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toplan tı ve Bt•Joğlu halke\ lnde gösteri yapan genç kızlar - Partinin roman 

H alkevlerinin. lO uncu qzldönümü kullandı 
Cavada rum z isr 

hazır b 

- .. 
et inönü 
ndular 

Rom an mükafatını 
Halide Edibin "Sinekli 

bakkal,, ı kazandı 
Ankum, 22 (A.A) - Halkevlerlnln 

yıldönUmU bugün Ankara ho.Jkevindc, 
btitün yurdun candan o.ll'lka He iştira!{ 
ettiği bir bayrnm halinde ve çok par. 
lak şekilde kutlandı. 

Tören saat 15 de başJnyncal'l'ı halde 
balkcvine giden caddeler 12 den son· 
ra kalabalıklaı.ımaya bagladı. Vekillcl', 

(Dcı1amı Srı. f Sii. 5 de) 

Şehrimizde 
yaozlan 
merasım 

(Yarısı 2 incide) 

Japon - Müttefik 
donanması arasında 

MOthiş bir 
deniz 
harbi 
oluyor 

Bir Japon kruvazörü 
batırıldı, dördü 

yaralandı 
fYa:.1<>1 2 m r vJ" ı 

_ .. a_rti'Gen_c1_Scltrc_teri-Ilkri-Tuz_~ 1 Maarif Vekilliğiiıin kararı 
Fikri Tuzeri 

dinlerken 
Ya zan : Sadri Ertem 

C. H. P genel sekreteri snym 
l<'ikri Tuzer bir nutku ile halkev
~crlnin kunılu~unun onuncu ~·ı l töM 
ren ini açtı. rıtulıterem Flkri Tuzer 
bu müruıscbetJe ffÖylcdlğl bir ntı
tukJa. halhevlerlnin iç hayatımız 
üzerindeki yaratıcı ve yapıcı te
sirlerini iz.alı etti. l ln.l'kc\'lerinin on 
yıllık hayatının manasını tcba.rüz 
ettinll. H:\llie\'Jcrlnin memleket 
bünyesinde yarattığı b:ı.Ya mem
le'ketl muhtelif sahnlnrdnn ara
rak yeni bir görü~ ve ruılnyı11 ~e. 
\'İyesine dOb'TU yürütmektedir. 
Bllha."<i& h:ılkevlerinln lmparnt.or
luğon yarattığı \ 'e birbirinden ay
n bir ha le koyı1ui;,'11 millet k \\t lele
rini birbirlerine yakl~tırmııl•, on
la.n bir UZ\i~·etin a.neak ı,bölümü 
ile birbirini İa.mamlnynn parçaları 
haline so'kmak V8.7ife'li çok ehem
miyetli bir surette g\i:r. önüne ah
nat"&k bir noktadır. 

İmparntorlnkl:ırm o .. yal b\in-
yoo dalma balkı, "a,·am" Ye "ha· 
,ııs,, diye ikiye ayırmıştır. tmııa
ratorluğun c;iyasi, c,>ğmfi, volitik. 
('ldnomlk bünyesini tasfiye ettiği
miz halele onun kültlir salmsmda 
brra.ktığt ikiliği ortadan knlclırmak 
mzlfesi ha.JkcvJerine dü~mtbtür. 
Halke\·lerl hnl.kla nıüncn•er a.ra. 
mdaki irtibatı bilhassa i lmi hal-

ka, halkın ruhunn münen·erc gö
turmeklc 1fa ediyor. Seneler var 
ki halkevlerioclc metotlu c;:alıı;ma 
.cin emek1cr sarfedilmcktetlir. \'i
;e ydlardnnberl gördiiğiimiiz bir 
hak ikat vımhr. ~lcmleket.in manc
,·i varlığı adım, n<lıın tetkik <":ctil 
ınekte ve h allm ait bil~in kadro . 
..u geni~lemektcdir. J'\lilli hayat 
ııncak ilim :ıihruyct.i taşıyan ve 
halkın ruhunu tnnıynn münc\'\'erlc 
ı ıllinkündür. Jlnlkcvleri bu tip mii. 
nen ·eri hallietmek için lıiitlin 
kun·etleıi ile seferberdir. l\lilli 
hirll~ri ya.rataca~, imparatorluk 
devrinin nıaneYi parçalanmnlarım 
ortadan J..-ııldırncak ikinci unsur, 1 
.. a nat sn.hasında. atılnc!lk nllmı 
hrdı r. 

Şekli tıibarilc modem, muhtevn 
it lbaril" milli olan ec;<'rler millet 
"anatmm tc~l k\iliine hizmet etle. 
<- ği gibl, 'llillct dC'nen tarihin Y"
l15 mevcmli~cti için <le b=ısh ba<ömll 
bir ~nüt rabıtnsı olnr.akbr. Ay
ni sesin yarattı~ı ayni teılnilcrl 
~uyan, ayni le\·hn k:ırsrç;ında lıcye
raft duyan, ayni şiiri, ayni 1ı:ıtırn
lıırln yi'u1 <'den insan toplulukl arı 

(Devamı &ı. 2 Sü. 4 de) 

1 nıil n ö(J enıcı· 
26 bin .öğretici 

OKUL BAHÇELERiNi, ARSA VE 
TARLALARIEKECEKLER 

Ankara, 22 (A.A.) - Maarlf eUnde bulunan bu toprakların boş 
Vekilliğine bağlı olan ve sayı- bı.m:kılmaması, bilhassa ekim ala

l!U"I 13.000 e yak1a.şa.n kız, erkek nı haline getirilmesi için Maarif 
ilk ve orta okullard:ı., mesleki ve Vekilliği aşağıda.ki kararlan al
teknik öğretim okulları, liselerde, ınıştrr. 
öğretmen okullarında ve .köy cns· 1 - Okııllarda talebenin tenef
titülerindc 26 binden fazla öğteli- füs yeri olara.k kullanılan kısım 
ei ve bir milyonu a.jan öğrenici 1 clı.şmcla kalın bahçe, arsa ve tarla-
vardrr. . lar tama.men ekilecektir. 

Köylerdeki okul say1S1 11.153 ü, 2 - Okul t.opraklarnun işlenip 
buralarda <:_.ilışan öğretmen ve e· eldnlmesinde, ürünlerin yetıııtiri: 
b'itmen sayısı 13,714 ü bulmakta ı;p toplanması ve ha..qat edilmcsı 
ve bu okullara devam eden talebe i~rmde müdürler , müdUr mua -
sayısı ise 500.080 i geçmektedir. yınleri, başoğretmcnler, öğret
Köylerde bulunan bu okulların :tl'Cnler, eğitmenler, gezici başöğ -
hepsinde t:ıkilmeye elverişli arazi retmenler. idare ve pansiyon me
vardrr. Şehir ve kasaba okulları- rnurar , taebeler ve hademeler ara
nın bir çoğunda da besin maddele- lannda işbirliği yaparak ça.115aca.k
ıi yeti§tirmcye müsait topraklar !ardır. 
bulunmaktadır. Bütün okulla.rm (Devamı Sa. 2 Sıi . 4 dr > 

~'" ~ fı., ff1 ·p~ ~~ ~ı ~. ~,. N/\ .,,1~11:1~~ ~ı· ~ 
~jit' fnl ~! i/n ~ l~. 11\ ~1 ~il 1 

Amerikan 
ordusu 

3 generalin 
idaresine 
verilecek 

va,ingt.on, 22 (A.A.) - Ordu ve do
nanma. mahfillerinde pek tanınmış bir 
mecmua olıın '•Army And Navly Re. 
glster" 1 martta orduda mUhim deği_ 
ı;ıiltllklcr yapılacağını blldlrmektedlr. 
Bu mecmuaya göre ordunun idaresi 
tlç generala tevdi edilecektir. Bunlar 
kııra, hava ve ıe .. ·azım işleriyle uğra. 
şacaklardır. Bu generaller doğrudan 
doğruya bUyilk erkfuııharbiyeye bağlı 
bulunacaklardır. 

aHlen orduda 1darl vo.zl!eler başın_ 
da bulunan 12 generalden en aşağı do. 
kuzu vnzlfelerlnden ayn1acaklardır. Evlenmeyi teşvik için 

ne dOşünOyor sunuz?ı Alınan ordusu . 
Evvela Gençleri muzir genelkurmay reısı 
romanları okumaktan Mareşal 

kurtarahm kaytel 
8Mk cephesi harekatı hakkında 

E 1 
• •k k d mühim miizakere1ercle bulunmak y enmeyı teşvı a ın : Ü:f.erc Bra.tl~Ia, a,ya gidiyor 

Re m , 2'? (A.i\.) - İyi haber 

fantaz·ıs·ın·ı alan mahfillerden öf:rrenildiğine gö 
re Alman ordusu genel kurmay re-

ka' d ırmakla da olur isi Feldmareşal Kaytel, Slovakya-1 nm şark cephesindeki harekata iş-
tiraki hakkında harbiye nazırı gc-

Muzaffer Esen 

Krymetıi muharrir ve öğret
men Bay Muzaffer Esen anketi
ıniz için Ş'".ınları söylem.iştir : 

- Nüfusu çoğaltmak için şilp-

lıe yok ki evlenmek L"lz.nndır. Bir neral Czatos ve Slovak ordusu ge. 
d~fa !)U noktayı kaydetmeli. ki bl- nelkurmay reisi ile mlihi mmUza. 
;;im memleketimi.zciP ('Vlenmcmek ltcrel~rde bulunmak üzere ysnıı 

(Devamı Sa. e Sil. 2 de) ' Bratislnvaya gelecektir. 

fftasıa Kal ·yatı: 
Kup EMO&a lT 

Fiyatları 100 lkunıız 013.n bu iki eser, ; JRııpo 

getlreaı'k \'akıt oıaı~ıı<·ularına yalnız 50 l:uru.ı ıı ' 
rileooktlr. 

