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Modern Türkiye ve 
deınokratik 
ingiltere 

ıY azan: Asım Us 
Cumhuriyet }laik Parti.'>i I.ond. 

rıula bir llalkcvl ~mıı.Jda Türl.: 
milletinin killtür hayatında tarih\ 
bir kıymeti haiz bir hamle y:ıpmı~ 
trr, Bu ha...rnle ile ~imdiye lmdar 
l:iirk kiiltür faaliyeti meınleket 
hmlutlarmdıuı dı-:;anya ~ı'kıyor ve 
İngiliz Hariciye Nazın 1'~den'in ınü
oah bir tanda işaret ettiı;i ~ibi 
hs.riçte kurulan ilk Jlnlke\ i için 
I..oodmom seçilmesile 'l ürk - ingi. 
llz dO'itlui:'llDun ~imiyeti hakkın. 
da da cihan efkarı umumlvesine 
yeni bir delil verilmiı.; oloyo;. 

O ıruullı İmparatorluğunun uzun 
tarihinde İngiltere ile türlü Şekll
lerde mlin!lSebetJeri olmo'}tur. llu 
münasebetlerin tnrlhi acı, tatlı bir 
~ok hatıralarla doludur. l'ak:ı.t 
Türk milletJnin İngiliz milletine 
karşı olan lıilrmeti, onun yii"ıisck 
\"a'IIflan hakkmcla t.ıılulirleri her 
\akıt yerinde lmlmı5tır. Bunun en 
ba5lı ebebl İngilizlerin demolmı
tik pren iplere olan bnğlılıklarmr 
yalnız sözle <1ei,rll, cihan tarihine 
malolmuş hadiselerle gö~temıi5 
olmalanılır. 

Bir asır cn·eı A nuı>aya tabak· 
kilm etmek dnrnsile ort.:ıya !:1'.mn 
:s'apolyonun müttefik orduları ö. 
nünde düşmesinden 'lonra Mıtırnıh 

Türk ;tl'rıçll~nln w Türk a.ydmmm yuva~r halkevf, 1() mıeı yıfmr kutfayor 

!.!:temi milletlerin lı:ıyntm<la ayrı 

1 

ve 
tehlike ~eklini aımıtıt•. l\"aı>o•yon Mılletı·m·ız·ın ·1ç hayatı B ..... belismı ortıulan kalılıranlar bu u vatanın GSlı .ı.ırdantıer' mutıtaç OTCfuğu şey, vatanttaştann te~ t>Tl" ane 

Halkevleri inönii diyor ki: 

rllecektir. 

Bugün yapıla
cak tören 

<lt>fa. A\'J'uparla. rnutl:ılc moııa~i 1----- gibi toplanarak orada vatanın nerıemeslne medar oracak·esaslı faafiyctreri 
• t ini ~li l l 1U .. llugünli tcneffüa (>(len, devrini ya- beraber tanzım etmeler! ve borabeıı takip vo tatbık etmeleridir. Vç Ha?kcd, 22 llalkodası açıla· 
Lo; em n ·ç ro nu ta.kınını~ ııayruı bir milletin portlreelnl çlL 

h; muhtelif mcmlekctlcnle başlı· H c&k, S Halkodası Hal'ke,·ine çe,·. 
yn.n demoknı.ti"!i harcl•etle~ knrşı meğl, onun )'B§&yan "tipik., tnsa_ alkevıen C>OtOn vatanaaşıarJn mu~erel< marıcıır. Half<cvıertmıztn rlle<>ek. 

ıunı halk etrn..y:I halktıvl vazlie t ' , 1 n ( gclmh;tl. O nlkıtki İngiliz Jıükiı· em z, ey z _ ve ıerıer bir halde olması; bOtün devle.t memurlarının, 6 mlJyon yurdda.., llalknlerln-
olarak üzerine aJrnı,tır v t d ki b tQ ı d metinin ıtıüttefild olan de,·letlcre ._____ a an a u n entel ektOet sınıfın, bOtün ilerlemek isteyen un!,iurların en la.yda.lanmı~, 90.000 aza 

lı.:IU'6J \aziyct ııl:ırnk ve bir beyan· Yazan: Sadri Ertem l mil~~~ malr, ~~~tere'!_. vas!l!S• o~cıuı. kaydedilmiştir, ı 
name ııe~rederek "müttefik dev. ıetlerln nralnnndaki birlfü cihan (Yazısı 8 üncü aayfada) tsmet fn5no (Yazısı 2 incide) 
hiılii!niyeti fhtirn.slarma kn.rşt geJ. ----------------------------------------_,....--,;. _____ .:.:_ 

::t~ii~p~·:.':nr~~~~: '~~~:~ HAR p o K u L u B i R i N c i s 1N1F1 1 Şark cephesinde-
hale etmelt için değll." demesi, her , 

milletin keneli kendini l<lııre etmek RUSLAR 
ı:a.kkmı istyenıer t.aratııır tutması, Du··n parlak bı'r to··renle 
milletler hukukunun Avrupada ya. 
•ıhp tatb!k edilmesine hizmet et· 

mesi unutulmamıljt•r. Ankarada karşılandı 
Hatta bu~ ingiliz 1mp:ı.ra.t-Or

ıuğunu parçalıy:ırnlt onun yerine 
\kdcniz jmp.'l.r:ıt.orhıı'.:"lmu kunua~c 

tla\·aslle h:ı.rbcJcn l\lu olini İtalya.. 
nm milli birli~i nasıl lrurulclu~uno 
tiüşünürse demokratik tnglJterc • 
nln yanhmlarını iyi hntrrlıyabilir. 

5 bin esir 
27 bin ölü 

verdi 
İtalyanın milli birliği kurulduğu 

sıralarda bu memleket her mille • 
tin kendi kendini i<lııre etme!>i 
ıırensipini kliçülclc~tinnck t~ln bas. 
ı na a.5ni,rı Uıtilfıl ocnı:rı idi. O za. 
man A\"usturya :ıleyhine İtalyan • 
!nn teşvik etmc'lde menfaat bulan 
l•:ransa bile harbin sonunda .r\\'us.. 
turya ile :ınla§tı. Jlarp esnasında. 
ihtilal He kO\. uhm İtalyan prcnı.lc· 
rlni tekrar yerlerine gönılCicrck 
İtalyanın sa.<ler-c o zamanki Alman· 
ya gibi kü<;>iik küı:iik de,·letlerin 
lıirlçsmcslle bir konfederas~·on 
şeklinde idare obnma'tını iı;t~dl. 
Sal"(lanya Ba'.j\·ekili 1\avur'un him. 
metile her şeye Tab'111Cll birliğini 
vapan İtalya lngiltcrcden ba)<a 
bu birliği A'"J'UJ)3da. tasdik ederek 
bir devlet bulamadı. 

Ankara, 21 (A.A.) - Bugün Anka_ 
raya yeni gelen Harb okulunun birin. 
el sınıf gençleri, Ulus'dakl Atatürk 
O.bldesine ve Etnoğrafya müzesinde 
Ebedi Şefin muvakkat kabrine törenle 
çelenkler koym~lardır. Genç Harbi -
yeliler muntazam kıtalar halinde ınus 
meydanma gelmişler ve Abide etrafm· 
da yer almışlardır. EvvelA her kesin 
ağzı ile söyliyerek iştirak ettiği iatfk_ 
lAl mar§t çalınmış ve Abideye Harb 
okuıu remizli (H. O.) bUyük bir çe
lenk lmnmuştur. 

Bunu mUtealdb ikinci sınıftan bir 
okur genç arkada§lnrma. "h~ geldi • 
nlz!,. dem!§, kendllcr!nl tebrik etml§, 
okul ve subaylık hayatlannm §&%1 ve 
gcretle dolu geçmesltıl dilemiş ve E. 
bedi Şef'le Milli Şefin bUyUk adlarını 
saygı ile anmıştır. 

Bu nutka cevab veren yeni Harbi _ 

UN 

yelilerden bir genç ecdattan kalan mi· 
rasm ebedi varlığıru ca.nla, ba§la mu· 
ha!a.za. eyliyeceklerlne and içmiş ve • 
in.sanlık feyiz, fazilet ve ukerllk ders. 
!erini aldıklan Ebedi Şef Atatürk'le 
Mllll Şef lsmet 1nönü'nUn adlarını 
saygı ile anarak sözlerini bitlrmi§tlr. 

Bcrlin, 21 ( A.A.) - Alman ordu_ 
lnrı başkumand:ınlığının teblif;i: 

Alay Ulus meydanından hareket ile 
AtatUrk'Un muvakkat kabrine gelmiş 
ve her bölük ve her mcalekten birer 
okurdan mürekkep bir kıta başta ko
mut.anlan olduğu halde Etnoğrafya 

müzesine giderek Ebedi Şef AtatUrk'
Un mA.nevt huzurunda arkadaşları ve 
okul adına saygı ile anılmrıı ve muvak 
kat kabre bir çelenk koymuştur. Tö
rene bu auretıe son verilmiştir. 

Ş:ırk cephesinin merkez kesi. 
nıinde zırhlı kuvvetler general )fo. 
de'nin en müşkül hava şarllan 

;çinde dört h:ıfta süren muharebl'
ler neticesinde bir düşman ordu
sunun külli kısmını çcnber ıçıne 

al:ır:ık tahrip ,-e b:ışka bir ordunun 
miihim kısımlarını iınhn etmi-;tir. 
Düşman zayiatı tnkrilıen 5' bin 

(Devamı Sa. ! Sil. 5 de) 

Devlet Demiryolları yolcu bilet
i lerine yüzde yirmi zam yapıtı 
l 
' Ankara, 21 (VaJat muhabirin.. lOl"le et, sUt, yoğurt, kesilmiş kü· 
ıien) - Devlet Demiryolları ida• rnee hayvanları ve taze balık na.le• 
resi yolcu na.kliyatmda yiizde yir- !1 yatma ait tarifelerde de değişik-• 
mi nlsbetinde bir za.m yapmı.:ıt.Ir. lik yapılarak bazı lasmıla.ra bir 
Bu tarifeye göre, Haydarpaşa· miktar zam yeprlmIŞ ve bu tarife• 
Ankara arası birinci mevki biletle· r.ın de tatbikma geçilmiştir. 

Şahit olarak dJnlenOOt'kleerdea 

Ganf'ral Veygıpıd ve Heryo 

ithamname 

Fransanın 
çökmesini 
doğuran 

sebepler 
Veygand, Heryo, Saro, 

Reyno şahit olarak 
dinlenecekler 

KARAR 
Ağuıtoıtan e1J1Jel 

IJerilmiyecek 

(Yazısı ! ıncide) 

Gene Boğazlar meselesi 
--················-·······················-· 

Pravda gazetesinin 

lstanbal mababirl 
yazıyor: 

FonPapei1 
Türkiye Cumhur
reisine husust bir 

maruzatta 
bulunmuş 

Almanya, Türkiyeyi müt. 
teliklerin me1Jcut olmayanı 
yalanlanna inandırmak 

idiyormuı 
Moskova, 21 (A.A) - Tass ajaıuıı 

blldirlyor: 
Pravda gazetesinln İstanbul muha.. 

biri yazıyor: 
Almanyanın Tllrkiyc bfiyllk elçi.si 

M. Von Papcn :M. Edcn'in geçen ilk
kb.nunda ?doskovadaki görll§melcrl 
hakkmda Türkiye Cilmhurre.1.slne hu. 
.swı1 bir manızatta bulunmuştur. :M. 
Von Papcn bu görll§meler esnasında 

M. Eden'in Sovyetler Birliğine lsta.n • 
bul boğazmı ve Basnı. körfezini va.a... 
detmlş olduğunu iddia cylemi§tir. 

Muhabirin aldığı haberlere göre 
Türkiycdeki Japon büyUk cJçiei Japon 
yanm bu mnlüınat.n Almruıyamn kay
naklarından bn§ka kaynaklardan sa -
hib olduğu keyfiyetinin JIAvcstyle 
Türk hllkQmetıne buna benzer bir de. 
meçde bulwımağa memur cdılmlştlr. 

Bu suretle Mihver devletleri mümes 
sillen sıkıcı bir ısrarla. Türkiyeyi müt
tefiklerin mevcut olmaynn yatanıarına 
Inandırmağa lknaa gayret etmektedir. 
ler. O yalanlar kı uydunılmaaı tama.. 
mlyle HiUcrcllere a1Wr. BUtUn bu ya. 
lan uydurmaların Hltler ile hempa.lan 
taratmdan ipe edilen ve bir çok defa 
Sovyct ve yabancı basmlar tnrnfmdan 
mahiyeti ortaya vurulan kaba ve Adi 
yalanların tekrarından başka bir gey 
olmadığı herkes lçln açıktır. Bu yalnn
larm tahrikçi bir mnhlyeU bulundu -
tunu anlamak güç değildir. 

1 
Amerikan- ngUlz ı 

Tebliği -

Şimali 
Avustralyada 
Orfi idare ilan edildi 

iki Japon muhribi 
batırıldı 

(A.A. dan kısaltılmı~tu) 
Çunkingden bildlrildi.:,Oinc göre, 

Blrmanyada Çin kuvvetleri, Ja • 
ı-onla.ra karşı taarrum geçmişler, 
iki saat sUren muharebede Japon• 
la. rpüskürtlllmüşlerdir. 

Filipinlerde topçu düellosu ol • 
muş, Felemenk deniz harp gcmj • 
lcıinin refakatmde bulunan 6 A • 
merikan torpi.d<> muhribi Bali kı • 
yISı açıklarında iki Japon torpido 
muhnöini lxı.trrmı.~. 

Soma.tradaki İngiliz ve Holanda 
!ı kuvvetler çek.ilmeğe başla.mlş • 
la.rdır. Müttefikler Cnvnyı bir ka • 
le haline gctirmeğe karar vermi~ 
!erdir. ŞLmali Avustralyada örfi i· 
dare ilıln edildi. A vustra.lya umu· 
mi seferberlik yapmakta.dır. 

