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l'f7a&lan lM lmnlf olaa illa iki_., '1 kupoa 

aellıreeelı Vakıt olluJDt!ll]arma yalnız 50 kurup "
ılleeellUr. 

Fransada harp 
mesullerinin 
muhakemesi 
'ii azan: Aaun U • 

IUyom mahkemesinde harp me
saileri lıa.kkmda okunan itlıamna. 
me ile maznunlarm müdafaalan O· 

kundaktan sonra hısan ister lst.e
mes bir düşünceye dalıyor. Şu iti
barla ki Fl'Bllsa büyük bir milli fe- 1 
IAket içerisine diişnıll§ttir. Bmıun 1 
liebcbl harp .ve mağ16b.17ettlr. Bu 1 
kadar biiyilk bir milli faelaam el
bette bir mesuU7etl vardır. İş ba
şmda bulunularm affedilmez ha
taları. suçlan, belki de hiyanetle
rl 01muştar. 

Fraaaız mllleU bu faeiaa.m aası 
idDde nıesulJer kimler olduğunu 
aorayor. Devlet reisi Mareşal Pe- 1 
t.eıı'I harp suçluları aleyhine ha- 1 
relıet.e get.iren, Rlyom mahkeme
•lılhı lmrnlmuma sebep olu. lef 
ba yoldaki suallere cevap ,·ermek 
mecbarfyetidlr. 

BelalcDmbunımm 111111 Şef ı-et .......... ,.......... ~ 
Refik Saydam oldatn llalde ......... ommea yddhlmll katlama 
merulmlDde ba&ır bu ... 41ıddaımı dtbddl ~ ;ya&llllftdc. 

Rft9'ctımlıorumuzun ~rmde alllUDJt fototrafla.rmı liJrtlyonnıı. 

Fakat Riyom'da görölea. adli 

muzara ba ınalrqdı temin ec1em1- j -----------------------

24 üncü yıldönümü 
münaaebetile 

STALiNiN 
Kızllorduya 

günlük emri 
Geri çekildik, fakat 

düımana aiır darbeler 
indirdik 

Kızıl bayrak 
Euuelce dalgalandıiı 

yerlerde telrrar 
dalgalanacak 

Môskova, 23 ( A.A.) - Kııulordu
nun kuruluşunun 24 üncü yıldönil. 
mil münasebetiyle Slalln bir tün. 
delik emir neşrederek bilhassa de. , 
miştir ki: 
OOşmanı 1.eninırad kapılarından 1 

kotacatız. Beyaz Rusyayı, Utran· 
yayı ye Kırımı kurtaracalıı. Ve , 
kızıl bayralı evvelce dal1aland1l1 
yerlere tekrar dikecetiz. ı 

~· !1' bü';::J~;t;.::~!:!.~ ·ıngı·ıı·z ka ı Cav·a 
lerin hududu da o nlsbett.e geniş- • 

:.~ı:::::~1!1:°::: binesinde denı·z 

Müstevlinin heı:imetinl tamamla. 
mak için birlel)miş olan milletler 
bilyük bir gayret sarfetmesini ı,. 

tiyen Stalin Bitlerin sürprizin nr
dlli ilstünl~ kaybetmlt olmasına 
ratmen majlup olduluH inanma. 
masını SoTyet mllleline ihtar elmiş 
tir, Sürpriz "Alman kudretinin ihti

0 

yatını teıkil eden bir unsurdu .. 

Uırak clenlzlerde harelE&ıta ............. 80lllS n..&le dönem 
lllrAhmlldlebıllleı.a 

H,ette mttıt;erekttr. 

(Dft1amt Sa ! Si . .6 de) • 

li:;cıa":!~iin=~: I Beş nazır da-. harbinde 
al.mu saçhikr Mdeoe Biyom'da , h d "" • I J • 
bikim1er1n karplma çık&n1an1ar- ı a egıştırlıul Bir Japon kruvazörü, 
.... ibaret olmıyaealdı. İhtimal ki ı torpido filosunun 
bagiin Vill htlktimetbıl t:e§'kil e- Londra, za <A. A.) - Puar • 'mühim" • bı·r kısmı 
dealenlea bir lmmı da maznunlar ıııkşamı bqvekAletten uağıdaJri 

tahrip edl.lcli UM01da balaaaeaktı. Gerçekten beyanname neeredilmiltir: 
harp • meıaaDerilal tam bir adalet A.p.ğıdaJd tayinlerin yapıldJlı Loadıa, IS (AA.) _ ar J&-
dldreeinde Ol'taJ'a ~ ancak bildirilir: poll tnm..51' moa. 1Jir t.arpi -

• tanda taldbatla mtlmldin ola- ııtıatemıeHt namn: Vllııaat tıo mahrlbl fllomnun baylk ıa.m- ı--=•=-•eri öven bir 
lıllirdl. Cranborne, Hamiye -.n: 8lr nm tabrlılle netlaelenen Caw 4e- ... a&&A& 

Öyle görlbdlyor Jd barlee .karp James Grigg, Ticaret nazın: Hurtı ı:.isl muharebeei Japonlar için pek makale Defrettİ 

GANDI 

olclaiu kadar Fraua efkin umu- Dalton, Nafia ve binalar nazm: ı ağır kayrpJ.s.rla bitımştir. MUttefit G• ı• b• 
m1yes1ne kartı da zalf olan Mare- J. J. Llcvcllin, lktmadi harp ntm• donaıuna ve ~m hücumu iZ 1 lf 
tal Peten böyle geniş öl~üde bir n: Vikont Volmer. fevkalade muv.affa.k olmuştur, 
Wiy• ...... w yOıhnla pt- Daltoii, Gg _ .... .... • ...... ... cı-...ı ~ IÇtimada 
mekten lehdlr. Riyom'da harp me- imda bulur.an ve timdi tayyare nbı Londadaı1d haberler bll'Gm 
sullerialn ~ealni lınkln dere- ietilıBallt neatttme geörllen al - tarafıqllan netredilea bir teblil. 
=ıtttr~!:!ı::'ye:t .;!:!:; bay LJevellfn'in yerine tiçaret ~ Japool&nn Paa adamı apt 19n Hindiatanın müdafaam 

zniığma tayin edilmiştir. g6nderdikleri f"ılomm bilyWt lamnı- •• •• ··ı k 

Şark cephesinde 
. 