L.~----------------------

Birinci seçimde Yaban 30, Sinek 
Bakkal 28, Fahim Bey ve Biz, 

19 rey almıştı. Fakat.,. 
Sanat rniiknfabnı alacak eserin 

ııyrrlırnası .i.çin jüri heyetinin kabul 
ett.i&'i. seçim usum §uydu: 

Her aza bir pusula.ya üç kitap 
adı yazacak, bunun birini birinci, 
birini lklnci, birini de ilçUneü ola
r-.ı.lt gösterecekti. Bu reylerin sıra
l:ı.nınasında pusula.da birinci ola -
r:ı.k gösterilen kitaba 3, ikinciye 
2, ücüneüye 1 puvan knydoluna
caktr. 

Eğer bu seçimde blr eser rey 
verenlerin sayısının bir kat fnzlıı.
c.ını toplamış bulunursa o eser mü
kafatı alac:ı.k, bu kadar puva.n top- • 
la.yan eser "çıkmazsa, en fazla pu-
\ :ın alan üç eser ayrılaca.lı:, aza 

1 bu.nl:ırm :ı.ra..~dıın birini birinci 
olarak göstermeye mecbur olacak
t..r. Bunun neticesinde .nisbet1e faz-

(Devamı Sa. ! SU. 3 de) 

Şark cephesinde 
Milyonlarca 
Rus askeri 

Almanlara karşı harbe ' 
hazır 1 

Ruslar 1 . 

Halide Edib 

Pasifik harbi 

Japo r 
Sumatrada bir körfe 

İşgal ederek 

Cava -· Sumatra 
muvasalasını 
temin ettiler 

--o-

ilkbahar ge lmeden 
büyük hücumlarını 

yapacaklar 
lUoskova, :?2 (A.A ) - KızılordUDUD M Ü tt e f 1 k 1 

• gazetesi olan Krasno.ya Zvestlya ya · M k "ki . 
zıyor: u a vem et ettı erın 

1 Kızılordu Almanlann o kad:ır yay_ 1 

1 gara ile ua.n ettikler! ilkbahar uıaruzu ' 
' na haZırlamıştır. Nazt harb makinesi 1 

1 

sarsılmı§, fakat kınlmamıştır. Yeni · 
den kanlı bir mUcadelc balilayncaktır. 

Şimdi blriz işimiz dU§manm bUtUn 
müdafaa hatlarını derinliğine yararak 
bir yol açmak suretiyle Hltlerln pl _ 
ıo.nıannı suya dUşilrmektlr. 

Bunu yaparl<cn dUı;mnnın tnze ihtL 
yatlarını ve eski tümenlerinden geri 
k~lıınlan ezeceğiz. Biz, bahardan ev- 1 
vel batıya doğru çok ilerliyeceA"lz. Ba- • 
bar gelince, Nazi Almanyasının işini ' 

bildiriyor 
(A, A. dan kıs:ıltılm~tır) 

İngiliz kıtaları Bilin ırmıı.ğmda. 
ponlnrla çok §iddetıı çnrpıgıyor. 
r!kan gönUllil kuvvetleri de Ja 
mevzilerine hUeum:ı başlaını§lar 

(Devamı Sa. ~ Sü. ! de) 

Dunkerk 
yara andı 

1942 de bitirmek için taarruzumuzu \'iı;I, :?2 (A.A) - Mcrscl Kebir' 
daha geniş bir öıçUdc lnklşıı.f ettlr<!Ce ağır hasara uğra.yan DUnkerk zır 
ğlz. j sının kendi \'esa!U ile Tulon'a geldi 

(DCVC111lı Sa. f Sil. 1 de) bildirilmektedir. 

1 CEPHELERDE DURUM 
Ruslar ilkbahardan evvel 
taarruza ,geçebılecek m i ? 

~AUK \'t~ U BY.\ C~PHt~L,'Dfü YR.lnız techiza.t hakkında bir fik 
Şark cephesinin kan ve ateıılo 1 ri, yapılacak harekat verecektir. 

kaynıuna günleri yaklaşmış bulu- 1 Libya cephesi, bazı müsademe 
nuyor. İki taraf, bi.r bayat, memat lere rağmen sükfuıetini muha!az 
mücadelesine girişecekler ,.c en cc'iiyor demektir. Almanların Ml' 
taze kuvvetlerini cephelerde erite. kili etrafıntla toplandık.lan sanılı 
ceklerdir. Uzun kış de\•resinde ya- yor. Bu cephede de çarpIŞDın za 
pılan hazırlıklar, kendini göstere- mnnı yaklaşıyor. Kum frrtınaln 
cektJr. Almnnlıır, henüz bir şey . rındıı.n daha tehlikeli Slcaklar ba.s 
söylemiyorlar. Malüm olan, ilkba- lnmadan bir darbe in~irm.ek, he 
har taarruzuna başlayacaklarrdır. ikı ta.rafın da arzu et.tlği bir şey 
Sovyetll', kt§ sona ermeden, Al- dır. Bakaloıı, talih, yilzUnü kim 
manlarm müdafaa hattında derin- , çevirecek. 
liğine bir yol açarak ilkbahardan P.\~trtR OfJPJIESl~DE: 
evvel ilerlemek azmindedirler ve Harbin yeni iM.ikal ettiği salı& 
bunu e.çtkça söylUyorlar. !arda J :\J)On muvnffakıyetlnin Sin 

~ovyefle!in ınUhiın miktP.rda a3- r,n1•urdl\ld kııdnr seri o13mlyncağr-
kcr topladı:klan mul1akka.ktır. (Devamı Sa. 2 811. 3 de 1 
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Bir Türk 
sanatkarı YEfl: ff;EtJ]l şınm:!r'"·~6ıiı ~ 

Kendi buiuşu ile ziraBt Az·~ı bı·r hayd t z· aat Vek·~· 
makinesi vücude getirdi [f~ U ır hl 

:'J€~~::;~;.?1r~:.·~: ı Yetim çocuklar hesabına çalışan bir ı Anl<araya. döndü 
n.erikan sisteminde bh mnkine ! t d 1 b" b kk 1 Adap~zarı demır ve tahta 
•·iicude getirmi tir. Du m kine, hli va an aş a ır a a 1 fabrıkası senede 130,000 
'{ümot korı~ :ı :.ıvlu.runa gct;r.lc - f " tt "" ld"" d"" pulluk yapacak 
ı ek ziraat"ıle.c Ö. l' ilmi~ ve !'ıU- ecı sure e o ur u Ankartl, 22 ( \"nkıt rntıba -

Frgöncn ta:u:ür l'<lılmiF.tir. 'l'Ur. blrlnclcr:) - Adnpaırın ve tzrr.lt· 
'<i:·ede jo": defa .Hibzcır ma ,incı;i 11.mir, - Snra)kôy kaz::ısmın :ıınmuden öldürrnüstUr. Mnktulll'r- tc zlrai seferberlik mevzuu c.tra. 
'n.oma~ muvaffnk olan ıonnal1<ı\r ~ığr.ı~ kövündl'.' tu\:i~r lirpeı t ci bir den Mehmet Yc~kayanm 6 çocu
iraat ınüclirlüj;ü tarnfmdnn Z rn- 1'.'İııayet oim.uR, ) t'di sen~ye ınah- .;:u vardır. Katil hAdiseyi mUtcn- ı 

nt Yc'<!letlr.c l ild!.rllec k lr. küm "~·bıltn,Jı Ali oğlu EE:ıe Mch- kip Nazillinin A..""51.ınlı köyüne ka-
met, koydc y<.'tim c-ocı kltır menfa- r'br kaçmağa muva!fo.k olmuqsıı. dn 

Erbaada bir hırsızlık ntine raltr;mağn gelen Bursalı Kn- ita.zamız jandarma komutam lbra-l 1 .. göz<:il Ahmed! p.ırasına tnma- lı.bn Eser ve üstçavus Hakkı Er
en öldtirdilktcn sonn nvni ~öydc tuğrulun gayretleri sa.ycslnde hc
bnkk'll 1, etlen Mehmet Yect'!l,a}n- men yaknlanmL:ıtır. 