Buglinkli cihan hadi eleri içinde 
~cçen asrm bu tarihi \ıı"l\&Jan mil. 
Jetler için ibret almarok bir Jev· 
hadır, \·e bu öyle le\'hadır ki yal· 
hl7 kendi lmpamtorluklarmm mu. 
hıı.f&l.llSr için değil. alnı zamandı\ 
ıııilletltriıı hürriyeti iı;ln harbet· 
(jkJerini söyliyen İngiliz dC\ Jet a· 
tlnml:mnm iddiaları bo;:. laftan L 
bnret olnndıb'1Dı ela gösterir. 

BAŞVEKiL 

Yarından itibaren 
fırınlarda verilme 
ğe başlanıyor 

Viliyetln tebUii 
Karı usulünün tatbik edlldlkl şehir 

\·o knsabalarda halkın un ibtıyacmm 

temini aşağıda olduğu eekllde karar -
ıastırılmıştır. 

ri 20,84, ikinci mevki 14,81, Uçün• Diğer taraftan Dcnizyollarmm 
cU mevki 906 kuruşa çıkmış bulun yolcu ve eşya. tarifelerinde de bazı 
m.a.ktadn-. Tarife, bu ayın 20 nci uunlar ve değtşi.klikler ya.pılmas1 
cuma gününden iti.be.ren tatbik e• etrafında incelemeler yapıbnakta 
<lilmeğe başlanmıştır. olduğu haber verilmektedir. 

Aynca taze, yaş meyva, sebu · Günlerin peşinden : 

Sıhhat Vekaletinde me§gul 
oldular 

Ankara. 21 (\'akıt muhııblrlnden)

Ba§VCkU Doktor Re!ik Snydam, bugUn 
öğleden evvel Sıhhat ve İçtimai Mua_ 
venet VekAletlne giderek Vekil HulO
ei Alataş ve sıhhat müsteşarı Asım 

Arnl ile sıhhat işleri ctrafmdn meş_ 

gul olmuş, lAzım gelen direktifleri ver 
miştlr. 

Zonguldak ve Kayseri 
valileri 

Ankara, 21 (\'akıt muhnbjrin . 
cen) - Zonguldak valisi Cavit 
lTnvc>r Kayseri valiliğine, Kayseri 
valisi Halid Ak .. oy Zonmıldak va
.iliğine nakledllmişlcrdir. 

ı - Eknırk yerine un almak tstlyen 
lı>r her hafta pazartef;I gllnüne alt ek_ 
mtıl;; kuponlan mukabilinde ve yalnız ı 

o gllnkU lstihkaklarına karftlık a,ağr 
ıtıı. bildirildiği şekilde un alabilecek -
terdir. 

2 - 730 gram eknwğe mukabil ~ı. 
S75 gram ekmeğe mukabll 263 &'ram, 
un verilecektir: 

S - VUAyettmlzde 2S.2.l).l2 tarihin_ 
den itibaren bu kararın tatbikine baı,. 

ıanac:ıktır. Kararın tatbikini gedktlr· 
memek l~ln şlmdlllk bu tevzla.tın fıruı_ 
ıar<-a yapılması muvafık görlllmilştur. 

4 - Halka ekmek kuponlan muka. 
bilinde haftanın her pazartesi gilnü vı· 
rcccklerl unlar tçtn fırınların !'imdiden Halk l'aı-t.i..81 İı;ta.nbul &.,kanı lWşa.t l\llwaroğlıı yurdun kordC'lAsını kesiyor 
luwrlılda bu)nnm•l•n tebUi olunur. ('l"&ZDI S üncü sayfada) 

ACABA NiÇiN? 
Mehmet Ali Kağıt~ının birkaç 

;~ün C\'\'elki "\'akıt" da çıkan IDA· 

kalesi ıirai ml\hsullerin artıklann· 
.lan b:ı5ka memleketlerde nasıl i..,. 
t ifade edildiğini de birer birer an 
lıı.tıyor: Bu~day, arpa, çaYdar \ 'C 

":>alr hububat <,amnnlarınclan, ı>~rİn\: 
ııa.mu1i 7l'riyatınm artıklarından, 
!{eten, kenevir \"e bağ diiküntüle. 
rinden, meyan hah ı ... tthsa!Utınııı 
1K1salannd:ın ağ~ ,.e dal kırıkla • 
rından, yl\praklardan selliloz ,.e 
ı.a~t yapıldığını, hattiı Almanya. 
ıla patatesin üst kı.;mından bile 
kağıt yapıldriını gö.,teriyor. 

Rlzlm elimizde bir bmit kaj:,'lt 
fabrikası \'ar, Ormanlarunu da ek• 

.,ik değil. Kağıt yapmağa yarıyan 
hirlü maddelerin artıklan ise bil· 
tün bir fabri'~a}, idare edecek ka· 
dar boldur. Höylc iken acaba niçin 
bugün m<'mlekct büyük bir kağıt 
~ıkrntı ... ı iç-eroine dUşmii~ bulunu
~ or? Xiı;in lzmit birinci kağıt fab. 
ı ikasınm iki makinesinden biri bo~ 
duruyor ve ikinci i ancak ya.rmı 
nınclman ile i51iyor? Xlliayet ac.a
oa nl~in 1938 senesinde l~lcmeğc 
baslanıak üzere kurulmuş olan i'kin 
ci kağıt fabrikası kUçUk bir him· 
metle işler hale getirilebilecekken 
fiyJece mühmel bir ~kflde aaful. 
muıı bekliyor? 

HASAN KUMÇAYI 



• 
i 

Riom, 21 (A.A.) - Gece geç 
·ute ıkad.ır tevkifhanenin pence • 

1 ler· den ı~Ik eikslk olmamıştır. 
Hı . şüphesiz b:rbi.rlcrlle mll,.cıa • 

·ere etmekte veyahut not abnnkta 
\ e muha.:kemc safhabrını düşiın • 
DJektcydiler. Divnn bugün, müda· 
filelin biltün müdafannahıelcrlni 
''ermeleri~ .intizar etmediğı tak • 
lirde fikrini bildirmiş olacaktır. 
M.uh:ıkeme safhaları hezimetin 
lıc.:ı sebepleri Uzeriııde aydın • 

tma ynpıJanasına müteveccih bu
l r.mektt.-ütr. Bu da mUda.fan mu • 
'lıarobesinde hnurltklarm kifo~·ct • 
:zliği meselesidir. Divan suçlula • 

rın ayn n.3Tı mesuliyettOki hisse
erlni belirtmekle ..mükellef bulun • 
• ktadır. 
İtha.m, bılhassa, nazırlann ve 

skcri seflerin, Fransnıım hnrp i· 
·ın etmek üzere bulundllğu smıda 
ilfılılannr.ı noks:ı.nlık ve ;z:ıyıfhğm 
ıan tegufiil etmelerinin mümkün 
nhnud.ığınr ispattı ~J.ljlllaktadır. 
Okunması birçok celselere 1ü • 

zıım gosterecek kadar uzun olan 
lthamruımc, milli seferberliğ'1t ber 
ı;afh2.smda. noksanlıklar olduğunu 
belirtmektedir . .Hava. ve kam or • 
dularıruı. malzemenin 111aml kullanıl· 
ması lazımgeldiği iüzumu nisbetin• 
de öğretilmemiştir. Bundan 'b::ışka 
.maf seferberlik hazırl:ınma.mıştır, 
$ilahlann kifayetsizliği ve aSker 
mevcudunu ıı zayıflığı en vahim ha 
Uılan teşkll et.mistir. Muhakeme 
safha.lamı.da aydmlık VC11ecek :m. • 
kam.lam. göre, daha ıınuha.samatm 
ba.stnda Fransız ordusunun düş • 
kü.nlüğü tc.'bartiz etmiş !bulunmak• 
t.ı.ydz. Bu diŞkünlük 2--9-9.'39 dan 
l o-5-940 a kadar geçen tev~kuf 
dev.resinde dalıs a.rt.uınıtır. 

FRANSIZ VE .~LMAN 
~ K:Jı3U.ERl'Nt MUKAYESE. 
Şaha.t 1940 da F.ransanm clixıde 

110 tümen bulunurken A'lma.nytı.da 
ıro tümen mevcuttu. ıo maymta. 
Fr.ınsııda sili1.h nl t.mda 115 tümen 
v82ken, Ainıa.ny:ıdn 12 si zırhlı ol• 
rn:?k ~ylc 180 'tümen tbulunw,vor 
du. SllAhttmma. ıprogramı büyük ge 
ciıkıne4er1e ta.tbik edilmi§tir. 7-9-
!.lS6 da Fmnsızbr mecli5i ıf.o.rafm· 
dan bbul eıilen 14 milyarlık iharp 
t.alıeisa.tı ~ 4 senede 
1.ı helt1rok ~-tekeffül et 
~n mil tciıns.diycn ~n ge • 
clkmeler ibunun tcsirE. surette tnt 
bılkmı foroe uğra.1mışbr.. 1Uıa.m • 
:r.amede gösterilen deilllcre göre, 
1'1r'ansn ordusu h~ başında aleı.· 
saçan makinelerden tamamen mnh 
nım bn.lunuyordu. ıHava brşı \koy
ma toplarm1n yısı eksikti. Aynı 
zamenda tank kar§.1 koyma. topla • 
nın.da da. lbu ek&ik1Ilc görlilmekte • 
dir. 

Rusyaya yapılan lngiliz 
yardımını kesmek için 

Norveç sab!Uerlne 
gidiyor 

Loodru, %1 (A.A) - Stokholm rad. 
yosunun b!ldlrdlğlne g6rc, üç büyük 
Alman deniz birliği Von Tirpit!:, Ad· 
ınlral Scherr ve Admlral HJppcr :ıırh· 
lıları ~imal denizinde Non·cç kıyıları. 
n:ı. doğru çıkmaktadır. 

Ayni radyo Stokholmda, bu gemile
rin şimnıt Ru.syaya yapılan İngiliz • 
Amerikan malzeme yardım yollarını 
kesmek cmrtnl aldıklarının vo Brest' _ 
den l:aça.n Oç Alman zırhbsının Tl'ond 
helm'de bu: ınduklıı.nnın 8anıldığını 1· 
lllve etmektedir. 

durumdaydı. 10 mayısta Fransa 
l310 tanesi modern olmak üzere 
1730 tayyareye sahiptı. Halbuki 
bu tarihte Almanynnm 15700 ta.}· 
y:ı.resi vn.nlı. Smni seferberlik iyi 
h~lanmımı; tı. Fabrlkalnr techiz 
efülmem{ş ve İ!iÇİ meselesi tam kıy 
met veril~rek jncelcnm~iııli. n:
ğr taraftan iU1~e. silah fab
rikalannm mLIJrle~Urilmesi işinin 
i&tihsah vasati olarak yüzde 20 
nisbet.lnde dUsıürmeğe sebep oldu· 
ğunu hfldinnektedir. General Vull 
~min. kendi meziyetlt'rini parlii. • 
maıtoya kabul ettirmek için ha.ki • 
kati !kı,ı.patmaSttan çekinmemiştir. 
Hava Nazm istihsale takaddilm et 
ın.iş ve orduya tnmaml:uunamış tay 
yareler göndemıi;J-ti.r. Tecrilbe c • 
dilmemiş t:ıyyareleri tam3mlanmı~ 

saymJ!itır. Servislerin kontrolünde 
ve yürümesinin milrokabeainde 
aıynı ihmal ve tekiısliller görül • 
nıüştür. Jacomet de suçlandın! • 
JUJ§ltr. Bu zat yaiıuz ikendi siya.ı;i 
tnsııvvurla.rile aUik:ıdar oknakta.y• 
clr. Mu:maileyıh, miidnfu. i5lerine 
:tn.bsis .edilen siparişlerjn yapılma. 
:mırla vukua gelC'?l ehemmiyeUi ge 
cllkmolcııden mesuldür. Fabrika sa 
hlplerlne ,siparişin kabulllne ait 
TCSmi lıaberlcr a.rnsmda geçen 
mtiddetler elfficriya 2 ayla 1 sene 
n:rası:nda deP!meıt.teycli. Biıı;ck 
muciUerin meziyet ve iıılc.rl siste.· 
;mMJik. §eildlde mı.utulmuş veya ihlı;: 
1ıcsa:oo Bcatzl.maıruştır. 1da:re ana • 
:kınes:inin muhtc1jf kadcmclerindc 
dkılcriyn siyaset m\ida1ıale ctmjı; • 
tir. 