20g0nde 
Ruslar 56,806 esir 

verdiler 

Pravda pzeteaine söre 
harbin 

Alman 
zayiab 

6 milyon 
('f a.m J incide) 

MISIRDA 
Partiler mebus 

seçimine muhalefet 
ediyor 

J\alııft, 11 (A.A.) - Nalıaa ı-
lfUlJD ~ Vevft pa.rti8inin ~ 
mevtiine ge~i üzerine dlier' 
partUr iki martta yapılacak melJ9 
aeçimini boykot etmeğe ika.rar ,..... 
mişlerdir. Yapılan müzakereler -. 
aanda.ma pa.rtina m•ıhalefet pmıU.. 
JeriM 10 ve ma.taltHlel'e 3& me
bmduk tA.!lkllfi bbıı ı ediılmeudııııt:. 
Her ne olal'a olsmı V ett JJU1,ili
nm ebeıiyet ı....ı.uatı 111111a1t -
kaktır. halk eepbesl hUkimetlnln muhake. Lord v~r iktmadt harp ne· nm tahrip edildiğini veya lıaan. gonqu ece ı 

1De9i '8kline get:lrflmlfJtir. zaretlnde Daltoou istilıll! etmear.. uğn.trldığmı büdirmektedir. Tliı - QıantaY'lflk,ia JDnıdilltandNri f~ ------------------------
Rlyom bi.ldmlerine göre Fran- tedir. ripten kurtulan gemilerden yalnn allyetl deftlD etmektedir. Çin Ji-

li&DID fell\:eti 1939 dan, yani harp (Devamı Sa. ! Sü. ! de) bil' tanesl bçabllmittir. deri, Hhıtllerin fnsRiıslerle 111*-
sı-tfarnaw4aa 9"'el memleketi Jiar. ili yapmalarmı l•teıbn, lıw!Jis.. 
be banrlamam11 olmaktan ileri gel- 1 1 &erin de Hlntlileıre ~ anl&1ll :g:a cı:.:3!::!!=:,~~= Parti roman mUkAfatını kazanan aser =-~ :=:: 
nin he5abma kaydedUen bir milli .mcte lneilUılere brfr aevli Te 

... dafaa ihmali, yahut vatan hl- sı·NEKL·ı BAKKAL eanı ifade eden,... bamm bir 
yanetl demekttr. Harp patladıktan Detfıcetddlr. G8adıl, t.solaı.t k-
!IGBra ne yspılBa mağUlıblyetlD öntt. mektedir. lngHslerilı miti* bqı-

lwltmmerı tepı1&19b1a1dl1lalJOrıaxz 

Hükumetin yardımı lazımdr 
ne sr;eçilemezdi. Yazan: AHMET HAM D i TAN Pi NAR .. yılmak ,Gyte d111WUD, inde-

leriniıi daha lli)Wle lmnetlenılll'- llaıJ~ liılelıl berber ..ıo- bu büılerce genç de bmim ... 
tıte harp menltt sıfatile 90rgu- Halle PartialnlD açJDJf oldutU ro • bir ha7atm romamdır. Kulw'rirl öt. nf kaydetmektedir. a..m. Nari ~ yUl)'or: I (meelJt bir yuva) mn tdi baf91· 

J'& ~ Maretal Ganılen ile Da- man ve hlkl.ye mtl.latıekaamı çok..,.. denberi Adet oldutu c1bt, tek bir_. Gelecek cama ıtnll, Delhlde ps. ·"Evlenmeyi tepik için ne etil· leri ile avunmaktadırJıar. 
ladye, Blum ve arkadatlanna Is- ciıtım blr eaer, aaiz ve muhterem k&JI, e1aa kabramanJanmn talll1e U. li bir tatılae tçtimiııı )'9~ Te ~?., a.nl&etlnize gelea :e.ı ~n evlend• d cimi 
nad edilen tmÇ budur. proteaör ve romancı Halide lldlb'ID yattan tıecrıd ederek naktec:lecell ~ Htndi9ta1Un mWaa eeıialan ko- cevaplan dMatle tMdp ediyo- mftmktmıetümıek için fllılıeıilio 

11arep1 Gamlen bu isnad ka.11ıı- "Sinekli Bakkal"ı kuandı. otu ~ de blltb •tr&tlle, tıaklf zavtyeslnbı J'llJIJUlacaıktır. nmı. Bir beki.r mfatile ben de bu bükimıetçe bazı kolaytılder J&lte· 
amda kendini müdafaa etmedi: neyi ıreoen uzun Te çok Tflrlmli bir ihata etutt btlt1ln bir ufultla ~ Çanb.Ytet'Jll bu jçUmeda bolun- bmueta bir 1ta.;: 116& aöylem.ak i9tl- ribııeei llznnmr. Meaell: 
''Ben \'atannna hizmet için elimden çaı11ma devrulne bu vealle ile uatJ. trr. omm lehi Kıs Te-ltlk'le JDm1De mam bir ihtimal oluak akla gele. Yoftlll, 1 - Ayl4 gelirleri 30 la 40 Ji.. 
geleni yaptım. Fazla b~y söyle· ıan çelengin, sanat ve edebiyatı ... (D~ı Sa.! sa. z de) • bilir. ...-Bad)'o guetesl - 1 YJUaı,lır yalıuzlılğın yıpratıcı a.. ra olan evlilıe!den vergi abnamak. 
mlyeeeğfm Mem1eketlmin ve ordu- venlerl 11eTindlrmemee1De lmkl.n yok. m.pan i9iDde Jrln'enO'Ol'QID. ile 2 - YiyecdE, giy:~ "918 )'lllra-

~=~::--:;:i. dttşUnerek sUküt 1 tu~lnekll Bakkal, !renklerin •'Nehir · ı ~EPHELERDE DURUM 1 :::=-"':r": ... -::.ıı:: ~ ~bllm~,....n:~ 
Acalı& Blam'tln iddiası gibi Gam. roman" dedikleri nev'e dahildir; bu 1o _ , _ anpiıılılı: hl4J.alan ile avuıımadı- za.nçb ailelere mahsus olmak Uıle-

lea haldke.ı. bir tazyik altında tiba.rla blr ferdin hlk~.S. deltldlr. o ,_ btıt' seoe h~ yok glbidiri ,.e hsMr koopera.ttfleri açmak 

:. ·:m~:.~y°!:nı':°'::; 'ı :bade= ~:n~~~~:. :.;:: ,. L HARBi BAŞLAMAK UZERE =t :1i;; 1: ~~e gz~ ~;~~~re=~~ 
eöylememeıkte mi balda? Yahut moda.lan, battA c;ok huaust t&lU olan lr f bir deyi, batta. kendnı bile ida- bulun.duracak ~ ba.kım e'Y'leri· 
kendini sözle müdafaa edemlyece· 1 ___ _.:... _____ ....._ _ _.. ________ ,..._ ___ I ŞARK .. *-YA --•, reden Aciz oıduğumu göz önllne ge- m eeaslr bir teşkilat dahilinde "" 

........................... _._. ..... ,~-..:..•~'---.-.· .. _... ve&4D v.,........ ~ v..ldJzlı bul·-~- ~ iinl dD~düğtl için mi sükfit et- - 1 Şaft de ili- ,,_ ,,_ .. an vaz ~it.mat ve 

:tn":::::1im::01!:1:r.u-' Çocuklu babw ~~:-f?.-E a=:~=::.=- y.:.1.ı=·:::::..u.:.::. 
Şa bdar var ki bwt yerinde ya neorettJll glndelMr emirde 1110- ~. rakaıı düğUn adetlerini ortadu. ka 

s8ldit llJ;rar demek olaeağma göre ı uwn harbin befllyacalmı bMlri- 1 Kemi~, lrıW\Çlan beDbn d&rmak. 
beDd Frauuun feliketJ karşmm- yor. Bir Alman guetelıi de, .-rk !;Uli az 01iıiı ~ jl'J)Ç Tar ve (.De1ıcımt Sa. ! 8ü. 6 a" · 
da kendi saçnnu iDki.t' etmekt.e bir ı hareld.t:mda 9'mdiye lradar llıla-
faycla görmemiştir. "Evet, ben mlan zaferleri ~rek l&Yle 
mesulim. Fakat benden batka olaıl (DlfJOtllt St1. ! Sfl. 5 th) 

Günl~rin peşinden: 
!RIÇla a..~keri tefler nerede!., de
mekte kendisi ve memeleketl ~in 
menfaat değil, belki de zarar oldu- 1 
inna hesap etmiştir. Mareealfn 1 
sttkOtu böyle bir düşüncenin netı. i 
ceıııi olabilir. 

