 

• 
• 
• 

1.000 • 
ı.ooo • 
1,000 • 
c.ooo 

ısa 

dO 
ıeo 

... .. 
• ıcı 

• C.SOG • 

• C,80(J 

• S.!00 • 

OIKK.Nr· Beaaplarmdakt paralar t>lr sene lelnde 50 liradan ~,aırı 
1tışmtyenıere ~kramlye çıktığı takdırcıe % 20 taz.ıaatyle vertıeoektlr 

KeştdelM: 11 Mart. il Haziran. 11 Ey!Ql 11 Blrlnclk&.nun tar1hle 
~cıe yapılır 

TURKiVE iS BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesaplan 
ı adet ZOOO LtraJ.llE • ıooo.- Ura 

194% ~RAMiYE PLAHJ 

K.EŞlUEU!:K: ı Şalıa&, t 
~layı.. Z Apt09, Z fkD 

cl~rtn tarlhleriade 
.-.pılrr 

1 • 
1 • 

• • 
10 • 
tO • 
GO • 

300 • 
200 -

ıooo 

ıııo 

DOO 
1llO 
100 

CiCi 
ıe 

tO 

• • IOOO.- • 
• - uıoo- • 

• • - uıoo- • 
• - ıeoo- • 
• - .ooo.- • 
• - 3llOO.- • 
• - aooo.- • 

- 2000.- . 

DeYl.t De"""yollan ıre Li1naala111 l,ı, .... l 

J. Um•m idareei ili11la" ; : 

Aşığıda cinsi, mikdan, muhammen bedeli ve muvakkat temtnatı ayn 
ayrı göstcrllmi:ı olan muhtelif mensucat 9.3.1942 PazarteBI gUnU saat l~.so 
dan itibaren ltap:ı.lr zart wıullle Ankan.'da İdare blna.amda toplanan Mer. 
kez 9 uncu Komisyonunca sıra ile ve ayn ayn aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her men.sucatm hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ayni gün saat 14,80 za kadar 
JComlsyon Reisliğine vermeleri lA.zrmdır. 

Şartnameler para.sız olaralt Ankara'da Malzeme dalreainden ve H!lY· 
darpa14,da TcsellUm ve Sevk Şenlğlnden temin olunur. 

MnbammeD Muvakka* 

AL~ACAK MENSUCATIN CllNSt 

1 No. lu llate muhteviyatı 30,000 
metre siyah astarlrk bez. 

,.. 2 No. lu liste muhteviyatı 20,000 
metre kazalin. 

- 3 No. lu ııstc muhteviyatı 30,000 
metre l<aput bezL 

- 4 No. lu liste muhteviyntı 30,000 
metre patiska. 

- 5 No. lu liste muhteviyatı 10,000 
metre ptjamalrk ve 5,000 metre 
gömleklik Dril. 

- 6 No. ıu liste muhlevlyatı S,000 
metre ıurmızr §ali. 

bf!Mt Wıminat 

Lira Lira 

11,0215 826.88 

8,900 667.M 

10,275 770,63 

32,700 2452,M 

5,4il 410,68 ' 

7,500 562,M 

1 lıtanbul Belediyesi ılanları 

(2M2) 

FJorya çnrıısıııJıı. hl'dm l'ttirllen hinalnrdan çıkıp Florya idare anba.. 
mıda bulunan malzemenin satışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin 
t.cdeli 52'1 lira ve ilk teminatı 39 lira 30 kuruştur. Şartnauıe Zabıt ve Mu· 
ame!At mUdU:-lUğ'U kalemincle görU!ebllir. İhale 9.3.942 Pazarte.sl günü aa_ 
ııt l4 de Dalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile ihale gUnU muayyen ıaatbe Daimi EncUmende bulunma_ 
ıarı. (2608) 

İstanbul Defterdarlığından·: 
İstanbul Ünh·ersıtcsl bnhçesinde Kat~rlter dairesi 'yanındaki binada 

talebe için açılacak kantin 11.3.942 Çarşamba gUnU saat 15 de Defterdar 
lık Milli EmlQk M:UdUf lUğllnde müteşekkil komisyonda açık arttırma ile ve 
bir sene mUddcUe kiraya verilecektir. Senelik muhammen kira bedeli 1360) 

munkkat teminatı (27) llradır. 

Talip olan!arm bu gibi İf yaptıklarına dair evrakı mU11bite ve Ünlwr _ 
aite idaresinden muva!akat vesikası ibraz etmeleri muktazidir. Şartnameai 
Mllll EmlAk 4. Uncu kaleminde görülcbWr. ' (Jeli) 