J ·p~f\YAl'A SATII..A . 
ll'AYYARf~I.Jill 

Gryabcn muhak<'me edil~n Cota. 
gclince, bu zata Fransız kU\-vcUe. 
rinde neticeleri fabrikaların mesa 
iei tiurind-: vahbn tesirler ika e • 

TANK MEVCUDU dQn maneviyat bozukluğunu mey • 
Har.bin illinı QmmJ*1n F~ dana ~ilrmdt SU"'U isrlad ed~k 

2100 mWıaıW>e arabası "tank" var tedir. J3undan lbaışkn, muın:ı. ~yiı, 
kem.~ 4200 tank bulunu· 1.-ümhuıiyetçi 1spanyuya 40 ve bel 
yoırW. 10 ma.ywtn Fımnsada 3160 !ki daha: fazla tayyare verml§ bu -
timle '"attten .Ahronyada 7 iHi. 8 bin luımınlırt.adır. Bunların içinde sel'i 
tem&: vardı. Hava müdafaa ma1ze- halinde m.ş.a. edilml_ş ibirçok ıno:\el. 
m~i pek noksandı. Orta irtifaa d~ f.a;'!Yareler, :t>atfü yeni icad o • 
k~ ~ its.»'Brelere kan:u ika- lunan llir ıt.ip do bulun."llaldadır. 
:nWt için toplar mevcut !bulunma • Grevler, orou i.çin <]3.lrsan fabri • 
r.n;ı:ı. -ragm.en nnca1ı:: JO mayısta. lro1arın işgali, parlfuııento eneli· 
~~ irtifa.da ibulunnn >tayyare • nıenlcrind-e bu hadi&e.leri tc~id <• 
~ 1lıteş cdeıccık toplar tedarik e• ccn ve ha.kikate muvarrk olmıyan 
di.lımlıstn·.,.. Saluııa. ~n ile a- temi"lat y~rcn D3.hdye:ye ~d a· 
ğK' topiarm: modası gcçrniJ ve bü· lu:ıunakt.adır. :M:uma.ile:yh, ır. hazi· 
)jik ~ 1914•18 muhare.belerin r:o.n 1939 taııihm<le ayan meclisinin 
dıen rl~O'()lan pe.rtiyi t.eŞkil · haltiye encllmcnindc ha.va karşı 
cimeRtc llllm tu. .M-üt.ahJcem koyma topkı?5!Un v.e 26 çift bom· 
mcwıüeri f;i.övm.~ için büy.iik fua • hı topun inl'la Jıalinde bulunduğunu 
\"AU tx>plan yı*:tn. ~~in de 6Öylemesinc J1)ğmcn bunların yal. 
bicn l:ienzer dı1iyem.izliklcr var.dı. mz .kflğrt ilzcrinde mevcudiy1>ti tes 
Z..~·~0 tarilünde :ist11tkfım kuvvet- lf.t edilmi.cstir. . 
l'Eni cii:ııi ııı!l=tnrtın dml maynlıın. SUÇ SEBEP.L1'~İ 
nR. aeıbt.oti. Aı:ele etmek ve yacat- General Ganılene ~lince, mu • 
:mtit ~ etmişt.T .1936 da ancak .maileyh, lx:ı.§ında. bulunduğu ve 
4 ~}:O.."!. 500 ıırn çift dolak elde 1:ıütiiiı zayzf'ltktarmı 'ltJıtiği orduyu 
~. Yalmz: 5 milyon batta• id3ıreye memur olını:ıemf\ rağmen 
~ ~ GCSıJ> eddken bu Daia..<lyeye y:ülcsek harp meclisinin 
m.lilbııır 3 mil~n yukan y.&ıc •• daha çok tO{lbntılnr yapmasmı 
s ·t'. Al«terlerin Wyük kıs- teklif etmemek suçu iSn':lcl olun -
ını 1~ &l!l ~nu büklemlye maktadrr. 1936 dtHtberi yilk.sek 
v~ -t>&;teec "nei ~:ıir batta.nıiye e!· harp meclisi.~ Uç defa toplan· 
ü:e ctmeğe ~ur ohnuşlardır. ımştır. ithamname Illlima iŞc ait 
P ~ yoksıızluğu, stoklamı fakirli· l:ruııuılarm tatbikntmı değiştirmek 
ği, t sefeııb+"'TW;m k1fayetsizli• F.uret.ile milli müdafaayı t hHJu~ye 
r,i nakil va.sıtal.'lr.Ihllm eksikliği, koymak ve bilhassa fazla mesai sa. 
Jlm ot hattını uzaıtacak ve it• aılleri~ dönmeyi go.yri mümkün 
no.m edeePk tnhk::nst işeoode kı1antk tedbirleri ittiliaz etmek 
n • gec·:anc erin husuli ınhi • suqunu isno.d eylemektedir. 
:mı! ye :an iıminer nrasmrla btı· Yü:'k:sck ııLlıılet <livnru BllŞ\•cıkil 

1 .-- ı ~ı~. H•ı:..-a .kuvvetleri için v: Milli Miida!e.a Nazın okm Da • 
c.z;t ri:c1a ve 'ı cnileştirme m:ıksa .. , ladye ile Bf\Şkomutan olan GamJc· 

e 9a7 L~ •rı tim cclil~n pl!m n:n ve muraldp Jaoomet'nin ordu· 
f6'ikl: : ,,, h:,.- rx'" .._,, •: c;ö:;tcnni~· n".lll bu myıfhğındnn aıe derece 
1'1-. mnlümo.t ~ılftbi olduklarını takdir 

'J' \ \' ım; Ml!:' ct:ın; edecektir. 
Bu tnrJıtm '":>nra bıı pi!n ta.dil 300 den fa~la rohlt yüksf'..k di • 

ve Hm.:ım erli' · '\e de en yükıJek vnn huzuııunil girec~crdlr. Bur· 
eri rr. ::'lmln cb b l<Jirdiğl gıbi form nmımıda Gruux, Veyga.nd, J.• 
•:J?Z hıı~ hı\'\~ri kentlisine Min\l V.ittemin, Duficux ve Deen· 

tevdi c-dile'l vazifcleıi teao ettiğ:i mp, Laclıaınbre'in esld h1.l3'lll'Si ka • 
pilıcle ya bı~rk ~:ı.ldc değildi. lem miidüıi(Bouscat Cot'un askeri 
1-iJ-139 t.a.ra~ h \'3 re-dusu lkur· kabine 5qfi J CG.ıınet, Georges Bon· 
mA • ba.5)tnn• Gt>nenı.l Vuillem·n, net, Cha.unie, Beınarr.et, Heryo, He'. 
F'nın:sız M.va fik>sunun 4 99 u del, Sarraut, laure!llt Eynac, Rob
nıOdern <>inuık Uııore HlO tayyare- be, Paul Rcync.ud b-.ılunmaktadır, 
den t~k:kill ettlğmi b JdJnuekte• ~~itlerin ist:i.m.."..I oldıulrça sünıtlc 
"lir. A~'IU tarihte .t\hnanyada 4800 ~apılacakbr, FQ:at. yliksc'k adalet 
• iMt hnt t:a.yyıı.r~i olmak üzere d+?aaıının ai-tr:- başından evvel 
10 bm tavyar<' mevcuttu. 1talya rmı bıitdimıeei mümkün oıma. 
?98() t~on aeıfa ~~ dlğı dti;U iilıı:nelı.tedı. 

YAKl'I 21 - 2. 1942 

l~ Alman de-
~~, ııı ,ı w .ı~1 ı nizaltıları 

Japon T ebUü; 
Malezyada 

Evlenmeyi teşvik için Amerik~ sularında 
ne düş. nDyor sun uz? 80 gemı batırdılar 

Şh .. t TELSİZ lSTASYQ!\U 
BlLDtRfl'OR 

• 73 bin esır 
alındı 

1ki Holanda muhribi ba· 
tırıldı, 31 Amerikan 
tayyaresi düşürüldü 

Tokyo, 21 (A-o\..) - Japon dOI1an. 
maaı umumt karargAhmın tebliği: 

Bir öğretmen lmzasile anketi· , ba.lmnmda.n ollplıe edilmiyecek 
mize şu m'!ktup gclmişUr: mod~m mUeıeeeselerde belttmıiiıa• 

4 vapur imdat 
istiyor . 

"F...vlenmeyi tc5vik, bence bir • hdrr. 
kızla bir erteği evlcndlrnı~t:n 2 - EYleneceklere değil. çocuk 
ibaret olm~~· Bu te~~!k~ &ahtbl olacak ailt-l«e muUa.ka ya~ 
memleket ölçUsunde ıstecligımız clım edihnel1dlr. Bu yardunııı mub 
faydayı verecoğlni ummak b;yhu· telif ve mtltenevvi §ekillcri olabi• 
dedir. Evlenmeyi, nUfusu çoğalt • lir. Bir, iki veya iJç çocuk b&ba.-u. 
ırak için tcşvlıc etmemiz lilzımge· ?nuhtelif vergilerden affedilir. l.le· 
eliğine göre, cvvelll çocuk bakanı mur olmıyanlara awıı. verilir ve 
te~ilCıtı kurmalıyız. Avrupnda b:ı avans alınmaz:. 

Balla. :u (A.A.) - Alm~ or<ıuıa· 

rı !:M§kumand:ınlıfınm tebliği: 

Alman deııizaltrları AUantikle ye • 
nldcn ôenian 102 bin tonluk 17 gem1 
bıı.tınnr§lar ve bu suretle Alm&n de .. 
nlzaltıları taraflnd!\n Amerika sahll1 
açığmdıı. batırılan gemllerln adedini 
seksena ve tonajını 532 000 e çrkarmış 
tardır. 

CUmartesJ rrooesi :iki kruvazör ve 
Uç muhriptcn mllrckkep bir Holanda 
!iloauna kal'§' Lombok boğazmda iki 
Japon muhribi tara.f'mdan yapılan ta. 
arruz esnasında iki Holanda muhrtbt 
tıatmlml§tır. Bqlca bl.r muhrip ctddl 
haaa.rn uğraWmıotır. 

Kres denen müe!'Seseler \·ardır, 
Bunun faydaları, saymakla bitmez:. 
Hıı.stanoler kadı!.t, belki de hnsta· 
nelerden dalın fazla, bu g hi mu~ 
esscselero lUzuın vardtr. Sihha.t.U 
00.slenen, cıhhntini korumayı bilen 
rlcsi l muhakkak ki dalıa az haf. 
ta verir. Cüınhuriyet hilkümetinin. 
çocuk be.kı:mı mevzuu ilzerinde pek 
çok hayrrlı ialer roııardığını inkAr 
edemeyiz. Ancak bu bir btı.!llan· 
gtçtJ:r. 

Fikrimi kısaca Jıulisa edeyim: 
l - Ç<ıcuk pek az blr ücreti c 

Portekiz 
Japonyayı 

protesto etti 
Lir.hem, :eı (A.AJ - 'Ba§vekll .M. 

Salv.ar mebusan meellslndc 'nmor a.. 
dıuımm Japon kuvvetleri tarafından 

l§gallnc kar§t protesto teşkil eden 
bir demeçte bulunmU§tur. Mumaileyh 
ezcümle şöyle demiştir: 

1nglllz-Hoıanda işgali ile Portıeklz 

hükUmranlığma yapılan tecavüz Ja -
pon BBkerl ,hareketini hiçbir zaman 
haklı gösteremez.:. Bu itlbarlll .Lizbon 
hUkQmetl tamfmde.n Tokyay& bu ma. 
hlyelte kat'! bir protesto tevdi edil • 
mi§ lir. 

J,17.lxm, 21 (A.A) - Bll§vckll M. 
Sa.lazar'm nulkun<ls.n"" ııoora millet 
meclisi ittifakla aşağıdaki takriri ka· 
bul t:.tm!ştir: 

•'Millet mecll.9i, Timor adasının P.or 
teklzc alt kwnmın Japon kuvvetıul 

tarafından işg8Jlni Portekiz nıilleU ııa 
mma şiddetle protesto ve bu BUikastln 
mAııcv1 mlnn.smm "kUçUk ve barı§ 

sever bir devletin büy\lk ve mUteu. 
nz bir dl!vletln §iddetlne kurban,, ol -
maamdan ıba§ka. hiçbir !orm11lle tefalr' 
<.dllcnılveceğindo Jarar eder, .Millet 
ınec!is!, hUkfunetın harlcl siyasetini. ' 
takviye ve Pı<>rtekl.ztn hUkümnınlık 

ve taınami~tinc tekrar şerefle riayet 
ettirnwk .ııususuııda hUk~met.ec tama. 
men itimat boyan eyler.,, 

Krips 
hakkında 

Alman sİ)'<Ut mahfillerinin 
mütalea.ı 

8ertin, '%1 ( A.A) - ):'ar~ .resı:nl bir 
kaynaktan blldlrillyor: 

sır Stafford Crlpp.s'ln Çörell kabille 
sine glrmf!lll bMise8inln ve bu kabl· 
nede yapılan ~ilklerin SoY}'t:t 

mtıtbua.tmd:ı olduğu kadar hemen bU. 
tun Amerikan sol cenah gazeteleri 
tartıfmıJan me,mnunlyetıee karyılıın • 
mnın Berlln& alaka uyandırmıştır. 

AJ.,man haı1ctyc nearcUnde ham 
olan kımaata göre bu hAdlae Cripps'. 
in hıgiltereı.ln bir nevı lterenaktııı •
yılma.!l llzun gdfl:.g\ne dair 1lerl .U. 
rAllcn iddiayı haklı gıı.tıermektedlr. 

Berllnln alyast mabfillerln~, Crips' 
i,ıı Uzerlno :.ıldığı rol Maca.ristanda 
Kol\t Michcl Karolyl taratı:ndan oy • 
nanmı" olan role beluotllmektedir. 

Rusyaya yiyecek 
yardımı 

l'aşinr1to11, 21 ( A.A.) - Sovyetler 
Uirliği, Birlt!şik Amerik:ıdan şimrli. 
ye k:ıdar nldı~. bıı~ıltn, ıııı ve sc. 
kerden başkn mfihinı mil•larMırda 
l·on ene halinde el snôc) ıığ, nl"
hati ynğ, tcrc~·nR Ye 'alr g1d11 mad· 
deleri hülôsası gündcrmerini "1s:tc. 
miştir. Ödüne ve kira konunu mu. 
clbin~c müı..telikler lı;in ıoda rmırl. 

deleri SAl6fl alm:ısa memur oları 

1ir:uıı ne:r.:ıt>i'lirıin nıeınıırlıırı hıı 
maddelerin Sov)ellet'<' gıinderile. 

<'eğini s~ykmışlerdir. lngiltcrc i c 
~oyyeliere hu sene toL:riben 2 mi'· 
YOTI 500 bin k>n blljd:ıy ve un ve 
1 milyon tona yakın !Jektr ,·erme. 
~ı ınnhhüt ctmittir. 

Kanada 'Husya~a huğda~ rıBndc. 
recektir. 840 bin fon Kiiha cl.:eri 
ile RMtM~Jif mfktarlnrıf:ı tfn,•ay 'r 

şekeri SO\') ellere a:r. 

Not: 
Büyük bir a.1Aka uyandrrdığını 

nldtt'llllız: mektuplarla anladığnnt:z: 
Fı.nketlmhin bUtUn cevaplannı say. 
fclarmuzm darlıtl yUzUnden .kova• 
::ıarnal:ta.ytz. 6 sayfa çrkb~tt 
Çi.inler Claha fazla koyacağ_ız. Ya• 
rmdnn SOO:t"a, bu 9\itunda, memle • 
ke-timizfn tanııunış mlltefekldrleri 
nin, profesör, doktor, avukat ve 
diğer meslek eıtıabmm "evlenme· 
yi teşvik" mevzuuna verdlldcrf 
lay:mctli ccvaplarmı bu:acaksınıı. 