Fr/trm ( llususi> - 1\ps;ıhnıwı 
J-\:ılel:·ıfc köyündr hir lıır~ıılık ol
tıtııştur. Dur ıı.ı kll\ lhıdrn . dil n• 

!·ı da 5 l erlnclf'n ta.banca ile t.n-

fında fncclcmeıer yapan Ziran• Vf'lu-
11 Muhll.3 Erkmen Ankarayn dönmUı:. 
tur. Y<'kil bu scyahatindr> Ad ıpazarı 
demir ...-o t11htn fab:-iknınnı tohum ıs. 
lı'l.h iırtasyonunu, meyva !ıdanlığrnı 

\'C diğer ztnıt mUessesctt'ri gc:ı:mlşllr'. 
Yekll çittçllerlc do gllrllşerek ihtıynç. 
larını tcsbit etmlşUr. 

1 c rırkncln51 l\:ılel,:ıh!lr. grli orlr:ır 
'C \lrt~·i lhr:ıh,ııılıı nıılınrııın ~İ· 
r rrrk hııfldııyl;ıı l ~·u ·.ıl'. r:ı ıloldır- I 
ıuyorlnı·. Gür(lllfıyu. lhrolılın ile 
kıırısı işitiyor \'C nnlJ:ır:ı iniyorhr. l 
llır~ızlarlil :ırnlnrınıln kn,·~n bn5lı- ~ 
\ar. 1-\:ıvsr.yn l,ö)liilcr ;ı.·<'ti<>iYor. 

Milli korunmaya muhalif 
hareket edenler 

Aldığım malfınıatn t:l.ırc senede 
130.000 pulluk yapması için demir ve 
talıtn fabrllc:ı•lylc ıntizıı.kcrc ynpıla, 

calttır. '.Malzeme vckMetçc temin 
olunacaktır. Çiftçllcrc.ı lAzım olan ılı. 

ğer Alctıe1ln ynpılmnsı için de vekCict 
icabcd<'n tedbirleri alacaktır. önUmUz. 
deki sUnlerclc !nbrlka mUmessUlcrt 
Ankarıwa. gelerek YckCllctlc görüşe. 

llırsızl:ırı \ok:ı1ıyorlar . :\lüclıichı· 'ı Asm.tlımcsçillc Mcz:ırlık sokak 
mumlliğc \•erilen l•ırııızl:ır lc\'!dC I 15 numarada bakkal lstn\rl Kire
rdihnf~tır. mitçioğlunun diikkü•ımda bir çu-

~~;;4 
Beşiktaş, G. Saray, Fenerbahçe 
ıstanbuispor rakiplerini y~ndi 
Llkmaçlarına dUn Şeref ve Fener. • 

Qalıçe stadlannd:ı devam edildi, oı. 1 
duk~ normal neUcelerlc lılten mac;;ıa
rm tafautıtmı ll§ağıdıı. veriyoruz: 

Şeref Stadında: 
BEŞIDTAŞ - TAKSİM 

" 1 
GUnUn birinci maçı hakem Şazi Tez. 

<:an iciarcslnde Be§lkta,.,-•.rakslm ta. 
kımlan arasmda yapıldı. Oyun ba§lıır 
ba.§ıamaz Siyah bcya.zlılıır zayıt ra -
ltiblerl kar~uıındn lınklmlyctı kurmalt
ta ge(:ikmcdllcr. Bu tabiye dc\•rc so· 
nuna kadar d~vam etti. Ve birinci 
t!evro 4-l Be~iktaş lehine b!tU. 

lldnci dıwredc M.klm bir oyun çı. 

karan Slyah.ı'"yazııınr 8 gol daha n
tarak maçı 12-1 gibi btlyllk bir sayı 
tarkı ile kazandılar. 

FE.NEJmAIIÇE - lll':l'KOZ. 
~ o 

lktnci mo.ç hakem Feridun Kılıç° 
idarc:Wıde Fenerbah!;c B ykoz aru 
•nıcfa yapıldı. lkl talu:n da sahaya ek. 
ilik kadrolarl.:ı !!tkmı,tı. MOsabnko. 
teyetl umumlycsi itlbnrlyle Fenerl:ııll. 
~enin h!ıldmiyetl u.ltmda, falmt zevk. 
Siz b!r ~ckUdc devam etti, 

Blrlııcl d "renin 80 ':.lncu dnkfüasm 
eh Esat, !1'111ei devrenin ortalnnnn 
doğru LCblb ve dcvrcc sonund:ı d::ı. Na. 
hn vnsıtasıyıe Uç gol kazıman Fenel'li-
1.c!r S3badnıı 3-0 gııllb ayrıl lılar. 

o. SAJW\Y - BEYOG1,us1•on 
5 o 

'OçUr.cU maçı hakem Sami Açık • 
6ney ldıırcsindc Oalııtasaray • Be -
l'O#!WlPOr t:ı.Inmlan yaptı. Bu takım. 
lar da ek5füU. Oyuna Beyoğlusporıu
la.r baRladl. SOld&n inkl§nf eden bir 
~a 

1

Gslataııaray imi '" ne indiler. 
:aıuknbll akında Galata.s:ımylılar Ga· 
tmerln bir §UUylc birinci, Cemllln 
'bir kafa VU?'U!U ile ikinci, yine Cemi. 
1.n bir ştıtU Ue UcUDcU ve devre. $0llun 
da da. Mustn!a vasıta.siyle dörôUncU 
gom de kazandılar. 

Bu dovrc heyeti umumiyesi itlbıı.rllo 
Ga.ıatasaray hakimlyeU aıtmd::ı. geçti. 
Devre sonıuıno. dotru Ceınille ı:arpı

§an Bi:lyoğlu mUdafil Stavro ayağı kı. 
rııarak sabadan n~TI1dı. 

lkincl devrede Cemil vasıt.asiyle bir 
&ol daha kıızanan Sarı.Kırmızılılnr 

ıııtıııabakayı G-0 gailb bitirdiler. 

Fener Stadında: 
lftM"BULSPOR -SULEYMANll'E 

6 o 

t1C'Clcndl. Oyunu Şazi 
ctU. 

Tezcan ıdare 

Ankaı·a lik maçları 
Aıılmnı, 22 (Hu1111i) - 19 mayıs 

stadında bugün lilt m:ıc;;larmn de\"aın 

edildi. BilyUk bir hoyeecnnl:ı. taklb e. 
dılen Gcnçlcrbirllğt-Harblye l<arşı -
laşmasıru Gençler 2-1 kazandtlnr. 
Diğer mUsabaka MPJ1kespor - Dc

mirspor arasında yapıııJı ve Maskeli· 
lcr I-0 gallb geldiler. 

Halk evleri 
kır koşuları 

J(ADJKÖY HALKEVİ: 
Kadıltüy halkevl Ep<>r kolu tarafın· 

cian tertlb edilen soluık koşusu dUn 
25 o tlctln f!'tlrnkiyle 6000 metre me. 
!afc Uzcrlndc yapıımı~. neticede: 

ı - Hidayet 19/19/4 

2 - Nuri 
3 - Rnlt gclmi.:;lcrdir. 
li".ATİH HALKEVl: 
Fntıh halkcvi spor kolu tarafından 

tcrtib edilen ve 7500 metre tlzel'lndc 
yapılan ko~udtı alınan netice şudur: 

1 ŞUkrll 24/121!) 
2 - Adnnn 
3 - 1zak. 
Bu koşuya 20 ntlet l~tırnk etmiştir. 
F~UNöNt'I HALKEVİ: 

EmlnönU hnlkcvl spor kolunun ter· 
tıb ettiği 2·.00 metre Uzerind" GUlha· 
'lC p::ırkınd:ı. yo.pılnn ko ud,\ alın~n ne. 
tıcc şudur. 

1 7.ıya 

2 - Kemal 
3 - Cevad. 