.HarpUı strat.ejlk ve ~ hata- ; 
larmm ve ba hatalardan doğan ' 
mesullyeltere gelince, bunların ' 
tetkiki boglln iıpl altında olan 1ı Jl'nlltla ~n ~ten u.rarb, bel. 
ki de bnklnsızctrr. Onun için l<""ran- J 
llD la&ldmlai Fan..418111D harp vazl· 
yeti De a1lkah cliplomat!k münase-1 
betJeıotne hiç t.emu edllmedltl gib1 Beyotıu HalkeTl taratmdan çok çocuklu allelere verilen mOldlatta blrlnd-
hutıln '""k \'e idaresine ait hata· llti alan'" 2G Ura kazanan 11 QOCUkhl Tenemottu'yu doku çoculu "eti 
lar lzerlnde de ~ dumıam"1ar- ile blr arada g&1lyol'llUDuz. Diler Ud otıu çalıpakta olduklarmdan grup 
dır. Blylellkle harp mesu11erlnin 1 ta yerlerini aJamamlf)ardır. Ten4ND0111l'nun &Jda kmDm 10 liradır. Yirmi 
ınmrna en dar bir çerçeve içinde selellk eTli bulunmaktadır. QocukJann en bQytlltl 19 yapıda ve en kOoOIU 
daıaltmıtlardn'. de bir )'&fllldadır. Bundan baf}ca bir de Jml dQlacak QOCuklan bulUDUJ'W. 

Aziz Ak Gül ve DiKE 
Dün alqam vefat etti aı .... kılın uzun llU.rmeıli, ..,_ 

l*lanD liddetli olmam tabii o!•-
Teemilrie haber alcbimusa p. rak 1-ğta.rda. bahçelerde çjçekle

re, .tatanbu-1 umumi ~i w c... ' rin a,pme.nı gecllrtirdl. htanbul
lmriyet halk paıtlat btubıal ~. ds gec,ıen aene fUhat ort..,..,,.,. çi
yeti idare heyeti 1-Ddan Asü: çek ~ badem ~llln heıaılls uy
Ak di\n gece kalp selttelllndea ve- Ddadll'. Belki aiaçlarda çjçekler 
fat etJnift.ır. Aı.ia Ak, 319 ~· martın ort:l8ma kadar g6rtlnmiye
de Harbiye mekt.et*ıd• iyi dere- ı ~ektir. 
ce ile neıtet et.mit. "Jmll ll\lddet Kıem bu eene böylece usun 
Rumclide a81ted vazifelerde bulun- IÜJ'me&\ umumi bayatı filpbeaiz sı
MIJI, Meşrutiyetlo tl&nmdan 80lll"ll ı kar. K&lıür odur. darlığı bu 81km
aekerlilrten tstifa etı.: it ve İttihat tı)"r bir tat dab2 artmr. .Ancak 
Terü.ld pertlainde lliyMI vulfeler l latm .amuıı'lda ve 80ğ1*larm 
a1anık çalJlllUI, htanbukm eenetJi. tiddet1i olmeeaa bir fayda,,... ki 

(.llm.NM Sa. B Bii. 6 dll) t.u da ~ gcke. hNıMtn <it-

çekleri aldatıp açtlktan eonra tek
rv IOğuldvla bun1ann. claiUmıeei
:ıe .sebep olmak tehliketlinıiıı lralk
rnaaıdır; diğer taraftan kıt içinde 
ool bol yaimur ve .kar euya -
t~praldaruı iDrbeJıardaıı yam .. 
rcrken kuraklık 'tehliketıine ta• 
tılgortalaııml!J olmamdır, 

Bu hayatta dSı:eııaiz gll olmu 
yor; bir takmı. dtkenletin de ı4M1r 
:inden fayda.lanna&k ~ ~ 
katlaınnalr llma ~. 9-" in~ 
ı:ıin bir yakulpn, ~ ,._ ...... . 

in'9l 'ft!' 

HAS.Alt iCUllf l~ '. 



VAR 1 T 

Sınekli bakkal Şark cephesinde Sglln'ln Kııı,ordu!' 
ya gGallk ıml'i (Baş tarafı J inı:i ''n"'<''"t c!egıldır. FercgriııJ (mU$li.ıınan oldu~ Berlln, 2 (A,.A.) - Alınan orduları 

• nım.m. ÇOÇUkl&n Rc?t.a .hıımmm l'ıl. tan BOnra Ô$m&n) ı;enç karısını Ee\o )Ja~kumandanııgıııın tebli~: r Ba:; tarafı 1 itıct :Sfıllfada) 

Vişi filosu endişe 
uyandırıyor 

u - 2 - 1942 

iTAL A 
Tuna devlet-

V•ninston. 28 (A.A.) - Bura. • 
daki resnıi mcıhfiller, Vi§i hUku- ı lerı konferan 

ka""Sinl :ınlatırken .A.bdilthannt de\• -...!.-1. beraber onu kendi .,lhnl hnya.h Doğuda. dU•mıın cephenin bir ı;ok et il ~ 1 . - 1 J- _...... ... .. w ~ :ı 1J so7. crıne şo~· c f.1~~!Jm et. 
rı.ndcki tsUınbutu b!zc en karn.kterı.-... nı doldurab ıecek kudrette bulmaz. ' cıılmleı inde ku wcUerlnl lıiç c;ıjrgcınc mi şiir: 
tik taraflarl?e verir. Vakn Slnekli Reb!aya gelince, R§k yUzündcm den ntc§ hattınıı. sllrm.-k mırctllc !ay. Bu unsurun ortadan .kaybolma 
Bil.ki{ i ıcı,d·• aiti Uç ... k, c!ııt PLr 00- tµı:ır.ıe~· .... , dini.'ll I\'~ .e1ıd)'esinl ıunı:.- dasız hlıcumll\nn::ı. dl'vnm ctmi~lır ~iylc nıc\CUl milsavııt~ızlık ela orta. meti filosunun ve bilha.saa Ceza- ı -

yirden Tulonn. gelen Dllnkerk zırh- 1 d 
ı~ harok~tı ha.kkmda cndi.,c sına a ınma 1 
ı;;oırtermektedır, 

akta ba :lar, Co,kkall)lc, ;pnedyje, [tarak Sl.11ekll !B kkal<lı.ı çok orta bir Du km:vcllcr nğn· ka)ıpiara u ranıı ~ ıi. n kalkmış oJ:ır.ıığı için harp şlm. 
1a p eo;lcrll . kcndismc hD.8 hüzUnlU hayatı kcndisllc bcrııber payl&.şmş.p lardır. ıJI Jı:ışka hir şekil nJ:ıcoklır. Bu un. 