Amerikada harb istihsalatı 
dev adımlarla ilerliyor 

RUZVELT 
Bugün bir 

nutuk 
söyleyecek 

Amerika<blti otomobil ... mayii harb 
ıstilıa&lltına ta.hela edllrnl§tir. Geçen 
sene Amerlkad& otomobtl iatihsalf.tı 

üç milyonu geçti.gl alt.kadarlar tara • 
:tından aöyle:ım~Ur. A,ımanyanın bjr 
senelik otomobil iıtlhsalAtı Uç yU.Z 
binden aşağıdır. 

Almanyanm bir senede imAl ettiği 
otomobili A~ 24 &ilDde, 'bUlllıı 
Avnapa<ıa ot.oıııobll lma.ı&tı ..Amerüat • 

nm bir §Cbrindc vücudc getirilmekte· 
dir. 
Ulğer bir habere i;Öre de; Amerika 

son bir oy :-.arf'mda 26 harb gemlııl4lfi· 
psına ba§lannuıtır. 

Ruzvclt 22 ıubatta Vqlngtonda A. 
mcrlkanın harb tııtlhsaıltı hakkmda 
lr<f(I edecetı nutuk altka ile be.klerı -
mektedlr. - Radyo ga~etctıı -

Bugün yapılacak ~ören 

Kara v~ denizde yapllan harek!tm. 
~rçevı'ııl l<,;ındc bir dentzaltımız Trl. 
ntdadm garbmda ltlln Parla körfezine 
ıırmeğe muvaffak olarnk Port • O!· 
spain lngillt: llınanmd& blrt pettol va. 
puru olmak üzere iki ,·apur tıatırmı§· 
tır. • 

Sntıfiauo ali Şili 11 f A.A.J -
sm telsi• istıu.ytmu· tliln d<lrt mu~ 
telif ,·apur<lnn lmdal l~arellerl tıl. 
mışlır. Fnk:ıt genıflcrin hüviyeti ile 
bulunClu~u no'katarı tayin e1me1t 
Jmkanı hasıl olmamıştır. 

Amlrsl Colc lsnıfnde l>eş bin lon. 
luk bir Amerikan vapuru bir imdat 
işareti göndermi~ arkaStndan da 
mürctıebotın ,gemiyi tcrkettlğinl 
bilıHrınişir. Bu vapurun da bulun• 
duğu mııhalli tayin etmek kabil o. 
lamamıştır. 'apurun Sili sooiline 
uzak bir mesafede Büyük Okyanusun 
cenubunda taarruza u~adığı tahmln 
edllmektedir. 

Martinikt~ bir Alman J~ 
" altı üuü varmı1! 

Sanla l.ııria, n (.4.A.J - Bir 
Amerikan 11etrol J:etllisi Mortinik 
adasının gnrbinde l>ir deniz.allı t:ı. 

rafından torpillenmiştir. ?ılüretle. 

balın kurtulduğu zanncılilmcktedlr. 
Rio • de • Jnntiro, !!1 (A.A-) -

A Noite tt:ııetesinin lk>rlln ınuhahi
rl Maı-tinik1e bir Almıın denizaltı 

üssü me\'cut olduğunn dair ~y;11-
lar dola,tı{:ınr bildimıckledir. 

Amerikada yakala
nan casuslar 

~C\york, 21· (A.A.) - B~ın 
haberlerine göre, dün gece ika •. 
rnetgihlarında yapıJan ara§lmna • 
lardan sonr.a .seyıa:ı bil.inmiyen bir 

daları zengin ~lr.cr program haı:ır.a. ıardır. 

Japon muhripler! bir diloman kru • 
vazörünü Uç eaat takip etmlı;le:rdlı-. 

lkı Japon muhribi daha iltllıak cdlıı -
ce muhripler d~ma.n knıvaz.örUne kaç 
mağa muvn!!ak o!B.madan lkl torpil i. 
sabet ettırmcğe muvallal( olmt11lar • 
dır. 

Tokyo, 21 {AA.) - Umum! karar. 
$'1h Japon tayya.relcrfJlJn dllıı B&tav _ 
yarun 10 kilometre cenubunda bulu • 
nan Xallcatik hava mcydamıu bom. 
barı:lunan el:Ullni tı.ldlrmektedir. Yer. 
de ve hav. mulıarclıelerindc 21 düı • 
man tAyyaresi tahrip edllmlıtir. Han 
meydıuunm teaı.sıcrı ve sair a.akerl he· 
defler e.ğrr hasara uğr&tıll'DlfUr. 

MALEZYADA 
Tokyo, 21 (A.AJ - Umumi ka

rur:gibın tchl!Ai: 
Mnles:ra seferi csn:ıı;ıntla Japon 

kU\·vctleri 73 bin esir almıJiar •e 
300 lop zııptclmişlcrdir. Kaybımız: 

r,ubay 'c .er olmak üurc a bin ölü 
ve )'nnılıdır. 

Singapurda 
esir edilen 
generaller 

'.fok)cı, 21 (A.A) - Jnpon resmi 
tebllğlne göre, Singapurdıı esir edilen 
yüksek rütbeli lngillz subaylan ara • 
smda a:-nğıdaki generaller vnrdır: 

Slngnpur ve Malezyadakl !nı;lllz 

kU\'\·etıerl ba§kumanWinı generaı-Per 
dval, Onbirinci tUmen l~omutaru ge. 
neral Heeth, Onacldzlncl tümen komu. 
tanı tuğgeneral Smltb, Scklzlııcl A · 
vıısluralya lı.omuta.nı tuğgeneral Kza· 
gan ve Blrlnci tümen komut.anı Tuğ. 
general Slnaong. 

Amerikada 
Siviller harb hali 

faaliyetine getirildi 
\'a.sfngton. 21 (A.A.) - Beyaz 

~·dan bildirllıliğd:c göre, Reis 
nuzvelt derhal taU>ik cdUmck n • 
zere !cdeMI hükfımet dahilindeki 
1.-0.tUn 6jvillcrin harp hnli faruiye • 
tine gctltiimelerlni bildiren bir 
C;.mirnnme imzalamıst.ır. 

Halkevlerlnin kunılU§uoun ltJ uncu ı:;<>k ~·a.ba!W:I dü"lnllUl tebaa.lan tev• 
yıldönUmU mUnasobetlyle bu~. btl. kit eılilnı~t.ir. Auşt.ırmal:ır. silah 
tun vllayetıeroe halkevlcrlnde :ve h&Jk \'e verlci radyo merteı.Ieri bulun • 
odalarmda ikuuama töreni yopılacaıt. maann mümkiln lulmışur. Tevk'f 
tır. Şehr:lmlzclekl bUtüo halkevt ve 0 •

1 

edilenler EUi.s lsla.Dılt'e ka~hlmıfj 

mlflardır. ____ ,__ __ _ 

pa: ;~:!;:~:c~ör;.;ı:t ~~': 1 Şark cephesinde Şevket s·· e a 
radyoda vcroc_eğl söyıev dinl~ecek. (ifa;, taraf? l lfW' <tt:Wfrıdo) ur yy 
c-.onra evlwln bazırlamt§ olduğl: ıtıuau. · *)• h' "I" ı~ I'· d • 
1 . "'1r ''<' ' ' m " ıı• ur. ><1n au Iaıe müstC§ar muavinlıfine 

s programıarm tatblkıoe geçilecektir l•:ı.ka ıllişm:ın l&'l tank, lilS lop, 1 •.:.!ı• 
Bugün meTcut b&lkev:I ve odalarııı• 11 c.o b h 1 k" 1 1 ~ gehruıyor "' om a op11 ,.e ma ına 1 u. 

yeniden ilç halkevi, 22 balk oduı UA· f•'· fth' .ki d . h lkt.mat Vekaleti aanavi tetk:ı. . • .... l"e ,..u ım mı · ar a saır ıwıı .;• AA 

ve cdilmlo ~·.e Uı: halk oduı da .balke- ınalzeıne&i !kaybetmiştir. Bu ordu neycti reisliğinde bultttıan Şevket 
Yine çeVTilmlt olacaktır. ;ıynı ıamaRdı cuı,manın tehdıt nl. Siirc~Ya. ~yd.emir'j~. i..ı.çe mtıstııetar 

raaı .açılan lmtke'1eri tındn huhınaıı birliklerinin viikünü muavınlığıne getirllıI:cekıe ~r 
Londra'da, Ağrı Ye Doğu Beyazıtta hafifletme.k it;in ara sıra ·yaptığı ~crilrnişt.i~. laşc. ı;tU~rhğr, de• 

tic; halkevı açılmı§br. ron dcrtccde ,iddctli hücuml:ırını ğrtma ofısı i~lcnnı de Juu'lroeuna 
V.lkevhıe ~Tileıo 04lıl1ar ııeri püskürtmilf ve bu muharebe. alarak talımin edKdiğiae c&'e 

i~rdc düşmanı a~r kayıplara •• ~. uıeri ayı iQ!nde faaliyete~• Buraad& Karacabey, Kooyada Boz. e• ue caktJr 
l:.tl" ve Hadım halk oda.lan. ratmışlır, • 

~ark cep_~esioin diler kesimle- ____ .,.._ __ _ 
I'enJ a~ılaa halk odıtoiNJ 

.Büecik'de Gölpazarı, Buraa'da: Çel. 
tikçl, Dağ Kadı, Uhıaba.t, SU!ta.ııin, 

Çan&kk&lede: EJıtne, Çaııkınd&: Şa.. 

ban.özü, Bayraklı, Çorumda: Uçln, 
:Denizlide: Hulı:öy, htanbulda: Kar
tal, Ye,Uköy, lmatrde: Kiraz, Bey· 
dağ, Kara bunın, KırfelUrde: Qiıek. 

d~. Akpınar, Keraı'a Andinn, Mv
dln'de: l4ldyat, Tekirdat'da: Baray, 
TUnÇ-Olide Mubundu, ne.,vart.aılk oku.. 
ınıı. od&landı:r. 

rJncfc mühim hava kunctJcrinin Kalwe, çay, petrol Ye benzin 
himayesinde hareket eden ordu tevziatı ay bafmc:la bqll}'OI" 
1~kil1cri SOT~tleri muvaffakıyet. laoe ınüdllrlOttJ, ıı.aıı..e, ..,., petroı, 
sır. hıarru.ıarı esnasında :ığır kayıp. benzin "'° c;Jvt tevztat llltıeıertni hamr. 
!ara u~ratmı1lardır. la.ını§lır. Ay ba§mdan 1tllmer:ı •• 

Cephenin şimal ucunda pike tay. tevzıeta bql&nacaktır. 
yareleri Munnantk demiryolonun 
hım kısımı.ı.a~ tapla bonı• 
halar atm11lanhr. 

So~ tebliii 
J,,ondra. 21 ·~ aaut 7:15) -

Yenı ıı.çıl:ı.rıJarla halkevlerinin ayı. D~n gce )'Bl9IJ ~ada nqı-c-
aı 350 halk odalaruwn da 21T ye Jllk· dilen reMDt Rua teNifi: Kıtaatı. 
selıni§&.ir. mız, tanrrnxluına devmrı dmltler,• 

Hnlke,lı:-rinden odllen lıtlfadt."ier müteaddit yerleri ~ aım14ıardır. 
Hall<evJerin.lıı muteılt ~ Perşenbe liinü 12 IO)T'Qre k87"1>et. 

faallyetin~n edilen leWacklert ~te· menıiıe mıtJaai»l 24 banda n 7 si 
ren t'Iratlkl~re göre, umumi olarak yerde ol~L: iiaere 31 Alman ta,_ 
taydalanan yurddql&rm mlkdan: )'&resi tahıoi,p etti. 
6,000,000 dur • .Aza mlkd&n 90,000 dir. Mo!{l•ova, 2 t ( A.A.J. - Sovyel 

Verilen konteraulann aayı.eı IOOO, tebliitinln elr.iade,..btldirildiiine gö. 
t'!m.sillerıo MOO, kdaaerı.rat 1700, •1- re Almanlar Smolenak bö)#uinde 
nema göeterll~rfnln 2000, at1e toplan- dokuz J.;nzaya ait köylerde 3 bin. 
tıiarının 2023, köy cuUerı.ııln 1800, ılen fazla bina t.Orfp elmfflerdir. 
;;-Uul sanaUar aerl'fJertDln lllıO, ınub.. Bu kualar SoyYeıt kıtalan tarafın· 
tellt sergilerin 260 dir. Soayal yardım dın ıeri ahnratP.ır. Bu bö}fede bir 
ıubelerloden faydal&llıfUl vatandafla - çok ha)'Yanlar tehsf edilmiftfr. 
rm eayıaı 40,000 dir. Halkevlerinde h'kte, meruı ltııld1llar1 lene mua. 
4l9,26-0 kltab mevcuttur. Bu ldtal:>lar. meJele>r )iilılndn Qe .IMl.cuk ay AI. 
dan 2,461,813 vat&adaf ıatiı.de etmlf· ıııan işpU •ltında ülnı bu yerler. 
Ur. df' 214i crkeik, 27 lntdın ve 14 co. 

Şlmdı.yc kl\dar 2ı>.OOO kurs ıı.çılml§, .ca« öl.dülü kaJdtdilmeı.etdir. Al• 
4fı,000 ntanda, bu kur~la.ra devam mantar 282 ..-ının So-.yet vatan. 
etmlftir. .d9'tDı ahıp •llinlllillerttir. 

Bira azaltıbyor 
İnhisarlar lı:ı&re.ıa, Wııa i1t.ib1i. 

ldni :ta.hdid etmiştir. 15 IDill'tt&n 
tibaren İstaııbula noıımal IBıtQ8l1" 
da verilen mıllctarm ~ v~ • 
cektir. 