Şıiphesiz k.i vn.r ! Fı:ı.k t ne Mııclıı.m 
Gıibaşof'un, ne de Şunı.'nm bu kü
fiilk bakkcliyeden c.kmek satın 
u.lmaya cesaretleıi yoktu. Niçin? 
Çünkll ba.kkal lsmnil pansiyonun 
!ıir numaralı dUşma.mydı. Madam 
Gribsşof hemen )·am bn.şındak\ 
komşu lılr bakkal dU.kkünındıı.n alıı; 
veriş etmesin de, başka tarnfl:ırn 
gitsin? Mesela Bostancıya! Ara
cınki fark ise on para! Eh, pa.nst
ronun elbette Stkışacnğı bir za. 
mn.n olur. 

vııl pudra s.ereki, bir cuval da ku.~
yemi bulun.muRtur. lsta\'rl, bunlar 
Jçin beyanname vermediği ve fa
tura göstermediği için baklanda 
takibata girilllmf,§tir. Bakkal, fa
tura g&te~ceğlni aöylcmiş, ve 
tüccardan Todorl imzalı bir fatura 
göstcmı.J§tir. Bakkal latavrl be
ya.nnamesiz mal sakladığı Todori 
de sahte fatura t.andm ettiği için 
adliyeye verilmiştir. 

Nöbetçi asliye cezada dün suç- 1 
luların muhakemesi yapılmış, fa.kat 
bazy ıııabhlerin celbi iı;Jn duruf7mn 
başka bfr güne b~trr. 

Y eşilkövde bakkal PavJi kendi. 
sine peynir almak i<::in mUracaat 
eden bir vatandBSQ, peyn.iri olma
thğmr söylemi§, bir polis memuru 
olan bu Yatandaş da, dükkanı araş 
tmnıııtır. Pavlidc peynir bulunduğu 
an]aşılmea müddeiumumiliğe tes
llm edilmiştir. 

Pavli. butrün yapılıa.n muhakc -
mesl sonunda 25 lira para cezası
ns çaJ"l"tmlnu:ş, peynirler müaadc~ 
re cdilmiıtir. Aynca dillrkln bir 
hafta .kaJ)3lı bulunacaktır. 

40 ya~ında bir kadın 
donarak öldü 

Çubukluda Dere arkası mahal
linde 40 J''ll!jlarmd:ı. Kntina adında 
bir kadın donarak ölınUştUr. 

Adliye dok'..onı, kadmm ::csccli
ni muayene etmiş, donarak öldüğii 
anıa.-,rldığmdsn ı:/5mDimesine nıh
Mt ''erilmiştlr. 

ikinci küme maçları 
DUn lo'enerbahçc stadında fülncl J...-U. 

mc lik maçlarına devam edildi. Birin· 
el kar,şılaşmada Doğuçor Hallet 3.l 
umğiUb etti. 

İJ;:lncl mUsabnkayı J{urtulu!i - ıı;. 
yilp talumıarı yapacaklardı. I•'nknt 
l{urtuluş'lular gclmed!Sinden EyOp 
takımı hllkmcn gaıtb geldi. 

TECJRl'TBESlZLEU AUt\SL'li iM 
GREiiO ROl'llEN GUREŞ 

!\IÜSABA liALARJ 

DUn !stnnbul GUreş kulUbil loluılln. 

ccktir. 

Orman Genel 
Direktörlüğünde 
tartı ve tayinler 
Orman Umum MüdUrlüğU mll

hendis ve moroba nıemuıl:ırı a.r:ı.
ımıda yeni terli ve tayinler yapıl
mıetir. Bunların isimlerini yazıyo
nız: 

Çorum orman başinilhendisi Hu
ıfıc-l Onay Samsun orman nıUdtirlü
ğUne. Bursa orman mektebı mü
dürü Ahmet Berger bu v~·fc ü
zerinde knlma!tla beraber Bursa 
orman başmühcndi.sliğine, Orman 
umt11U m.ıdilrlilğü mühendis mua -
\..;nJ Kerim Ywıd 30 liradan S5 li
ra.ya, gene mUhendıs muavinlerin
den Osman Erdem, Cemal Işıl, 
Mehmet Balkır, Orha.n Yeşilbük, 
Hakkt Akdoğan, 30 1:.rndan 35 :Lirn
~'n, Akçakoca orman milhendi.si 
Hüseyin BozOOtlu 30 lirad~n 35 li
ra.ya, Orhn.neli ormcuı mtihcn<lis 
muavini Sururi Özolp, lz.ınir mU
hcndis muavini Hatem Ata.mor, 
Konya mühendis muavını İzzet 
Gökg!Sz, Bursa mühendls muavini 
Kemal Al..'lnkuc, Geyve rnühencli3 
muavini Hakkı Arat 25 liradan 30 
lirayıı tcrf! ve tayin cdilmi lcr. 
dir. 

Bunla.rdıı.n bru:kn 17 orman me
saha memuru ı o llradnn 15 lirnrn 
ve 42 orman mesaha memuru d:ı. 
15 liradan 20 liraya tet'fi ctrnlfi
lcrdir. 

Valimiz 
Vali \'C Belediye relslml.ı: Doktor 

L<ıtfl Krrdar'ın \"IU\yct ve belediye 
itılcrJ içln, bugün Ankarayn gl~ceğl 
söylenmektedir. 

Parti balosu 
de tccıilbeslz gUrc§çllcr arasınd:ı mU- ı C. H. Partisi İstanbul merkezinin 
sab:ık::ı..Jar ynpılm!.§trr. Maçlan bUyUk evvelki gcc;: verdiği bnlo, çok · ncş"ll 
b!r meraklı kUtle:ıt heyecanla taltlb I gcr.nılş Ye sabaha kadar dec~am <'t 

etmiştir. ml~tır. 

r--------------------------·wwwwrm-, R. B. K .. 
PANSfVONU 
14 Yazan: Kenan Hulusi 

Griba.c>ofa karşı garip bir tabiatı 
vardı. Yani, ancak Ruslar pan.si -
yona geldiği zaman, o da kendlnı 
zorlayarak "Grı"başof! .. der; fakat 
r:nnsiyondn onu "l'ıfada.m !,, diye ça
ğırır; Vü mUhiın bir iş takdirinde 
ise "madaıncığnn ! ,, demek ince 11 -
4inde bulunurdu. 

Grıl:n~.of onl:ı.rı gülerek kıır§Ila
dı. Bir sniye evvel her şey içit1 
sinirli gözfıken Madam Gribaşof 
birdenbire deği.~mı!ş; eükCınet bul
muştu: 

- O ••• , mösyöleri dedi. Safa 
geldiniz! 

Günlerin olaylarını, derin bir gö. 
ı·ü~lc süzen "Ha.,an J\umç.ayı", 
dünkii ''\'n.h-rt,, da yurclıın <;tJk nğ
l'llı bi:- yarasmn cloktıncfu. 
!Udımet. Ali fü1i:'lkınm ~ine''\ :ı. 

< ıl,, dı~ çık:ı.n lıir malml~ısinı de 
alnmli· 

Zirni mahsullerden b:ıf-il .. ı mem
lcJ-.:ıtlC"rdc na ıl i~tifadc edilcUğlni 
bli"er lıiı "r anlatıyor: Uıı,b-<l:ıy, nr
ııa, çnHJar \c ıs.-ıir hubub:ıt saman. 
L.ırmdnr., pirm<:, p::ımuk zerlyatl
ı.r11 artıklanndnn, keten, kenc\ir 
\ c h:ığ J·ütüklerindl'n, ıneyıuıhah 
l-;tilısaltıhmıı l'osala.rmdan, nğaç 
\c ılal Jurıklurındruı, ~nııraJd:ı.nn
tl:ın ''sclliiloı:,, '"" J;ÜJ;"lt,, ynpıhlığı; 
hnttfı Alma.n~'llcl'ı. pat:ıtcsln il t !m
huld.mmltt~'l kiıh,'lt ynpıld1ğını gös
teri;\ or, 

Bizim rlimizde hir lznıit kuğıt 
fahrilm!.ı 'nr. Ormanlarımır. c.ln el•
ı..ik değil. J\'!iğıt ~·npmağa yarayan 
t lirlli mndıl::!erin nrhklan f c, bü
tün lıir fabrikı:ı.,, ida.~c eü('ICck lm
•l r boldur. O ·halde acaba nlı;ln 
bu:iüıı menılcltet bü\·ük bir kiı.
Jtt buhranı içine dü51~üs bulunu
yor'! N'ic;in imılt ~<fii;rıt fnhrlkası
nın iki makinesinden biri 1;05 duru
yor \'c Udneisi nnt.-al• yamn rıınclı
numl:ı. İşliyor! Nlhn~et acaba ni· 
ı;in 1938 de islcmcğe ba5larnıık ü-
7.erc lmnıl.:nu~ olan ikinci kiıh"lt 
fallribs1, lüici>'lc bir himmetle iş
ler Iınle ;;-NfrilclıilecclW.en, ö;ylc<e 
mii11mel hlr ı:::cldlcle urıutulmu-ı 
bekll;\·or?,, 

Bu kiitük yazıc'Iski lıeycc:ı.nh ısu
nılar, ban.'\ l:ir ldtaplık fncialr.r 
~nlııttı. Okuılum ve nıane' i ·etimin 
~olu knnadı Janlnn~ ~lbi bir iç 

asadan 

n 
;ror"ımluğu O.uydum. ı:\et ni~iıı 
~unlıır olmu.-fur? Ned"n hfı.li !'iÜ

nirı gitmelrtedir? 
hmit fabrikası, oı·tada bu kor-

1.unc kiıi:'lt kıtlığı 'ıırken, nc<:en 
hir trk makln~ini o d ;\anm 
\o!lu. bletiycr? 
n~n. o m.:e~< :;-.. el; bir zumanlar 

P:eıml-:, ~örmü• \c 1zmittc:a ghn
ldm limit 'c ze\ lılc tlo'u döıımü -
tüm. O \altit, fabrikndn ecj\~cr 
saatlik Uı; ('\ip ~Iı ıyor \"c ma. 
ı.tncler, hızı clı itmoı1en gundc 
~"1ıınj di;rt saat jo;liyo.rdu, Kü.ğıt, 
molcıı\\'ll, rcııt.Ii karton 'c bin 
türlil scylcrden ba~lm, hnttfı. va
ııur ,.e til'Cn 1'f)-(1flcrini tile orası 
hıı;ıırhyorc.lu. 