'':&.'\" rı ve sefıtl~~ hepimizin görd\l. razı olan bu. adama kendl!lnl liyık ~. Doncç hn,•zasma ve (loğu ec;>hc · sur orladnn kalknr kolkıunz Alman 
llm tanrdıtl'ımız, ve 'Beyoğlu lstan- remcz. Blrlslnln içinde dolmı~·aıcalt sının ~ltllal kesimine karıı yapılan ha. ordu unun eski Jrndrellnl nmhofa· 
~u ·utmad n evvel Jçinde oturdu• bir bofluk öteldnln etrafinda kUçildlk \'& taal".ruzlarr ~nasında 26 bollC\•lk za elm('df~lni on hlldl eler fshııt 
:uı;nu~ sokakhırıle.n blrl .. tıte bu ao. lıUvlyetlne Slğmıy;ın bir llem vardlr. l\tıto.rı ciddi isabctlere maruz kalmı~. etmiştir. 
:a.Jrt.a oturan ve bUtUn kom:tul.ann:ı Fakat doktorııırnı bUyUk tehlike de tır. DUıman tlo:;tµ ~phcsinde c!Un 14 So\"yct mlUctini henllt bekliycn 
'1ltit;ıtl blr cchcnn•m \."C nh1rct l•orkı:- kurtardıkları çocuk bu ıılle hayatını tayyare kaybedilm ıur. "t'llm müctıd('.lc" den bnhscden 

:.ı le dUnyıışt ~md:ın eden .tmnmın kurtarır. \'e b1raz sonra d nlCfıut.ıy1..~ Bir ııonkiınu.Hfan 20 fubat 1942 ye Strıliıı ~unlnrı sö)lcmişlir: 
Fm e ııdlı b1r kızı '"ardır ltl .semtin 1lln edilir, HUml Beyi katma uıa kadar üG.COO esir almmL,ur. DUamo. • Znferl hnıırlnmak için cephc)·e 
neııcz olan \ cmıı hııya;ttan çizcllcr )-ardım ettiği lçln Tal!ı:ı kılebcııd ola;.. nın tığrachğt kanlı kayıplar bu esir yen ı birliklerin gündcrlln:esl lii. 

Sumner Yeis. bugün basın top
lnntmnda, BirlcBiJr Amerikanın 
Fransız hiikfımctinin gemilerinin 
kontrolUnU idame vo muhafaza. ct
tlğine kuvvetle ka.rı1 olmak mak • 
sadlle Fnn!1ız :filosunun durumu
nu bUyük bir dikkatle takfp et
mekte bulunduğunun söylcmi§tlr. 

Almanyanm teşebUsü ile toplanm:ı. 
eına karar wrllen Tuna devletler. 
konferansına Almanya, .Slovakya, ı.ıa. 
cati:!tan, Sırbüıtan, Romruıya, Hır.·ıı· 

Ustan ve Bulgaristan lştlrnk edecek 
Ur. lt:a.Iyaııın f~tlrak ctUrUmemesi dUc 
katG ıtıyıktır. İtalya, Tuna U:crind· 
topra[;'l olmamakla ~raber, nehir iı· 

zerindeki .seferde llgfsl olduğunu söy. 
llyerck l~tirakte ıSrar etmlı:ıtir. Hoı p 
t:n evvel Tuna kont:era.nsmda ltaı~ ıı • 
nın dıı murahhnsl:ırr \"ardı. 

- Rıu:ı~·o GraR.t~ı -

arc.ls yaptığı tAklidlcrile bUtnn ctra. ral{ göndcr11cccğl söylenen Tcv.ı:t o~ ııayıı;mın bir çok m1alldlr. Aynı mlid· zımdır. lfodüstrlnin üah:ı hH~·iik 
,,.,, •Mndlıdl,. mc•'"•I eden Kız Ter.·- d"ner. det zarfınd:ı 060 tank. l7SO top ve 1 1 1 li 0 ..... """' ,...,- " gııyrcl er e ~n ışması 1 ıımdır. r-
.kle illabasınm nuıu olmadan c~c- Sinekll Bakkal muharririnin bütün her ne\'l<!en sekiz bini mUtcen,iz nra. clu her glln dahR hii~ ilk mlklnrdn 

ur. 'ıc,"fık'ln dayısınd3.n kaluu;J 1e. eaerlerinde olduğu ı;lbi her §tYdt'D el'• b:ı ~pl "'°Ya. tahrip cı.lilınl!Jtlr. Dliş • tank, ta) ynrc. lop, mlralyöz ,.c 

Pasifik harbi 
---------0---~-----

M us ol ini-
~a.nwı baldtally 11 ndlı kllÇUk blr vcl bir karakter ı"Omanıdrr. ml."l.ik man cephesinin tcıis1ndt> hn\·a hUcum. sair siliıhlrr almalıdır. Ordunun (A,A. dan j&ısnltılmı,.tır.) 
dültk&Jıı \"tlrdır. Babııınnın bUtlln dlnt tok ve tc!errunt.sız çı.zgllcrle tdcJ.a lnril~ d:ıha bir tok tank, tup, !{atar Y<' ku,'\·cli bu m Z<'mcyc b~§lıdır. Japnolar se\•küleey!ji ehcmıniye-
"al!l>dine ve nc.,dcn kaço.n ağHba.§- plhtlk bir madd den yuguıııluyormu• airo t~hrlp ol11nınu11lur. Aynı mu.J ti olan J .. :ı1'at'ı ittgal etmişlerdir. 

" A ı rf ct $ d .. 11.ıKs.wwız AT..ıUAN .uıı.ı.rfft:ı:ı B' ı Jtp;ıa s::ıblp olan Emine Tcvükle, gtbl bUtUn bir kalabalık gör.UmUz;D.o ue r.a uı :ı. ovyet lıa\·;o Ot usu unva ınnanyn cephesinde faaliyette 
.. ft b ı 1 d d 11 1·1 ·99 t 1·0K1~11ımK nrıGtr oın b 1 ·~~i ve. oyunculuğu bırakm.z.k ve önUndc yo.va~ yava,. canlanır. Ve on. mu ..... rc e cı· n e u r 1 mli' li ay. u unan tayyareler 49 mUltefik • t.u (l!ltltlnı ışıotmck artl~ cvleı!irlcr. ııır cnnlaı:dıkta dUn dl)ebi~ce~~ yare, ta;n'lıre ka1'r koyma topc;ıuım to. Stolin kızılorclıınun :\lmnn mille- Ulyyaresi tahrlp c~lerdir. Ti-

I)ıka.t. çok geçmeden mlzaç ayrılığı kadar bize yakın olan bir haya~ 111(.• rafmdan dUJUrlllmU,, 160 leyy!lre VC' ı.nj yokelmck istediğine dair or. mor adasının Portekize ait kısmın
ıı,ra.dakl qln öldllrtır. Son bir gny:rct• 8 ıcıcrile, tczndla,ilc, -=ok hul!uııt renk yerde tahrip cd lmiıı ~31 tayyare kny. l ı~:n atılım fikrin "hnln '\'C .snçmo :in Bllli bava meydanı da uptedll-
ı Em.ine, Tcyftk'ln sanalkl.ı- ynradılı.. lcrtle ;;ccmııı zamanın 11ııılcrlndcn çı. b~dllmıştir. ımruı l:ııyıpıannın 127 lılr iflircı., oldusıınu hclirlerek uc. miştir. 

nın 

makales· mm Jlcalarma uyııralt iflmni bozc.'lu• kar. tayyare olmasına mukabil Sovyet ka nıi lir ki: llfUttefUc membalardan ı;elen 
ı.ı .dükkı\m dtrler topl:\rsıı da kocası. Sinekli Dakl;al aon dtwlr Türls ro- yıplan bu ııuretlo topycluın 1159 tny. Bu mulmrcheniıı JIH!cr zümre· Mllltefıİ{ menbala.rdan gelM ha-