Politika: 
Alacak yüzünden 

bıçaklanma 
Tahtakalcde oturan Yusuf admdtı 

bir tOtUncU, dlln .Ahmet admda bl.rial 
ne alacak yüzllndcn kavgaya tutuş . 
mU§, Ahmet bıçakla kendtslnt k&J(!tı

•m~ a~r mırotte yaral:ı.DU!jtır. 

Yaralı ha.st.alıaneye kaldmlrnrı. ca. 
rlh yak&Janmııtır. 
l,~ YAŞINDA ÇOCUK BAŞLA:SA· 

RAK ÖWÜ 
Edlrnekapıda oturan Amele Hllt...yı. 

nln bir buçuk YB§md3kl çocug-u ı-~ k~ı-• 

diln O<'.lada oynarken rranral dft\" ima 
.. cak sular a tın~lılnan ç ul< 
aonra ISlmUJtUr. 
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fık r va osyete · -----
Halk evleri 

ve 

Milletimizin 
iç h~yatı 

Halkc\'lerl kurulalı bugün tam 
on yıl oldu. On yıl fiil halino gir. 

• mck i te~ en b1r fildr için, bir ha 
yat nizamı if:ln uzun zaman değil 
dlr. Dizim için bo on yıl fili haline 
girmek, millctln hayat ve hn.reket 
koidelerlnj nlznınlamak lç!n luı.ztr. 
lnnma, coğrafya. üzerinde yerle§ • 
mo de\•ri oldu. Ba on 6Ctıenln en 
büyük faaliyeti Halke,·Jerinin Tür 
kiye ooğraf3 mlk.fDSIDcla. l•endi· 
.erine meldin içinde blr varlık te
min cimi olmnlandll'. 

Bir asosyal gaye lcfn maddi )'er 
leymeyi hl; de idi~ ,.e basit bir 
hfıillıte telAkki etmcmcl..idir. BUL 
lds bir fikrin nazari bir fildr ha.Un· 
elen çıkarak millet hay&tındıı. kUt. 
!enin fili ,.e harelieti lın.line geç • 
nıesi i~n mcWın f~indc maddi \'ar
lıklara ihtiyacı \'lll'dır. 

Kimsesizler için 
Eminönü .Halkevi bir büro açtı 

lşsi%lere ayak satıcılığı yapmak için küçük. 
sermayeler verilecek 

Emln8nil balkev1 tarafından Nuru.. f dfl atınn:uuıı. tenberllğln önüne geçil. 
osmanlye binasmda "klm.ses1Zleri kur ınesı balammdan kabul olunmuştur. 

tarma ve iş bulma .. iıfimll bir yurt a. Bu para, ııennayeainden bile ll§llğt ola 
çılmıotır. Yurdun tcs1a mnksadı, n • caktır, ve evleri bulunanlar, evlerinde 
kmtıya ugTamı§ vatandaşlara :iş bul· yatacaklar, diğerleri gibi gösterilen 
mnk surcwe ynrdmıdan ibarettir. Ka. kolaylıklardan ıstıfa.de edeceklerdir. 
dın, erkek, ~ocuklann aynı binada. Bu suretle, ekmeğtni elinin emeğinden 
toplaıııtmıyııcağı ve crkeklerln daha çık&ro.n vatanda§l&ırm k&Mnct, kcn • 
ziyade allelerln<ı bakmakla mUkellct dikrini dI§arda )'a§atmıya klti geldlğt 
olduktan dU§tlnUlerek yurdun yalnız vakit yurdu tttkedecckterdir. 
erkeklere tahsisi uygun görUlmu,ttır. 

l§ bulmak huaımında rsu tedbirlere 
mUrncnat edflecektir: 

Yu::t id-ıre heyeti. nıliracaat edenle. 
ri ltablllyetıerine göre fabrika ve mu. 
cssesesata yerleştirmeye delA.let ede • 
cektir. Buralarda Jş bulunmadığı za. 
manıarda ayak &tıcılığı yapmak Uzo. 
re aytl(:D kUçUk sermayeler verll!p ka. 
t:anç yollan g&t.crUccektir. Bulunan 
l§lerle ilk .zamanlarda. geçim müşk1l· 
lAtmın tamamen ortadan kallumya • 
ca.ğ1 dD~nUlerek, bu ı;ibl kimselerin 
ucuz ve mhhl Y8§-Bmalanm kolaylaş • 
tmnnk makaadlle, yurt blnaamda ıso 
ld§Ulk yatakhane, mutfak, yemekba. 
no, sıcak du§ etUv ••• vesaJr. ıcızumıu 

tcırl.aat meydana getlrilml§Ur • 

Yurt, Eminönn halkevl idare heyeU. 
ne bağlı bet kl§iJlk bir heyet taratın.. 
dan itlare olunacaktır, kendLllne gl:ire 
de b1r müstahdem kadrosu vardır. Ber 
ber ve çama§Il'Cl lllzum olduğu zaman 
larda gündelikle caıı,tmıacaktır. Dt· 
ğer hlzmetıer milnevvcrlerlmtz tara. 
f'mda.n görlllccek ve dah& icap eden dl. 
fer tedbirler alınacaktır. , 

Yarın 1000 
ton kömür 

geliyor 
Zo!lguld&kta.n pcz.arteal gUnU fCh

riınize 1000 ton ~Ur gelecektir. Bu 

kömUrler halka sattımak llzere aatıf 
bUrolarma dağıtıl.8.eüttr. 

Milli sanayİimizin geli§
mesi için alınan 

tedbirler 
Mllll sanayilmlzUı gell§Ineal ve bu. 

gilnkil ahval içinde memlekete daha 
tnzl& hlzmeUnl temin etmeal içln teL 
k!Jtler yapılmaktadır. 

1ktLsat veka.JeU, bir taraftan devlet 
kombinelerinin veriminin arbnlması 

clheUylc ~gul olurken öbllr taraf· 
tnn da bUsu.sl im&!Atlwıe ve fabrika. 
lamı durumu ile alAkada.r olmakta • 
dır. Bu maksat 11e Anka.raya çağınlan 
İstanbul milli aanayt birliği ınnumt 

kAtibl Halit OOleryüz, dün hareket 
etml§tlr. Orad& alAkad&r makamlara 
lcab eden izahatı verecektir. 

6 mcı tarihi Türk musi
ki konseri 

Birmesu 
aranıyor 

''Sedan" bozgununu, "Flıınder 
"Dn .. 1r • ..ı. " ve -·--,, ç:atırtumr itildenler, 

bUyUJ' blr pşlmılığa uğnun~lardı. 
K~oro Frıuısa, ~ mflyonluk or. 
dnsn, aşılmaz ''Majlno" sa ve ae
refll tarihile b\rlnrtc yerlere scrtı. 
mit-, hudutlar ~ılmr~, yollar g~ 
menlerle dolmu , feliket selleri 
tsilıyan\qmıştl. 

"Gamlen" atıla.rak, yerine Suri 
ycdeıt ''Ve1gand,, gctlrilcU. Fakat 
onun da lnırdnğa "hat" bir hafta 
da yanldr. Ceplere, Alman tanktan 
girdi; arhh kuV\'etler mdı \'e 
'' .Part ,, bir tek top a.tmadan t.es. 
lfm edlldi. 

Fransa, bu korkunç, ba umtılmaz 
,·c beklenmez yıla uğrarken, 

mcm.Jdietin hlrook knlem sahlplcrj, 
'}:ıir, edlb, alim, filozof \'e muhar
rirleri Amerlkaya, togDtcrcycı 
geçtiler. Bu topraldar Ustiinde 
''Fransa niçin yıkıldıf,. maomma. 
aınm düğümlertnl çlmttiler. Eser· 
ler ynzdılar. 

Banlama içinde değil oralı bjr 
tali irl, bir yabe.DCIJI bile ollata· 
cak yapraklar var. Cephede J"8§a.. 

m.ış. orduyu içinden göımtl , siya· 
lyetleri rakından ~ o. 

s 

hın bu me,.bar adAmlar, Fmıısız 
faeia.cımı, bütün ~ıplakh a, olaııcn 
korl.."Un~Jağu ile ortaya nttılar. 

"l'iktor Hügo"nun ntanmdıı 
k'lpan iç kıyameti, bu sayfa.Jardo 
kaynaşıyor. "Vaterlo,. şıılrinin ru 
bn, mtcn ynttr~"I ''Panteon''nn Sin 
J)1'SDl('laJd yaho.ncı nöbetçiyi göriin 
ce, tltrcml , her r;e~i nnb.ımşh. 

O kitaplAr, bfzc yalnız Fr.uısa. 
nm halinJ, yalım Fransrz felfıketi· 
ni öğretmekle kalmadı. Bi%, o eser 
lerde bir mcrnlckettn nasıl, kim~ 
vih\inden, hangi sebeplerle !-Oktü 
ğünn giirdük. Yenilmek ecıdl1'. 
kııt bUyük milletler, mHdafaa.Ia · 
nndakft a..."3let1e nınğliiblyetl-Orl de 
bUyil'k ,.e &eref1l ballelCT yapmosı. 
Dl bilirler. 

Fransa yenilmemi"; c:ökm~ 
Jl'ran göğsüne rpan bir d .. 
man güllesJJe <lilşmcmi , dö\·ü e· 
miş, Jçj ~rilyerek yere sen1~tJ. 

Bugün ''\'I,.<d" mahkemelerinde 
• tc bu hü -ık bu ;iz ''e omcksiz 
fficlanın davn.sı görillüyor. Bn fc
takeU yUklenecek omm: aranıyor. 
"Bnynr"larm, "DördUneü HaDJi,, 
Ierin tonınla.n, i,Şte bununla ~· 
guldürler. Dh"M kuruldu. Fnhat 
ne hazindir, ki bu he~ etin huzu. 
nıncla "Blüm", ''Dalııdve,, avaz a.. 
•;uz bağmTlaTlcen, "Ganılen'', cs
rarh bir sükutla susu,·or. Ç.ağnnı· 
mı b!r ibret tablosu da budnr. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Dıı&e\"lerl bir fantezi ol.ııwlığı 
gibi gündelik politika faaliyetinin 
de merkezleri değildir. llalkevlerl 
Ttırki ede yeniden ktınılmn5ı bir 
inkılap da olım mllletin ,.e ye 
nJ hayatın, yeni kUltürUn 'kütleyi 
hayatmm io safhaları ile ~·enidcn 
lıalkedeccığt, ycniden 5ekll ,·erece
ği terbiye kaı:vgfihlandır. Bunlar 
blr mektep, blr tosla gibi yeni ha· 
yatn. ye.ut cak mhlnrla her 
!ıcnesinl tanııunlryacaktır. 

O. il. P. programı Xürk halkının 
yalnız gtindellk bnyutını ''e fiiynsi 
ınakndderatmr tanzim 1 inden dn. • 
ha b\iylik da\-aları fü:c:rfnc almıı; • 
ta. Bu daular blr mUletJn radikal 
htr ~de m t., ve muasır bir 

Yurdun vCTdiği f§le kazanmaya ba§· 
hya.n kimseden, yalnız yemek, tıa • 
marn, traş, Ucretlnln gündelik halin • 

Bugtlnkü törende OX partisi latan 
bul ba§kıını Rep.t Mlmaroğlu, vali 
Uıtli Kırdar, parti vo belediye erkim, 
tnocarlAr hazır bulanmu§, EmtnönU 
lıal.kevi reiııl Yavuz Abadan bir nutuk 
ııöyliyerek yurdwı dolmasında ba§lı 

ba§ma Amil, mU,cTVik ve mQrılt olan 
partJ rcla1 Jılimaroğlu Ucı vaU ve haJ'Ir 
sever yurtcbJlar& te~kkür etınıo, yurt 
seven zenginlerin yurdun fnkl§a!mda. 
yardımla?'.ını dilemJ3tlr. 

Altın spekülatörleri 
sorguya çekildi 

İstanbul kOIU1ervatu&n ta.ratm4ıuı 
tcrtlb edllmekde olan Ta.riht mustld 
kon.serlerinden altınc11ı 3 mart aa.ıı 

gUnil ak§Bmı Ş-Ohlr T1yatrosu komedi 
kıamoıda verilecektir. Programda. 17· 
ine! ve 18 ine! ıwr klAatk mualkl bes.. 
tekArlarında.n (Haflz Post, Tab':t Mua.. 
t&!a efendi, lknll Hasan ata, Eyubı 

Ebubekir ağa, 'l'anburl Mu.sta!a çavu· 
§)un eserlerlle yanm astr ve daha. ea. 
kl zamanlara ıı.lt bir çok §ar kılar var. 
dır. 

EKALLiYET OKULU öGRET
MENLERiNE ZAM YAPILI OR 

t.e.,ckklll ha.llııe gtnncstdir. 
C. H. P. memlekette yn~ 

f tediğf hayatı bizznt cldllendir· 
nıek ,.e lnum mIUctin ftiyatlın, ha 
yat tarzian anısına solmuı.k em<' ... 
lin<lcdir. llAlkovi, büyUk bir iclcah 
tahakkuk ettlnnek itin kurulmuş
tur. llalkevlerl bu üstün faa:liyctt 
pordan, 63hncy kadar bütün ha· 

:rntı saran f! sn.bal:ın ile ka\Ta· 
nıaktadll'. 

Hiçbir aebeb olmadan altın !lyatla. 
mu yllkselten veya beyanname ver· 
medlğl halde bor.suda. altm üzcrtnde 
oynayan 80 kl§inln yakalancllğı ve 
haklarmda takibata glrl§ild.lğl ma -
lQmdur. 

Biri mUslim, yirmi dokuzu gayri 
m!lıılim olan maznunlar, dUn bılrlnct 

sorgu b!ktmllğlnc ver11mJaler ve l!Or. 
guya ~kllml§lerdir. 

Altın spekUlAt.örlertnin muhakeme. 
lerino yakında. bll§Janacaktır. 