ı;<imdi, o fnbrilm. damck ''Jlasan 
l\umçayı" nm o lındar üzülerdt an
lnttı~ı luıle ilıi~nü!'i. llnnuıı ebeoi, 
ria.hn ne 'l\kte kndnr orl!ıyıı. kon
mııyac:ık? 

Mehmet Ali orn<la mi. lurk<'n, 
bu ldiwt~ılılt mefkureci i, r,ecesi
n i g-iindüzünli oraya lu!rcar, nıılki· 
ııclcrln nn.b •mı, <:3ftJ~ın s~ini, 

ı;:ırklnnn oirnltosunu, hamurların 
lm·nmrnı dinleyip yoldııı'kt-n hal 
böyle mi idl 0 

1lcl :ı:nmıın arns:rndıı. nl' fnrlc 'ar~ 
ilamı. rru:.nıi vesikalnrln. lı--lirtmek 
\'c sonra d~ fobrilm~ı im h-ılc dil
~lircrıler<len lıC6nb ı;ornınk lıir ,,._ 
f!ın borcu dc~il midir':' Hem ynl
nw. lcilf.'Tt fabrikasını rleP,il, men1-
Jnkcttcl<i b"it ün fn.brilı ln.n r;öz
rlrn ıtc<JJnnd:· idare c"' .. nl:::nlen z:ı
mnn ,.~ tt'eriihenin tel •mi'lünll i~
kmcl; h kkıml7. YC Y:ızlfemizdir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

a 
Gördesli Nurinin 8600 lirası çalındı, 

alan buiunamıyor 
17.mir, - Ba.mn.ahnne<tc Hatay 1 Böyle ol'lla.kl.a bera.ber tahkikat 

('..telinde bir hfldioo olın.qtur. Bu derinlef;tıilmi~tir. 
ctelc giden müşterilerden Gördes· Otelin s:ıhibi Beşir adında bir 
!i Nuri otelin rahiplerinden olup zıı.ttu. Kndrf Korkut onun karde
katiplik vnr.ifeslnl yapnn Kndri 1 fildir ve kasa.."lttı. mevcut ixi nıınh
Korkut'n 8600 Jim t~slim et.mı.", "mrı da kerumini:n cebinde bnlun
Kadrl Korkut bu para.lan milştcrl· maktadır. 
nin gözün önünde i'!U gözlü kae3· ' Hadise adliyeye intikal etmis -
nm en~ ta."nftakiı.gözüne kilitlcmiı; tir. Hakikat anw adli talıkilrot 
\'e nnaht.nrmı cebine koymuştur. 1 safhas:ndn belli olac:ıklır. 

Ayni otele mis.ı.fir o!an Dumlu- , 
pm:ı.rlı Alı dc:ı 300 lirn parn ver- Balıkesirde yakalanan 
mi5, bıı para d:ı ayni knsada kit- k k 
ıenmiı;ıtir. esrar aça çısı 

Kadri Korkut evveu.ki gece saat 1 Balıkesir. (Hususi) - Bll1"83n.Dl 
~4 te evine git.mis, ltnsanm bulun- lımik knzasınn bağlı Hocalar kö -
<luğu oclnd" e!'"dc;l gibi odncıln.rdnn yünden sebı;eci Recep Yıldrzm ya-
1~:ri yat.m.t.~tır. taklarr nrnsmdn dokuz kllo 495 

8ııbahleyin Kadrı Korkut kasayı gram esror ~Jknuştır. 
:ıçmc:ı ir.ıude p:ım mevcut olınn- Kaçakçı ynka1nııarak ııdliyeye 

dığıru görmtlş "~ iş ?.abıtaya ak- ~1im ecl~tir. 
setml~tir. -----oı-----

Yapıl3n ince araştırma ve tet -
l:iklcr sonunda para kruınsmn 00.~· 
ı;:ası t.n.rnfmdan "1 süriilmedn. ka
t.anın b:ı.c;k'l bir anahtrala rıçılrn.n

ımıa iınklın bulunrr.adığ'ı ve t&yik 
edilmediği netiees'.ne varılmıştır. 

·ruııılıklı i"ri adam i~in ekmek ve 
peynir yeri.'le ge-çer! Fakat yanıl
n..?şnn ! Mösyö Gr;başof: 

- Olan b!r defa olmuş; dedJ, 
Alma.nlnrla Rus milleU tekrar bir 
btrlne sinn4ıler. Tıpkı 914 hnrbin
(1<' olduğu gibi .. Fakat ben de slı!e 

Bir amele yaralandı 
Kuruç şxnede Etibroık .kömür 

deposu önUnde kömilr bo.<;altan bir 
\'apurun ameles!.ndeu Şahin, kö
mUr kova.&DUn icinde mavnaya :i
nerken zincir kopmU§, dll§crek 
vUcudunun muhtelif yerlorinden 
ynralanm:ı5, liman hastanesine kal 
dnlmıştrr. 

.ııemen söyliy~ymı ki 914 de blz 2S-%-Sl7 

Rusların hakiki düşmnm katiyer. 1 Belediye ve himayei 

J_25_,,,_e_v_ve_ık_, v_a_k•,_I 

imanlar ucğildi. Bllfıkis A'lruS-
1 uryahlardı. Çünkü Ruslar dn, Al- etfal 
mıı.nl:ır da Polonvanm zarannn, C• Cemiyeti umuıruyel belediye dlln 

Hakem Muza.UerU;. 1dılresiııd<ı oy. 
ilandı. Oyun bati.ar ba.§la.maz zayıf 

SU!eymanlye mUda!aasını İstanbul -
"Porlular bUttın hall&riyle tazyike bq 
ladııar ve birinci devreyi Kadir ve Ta· 
1'k vaaıtulyle ka.zandıklan lld s:ıyı 

ile 2--0 gallb bitirdiler. 

lııtc bakkal lsmailhı öc olacağı 
günlerden biri .. Evvela Şura kapı
da boynunu bUktU; sonra :rudam 
Gribaşof yan pıcaya getirerek 
hag vurdu. !pek çoraplarmı dtlzelt
ınek bahanesi.le d1z ka.pa.klaruıdan 
yukanya kada.r çekti. Dondurma
c1 Veli Denllr ara bulınaya ç.alı§
tı. Fa.kat bakkal İ8mnil Efendiye 
hepsi de vız geldi. B<Sylccc, R.B.K. 
pansiyonu francalamı ve ekmeksiz 
kaldı. 

:Madam Gribaşof, Şura'ıun bu 
tabla.tini bildiği içindir ki mühim 
b:r havadisi olduğunu hcınen an
lıı.nuştı: 

İki polis de mutfağa doğru yü
ri\dü, Biri sarışm ve uzun boylu 
idi. Bıçak giblydi. Pansiyonun te
mizliğini kontrol rdlp gittiler. 

n:elleri.mizi ha.hik.at ya~ık. 'Ay. Şehremlnı vekili Sezai Beyin riya.seU 
rıcn biz Ruzlnr 93 ve Balkan lınrp nltmdn içtima ve geçen sene büt~esı.. 
leıilc Osmıı.nlıları bertaraf ettik- nln mnsrat ıasmmı tetkik ederek kn· 
~e.ı1 sonra Ha$burglartn otoritesi- bul etmlşUr. OemfycU belediye h1 
ne tahammüı rdcmezdik. Büyük 1 ııı.yel euaı cl'miyetlnc scnevı bin 11. 