11.oı uç;ıı1 te.blatl ne nnlııpm dığı için manmdn bir merhale oldugu &'ibi yaredir. sinin sonu olması mııhtemcl ise berlcre göre: Reııgcmun. §imali 
oıı!Saç ayrılmnğıı. mecbur kalır. Rcbln ym Htllldc Edibin 8,.~rlerl uuındı dtı So\'yc:t tebti~ de hu zümre ilr. Almırn milletini 5:ırki!\in<.leki mUttefik kuvvetler, 
bu nrım k:ılmı§ aaadnt.ln, ~ma lllr merhaledir. Hıçb r romınmcla 1J.jl,. \foslıonı, 2R ( .\ .. \.) - <1ecc r.l'.şro. \'C J\lmnn tlrvlrlini ~:ı:.ı•lııııılırm:ık Japonlarla çok ci<l<lctli muharebe-
r~ındcn eoııra doğan m<'yvaardır. )Uk muhnrrirlmh: kahramanlanm hınan Sovyet tcb'lğln k: gülünçliir. JTitlrrlerin gtirih1llp kay Ier yapmışlardır. Bumda. beş giln-

'fmik, o zamanlar çııl: T.UhtU olan kendi hayntııı.nnc!'I \e t.aıacrinde bu Rucinr, Alman mukavcmcl\111 kıraık holrlııl,J:ırınt f:ık:ıt .-\lrn.m milleti- riü'r fnsılruıız bir muharebe devam 
lıtanbul hayatmın tam akal olan btr ltllc.10.r ııcrb.?!t bmıknıı<mı~tır. I<ttap, tan sonrn cenup crphc:ılnin bir kesi • niıı 1111 .\iman ılcvkliııin yerlerin. otm<'.klcdir. J:-.ponlann işgali al
I"QaJ)Jılktur. Jö'ekat bUtUn uçart neşeaı. f:ıh•ty~t ml2:aç, vcraaet, terbiye ~lbl mlode bir gtın~ l5 köy ı~~al !!tmf;ı. de knlrlıklımnı tıırlh hl7.e ~lSslcrf. t:nıd!1Jri Denpe~ar tayyare meyda. 
n~, ctrrıCım J§riİl" aJey ~mc kııl>jljyc. t;ircı>k dllrtlnOlçı::elo ınerlcl~ vu.ct.ınr.. !erdir. Almanlar bir tek kÖyc!e 600 ölU ''or. nma hUctım edilmiş, Japonlar da 
tm r tmm ııu<:lfizdjr. ~mudan ııne rafın"» t ~hkJ~JJ 1ıiç lt.r bırakmı§lardır. Rualar btirada Hl tank . St:ılin "Kı;,ılorchıııun Alman o. Cavada bir çok hava meydanlart
C\"\'elkı dargmtık devresinde. ıinirlc.n- zıuıuın B)Tılıntız, \" uyandırdı~ı ı;uaf. H maklncUUlCel<, 8 eiper havan topu ).)n lıcrşc)C .karşı dııyduı:tn kinle nt bombardıman e·tmislcrdir. 
dlğl ınaballc halkı imamın tnlCU<aUlc ıer, Adeta, tıpıı.ı hayatta olduf,'U gibl, \-,: :>D ııııhrn topu aımıo'or \•cyn to.hrlp .\lın:ınları yokC'lliği 'l'C lmıımı için -----o-----
mahkcnredc ide edilen bo§Snmadan lılzc ı;aoocc mU§ah~rlcnı 7.Ôl'n geliyor ebni~lerdir. lıil' <''İr nlm:ıdıJ;ı •• yolıındnki id()i· Cepbelerde durum 
ııonra aleyhinde o ka.dar çok gürültU hl&!inl ,·erirler. Batıkıı. blr köyd yapılan bir ~arpış. :ıyı da tck7Jıı etmiştir. Alınanlar 
\'e dcdikod•ı yaparlar ki AbdWbaralt Sinekli Bakkalın bir huııu!lyetl de ma. esnasında Rumen piyade~! bozgu. 1cslinı oldnkları zıım:ın esir alın. .'Baş tarafı 1 ınd saııfada) 
: rndlstni Gl'llbo'uya. netyctmcğc mcr- kitabın garp AlemJnde uyandırdığı bU· na uğrnlılmlJ ve tıçUncU bir köyde Aı. mııkltı faka1 te~lim olmak Wcnıc- eliyor: "Şa.rk cephe.sinde müdafaa 
illr kıılır. Annesilc clcdcainin araıım. ~Uk ye heyecanlı kabuldür. unutm~ manlor.200 kl§l knybetml~lerdiı'. dikleri Ynkit imlı:ı cdilntoklcdirlcr. muharebe i devam ediyor. Fakat 

da bUyUyen fakat g6rmcdit1 ve tanı. malı kı romanmı daha ~\'\'el bir kr• Cenubu garbi cephesinde Almanlar Kızılordn lııı ı\lnıanl:ırr, ı\lınnn ol. l<'illn·erin deıiiği gıbi Alnıan p.iya
madığı oyuncu ~vflk'in birçok ka• re de Jngll!.T.cedc yazmış H lld.. dib hlrkaç kere mukabil tnarn17.a geçcrclı dııklnfl it;:ln rlrğil ıncml<"1'cti cs:ı. dc&.nil\ h:ırcketc geçeceği ~at bir 
blllyctl<'rlne varla oıan R"bla gllıcl Hanım, arn.mızda. bir garp dıllyl1! ibda Dlnycpcre cıosnı yapılan Rus ıuyııcı ı·cl 111llına olmok isledikleri için im gün çnla.eıık ve o za.ınan bolşevik • 
~s ldlr. Dcde1ılndcn hıfza. bqlar 'fC ;ı.'tlpan tık m•Jharrırdir. Rıı ltıbıırla nl durdurmağıı. t4?11ebb1is ctınl~lcrse de lın clmekledir. füiliin orchıltıı slhi plütokrnt 7.tllttazllcrinin mahiyeti 
az zamanda semtin lludutlarmı a§an Sl .. cldl Bakkal'm garplrlııpı:ı tarihi muvarf'ıı.k olamaml§lardır. Kızılorrlu da memleketi fstiıa <•ıJ,·n· anl~ıl~lır.,, 
'bır l'lohret kazanır. mlzde mUhim addedilecek bir me,·.. Sovyet lu~l1'.rl dU;ıman taarruzla. !eri hanı:ti mlllctlcn olurs:ı 0 1 un. Falcttf ~ cephe&, bUllln 1u 