Dumlupınar dün Pireye 
hareket etti 

F..cncbi ve ekalliyet okullannda va
.zile gören otrct.mc.nlcrc de pahaU.lık 

zammı yapılm.aBI için İstanbul maarif 
mildUrlllğ(l YCkAletc müracaatta bu -
lunmU§tur. Bu hususta çıkan kanun 
htıkUmlortne göre vekAleUcre bağlı 

bUtUn muesscsclcrln bu zammı yap • 
mnsı icab etmektedir. Ecncb1 okulla. 
rmm bUtÇ<ı va.ziyeUerl m!lııalt g6rUn. 
düğllnden zammı aynen yapmak hu· 
susunda hazırlıklara ba§lamı§lardır. 

Ekalliyet okullarmuı bil~ '\"O vari.. 
dat vaziyetleri tetkik olunmaktadır. 

Bunlarm bir kısmı btlt.c;elerinln dar
lığim ııcn sUrcrek htlkCmctln de yar. 
dmımı, yardım mUmkün olmadığı tak· 
dirdo talebe UcreUorinln artırılmasını 
ileri sUrmU§lcrdlr. 

VckMct özel okullar dircktörlUğU 

bu durumla meşgul olarak yeni for
muııcr aramaktadır. 

İnsan hcrhııngi bir Halkevinin 
l<apı ından girdiği zam.an, bugün 
tımduğu kütlenin ynratıldığmı gö. 
l'etnez ve görmemekte de lıaklulır. 

Okuyucu kadınlara göbek attırmak 
· iyen 6 y ap a O du 

Dumlupınar vapuru dUn a1<aam ııa· 

at 18 de ha.rekct ctm.l§Ur. Vapur Oç 
etin içiııdc Pireye varacaktır. Bln Yu. 
ı:anlı çocuğun memleketl.mlzc getirile.. 
rek Kızııay taratmda.n bakılmuı fikri 

Uzcrinde çalI§ılmaktadır. 

Bu hususta kat'l bir karar verilme.. 
dlğl lı:tn vapur bu aeteıind-e Yunanls
tandan klmaeyi gcUrmJycceJrtfr. 

Ham kauçuklara elkon u 
Çiinktl la bir :zamanda lasa bir t .. tanbul \ıilİl""eti Jıudutlan ipln-
fnaliyetle hııfkedllece'k bir hayat Ahmet odmda birisi., geçenlerde kim çıkmak isterse onu ölümle deki hakiki ,.e" blWani ahıslımn 
'tin -.-ır esaslı ~lsııta ihtlya" BcyoğhmdaJti bir sa.zir ga.z.inoya tehdit etmiştir. · K l y • ellerinde buluımn ham ka.n,.uklua 
oo~umÜ.ki HaThevinln ''nzife 1 !;itmiştir. Sarhoş okırok okuyucu Müşterilor teıa.,a dü.şmüt, bir ızı ayın unanıatana bölge iaşe mü<lürliiğünce d hon • 
Uzun zaman içinde, yn,·aş yn\a.!1 ka.dmlara önllnde göbek alt.ırmak çok 1d§i masalnnn altına gizlen • yardımı mu tar. İ~tıe müdürlüğünün bu 
teke\'Viiıı eı1ecek \'e anca.k n~ller istemiştir. mL,<:rt.i. Giirültil üzerine yet.şen po - Kızılay Beyoğlu gubcsı dUn merkez husu talJ tebliğini ny:ncn neşrcdl. 
böylece l'"ctişccelrtir. Bir insanın Ahmet, gazino sa:hibl M~a !isler suçluyu yakalamışlardı. Al"J• blnumda kaym•kamm da tııtırak1yle yoraı: 
Jnaddesl bakımmd&n yctibınesi ne ta;afmda.n dışarı ,;tkanlmak ısten. liye Bltmcı ceza. mabkcmesino Ve• bir toplantı yapDU§tır. Bu toplA!ltıda: ı - lkametglUilan vllA.yctimlz hu. 
bdn.r güçtür. Bnnu herke! göre • nıış, buna sinirlenen &arlı()!} gazi• rile:n sarhoş dün 6 ay mUddeUe ha• Yunanl:ıtana yapuacak olan Kızılay dutıa.n itinde bulunan ithal!tçı, ibra· 
biHr, fakat bir fnsa.nm değil de bir 1 nonun kaplSlllt keserek tabancası- pi.s cezasma mahküm ve hemen yardım.mm §Cklllerl etrafmda görll - catçı, komisyoncu, toptancı, yan top. 
ktttıenin hem de ruhi temayülleri• ru çıka.rmış, Mustafayı ve drşanya tevklf olunmuştur. ~tııtilr. tancı, depocu, emanetçi, fabrlka.cı, L 
n;, bnyat görU,lerinl deği.tlnnek ı--------------------------- malAtçı gibi haklld ve hllkm.1 phı.slar 
Öyl ktsa bir :r.amnnda elde edile. Şeker saklayan bir bak· elkrlndo bulunan ham kauçuklan lSf 

f'<!'k ~ylerdcn değildir, kal cezalandınldı sayı!I gizli koordinasyon heyeti ka • 
ı'ürkfyedc Cümhurlyet dewinde rarmın iklnei maddesi hUkmUne isti· 

'bugün e aslı ~skllat kanona da Cağaloğlunda Nurosmaniye cnd• anden 25.2.942 günU ıık§amma kadar 
!D.alolıın prcn ipleri ile tarihte em- desinde OOkka.llık yapan ?.lusttı.fa. bir ooyanname ile mahalli ldar1 ma • 
Galine tesadüf cdllmiyen bir hayat 250 kilo ~ker için beya.nıın.me vc:r- kaınlara bildirme~ mecbur tutulmuş. 

kU yaratmak nzmin<ledir. J>e\'lc- miyerek bunları t.a.va.n arasına ve !ardır. 
lln iç ve dı poliUkıısı buna hizmet. bodruma sa.kla.mı:ştı, Ya.kala.nan Du beyannameler mahallin en bU. 
C'den bJrer orgnııdır. Bir mtilet yn.. bakkal dün asli\'e ikinci cero mah yQk mlilklye memuru tarafmda.n mak· 
:tatmak, muasır bir cemiyet haJ. kemem ta:ra!md~ 30 lira para, 7 buz mukabilinde t.e:ıllm edilecek ve va.. 
kctmek itin ~Iı,.ıyornı.. lirruırlsi ;,'1.in dllkkfuunrn lcapatılıruu;ı ceza• kit geçirilmeksizin derhal htanbul U. 
rnaJCim olan bu la.nn tahnklru· :mı.a çarpılnuştır. 250 kilo §(!cer carct oflal adrealnc lıı.dell taahhUUU 
1<u için daha uı.un umruı catı..'iftCa. musadere olunmuştur. olarak postaıanacalttır. 
itz. IWkevlcrlnfn yaratmak 1 tcdi. Milli plyo.n&'onon son çeklll,lnde 20 .... 2 - Mıııı mUda!aa vekAıeUne bağ 
ğı hayat blzim tahteş~ummuzıı bhı liralık lkramtye kaz.anan 7.af· Altın fiyatı lı birlik ve tepkUUerle devlet deınlr. 
isteyinceye \'O h yatın nlelAöe fa. ranbolu'da baııuıd muhaacbe tahııll. Dlln, bir Re§ıüyc altınmın ttyatı 33 yollan, devlet dtnleyo11an idareleri 
~Uyeti haline elbıooye kadar HaL dan Bilrhıın Kıızkaa ,.o ıo bl.ıı ıtra'.idc lkramlye-yt kaz.anan Teklrdafmda Jlra, 24. ayar kUlçc altmm bir gramı. ve Uca.ret ofısl bcyannanıcı vermek • 
kevlcri fnsnnlıı.ra yeni aksUlimel • lnooctk nnıbt.annm lmları MUAW."Z vo JS'eblye nm !!yatı ise tSO kUl'Uftu. ten t.stisna edilml§lerdir. 

le~ yeni iüyadlar Yenı:ıek vazlf o- -!.:::::=:=========================================================================================================== 
S De ~la.rdır. Sa.at dokuz ibuçukla. aileyi 6U 

Biz. mun&Ir mIUet hayatı i tiyo. vaziyette buldwn: Matmazel For
l'Uz. Bunun lcfn imparatorluk kUl- tune hasrr bir iskc.mlede oturu • 
tUrU \'e tefekkürü izlerini tasfiye yordu. Haınen yanı başında.ki bir 
flle<'buriyeilndeyh. mas:ıda frans.ızca bir kitap vardı. 

Biz tarihfn lıer dc\.Tindc, her "Yahudiler ve Y.a.hudili'k,, kitabı .. 
ılevreye telmhtil eden hır l'ilrk .l<Jllndc de başka. diğer bir kitap. 
ııortrcsi yarntmıs bir cemlyetiz. _ .Matmazel Fort.une ! dedim; 
Site devrinde onun en miil<cmınc- genç luzla.nn iyi eserler seçmekte 
lıof halkettik. büyük bir buluş kabiliyetleri '\'8.J"· 

İmparatorluk nc\''j iı:inde biz o. dxr. Acaba ne okuyorsunuz? 
nun harikulade örneklerini \erdik. _ Bir ta.lam hikAyeler mösyö! 
l'eoJnııtlk rejim arttan i~inıle yj. Kitabı bana doğru yarım uzattı: 
ile en göze çarpan portrelere bi· - J ewlsh short stories of to -
'-İm milletimize nlttf. day güzel de bir ba§langrCl vor: 

Bugün büt.iin bunlar, bu mazi ha.. Modern Yahudi hildyecilcrinden 
fıraJardan ibarettir. O T.am:mkl b:ılıscdlyor. 
:Mrtrelcr bir mllletln müzeye ko • Kitnbr aldmı.; e.slı Yahudi olan 
•ıan yadigi.rlanrlır. Bu!?Ün fener- bazı muharrirlerin ingilizceye çev
fü eden. devrini yaşryan bir mil. rilmiş kısa hiltiyclerini ihtiva c· 
1"tin portresini çizıneğj (mun ~ •· diyordu: Andrc Monıa, Stefan 
\tın "tip~' insanmı halketmcğj Zvnyg, Franz Knfka, tıya Eren· 
l[ııJkmi blr vazife olaralı üzerine burg, Marsel Prust ve diğerleri .. 
nlrnı t.ır. Bunan i~ln bir ınlllet.fn iç Mo.tmazeı Fortune hemen yıuıı 
hayatmı yaratmanın onuncu yılmı b:ışnndaydr. Kitabı çok iyi bildiği 
\' ıyoruz di;reb'llriz. halde yapra.k.Jarm birer birer çev-

SADRI ERTEM ribnesinde bana yardmı edlyor, ve 

lf cilkı dolandırmak iıteyen ~~!~ hakkında fikirlerini 

bir kömürcü yakalandı Bu sıra.da Mösyö Baruh içerlyc 
F&Wıde bir kömUrcn belediye koo. girdi, Köşede gazc~ okumakla 

c.ratlf1n.hı imllnl kullruıarak halka, meşgul Bay ve Bayan :Menaşc ile 
kısımır dağıtmak bahanesiyle makbuz aile tama.mla.nnu.s gibiydi. 
ll'ıUkablllndc para toplamqıtrr. zabıta, Môsyö Baruh: 
Cin:ıllrcllyü takib ederek m~ot mc; - Balmu~. dedi. Fortunc'yi §U-

adllyeye ver • ı nun iç.in takdir ediyorum ki. bir 
bolr.la.nmu;dan a.yn ola.Tak, hm, 

r--------------------------R. B. K. 
PANSiYONU 
13 :Yazan: Kenan Hulu•i --• 

yani kendimizi, Yahudileri tanı -
m&k hususunda bUyük bir arzusu 
V&r. Niçin biltün dilnya biz Yahu
dileri takdir ediyor, ve bazı mil· 
lclter niçin sürgün ediyor? 

Halbuki biz keneli halim.izde ya
ıµyonız .Beş bln senelı1t bir mazi· 
de iyi keoi!lcrden bii çoğunu bu
lan biziz! Güzel 8800ıtla.rda.n Ytıı· 
h udileri çekiniz: 

- qu'cl~ ca.rcnce pour une 
mondc inteııectuelle! 

Bay Menaşe: 
-Mösyö Baruh ! ~i. lyi, h()f} 

ama, §U iplik tahdidat? ha.lı:kmda.
ki fikriniz nedir" Hindista.ndan ge
lecek yüz bin çuval için takasın 
hiç bir şey aöyledfği yok! 

Bu sırada bayan Menaşenin an-
nesi teld.şla Jceri giriyordu: 

- Mösyö :Mena.şe ! 
- Hayrola anneciğim? 
- Ah, ne unutka.rihk? Dün si-

zin yerinize ödecliğbn dondurma 
parala.rmr galiba gllrUlt!lyc getir . 
m.ek iırttyonm.nuz! 

- Ben, Ben? Dondurma para
lan?, 

Bir saniye dıwdu; ve hemen öğ. 
lo sonu ycnUcn mn,terck dondur. 
maları ha.Urladı: 

- Pardon Ma.tna! Bek.ilcr her 
zaman böyle yapar; ve yahudlce o
lanık ilave etti: 
lo1lkat ben: El Dio qmc u guadre ! 

Madam Gr.ibaoof: 
- M<i8yö Meııqe! diye atıldı; 

'l'ürkiycde bulanan siz Yahudiler 
biıxlen de çok tetkike değer bir 
ınevzwrunuz. Ben de yavaş yavaş 
anlama.ya çıa.lışmn.k ieti)'Orum. Fa
kat şu bir satır tnm:mc&, bir rıat.ır 
tilrkçe, bir satır yahudice kon -
ınalarmız? Bu b3D& çok tuhaf ge. 
liyor! 

Bay M~e'ıtin Madam Gribe,.. 
50ra ne cevap verdiğini işiteme
dim Çünkü telı\§lıydr; ve bir ak
samki müşterek dondurma para.sı
nı Be.kilerden bJrcr birer tahsil 
için acele ediyordu. 

Sn.bahleytn şu oldu: 
Yemek zilinden soIJl'a Madam 

Gribaşof salona geldi. akat lla
;mde hem birdenbire küçillmü§ 

bir kadın, hem de s1nirli bir vnzi. 
yet varoı.. 