, lıarbe zruıncderim bu mrı.ks:ıtl.a gi- ra ıtnsı hakkında \'U'lnı bulnn tckll!1 
ı•yorduk. Yani 914 d<' kıız ... n:ıcnk <'ks<'rl~ Uc lmbul etmir; ve mezkur 
ta.rafı iyi ~tilı:. Yaln·z harbin de-

1 

v::unmc.-ı Ruslar icln v.-ıpılacn.k tek j_ırı_c __ b1_r1_g_bu_t_ç_o:>_c_fl_o._ve_e_d_ıı_mış~r~-

1kıncl ~vre ylne l.stanbulspOrun 
h:utlJniyeU altmda. ı;cçU. Srra ile Ta. 
!"ık, Tank, Kadir, Kadir \0asıtnsiylc 

115rt gol daha yapan Siyah·Sarılılar 

ıa..'ladan 6-0 ayrıldılar. 
\·t~l<·A - KA SI~JPA ŞA 

1 ı 

lieyeeU umumiye:; 1Ubarlyle beye_ 
~h ve gür.el ol n bu mUsabakanm 
~tine d vreslndo \ f ılar Muhte -
ltı:n, Kıuımıp:ıfalı ar da Kt\.mll vrunta. 

Yle birer gol kazandılar ve devre l-1 
rabcre n tıeeıendl. 
lklnt'I vre Vefruıın hllklmiyctı aı· 

l'!\lie, ~ çtı. Yt,,ıı.neyazlılar bUtUn 
ı '"r le rtıl';mrn 1111 •ı «:ıkarıım'lldı· 

\"c ml\snbaka ı ı bembcrllkle ne. 

Öğle Yemeği için kimin okmcll 
tcd:ı.rik ettiğini bil.mjyorwn. Sade
ce aks.I bir gilndil galiba! Griba
F;Of yirmi beş ıenedenberi ilk defa 
olarak Şura'y1 toknUadı. İki tele
tonu cevapsız bırnkt.r. Aşçı ile knv
~ yarım saat sUrdü. Saat on 
'.ı:irdi; Şura koşa ko~'\ geldi: 

- Madam! Ah, madn.mcığrm ! 
Şura'nm Mn<lam Gziba.sofn pQk 

:ız ''Mnd:un!., diye hitap ettiği o
lurdu. Çünkü do:h-udnn doğruya 
"Oribnşof!,. demeS lilzmıdı. Yilk -
cek Rus ailelerinde etiket bunu 
icap ederdi. Fa.knt Şııranm Madam 

- Sakın, dedi, vergi memurları? 
Bunu "'sc;a söyleıni§t:i. ÇUnkU 

heyecanlıydı. Şura: 

- Yok! dedi: fakat ntuJtl diyor
la.r ®'\; Şey, polia!,. 

Madam Gribqot geniş bir nefes 
a1dı: 

- Ah, dedi, senin bu lüzumsuz 
heyecaJU1l Yok rnu Şura ?. . 
Şura ifse birdenbire içeri kaçmış. 

tı, Artık hiç bit' şey de onu ~a
n çıkaramazdı. ÇilnkU Şum onlnrı 
görUnce Kazak polislerini hatırlı
yordu. Yahut kocasını! Bir ı;Un 
Şura'IUll gözleri önUndc onu döv
ciükleri zamaıı! .. Şura iki kat olur, 
gözlerini kap.ı.r, ve uzun mUddeL 
out çıkarırdı. Mndam Gribaşof'a 

gelince .. ~ 

Ak.~ YC.lDCb'UHle Mösyö Grib:ı.. 
r;-0f da vardı. 22 ha?Jrnn güniiydil. 
Beni görünce k2.dehini krudırdı: 

- Yeni mUştcrimizln tıer<'finc: 
dedi. 
-·Şerefinize .fös)ö Grl-:ı~f 

dedim. 
- lşte böyle, diye dcvnm ctU· 

Nihayet kTZJI Rusy:ı.d::ı.ki ııu kolhoz 
teşkilatınm köküne kibrit suyu'. 
Demek ki Almnnlar bu sabah hU
cumn geçm\ı;.l~? .. 

!lk dnld.1to.lar Mösyö Grlba1'Qfd:ı 
rı~ nsettcn baı::ka konu~::ıcak hiç bir 
şey olmadığım zannediyordum 
Ç!inkU hıwadaıı ve sudan konu· -
ma.k nası1 kısır bir mcvzusuzJuksa 
ruynsct de> nyni ı:ıeydlr. Yani sö:1. 
söylemek mecburiyetinde kalan 

ı:;ev vardı ki onu ynpmadrk: B~ Ui.n 1 
Jcuvvetl('rimizle Avusturya;n yü.k- 1 
ıcnmek \'e rrılinfrrit banş Yat>ma.lt'. 
Jfolbuki biz ıla.hs :fazln AlmruılnT
J'~ dö\'ii.c;me"e ltal.ıtttk. Znfor ibrc
'.ini c:ok iyi sec:Wnmiz h:ıldc bir 
t..lihf Uğe uğradık. Bunu is" mtıh. ı 
Z!. Kt?.ı]hr ve bolşcvikleı yapb. 
Orc.luyn komünlzm rrirdi. Ordu 
'uırbi eleği! dünyo b::ı.rr:ı:nı arzu 
"'f.me"e OO"ls.dı. Knb:ıhalln kr. llnr
•fa ve knpitnlistlcrclP olduğuna 
:ııan(\ı Yalr.n ! Rl!Sl rs:ı bUt \n bü 
tün bu ?rartavnllardım evve>l vt 
hnZ?t'lık noks:ı.nl:ırınn :r:ığmcn iyi 
oôvü tüler. Harbi bir 'liper hnrbi 1 
11-ıline koydular. 9l(l vr. k::ırlar bir 
ı 1 ıın •ile Almanl"I' 11,.. .. 1<':'-'C'tneft'if:-

jerdi. (De\amı \ar) 

Yntsı 

tms.,· 

1 
-1 

Pazartesi . Sah 
~3 f ubat f24 '"'ubat 

ıs.-ıf~r: 7 1 ~Cl': 8 
uasım: 108 Iinsım: ır.• 

\ IMOltl l'.ı:Jnı \ Uf\Ut: l',7.lın 

J.4l 12.!54 6.4S 12.Gl 

ıı?.U G.S7 12.28 G.30 
·~-20 9.:n lli.SO 1).SS 

n.11° 12.00 17.iiS 12.0:> 
lU.'.!3 ı.sı l9.2 .. IJU 
~M , .. ,. 'iOO 1!.1:; 



tıdelr ıabayluı roıııamaya davet 
Jle.Jotıu ı:erll Aı:;. ljubowlndfm: 
l - Şubemizde kayıtlı Yd. Sb. ve Aa, Ke. l&rm 1942 11eneai yoklama. 

ıma 11 Şubat 942 gllDU başlanacak ve H Kart 942 gQnü bitecekUr. 
2 - Yoklamaya gelirken beraberlerınde 24 X 34 eb'admda birer sarı 

zart 2 "8lka fotoğraflyle nntua hüviyet cüzdanı ukert hlZmet vesikalarını, 
amam! ahvali aıhhıye raporlarmı, Doktor, Veteriner, Eczacı ve Dtfçller 
Diploma ve lhtiaa vealkaJarmı blrllkte getireceklerdir. 

3 - Yoklamalan esnumda iatenllen maIQmatı ıifahen veya mektupıa 
olldlrmemlf ve §Ubeye gelerek kayıtlarmı yaptırmamıı olan, Yd. Sb. lann 
ve As. Ke. lar (50) Ura para cezasına çarptırılacaktır. 

4 - Bu yoklamanın Jılayıata yapılan ma&§ yokıamutyle hiç bir all. 
kuı yoktuı. 

5 - Temmuz 942 tar1h.ı.nde Y&f haddine uğrayacak Yd. Sb. ve A•. Ke. 
lar yoklamaya gelmefe mecburdurlar. 

6 - Tqrada bulunanlar bulunduklan mahallin Ali. Şubelerine bir 
d~Iq:e ile müracaat edecekler ve yahut taahbütlU mektupla ıubedekl 
defter mra numarasmı bildirerek ve tercUmeihalle Ali. vesaik suretlerini 
göndereceklerdir. 

7 - Evvelce yq haddine utraml§ olan 801 dofumlular dahil lll 318 
dotumlulardan 313 dahil Dz. Gv. ve Kk. ile bllQmum Deniz smıfma men. 
mp 8b. Jar bu yoklamalarmı yaptıracaklardır. 