Biraz BO!lra onu kUçUk bir kız ha- ki! vardır .. 1'"akat kllııhm asıl g\I.. rınr geri pilskllrttQklcn sonra ileri ha. lar. yokclrııek hnkkına mnliklir. faınla.sız l/.r harp tıalıası oL-nuştur. 
!ız olarak devrin zapUye kwnandanı zcl ve bilyllk tarafı yeril olmaın, bize rckctlerine de\'am ederek 8 kOçUk fl/7. GBRI ÇEKiLDiK! .. FAK.1 T... Bugün Lcningratta, Kaliııindc, 
Selim Paşanm konağmd& gtirUrUz. Sc- ı:.lt ı;eylerlcı dolu olmaııı ve cemiyet köyü geri almı§1ıı.r ve Almanlan ağır Almanlar seri bir nclfce almok Smolcaskclc en şiddetli muharc -
llm Pa§anm konağı d~vrln yükaek ta. hayatıml%Ul çok milhlm bir dlSnüm ıu~m>Ina uğratmışlardır. iinıirliyle bi:r:e haince tRArruz ettik· beler oluyur. Bir hamrc göre Al-
b&kadakl bUt.Un zilınl1't nynlıklamıı yerinde ondan kesllmlıı bir mo.ktıı. gt. Cumartesi gUnU Sovyet have kuv _ !eri :tamnn Hiller yeni dClşmanına DJ.l!lllar Smokıın' harbine ihtiyat 
;z'öat~ren bir muhttUr. Pao& mesull • b1 cnnlı, vazıh ve her tUr!U manyerdrn vctıe.rı oiddetll bir taarruz nelicesındc !Myık oldıı~n klymeli ,·ennemlştl. kuvveUed de :ıovketmişlcrdir. Le .. 
yeW vazttemıın yUklerinden !lraat bul uznk bir aynaaı olmamdır. iki Alman taburunu cla4ı'ıtmıe. mUhlm Rİ7: J.lcri çekildik. Fnk:H bunu Ya. ningrat.t.n. ~ lnınıılarrn mukabil ta
ciukçn, yine efendisi glbi marang-orıluk- Hiç §Ur yapmıynn b ı kitabın bU • .miktarda malzeme ta'hr1p etrnt ve bl.r nrk n dO nıan• •ıtır darbele" ln• arruzlnrı dM.'TUll cdiJ,or. Bütiln bun 
1& mcıguı olur. Romatizmalı karısı tiln bir gc~mlş zaman ş!lrilo dolu oı.. cephan" dcpoşunu ha\•aya uçunnu~tur. <lirdik. D!işmnnm tlurdunılncılıın- uırm üstUndc _ynp~k harbin ne 
Sabtha !hanım tam eakl tcrblycnl.ıı ~ dutunu da .söylemek 1bımdır zannm- Kerkez cephesinde Almanların bir dnn TC nihayet bozguna ulfnıtılnca. kadar ezfci olacağını tıı.hnıin etmek 
run bırakbğr karakterlerdendir. Get.ı. <!aymı. mukabil tao.rruzu Sovyct top~ulıırı to.. f{ındıın hiçbir zaman ~üphe etme. güs değildir. Ubya cephesine ge-
ni DUn1nev ile geçtnemezler, eeki bir Azız romancıDlizı çok hAIUı uuygu. ra.fmdan nıUeııaıır blr aurette bert.arat ı.!;k. Nihayet Kızılordu icin tanı- rincc. İngiliz tebliğinde §Öyle dı:-
yetıştırme.si olan bu DllrrtlneYe kal'Jl ıanmla tebrik ederim. cdUmlftlr. Açılan baraj ateııile to.nk· nıF.a ı;ctmck sanli t"tıldı. Düşman r.iyor: "Tim!rnt'ye doğru bU)''Ük 
adeta bir si!Ah gibi kullanmak istediği .\hmct Jlamdi 'l'.\!'\ı>J?\AR tarı1an rnUrel<kep olıın cill~nııın ordu. 'Tikt"inde Ye Rostofla, Kırımda son. bir hare.ket ınüf3}ıcdc edilmiştir. 
ycnl carlyc,,i Kanaryanm da yav&§ sunun ucu piyadelerden mtırekkep o. ra Moskovada. maylııp •('dltrll. Mos- Dilşm.:mqı ileri bölgemizde1d lıc-
yava& gcııntnln nuturu altına girdfgı.. laglllz kablDeSIDde ınn büiyesinden aynln'uııur. Bu mu. kova ve Tul:ı hölgclcri kurtarıldı. deftere klll'f.ı yaptığı hava fa:ıliyc. 
nl görmektedir. lhUya.r ~ daha %1- • horebe ~aamd& 400 Alman aııkerin - Yüzl~rce şclıir \'C yOzlcrce köy gerı ti de daha. fazla ölçüde olmuştur . ., 
yade gelininin !lemını tcrcnı eder ı:;ö- ( 81111> taratı l ırn.ı ..,aı.tatln ı dc:n mUrckkep blr gnıp yol< edllmlı :ılındı. Bu Jşarct Libya. hatbi.nin baJilanıa-
runOr. Lord Moyne'nin yerine milstem- veya daıtıtıımrrıtır. Al ' · 1. . . . 5ma bir ali.met midir? Dünkü '"il· 

b " manyanın .:ene ısı ıçın çarpı. " 
T'o.şnnın oğlu Hilmi .Bey !ııc Percg. leki.t nnzniığmn getirilen lord Lt>ndra, 23 (A.A.) - Moskova ra.d. şan mfittefiklcri var. Biz -ıimdh·e zanIZda da işaret ctti8imi;: gi.li 

rint adındaki ttıılyan musi~1nuı ile Gra.nborne a)·ni zamanda loıdlar '-'O~unun bildlrtilıw-.. göre, merkez cep· k d b 1 11 • • Libya harbinin :ı.~~ı...-ası "Ok uzuu ,, l!ı..,,... ·o nr u vaz yelle deıoılliı. Runs '~ " 
kendi gibi vctl•mlcı blrka" dostunun kamarası liderliğin! deruhte ede- lı"Si "~molen•k,, uzunlu .. ·ncıı. e. lddctıl l'. k il . . M sünniyecektir. Kum fzrtmalıı.rı din-

" ~ J " " - .. l!ı" 0 rn~mcn ·ene mızı mu<lnfonya mu. 
arasnıda kUçUk slyaal tasavvurlarla cektlr. muharebeler cereyan ctmcl:tedlr. fC k 01 J t dl. çc;ı, derin sUkuneti i"indedir. 

Y 
\"fi :1 .C il\, " 

vaı..,t geçirir. Jon Tiltklerıe ıııUgal et. eni naf!a ve binalar nazırı !oıd ~plker ~nıarı söylemiştir: Bir müddet sonra öldUrücU eıcak-
mlştlr. Port.al h.'\len mUhimmnt ncz:ırel'.. Almanlar bu cephenin muhtelif ke. •1SKRRl,fW/AllZIN CB/111.4.NEYB lar ~h~ aca.ktır. o halde, ~'rk 
Rcbtanın bir kandil gcceal konakta nin pıı:rlfunento sekreteridir. mmlerlnde yapılan muharebelere yeni lllTIY.'.Cl V.IRJ cephesi ufuklıı.nnda beliren i53 -