Bu, Madam Gribaşofta. ilk g5r
dllğü.m anlardan biriydi. Kendi 
kendime: 

- Belki, dedim, Şura sinirlen
di~ olacak? 

Fakat htç do öyle çıkmadı, Ma.
da.m Gri.ha~ ellerini oğuşturdu: 

-Ah, docli, bayla.l' bayanlar! Ne 
talihsizlik bu sa.balı! Şura bütün 
fıtınıarı dolaştığı halde bir dillin 
NmlOk bulamaınl!}. 

Haber kendini yeni bir rejime 
eokan matmazel Fortunentn hoşu
na gitmekle beraber Mösyö Bantlı 
dudakiarını bilktil: 

- Bir ihtiyn.tsızlığcuz Madam! 
dedi; fn.ka.t her halde karşı bak
kalda bir kilo bula.bilirsiniz? 

Karşı bs.kkal ... Mösyö Baruh çilp 
Jıcsü: ki bunu bilmeden söyleıniş
tJ. Hakkı da vardı. Eğer kestane 
ağn.cmdan ya.pılmı§ bastonuna da
yanart\k, ~ bir aceleye ltlı:um 
J;ömıeden, şöytcce e.sfalta doğru 
grksıi.ydr, kUçUk Suadiye bı:ı.kkali • 
yesinde ist.ccliği kadar elanek bu
la.bilirdi. Fakat Ma.dıun Gr~f 
hunı.i bilmiyor mu? Yahut Şura, 
sabahm yedlslnd n itlb:tren, bir 
buçuk saa! bütün frnnlan dolaştı
ğı halde, bakkal tsmaildekl ~ 
fran~alndn.n, yahut dUn a.kŞam ge. 
kn ekmeklerden haberi yok mu?. j 

(Devamı var) 

8 - Beyana tabi tutulnn ham kau. 
çuklara 202 sayuı g1zl1 lt0ordina8yon 
heyeti karannm 2 inci maddesinin ve. 
kAleUme vcrdlğl saltuılyctc iSUnııden 

elkonmuıtur. 

4 - Ham kauçuklara el.konma ka. 
ranndan evvel satılnu§ ulunanln.rı 

dolayıalle veya herhangi bir aebcblo 
bulundurdtiklan yerlerden ba§kn ma.· 
hallere mQsaadc aımmııltsızm nıı.k.. 

ledilmelc.rl n:cmnu olup bulunCStıklan 
yerlerde sahlplerı veya zilyedleri tara 
.fından bükQnıet emrin te8llm olun • 
malan mecburidir. 

5 - Gerek bcyaruırune ve gerckso 
clkonma hükmüne, aykın hareket ot.. 
mck hallerinde miJll korunma kanu -
nunun muaddel 5:iincl maddeai hU • 
kümleri tatblk edilecektir • 

6 - lcab etUğt takdirde mllll konın 
ma kanununun muaddel 65 lnd madde 
fil hnkUmlerlnln tatblkl suretllc ev, 
mnğa.ıa, ticarethane, CSepo, Clllkkan 
ambar gibi her t.tlriU mal konulabilen 
yerlerle arama yapılacaktır. 

1 - Beyannamekrtıi ~tanbuı tica. 
ret ofl.st adrea1ne postaıand.rğı günden 
1Ubaren 80 gün içtnde mubayaa edil. 
dlğ1 mal B&.hiplerino tahriren bllgt ve· 
rilmtyen baı:n kauçuklar serbest bıra.. 
kıl.nıl§ 6ayıl&C&ktır. 

1 
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Yardımcı Hanımlar 
cemiyeti 

Yardımcı Hcuımılar cemtyeU seda. 
ret konağında bir fçUma a.k®tınl§Ur. 
İdare heyet1 raporu okunmu§, yeni 
heyet §Öyle scçllmlftlr: 

Reis Nurtye Canbulat, ıkincl reis 
Hayriye TalAt, kAUb Emine Rc§it 
muhaseb<ıcl Suat RC§llt, veznedar Sa 
blha Nuri, Aza İrfan Bedri, LeylA Va 
hit, Nezlhc Voli, Nevhlde Osman, Ha 
diye Sırrı, Klımllc İsmail Hannnınr. 

:::liE Pazar !pazartesi 
> 22 ~ubat 23 Subat 
~ 
c:ı lc.r: 6 ' Cer: 7 
"'- Kllsım: 10'7 JCn ım: 108 

\lak.IUeı V U Ezani \! aııa U Gr.a nl 
Gün ln 

dOAU 6.44 12.M MS 12.51 

öLrtc 12..26 ~.8'7 12.28 6.SC 
lldndl 16.29 D.87 15.80 us 
Akşam 1'7.~ 1%.00 1'7.GS 12.00 
Yatsı 19.%8 ı.sı 19.24 ı.sı 

İmsak 5.08 lt.17 6.00 lLU 



Veremle mücadele 
cemiyetinin 
toplantısı 

Verem mücadele cemiyeti yıllık kon 
grealni dtlıı Etibbo. odamıda yap. 
JXU§Ur, 

RcJa profesör Dr. Tevfik Sağlam 

1 ASKERLİK ILANLARI 1 
Yeclek subayları yoklamaya davet 
Beyoğlu Yeril AS. ŞubeıWıclen: 
1 - Şubemizde kayıtlı Yd. Sb. ve Aa. Me. ıarm 1942 .ııeneSi yoklama. 

sma 16 Şubat 942 gUnU ~lanacak ve 1( lıılart 942 günü bitecektir. 

21 - 2 - 1942 

taratmda.n kongre açılm.qıtır. Kongre 
reisliğine Orhan Tahsin acçil.mJltir. l· 
dare heyetinin raporu okunmadan 
önce vefat eden azadan Behçet Taylan 
için bir dakika sükQt ~tir. Bun 
dan aonra idare heyetl.nln raporu o • 
kunmU§, kabul edilmiştir. Raporda bU 
haasa her yıla ıı.aza.ran 4.ts miall faa. 
liyet ıcra edildiği tebarüz ettirilmek • 

2 - Yoklamaya gelirken beraberlerinde 24 X 34 eb'admda birer aan 
zarf 2 vesika !otoğraflyle nutus hUviyet cüzdanı aakert hizmet vesikalarım, 
umum1 ahvali sıhhıye raporla.rmı, Doktor, Veteriner, Eczacı ve l>Jşçiler 

Diploma ve ihtiaaa veslkalarmı birlikte getireceklerdir. 
3 - Yoklamalan esnasında istenilen malıımatı §itahen vey& mektupta 

bildirmemi§ ve aubeye gelerek kayıtıarmı yaptınn&m.1§ olan, Yd. Sb. larm 
ve Aa. Me. lar (l>O) lira para ce.zaama çarptırılacaktır. 

4 - Bu yoklamanın Mayısta yapılan ma&§ yok.ta.maaiyı. hiç bir all.. 

kaaI yoktur. 
15 - Temmuz 942 tarihinde yq haddine uğrayacak Yd. Sb. ve Aa. Me. 

lar yokla.maya gclmeğc mecburdurlar. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lc:abmda Günde 3 Kqe A.lmabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lırarla lıteyinis. 

teydl. • 
Bu arada muhtelif okul talebelerinin 

kllnJk ve röntgen muayeneleri yapıl. 
mf§Ur. 

De.ha sonra sıhhl murakiplerln ra. 
porla.n okunmU§tur. 

Söz alan reis ilk otarak Eski§ehir • 
den Süleyman Çaklr tarafmdan yapı· 
lan yardımı ztkretmıa ve alkı§lanmıf. 
ur. 

Cemiyetin pul satl§ı mesele.tine te • 
mu eden rel.11 §Wllan söyleml§tlr.: 

- l4uraf1Ar arasında pul bey'Jye. 
sine harcanan para çokluğu belki na· 
zan dlkkaU oelbedeblUr. Fakat unut. 
mamalıdır ki elde ettfğimJz lıaaıJat 

çok do.ha üatUndtı.r. Maara.fiar ancak 
Ytızde 10 hattA 7 dir. 

Bize yüzde 20 bey'iye ne 3.ts milli 
pul atacağını söyllyen bayileri red • 
dettlk. 

Ceıniyet, hallwı verdiği paranm 
OOA'rudan doğruya yardım için harcan· 
ma.ımu iater. Yoka& bu ı, komlayon • 
cıolukl&ra yol aça.caktır. 

Re1a ııözlerlne devam ederek cemlye· 
tlD harice tcmın ettiği emııiyetle yar. 
dmıla.rm artt.Jğ'mı söyleml§tir. 

Kongre, oldukça yardımda bulunan 
hayır severlerln fahrt az.alığa almma. 
8I için karar •erml§Ur. 

Verilen kara.rlar araamda aynca 
SW.Cyman Çakıra te§CkkUr mektubu 
yazılmam Ye Mehmet Şükrünün kab • 
rine cemiyet armumm konUJmaaı var 
dır. 

Diki idare heyetinin vaziteai b&§ın· 
da kalı:naama ittifakla karar verilml§ 
ve meaallerlı>e te§ekktı.r edil.ml§tir • 

ISTA!lıı'BUL BORSA.SININ 
ı1-~ F1yatlan 

açı.lq .. llape.D.JI 

1 Sterlin ts.22 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
lııladrid 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 tsvec; Kr. 30.72 

ESHAM VE rA.evn •• u 
%71/2 933Tll.rk borcu tr&n§ 1 23.65 
%7 934 Sıvaa·Erzunım 2.7 20.05 
%1 941 Demlryolu 19,95 

tatanbul Beflncl tcra Memurlufun· 
dan: 

"1,/3788 
Nlgt.r İbrahim Kayadıeleo: 

Suıtanahmet Alemdar Sinemam 
1ttısaılnde 107 numaralt şazıye. 

nin evinde mukim iken hAlen ikA· 
metgahı meçhul 

Matın, lııla.car Ziraat makineleri 
§lrketl aleyhinde ve dairem.l.zin "11 
3783 aayı dosya.sile ve muhterik olan 
degirmen ve makinelerin sigorta be. 

deli olarak Danüp· sigorta §lrketlnden 
tohzll edilen 9200 liradan malumun 
miktar borcun tenzilinden aonra mu -
tebakls1nin kendl.alne verilmeaı b&k _ 
kmda yaptığı ıcrayı takip üzerine: 

6 - Tqrada bulunanlar bulundukları malıallin Aa. Şubelerine bir 
dilekçe ile mtı.racaat edecekler ve yahut taahhUUU mektupla §Ubedeki 
defter aıra nwnanuımı bildirerek ve tercUmel.h&lle Aa. veaalk suretlerini 
göndereceklerdir. 

7 - Evvelce yaş haddine uğr'amı§ olan 301 doğumlular dahil UA 313 
doğumlulardan 313 dahil Dz. Gv. ve Mk. ile bllQmum Deniz amıtma men. 
aup Sb. lar bu yoklamalarmı yapbrac&klardır. 

8 - Yoklamaya geleceklerden: 
a) Halen gördüğü i§ ve memuriyeti ve ikametgruı ad.re.si, 
b) Thall derecesi. '(Mezun bulunduğu mektep diploma w e!ıli)'ebıame 

suretleri), 
C) Milhendia ve Kimyagerlerin hangi f\lbedc ihtıaaalan bUlunduğu (ıru 

yolu, elektrik, aanayı v.a.) vesaik suretleri, 
d) Doktorların dahilt, harlcl kulak v.s. ihtisaalarmm veal.ka suretleri, 
e) Yabe.ncı dillerden hangisllıi ne dereceye kadar bildiği (tercUme ve 

tekeUUmJ, 
!) Askerliğinde gördüğü kuralar, 
g) 15 ve 6 dereceden malQQl olanlar maıtmyet vesikaları ve ya§ haddine 

uğramamışlar klmllen geleceklerdir. 
9 - Müeccel veya sevkleri tehir edilml§ bulunan Sb. ve Aa. Me. larm 

mlleccel veya tehiri sevkli bulundukları vazitelerlne halen devam etmekte 
bulunduklarına dair fotoğraflı ve resmt mühUrlü birer vesika getirecek. 
!erdir. 

10 - Yd. Sb. ve Aa. Me, yoklauı& günlen qağıda yazılı günlerde 
smıt ve rütbe sırasını takip edeceklerdir. 
16--17 oubat 942 gUnU General, Kurmaay, P. Alb. lar. 
13--20 ,, ,, ., Tbb, Dl§ Tbb. Ecz, Veteriner, Kimyager Sb. lar. 
21-23 .. ,, ,, Lv. İstihklm, Muhabere, Silvan her rütbeden. 
24-2:S ,. " ., Top, Ölçme, Işıldak, bUyUk küçUk rütbeli Sb. lar. 

26--27 ., " ,, Jandarma Harp sanayii, büyUk kUc;ük rütbeli Sb. 

28 guba.t 2 mart 
3--15 Mart ,. 
6-7 
8-9 

10-11 
12-14 

.. 
.. 

" 
" 

" 

*** 

lar. 
., Nakliye, Otomobll büyük ~üçtlk rütbeli Sb~ lar 
., Deniz, Demlryotu, Hava, Harita, her rütbede Sb. lar 
" Hesap Memuru ve Muamele memurları. 
., A.skert HA.kim ve mllşavir, Mllzika, İmamlar ~ 

Esnaf. 
" Piyade Yb. Bnb. Yzb. 
,, Piyade Utgm. Atgm. Tgm. (27lts) 

f Buglinkü radyo 1 
8,30 Program, memleket aa&t ayarı 

8,33 Hafif program Pl. 8,45 ajana 9,00 
Hatif parçalar ve m&l'§lar Pl. 9,115--
9,SO evin aaatl. 12,30 program, aaat 
ayarı 12,33 Hicaz mak.ammdan ,arkı· 
lar 12,45 ajana 13,00 Saz eaerleri, ae. 
mai ve prkılar 13,30-14,00 Radyo 
aaıon orkestrası. 18,00 program, mem 
leket saat ayan 18,03 Radyo dana or
kestrası 18,45 Ziraat saati 18,155 Fasıl 
aazı 19,30 saat ayan, ajana 19,45 aer_ 
best 10 dakika 19,155 meşhur kadın 

eeslert Pl. 20,15 Tabiat ana 20,30 k.a.
rı§ık f&rla ve türkWer 21,115 Temsil 
21,35 Milzlk: Bethoven 22,05 da.na mil. 
zlği PL 22,30 aaat ayan ajana 22,45 
22,l>O yannkl progra.nı, kapa.tl.1§. 