8 - Yoklamaya geleceklerden: 
a) Halen gördUfü 1' ve memurtyeU ve lkaınetg&h adresi, 
b) Tball derecem. (Maun bulundutu mektep diploma ve ehliyetname 

.suretleri). 
o) Kllhendla ve Kimyagerlerin hangi §Ubede lhtiaaalan bulundutu ı ı<U ı 

yolu, elektrik, eanayt v.•.) vesaik suretleri. 
d) Doktorların dahllt, b&ricl kulak v.ı. lhtiaularmın veıılka suretıerı 
e) Yabancı dll~rden hanglslnl ne dereceye kadar bildlfi (tercüme ~·E' 

tekelltım) . 
f) Aakerlltinde g6rduttl kunJar, 
g) 15 ve 6 dereceden maıaaı olanlar malQllyet veslkalan ve :f&f haddine 

uğramamıılar kl.mUen geleceklerdir. 
9 - Mlleccel veya aevklerl tehir edllmiı bulunan Bb. ve Al. Ke. ların 

müeccel ?ey& tehiri aevkll bulunduklan vazlfelerlne halen devam etmekte 
bulunduldarma dair fototrafh ve resmi mllhürlü birer vellka getirecek· 
lmtir. 

10 - Yd. Sb. ve A..t. Ke. yoklama gQnlerl apflda yuılı günlerde 
muf ve rütbe ınrumı takip edeceklerdir. 
16-17 oubat 942 gtlDU General, Kurmaay, P. Alb. lar. 

• 18-20 " .. .. Tbb, Dif Tbb. Ecz, Vet41riner, Kimyager Sb. Jar. 
21-21 • • " Lv. ta~. Muhabere, Btlvart her rütbeden. 
24-215 • • " Top, Ölçme, lflldak, bOyilk ktlçQk rüt'bt-11 Sb. Jar. 
28-27 " ,. .. Jandarma Harp sanayii, büytlk ktlçUk rtıtbell Bb. 

lar. 
28 pbat 2 mart 
~ Kart ,. 

.. Nakliye, Otomobil btlytık kUçOk rtıtbelt Sb. lar 

6-T 
" .. " Deniz, Demlryoıu, Hava, Hartta, her rtltbede Sb. Jar 

,. Heaap Memunı ve Muamele memurJan . 
8-8 .. .. " Alkert HA.kim ve mUpvlr, Mnztka, İmamlar w 

Eanat. 
10-11 .. • " Piyade Yb. Bnb. Yzb, 

Şehir Tiyatrosunun .., 

1 
DBAll KnllllNDA 
A.Jrfam IO.IO da 

. Rüzgar 
Esince 

Jatanbul LeYa&UD Amirlifinden •erilen"aıkert 1 
lutaab ilinlan ._ _ __,,_ ___ 

Aptıda clD8, miktar ve muhammen bedelleri yuılJ lqe maddeleri 24. 
2.942 Salı gtintl hizalarında gGaterUen saatlerde pazarlıkla aatın alınacak. 
tardır. Şartnameleri her gt1n komlsyonda görWebWr. lateklilerin belll gQn 
ve saatlerde Fındıklıda aatmaıma komt.yonuna gelmeleri. 

CID81 
Zeytin yat 
Sade yaf 

lıllldan Mail. Bd. Kan ıe. 
Ton L. iL L. iL 

20 28100 33M 
IO 36200 5480 

• • • 

• 
10 30 
11 

(2122- 22791 

Bir buçuk il& bet tonluk 20 adet kamyon aatm almacaktır. Yeni ve. 
ya kuDanılmı§, lbt&ıl veya lAatikıdz olabWr. Yeni otolar için flat, ka. 
talof, marka ve kullan•Jmıflar 1çtn marka ve bugünkü hal vaziyeUertnı 
bildirir mufual malQmatm Gellboluda ukerf ı.atm aıma komlayonuna 
blldlrtlme.ııl. ( 2168-2806 ı 

• • • 
Seherine talunlD edilen fiatl 923 kurUf olan 12,000 çift kundura pa· 

sarlıkla ekentmeye konmuttur. lhaleal 26.2.942 Peroembe gllDU saat ıo.ao 
da Ankarada M. M. V. Satmaıma komlayonunda yapılacaktır. Kat'! temi. 
nalı 13,676 liradır. Şartnameaı '5'54 kurup komlayondan alınır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. !2226-2'5'54) . . .. 

200 ton aUper çimento almacaktır. Kapalı zarfla ek8Utmea1 6.8 942 Cu. 
ma gOnU aaat 16 da Erzunımda ukert aatmaıma komıayonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 20,000 Ura Uk teminatı 1500 liradır. Taliplerin kanunı 
vealk&larlle teklif mektuplarım ihale saatinden blr aaat evvel komlsyona 
vermeleri. (2186-2407) 

... .. 
60 • 60 ton eger aabunu almacaktır. Beher klloeunun tahmin bedeli 140 

kurUf tutan 8f,OOO Ura katı teminatı 10.900 liradır. thale111 3.3.Sf2 Sa.il gU· 
ntı saat 15 de Ankarada M, M. V. Satmaıma komlayonunda yapılacaktır. 
Taliplerin beelli vakitte koml.eyoaa plmeJeert.. (2222- 2MO) 

lla11t Vallllftladen ı 
1 - Ellzıl Geba.n yolunun 22_L20(l.'Z'i' 4. 000 kilometreleri aramıda yapı. 

ıacaıı: ....ıı tamirat 16-~942 tarlhlııden 9-3--942 tarihine kadar 21 
gOn mQddeUe ve kapalı zarf uaullle ek8Utmeye konulmuttur. 

2 - Ketif bedeli 1'5868 Ura 12 kurut ve muvakkat temınatı 116~ Ura 
24 kuruftur. 

a - Bu ile att evrak fUDlardn': 
A - Keflf cedvell 
B - lCbiltme p.rtname.a 
C - ll'ennt ve huausl prtname 
D - Mukavele projeal 
E - Baymdırtık l§leri genel f&ltnamut 
latek111er bu evrakı Nafıa MUdürlOfüııden görebDtrter. 
4 - Ekailtmeye lfUrlk edehflmek" için prtname muc-Jblnce bu ite 

maUu.s ICl&zıf villyetinden almmıf ehllyet Yeatkuı ve lkincl maddede ya. 
alı miktar da muvakkat teminat makbusu veya mektubu ticaret odam. 
nm kayıt veaikuı gösterilmeat ve prtnamenlıı dller maddelei'lnde yudJ 
ahkAmı kabul etmek mecburtdlr. 

5 - Ekailtme 9-3-9f2 tarlh1ne ruUıyan pazarteat gOntı aaat 115 de 
villyet dalml enct1men datreatnde açılacaktır. 

6 - Teklif mektuplan beflncl maddede yuıldıfı üzere ekatltmentıı 
açma aaatı olarak tayin edilen saat 16 de l§in 1 aaat evveli olan aaat 14 de 
kadar daim! encQmen reillithıe ftrilecektlr. POllta ile g&ıderllecek melr. 
tupların da nihayet saat H de kadar gelmlf olmuı ve dit zartııı nıllhtır 
mumu ll• iyice kapatılmıf bulunmam lbımdır. Poet.ada olan geclkmeler 
lııabal edllmes. (23'2) 

Umumi neenvatt •danı "'CieD 
Rıtılc AAma SnaıN 

V'Kl'I' 23 • 2 - 1942 

' Buıüıikü radyo 1 
7,80 Program, memleket -.at ayan 

7 ,88 müzik Pi. 7 ,46 ajana 8,00 mOslk 
Pl. 8,15-8,30 evin saaU. 12,80 Pl'OS· 
ram, saat ayan 12,33 muhtelif p.rla· 
lar 12,45 ajana 13,00-18,80 Şarkı ve 
tUrkOier. 18,00 programı aat ayan 
J 8,08 Radyo damı orkeatruı 18,45 Z1. 
raat takvimi 18,55 Fuıl MyeU 19,30 
saat ayan, aJaruı 19,45 •rbut 6 da. 
kik& 19,50 Mahur makammdan p.rla· 
lar 20,15 Radyo gazetem 20,4'5 Bir 
halk türkUaU öğreniyoruz 21,00 ko • 
nuıma (öğretmen saati) 21,15 kanpk 
şarkı ve türkUler 21,45 Radyo eenfont 
orkestram 22,30 saat ayan, ajanı ve 
borsalar 22,45-22.50 Yannkt prog • 

ile sabah 6ğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 

ram 'V"e kapantı. 

~-------._-~, ı·arllıye 1;a•llarlyetı 

ZiRAA T BANKASi 
&nıaJae sarttat: ıua. - .....,_.: ıeoo.....,. nn u,.., 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banlıa muameleleri. 

Para blrlktlrenlen 28.800 11n lla'am!)'9 "'1J01. 