okuduğU kur'an onu A.dct& aileye so- Baııveldl lınrp \'n.zlyeU hakkın. fhtiyatınr eevketmoklc ve tankle.rm Stalin, Sovyet :ı~kel'leriniıı rcp. retler. hu cephe<le de kendini gös.. 
kar \"e Vehbi Dede ua Peregrinldcn da ynkmdn yap:lnc:ık mllzalcere • l~tlmkllc muko.bll htıcurnlnra geçmek. hane ·c lhliyaçJarı olduğunu ko~.. terecektir. Rommol, Ohillek dUel
mualki dersi alır. Ve genç paaa. 2adc• ler mUna~bettyle söyllyeceği nu· tn !.sl'ler de sovyet Jutaları btıtUn bu clc!tiktcn sonra .şoyiı: dı:mi,ıir: losu bir n<>ticeyc varacak mı? Bu-
nln muhitine prer \'elhasıl iaUdadmı tuktn gerek bu rieiH~i1dikler ge • tearruzlnrı ,gen pUskUrttnektc, clUş • "Sovrct ordusunun km·veli yal. nu, en kıı:n ısmnn gt>st.ereccktir. 
1nJcic:af ettirir. Biraz sonra. da hiç gör. rckse bundan evvel yııpıldr~ı bil· nuıru gcrt atarak inMn kuv\"etlni bil! nıt huna lıc~ı cıeıtlldlr. Uu ordu• PASiFiK HA.Imi: 
mediğt babası roen!adan dönUncc o. a;r~lcn değffikliğc (lair bt:ınatta tner!'ıam~t yolt etmekte ve tnukav(!Jnet nun kuneli bilha s:ı cıııpen•alisl PM!.fi'.: hami ~er yer yangınlar 
nunla yapmak çtn dedesinden tama. bulunacaktır. rnerkrzıcrln\ tahrip eylemektedir. bir tccat"üz: harbi değil milli bir halinde dcvnm ediyor. Birmanya 
miy'le a.ynhr. Bu ıı~n:ı yukarı bayat IA>udrıı, 28 A.A.JG- Yeni h!lrblyc Londra, 23 (A.A.) - B.B.O: l:urlarma harbi yapmasından ileri Ccphefii iki mul;avemct etti. Ca.ca 

h l ı..... tam bir il nazın sır Jıınıe.s rigg :sı ....... aıı bir "'Cll
0

\"0r J' ıl d ·r . s a~ • h •. d Utt "ki aztr ıb- )tıpnumrı nes n .,..., Pravda gazetesi ton be§ ay z:ır!tnda c • • "ız or unun "aıı eı.ı • ov. enıı ırroın e m ;cfı er ~·Uue-
1.z ge~.klndlr. Enerji 83.hlbj ve ıattmaı ,.,,l ıo ııkla ı k · · "' · artık tahammül edl!ceek tarafı kal • - Rus cepheahıde Alman zayiatınm 6 • '" Pi · nnı ve cvvc ce ·urla rını a.tını·:cn bır netice nlch1ar. Fa-

ma.mi§ blr mazi ile altıl<asmı kesmr. kabnlyeUeıi He tanııımı§ olan Grlgg milyonu bulduğunu ve aon altı hatla rılınış olup insanca bir lın)'lil geçi: kat bııı alılrda .Jnponlıı.r işgal ettik. 
ğe benzer ve bu kes.ş o -:kadar kuv- uzun seneltr birçok maliye nuırları. içinde Almanların 300 bln ölU zayiat ren ·e şimdi zulüın ultınd:ı inJe,·en lcri adalar, miittcfiklerin yolla:rrnı 
''ctlicllr ki Emine hanım lıızı Rebiayı nm ve bu orada sonvdeıı ne Çörçllln verdilderinl yazıyor. oçlık ı-eken ve yağmanın neti(·~Jc· kapcmışb·. Diğer taraft.n.n H:ndls-
affetmeden ölllr. hueuel Mtlp~iğlnl ifa. etml~Ur. Gi1m . Moskova, 23 (A.A.) - Lcnlngrad rlne luıtıanıın şchfrlerimfzılekl V..' tan, Avustr-.ılyn ve Cava, tehlike -

Tevfik lstanbulda. bakkal dUkkıi.nnıı rtlkler mcollst reisi \ 'O maliye meclisi ctrntındaltl Alm:ı.n çemberini yarmağ11. l;ö~·leriınizdeki hemşcrilerimlzi Al. nln biraz daha kendilerine yakl.a.5-
tekrnr ı1ıeur. Fakat baklkatcn rahat- rclııi nıakn.ınlarmı da 1.fgaı etmııtlr. çntıpn Rus lal.alan ffCldcUl rnuhare. .man müstevlllerfnln ellerinden kur• m:ı.kta oldtl{;1mu lıissecllyorlar. 
ınz otıın ruhu as:l istediği §Cyt bul • Hlndlstan seyahatlnden avdetinde beler neticesinde blrltaç köy doha zap. tormaktıı·. Ktzılorltınun her mcn. J::==============-
muştur. Hilml Beyin fhtllll taEa\"\"Ur. 19S!t eeneftlndc horblyc nazııretınin da. etmlyc rnüvnffalc olmuolımlır. Alman· •ubıı ıı<!ilane lıir ınuh.ıı·cbe, bir 
larma G'lrer Ye hariçten gönderilen imi sekreterliğine tayin edlbnlr;tlr • Iarm. ikl mukabil taarruzu &'Crl plliı - l;urluluş •muhareb~si yı:ıptılhmııı 
gazeteleri !stıınbulda. aağıtır. Ay-r.ı ltUrtillm~lilr. SO\')'Ct mUircıclcrl dilf. biliyor. Kızıtordu ıısi l bir gaye uğ. 
zamnnda yine taklldlertne de,·am eder. nıanm gcırUeıine ııarkaı·nk Almaruar run• tarpışı~'Or. Ve hunıın ldndlr 
KUçücUk çabsiyctlnln ctrnfmda dalma Ne dememeli ? aruıııda ka"!lldılc çılcmıuıınıı sebcb ki lıu hnrp mernlekclleri içit~ \ilü 
bir gUrtlltU vardır. Bu dlSnU§lle S'• olmu§lardır. rrıe lınzır kadın ve erkek binlerce 
nekll Bakkaldaki dUkka.n tek~ açı:. Cihet gösteren coğrafya. kellmeler1, Kalinln cephesinde de şiddetli bir kchroman meydana çıkarıyor. 
mL.,ttr, Tevfik'in arkadfl5t CUce ~~ ~ark, garb, Bimal, cenub,.. Yahut bun- muharebe cereyan et.-nektedlr. Burada ~~alin şunları dıı sö:-·lcmi~llr: 
krm dıH:l:ı\nı !dare eder, 'fevfik kara• la.rın yerine konulanlar, 111rat detil ta.nklınm himaye.slnde hareket eden • manların ırk nazariyesi ve bu 
göz oynatır, Rebia musiki dersleri \'<'• islmdlrler ve lsim olduklarına. göre Sovyct kıtaıan iyice lnhl;!m etlllml' ırnzııriyen in ırklar arasında nefrer 
rlr. Genç lnzm hayatına bir nevi mı:. de blr il!mi. tz.'lfct terkibi kaldcslylc l;i:' dU~mnn mevziini ele geçirmişlerdir uynndırmıığıı müncer olan 1atbik 
vazeno gtrmııtır. Fakat bu ço!( sur. tamamlarlar. ~ rkll hllrri)'Cti se'·"n bütün mili~! 

l:'ffı. ko\ll-, 23 (A.ı\.) - Cenup lcrl Almnn far1slll 11 lnln dil~man·ı 
mcz, Te\•flk dahillye naz:n Zatı De • Tamamlarlar demek, bilmeyiz, c!o~· b:ıtı ec. besinde lbul nan blr mu • "" e ~ 

~~sın ş:ınlı V:Jl:ıııımız ve onun Mh· 
riyet 'l'C tomamh eli, ynşnsın büyü!> 
bolşe\·ik p:ırlisi, Leniıı'in l>•yrıı~ı 
nllındn Heri. · 

Bahriye komiserinin 
emri 

Moskov.ı, 23 (A.A.) - Krzı!ol"' 
ı1unun yıldönümU mU;ıasebetilc
n~rettiği bir gi1"11Uk emirde Sov 
;,·et bahriye komlseri amiral Ku,.. 
netAov bilha."15& f!Öyle dcm~ktedir 

Roma, 23 (ıl.ı\.) - i\lusohnı, 
A\·rupa ünh·ersilclcri gene mııh:ı. 

ripleri mecmuası oian "~h· ni el 
Ruropa" mccmuusındu şG} le ':ızı 
yor: 

Vntnn hir ülüm 'e uiriııı nıtıl''l. 
clcle:o.int: sirmiş buluııurJ..cıı. uıt•. 

len bahseden düşın:ına ilcr..:k ' -
ya hilıniycıck ):ırdıru cdi~oı d • 
ıneklir. 