Sehir 

·~· 
Tiyatrosunun 

DRAM IU!5MINDA 
GUJldUz 16,30 da 
Aq&m :l0.80 C18 

Rüzgar 
Esince 

Yalanda PARA 
• • • 

KOMEDI KISMINDA 
Bugün glindilz 115.30 ve akpm 20.30da 

Bir muhasib aranıyor 

Askeri malOller ve şehit 
yetimleri çağırıhyor 

Beyoilu Yedi As. 6Ube8ln4en: 
942 saytlı tiitiln ikramiyesinin 

Uıluı.k.kukun.e. esas olmak üzere 
malul subay ve eratla şehit yetim. 
lerin.in senelik yoklamalarına 2 
mart 942 gtiniinden itibarec be.'i
lanarak 15 Nisan 942 de sona ere
c&kttr, Bu sebeple Beyoğlu yerli 
a.s. şubesinde kayıtlı malul subay 
ve era.tm 2 marttan 15 marta kn• 
dar resmi senet. rapor ve ikram! .. 
ye cüzdanlarile ve şehit yctimlc
rm.in 16 marttan 15 nisana kadar 1 
halen dul ve bekar olduklarını 
tevsik eder belediye veya köy il . 
mühaberi, nüfus ve ikramiye cü1-
danla.rile birlikte cımuırtesiden ma 
ada her gün öğleye kadar şubeye 
gelıneleri ilA.n olunur. 

~nbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 L lataab ilanlan 

.. ,,.. 
Şebremlnt Askeri.le Şabfıııl ee.ı..an.. 

lıfmdan: 

1 - Şubeye mensup ihtiyat eratın 
942 yoklamaları her gün öğleden ev· 
vel yapılacaktır. Hattanın hangi gün. 
lerlnde hangi doğumluların yapılacağt 
&§ağıda gootcrilmlotir. 

2 - Yoklamaya gelecek ihtiyat e · 
rat, ildfer fotoğraf ile nüt\a cll.zdan. 
lan, terhis ve l.ka.metgAh vcaikaları, 

ihtfsaalan varsa ihtisas vealkalan ile 
mUracaat edeceklerdir. 

3 - Yoklama gUnlerl: 
Pazartesi 329, 327, 3115, 324 
SaU 328, 323, 322, 3H 
Çarşamba 333, 320, 321 
Pel"§embe 33;._ 331, 319, 818 
Cuma 330, 317, 316, 318 

doğumlular. 

*** 
Beyoflu Yerli Aa. ş. B,ıc. hjmdaa: 
9'0 aenest aevk edilmiş olup bu 

defa terhJa edilen §Ubemtze terhisleri. 
nl kaydetUrmeml§ Sb. ve Aa. Me. 
larm acele ıubeye mtı.racaatıan uan 
olunur. (3247) 

Yeni f.5erler: 

Kapalı zart usulile 300 ton zeytinyağı milnakasay& konmll§tur. Evsaf 
ve husus! §&rtla.rı komisyonda görülebilir. lhaleai 10.3.942 aalı gilnU aaat 
10 da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 16950 liradır. Tatlplerin Jhale aaa. 
tından bir aaat evvel teklif mektuplarlle Harbiyede Yedek aubay okulunda 
komlayona mUracaatıarı. (2192-2413) 

Kapalı zart uaulile (1200) ton kuru fasulye muna.k&say& konmu.ştur. 

Evsaf ve huıuat ~n ve teslim mahalleri komlayonda görülUp öğrenile· 
bilir. İhaleal 10.3.942 aalı gUnü aaa.t U de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
16230 liradır. Taliplerin ihale aaatmdan bir aaat evvel teklif mektupıartıe 
Harbiyede Yedek aubay okulunda komillyona mUracaatlan. (2180-2401) 

* * ,,. 
Ap.gıda clna, miktar ve muhammen bedelleri yazılı fJletme malzemeleri 

26.2.942 per§Cmbe günU aaat 10 da pazarUkla satm alınacaklardır. Şartna. 
melen her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'ı 
tem.inatıan ile birlikte Fındıklıda aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı .Muh. Bd. Kat't te. 
Cinai Kilo Lr. Kra. Lr. Krş. 

Benzin 36000 16920 2538 
Vakum 1619 13:51 86 202 78 
Valvalln 805 672 17 100 73 
Greıı 233 194 :55 29 18 
Gaz yağ 190 60 52 9 o~ 

Motorin 2000 1670 250 
Makine yaft 500 4"17 50 62 62 

(2116-2272) 

• • • 
:.aoo takmı.lık mevcut nü.munesine göre tütenkçi malzemesi satın alma. 

caktır.' Pazarlıkla ekailtmeaı 24.2.942 Salı gtlnU saat ıı de Ankarada M. 
M. V. Satmaıma komisyonunda yapılacaktır. Beher takımın fiatı 157 lira 
12 kuruş tutarı 31,424 lira kat't teminatı 4714 liradır. Taliplerin belli va . 
kitte komillyona gelmeleri. (2150-23281 ..... 

Afağıda miktarlan yazılı sığtr etleri kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
mll§tur. İhalesi 5-3-942 günU aaat 14 de Yalovada a.akeı1 satın alma 1 
komisyonunda. yapua.caktır. Tallplerln kanunı veslkalarlle teklif mektup. 
larmı ihale aa&Unden bir saat evvel komisyona vcnneleri. (2160-2360) 

Cimi ~dan F1atl Teminatı 

Kilo Kurut Lira 
Sığır eti 22,000 60 990 

Sığır etJ 29,500 60 1327,150 
Sığır eti 18,000 eo 810 

• • • 

Cereyan eden icrayı muamele netice. 
.ııiyle bu algorta bedeline kar1'ı vaki 
oıan iatllıkak lddlaaı neUccsinde: İs· 
tanbul Ali. m&hkemeai 1 inci Hukuk 
dalre8tndcn alınıp dosyamıza ibraz e.. 
dilen 25.10.933 tarihli ve 34/1124 nu· 
:maralı UA.ı:nmdaki d&va aa.tahat ve 
netice.sine göre: dairemize teslim edl.l. 
m.1§ bulunan 2133 lira 34 kuruşa dava 
ediJaıı RI!atm vaki mUdahale.slnl.n 
men'ine karar verilınlş ve bu karar 
dairemizin bu doeyaalylc infaz ve e
dilmekte bulunmU§ olmaama. mebni 
Sabih& Şıı.klr vekili avukat Daniş bL 
ralmdan tanzim olunan ve dosyamız. 
dıı. mevcut 1st. 1 inci H. kun il/112•· Ülkü 

6 mlllmetrelik dem.iri verilmek oartlle 100 ton çivi ım11llnln pa?.arlığı 

27-2-942 cuma gtlnU saat 115 de yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko.. 
mlayonda. görtlleblllr. Muhammen bedeli 2515()() lira olup, katı temlnab 
3750 liradır. 1stekJUerin belli gün ve aatte Fındıklıda satm alma komisyo. 
nıma. gelmeleri. (2164-23M) 

18 ?e 25,10.937 tarihli vo 3 üncü tlca. thkU mecmuaamm 10 uncu sayısı 

"ret K . .alnln 41/99.133 ve 1.10.941 ta· çıkmıştır. Bu aayıda Bedrettln Tun
rlbll ilA.mlarx mucibince icra veznesin. cel, Beh9(!t Kemal Çağlar, Ceyhun 
da mevcut 2133 lira 34 l.rurU§un icra Atut Kanını, Cahil Sıtkı Tarancı, Bed. 
masraftan faiz ve avukaUık ücretne ri Tahir Şaman. Mahir TUrkkan, M. 
tahlili için yukanda yazılı adreslnize Ş. E. Saffettin Pınar, Malik Akael, 
gönderilen icr& emri tebliğ edileme _ Remzi Oğuz Arık, KAzım Na.ml Du.. 
mf9 ve icra hA.k1ınliği tarafından teb. ru, Ahmet Kutsi Tecer, Feridun .A:ıl· 

liğatın bir ay müddetle ve iki gazete kara, E§l"e! Dere, Mehmet Necati ön. 
nı. llAnma karar verilm11'tir. tabu ilA.n I gay, H. R. Öymen'in edebiyat, aanat 
t.ar:'hlnden itibaren bir ay içinde iadei ve tetkik yazılan vardır. Tavsiye ede· 
muhakeme yollle aJt olduğu mahke • rlz. 

meden lcranm geri bırakılmaaına dair * * * 
bir karar getirilmedikçe veznede mev. GeoDM"trl - Öğretmen Ali Rıza 

cut paranm Sabiha Şakire verilmek J Beygo tarafmdan yazılan orta okul 
surettıe mtlteakib muamelealne devam 1 UçtlncU sınıf Geometri yardımcı kitabı 
olunacağı icra emrinin tebliğ maka • blr çok çözUlmil§ puroblemlerl" ,.. .... r 
mmıı. kaim olmak Uzcre keyfiyet bir Kitabevi tarat'mdan 40 kurllf fiyatla 
ay muddctıe ııan olunur. (3S888} J satışa çıka.rılml§tır. 

••• 
~ağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı üç kalem la~ mııd 

delen 27.2.942 Cuma günü hlzalannda gösterilen saatlerde pazarlıkla sa. 
tm atmacaklardıT. Şartnameler{ her gUn komisyonda görülebilir. tstekllle· 
rln belli gün ve aaa.tlerde katı temlnatıan llo birlikte Fındıklıda satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

lıllktan Mah. Bel. K.at>ı te. 
L. K. 

1813 50 

Pazarlık mmanı 

Saat Dakika Cinsi Ton L. 
Pirinç 26 12090 
K. Mercimek 8 2240 

Sığır eU 10 8!500 

SAH1B1 ASIM US 
Umumi otıenY3b idare eden 

JL 

336 
1275 

10 30 
11 
11 30 

(2120- 2272) ·-
Basıtrlı~ \'"'' VARTI \.1 ı:ıtba~ı 

Rtfik -4hmet Seuenti4 

Nafıa Vekaletinden: 
6.S.942 cuma gUnü saat 15 de Ankarada Nafia vckAleti blna.ııı SC1Dde 

malzeme mUdUrlilğü odasında toplanan malzeme eksiltme kotnı..yonunda 

"609., lira muhammen bedelli "kimyevi maddclcrln beton tb:erlne ıe.tı1., 
adlı eserin tab'ı işi pazarlık usullle eksiltmeye konmuştur. Kitabm kaplık 
kartonu ile kll.ğıdı vck4letc;c verilecektir. Diğer te!errüat malzeme mQdür. 
lüğünden öğrenilebilir, Muvakkat teminat mlktan ''45., Ura 675 kuru§tur. 

lateklilerin muvakkat teminat makbuzl.arile birlikte ayni gQn -.at lts 
de mezktır komisyonda hazır bulunmalan lAzımdır. (21528) 

... - ... .. ~ . . . . 

'l Urk ye iiumbarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruıu, ıarthl: l888. - Sermayeal: l000,000,000 l'O.rll UrMI. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para olrikt1renıere 211.800 Ura ikramiye veriyor. 

c.Lrallt tJankasındB kumbaralı ve lhbaraız tasarruf ııe:sapıarmaa en • 
&> uraaı ouıunnnıarıı cnede 4 :ıcta çek:1lecek ırur'a ile af&ğıd&Jl:I 

olana göre ikramiye dagıtllacaktır. 

• • ı,ooo • a.ıo • '° • ..... . ..... . 
l.IOO • 

• • . .. ~Oll • ı.ooo • ızo '° • 
ıso • l.000 • l60 • ıe • 

~- 100 •.000 .. 
OIKKA'l Hesaplarında.ki paralar otr sene Lc;lnde IS<> liradan •tı 

ıtışmtyenıere 1kramlye ÇlkUğı takılırcıe o/o 20 tazlas1y1e verUecekt:Sr, 
Keştdeıer • ıı MarL 11 Haziran. 11 EylO.l 11 Btrincik.A.nun ı:arthle · 

ı1nde vapılır 

Zayi 
EminönU kaymakamlığından asker 

maaıı için aldığım parada kullandı. 

ğım mUhürümll zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan esldslnln hükmU yoktur 

Kumknpı Sişnnca JI:n,ızlu h:un:ım 
• 1 

kaf'}ısında 47 No. da Sehrr Clldır. 

oğlu (88820) 

Asliye Beşinci Hukuk Mahkemesi· 

nln 10,12.941 tarih ve 941/60i numa. 

ralı kararlyle kUçUklilktcn beri kul 

lıı.nmakta olduğum Cenyıı adım Ber. 

CtJhl yerine nUfus kütüğline kaydedil 

mi~tlr. (38824) 

-İnebolu Sulh Hukuk MahkemeüL 
den: 

Yaa meyva kooperaU!i İnebolu ,... 
besi mutcm"ldi olup 27.11.941 de mm 
Cafer oğlu Muharrem Hıfzı Şıvğa'nm 
terekesi m!rıısçılarxn isteği Uzerine 
yazılmış ve defteri tutulmU§tur. Ka. 
nunu medeninin 561 inci maddesi 11111· 
ciblnce mütevettanm alacaklılarile 

borçlulamıın lgbu llA.nm neşri tarib.la.. 
den itibaren bil" ay zıırfmda mahke
memize müracaatla nlncak ve bo~ 
rını bildirmeleri aksi takdirde tereke. 
nin usuıen tasfiye edileceği ve muma· 
ileyhln kanuni mlrasçı.sı olduğunu id. 
dla edenler varsa yine bu mUddet zar. 
fındıı. merclinden a'ınmış veraset tıll. 

mlylo mahkememize milracaaUan ı· 

ıtı.n olunur. 