Wt BaDk ..... da lnımbarab ft lhbarmı tu&rruf n-pıarmaa tll U 

50 tlJ'U! tMllUD&nl&ra leD9de t defa Qeldleo.. ııul"& ile 8f&IJdalr' 
OIAD& r0re lkr&m1)'9 datıtdao&lrtlr 

• • Ne ..... • •• .. • U4WI 

• • IOI • a.ooo • •• .. • UIG 

• • tae • l,OOI • ... . • • uocı 

IO . , .. •.GOO .. 
DIKK.Nf • ReaplanDdakt paralar Dlr ..ae lotnde 50 Ul'ad&ıı &f&f 

1Ufmlyeruere lkraml)'e çıkUfl takellrde 4'Gı 20 faal&alJle ..uecektll 
K91tde1 ... : 1J Mart. 1J HUlraıı. lJ &:ytQI U Btrblclk&nu tarlble 

rtnde yaplln 

D..W 0.Miryolları we LiMaalU'I S.h•te 
u ..... idareei ilial&fll 

A§aflda clui, mikdan, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı 

ayn göaterilmif olan muhtellf meıımc-t 9.3.1942 Pazartesi gtinO aat 15,.30 
dan itibaren kapalı zarf uulile Ankara'da ldare binaamda toplanan Mer. 
kez 9 uncu Komlayonunca nra Ue ve ayn ayn aatm alınacaktır . 

Bu lte girmek 18teyenlerin her meD8Ucatm lıiza.aıDda yazılı muvakkat 
teminat Jle kanunun tayin ettitl vesikalan ayni gQn saat H,80 za kadar 
Komiııyon ReialJtlne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankara'da K&IMme dalrulnden ve Ba7. 
darpap,da Tesellüm ve Sevk Şeflfllnden temın olunur. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

ALINACAK MENSUCATIN CINst Lira Ura 

- 1 No. lu U.te muhteviyatı 80,000 
metre aiyah aatarhk bez. 11,0215 826,88 

- 2 No. ıu ıı..te muhteviyatı 20,000 
metre kazalin. 8,900 667,50 

- 3 No. lu liste muhteviyatı 80,000 
metre kaput bezi. 10,2715 770,63 

- f No. lu ııate muhteviyatı 80,000 
metre patiaka. 32,700 24152,50 

- 15 No. l:ı liste muhteviyatı 10,000 
metre pijamalık ve 5,000 metre 
gömleklik Dril. 6,475 fl0,63 

- 6 No. lu liste muhteviyatı 3,000 
metre kırnnzı pll . 7,500 562,50 

• • • 
121532) 

17.2.1942 de yapılan açtk eksiltmeye talip zuhur etmedllfnden 40637 
adet kayın travenln ikinci açık okailtmeat 27.2.1942 cuma gUnü eaat 16 da 
Ankarada idare binuında toplanan merkez 9 unc\t' komisyonca yapılacaktır 
Muhammen bedeli (152U9,12) lira olan bu lfe tıUrlk etmek Isteyenh!rin 
8570,96 liralık muvakkat teminat ve kanunun taytn ettill vealkalan ile biJ'-
111(,ıe aynl gUn saat 16 da adi geçen komlayonda hazır bulunınalan llzımdır 

Şartname Ankarada Malzeme Dairesinde veo Haydarpapda Teaellüm 
ve Sevk Şefliflnde görWebillr. (21563) 

Nafıa Vekaletinden: 
IClmlltme;re konalaa it: 
1 - Bursa Su İtleri Blrlncl Şube KüdtlrlOfO mmtakaaı dahWnc!ekl Ko

caçay Ozerinde bir regWatör ne Kocaçay •t 8&hll auJama k&nallan hatrt 
yat ve in.patı ve KQrQvvetıer deresi Islah 1§1911 Muhammen ketlf bedell 
vahidi ftat eaası Ozerinden '''47'.100., Ura "36 .. kuruttur. 

2 - Ekalltıne 18.8.942 tarihine rutıayazı cuma gi)DO aat 15 de An.. 
karada Su İflert Relalllt bbıuı içinde toplanan Bu EUDtme Komlayonu oda.. 
aında kapalı zarf U8Ulile yapılacaktır. 

3 - lateklller ekaUtme prtnamesi, mukanle pro~. Bayındırlık ı,. 
lert Genel 1&rtnamell, Umumi su l§lerl fennl prtnamealle huawd ve fenni 
prtnameleri ve projeleri ''28., Ura '"70., kurut mukabilinde su tılerl Rete. 
lll!Dden al&btllıier. 

4 - Ekalltmeye gtrebtlmek için lateklllertn "22714,, Ura ~" kunıf· 
luk muvakkat teminat verme.el ve ekalltmenln yapıJacafı gQnden en az Oc; 
gtlD evvel ellerinde bulunan vealkalarla blrllkte blr dllekc;e ile Nan& Vek& 
letlne müracaat ederek bu ı,e mahsua olmak Ozere veırtka almalan ve bu 
vealkayı ibraz etmeleı1 prtbr. 

Bu müddet içinde veaika talebinde bulunmayanlar ekalltmeye lftlrlk 
edemezler. 

5 - tateklllertn teklif mektuplanıu lklncl maddede yazdı uatten blr 
aat evveline kadar Bu tııert Relalltlne makbuz mukabtllnde vermeıttı 1L 
zımdlr. Poetada olan ıeclkmeler kabul edllma. (1048) (22115) . . 

Devlet Deni:ı Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü IJinları # 

~3 Subat' dan 1 Marta kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlann isimleri ve kalkış .-un ve 

saatleri ve kalkacaklan nhtımlar 

B&ııdırm& battma 

hmtt lıattma 

Mudaaya battma 

'Kal'llbl2'1' hattına 

1ml'O& Dltltuaa 

A)'ftlık hattına 

tuntr Birir.cJ SOra; 

Pazarteal 17.00de Ege. Perpmbe lT.00 
de Akau Galata nhtımmdaL 
CUmarteal 18.00 de Ana.farta 8lrkeci 
nhtrmmdan. 
NOT: tı•an ablre kadar llaftllıda Mr 
poeta yapdaaak ve lııa pmta lnellalıa;ya 
kadar ptecekUr. 
tı•an ablre kadar poeta yap~ 
dır.' 
Pazarteal, Salı 9.50 de Çaqamba., Per 
ıembe ve Cuma 16.00 da (Tra.k) ca. 
martest H.00 de (Karaku) Ye Puar 
9.50 de (Trak). Galata nhbmmd•• 
Pazartesi, Çarpmba ne CUma l.OOde 
lMarakaz) Galata nhtımmdan, aynca 
Cumartui 20.00 de (Antalya) Tapba.. 

ne nhtımmdan. 
NOT: Çarpmı. stmJe1t ..U le.ilde 
htanlııaldan Bandırmaya .............. 
wı Pertembe gtbılerl ... il.il da 
Bandırmadan htanlııala d&uDeldıe olaİI 
aralık poeta lf'an alılre bda.r lllft
dllmlttlr. 
Salı 19.00 da (Antalya) CUma 11.00 
da (Buna) Tophane rmbmmduı 
Salı 9.00 da (Buna) Tophane rdltı· 

mınd&D. 
NOT: Badema tmros ,_.lan ,..... 
baldan Paar a&ballı yerlM Salı ....._ 
hı kalkacaklardır. 

Cumartell 12.00 de <Kemal) Sirkeci 
nhtmıQıdan. 

NOT: Çarp.mı. p011tuı ~-
omlallr. 

P azar 13.00 de (Tırhan) Galata nllb
mmd&D. 
NOT: Gldlf ve dlnD!lde OeDola ... 
Çanakka1eye atrayacakdlr. 

NOT· Vapur !lf!fE"rlerf bakkmda her tllrlD maltunat 8f8l'rd& telef• nu-
maraları yazıh aeenteleıtmkden öfrenllelllllr. 

GalMa B:ıı Aceatelltl Galata nhtımı Limanlar Umum !ıılll. 

Galata Şube 

Sirkeci .. 
.. 
.. 

dllrltlfü blnuı altmda 42861 
Galata rıhtımı Kıntaka Llmaıı relaUtt 
binam altında 40131 
Slrkeci, Yolcu salonu 227'8 

TUR Ki YE iS BANKASI 
1 MZ 1IUuuD t lliLltiılU 

Küeük Tasan-uf 1 adet 2000 1..lrauır • 2000.- Ura 

Hesaplan . .. 1000 • - aooo.- • 
1 • 160 • -1500.-

ıMI ~RA~ PLANl , .. ~ • - ı:ıoo- • 
10 ~60 • -~ • UŞb)m.l!:K: 1 !Şııbal. a 
tO l\Jt - 4000.- • • .._,.._ ı Atwıto., t ikin- j 30 • 

~ • - l&'O.- • altetrtn larlllhıl'taek zoo 2~ • -~.- -• 
.. pllu 200 • lC - 2000.- • 