Zihiıılcrn bir lck fikir Jı kim ol. 
malı, ı.inlrlcrinizi bir tek ir dr 
k~vramuh hiiliın iimillcriııızi hır 
tek söz• Jıuliıs:ı etmelidir: Zııfrr 
fikri, zafer iradesi, znfcr umid . 
~ulh, wkrin lnbll ve nınıılJl,f N ıı 
er.si ol:ır:ık sonrndıın r.clr rk 'e 
ılü~mıııılarınıız111 m·ıi!lu, l\<''ı tl:ılıı 
ı.nt1 olııc:ığı için sulh le d.ılrn uzun 
ve fe;) 17.li olne:ıktır. Galebe sallı 
gelmek isliycııc muknddcrdir. Eıı 
fnzb bedeni ku\'\'Ct J,lnı sö terir r 
o galip gelecckllr. Eller askerle:· 
lıiicıını:ı :ıtıl:ıcok kablHy~ııc ılegil 
lcrsc, rBcr znmunındn orlü}'ıı çıkıp 
öıüıııe göllDs sermek ccsnrellnc 
sr.ılıip lıııluıı muyorJarsıı, yüz bin lop 
hile o;izi zarcrc ul şlıranıaz. 

Hırvat devlet reisinin 
nutku 

Büyük Hın·:ıtl&tan devlotl Alman • 
yı:ı.nm himaye cttlğl devleUer aramı 
dadır. Devlet Reisi Povllç ııöyıodlğl 

bir nutulcta "Mw;ollni Ue HlUert Tan 
rmm göndcrdJttl bu iki §eli tobctl c.. 
cer, onlara minncttartıtmı: gönderi • 
rlm" dı•ıni~tlr. - ~·o G:ızet<ısi -

· Evlenme aakeü 
(Baş tarafı l uıcı so.vf aila) 

Az kaza.nçh bekltrlara bu tan
da kol:ı.ylıkhır göstorilecck olursa. 
RZ zamanda güzel yurdumuzda b.in
loıec yuva kurulur ve nüfus siya
setimiz ba.knnından gUzel cmere
ler elde edilmi.s olur. 

AZIZ AK 
(Baş tarafı 1 inci ea.vfculrı) 

er tara.fmılnn. iEı;ali sıralnnncla 
gizli ~ı.m te§lı.ılfıtta yararlığı gö
ri!:..:::ıı kahram.u:, \-atansever \'e 
l) i yürekli blr insı:mdı. 1030 yılm
ı'lanberi f stn?U:ıuı uınumi meclisin. 
ô e az:n. olarak bulunuyordu. 

Son dört senedir cümburiyct 
lıa.lk paıtisi vilayet idare heyeti 
8.zası olarak ça.lışm.akt& idi. ÔlllmU 
bllyUk bir teessür uyandımuştJr. 
Cenazcs.ı. buc,oil.n Beyoğlu hastane -
flinden hususi mcrMim.le knldm • 
lacnktrr. Allah rahmet eylesin. 

il ç • 

ÖL'Ôfwl 
İstanbul Umumi Meclis az.asm. 

clıuı e.vuka.t Cemaleddiın Fazü Er
ten.in eşi ve Ankazoa belcdiyesl zat 
i.,Ierl mUdUrü Cemil Bora.nm hem
Jrc.si Baya.n Neyyire Erten l,mlD 

~danberi çektiği ha.stalrltta.n 
l:urtulamıyarak rahmeti rahmana 
kaVUffDlUŞtur. Allahtan ona ra.h -
met '\'C mağfiret niyaz ederlccn ar
kada. brrnlttığı Jtrymctli eai Ceın:l
leddin Fazıl Ertcn'e mbtrle.r dile
riz. 

ym hayatmm 1ç tarafını anlatan bir ru mu:' Galiba (tamanılarla.rdı l dc. ha.hl in bildirdiğine göre. rne6kiın qıpını~tır. Buna mukabil SO\')·eller 
oyun yUzUnden ve fıc Salim P~ayı mek ırızm1. Zira §imdilerde bu ı:ellme. bti;)ilk ıncrker.lcr!n alt.ısr içinde .mu llerlfndc hnJ·üm ~üren ırk mils:mı
da katan :bir jurnalla hopr:ed!l.r, jur• ıer ya aıfat yertnl almıtı. ya.tut •ııım h~re~lr-ı· cereyan etmektedtr. Mu lı bu memleıtcıc hOrriyctl seven 
n.alt veren !ınamdrr. Daha. aonra da. tcrklblcrinde kcndltıüıdeu bfr§ey yapı· mailryh, bir Sovyet birliğinin 20 lıütun mlllellerln dosıJu§unu ka. 
oııu, 'ikllm Pll§&ya eiyad bir cUrUml~ labllcn bir maddenin lamı .YU1M l:a. gün -.rfmda 4000 ve diğer bir zıı~clırmı,tır. 
getırlrlcr, kadın kıya!etlndc olarak: bul edilmeye ve o gtbt kelimelerle ya_ Rus blı'liğoınin <le 30Cü .Alman as- Stnlln demlşUr ki: 
koltuğunun altıncın. hUkUmdnr \e dev. 1 rıılnn b:afet. tcrklbt rlnln lcaldeaine uy. dni yok etUkl~r\ni bildirmekte oncllcr Klin, Suthinlchi, And· 
ıot. alQ>·hlndc çıka.\ bir yıfm gar.ete 1 durulmaya. t Alaumıı;tır; yanı, ajans \"C ayrıca 3000 Alımının öl<lUrül • re:ıpot 'c Toropelıde bulunan Al. 
ı!e Fransız po:ıtD.!ıcllnden <:ıknrken ıxı~tt\, ş:mııı A!rlkn, cenub Hlnıltatan <lUğlinU, btiyük n-ikt.arda ganimet- ıııon garnizonlarına tcsll molmala .. 

Zaferin nnuda.nc muhıırebelcr 
netice!lnd: el~c cdilebilccğini 
tn.m:unilc :ı.nlaını.s bulunuyoruz. 
DU§Jl18ll henUz ltııvvcUidir. Her llI· 
pere sıkıca tuıı:ılıyor ve ileri hare. 
ketımizc rr.a.ni olmağa çnl~ıyot'. 
Ekseriya a:vn halkı ve 11arp esirle .. 
ıini tavsif cdihniyecek derecede 
ha.lnane muamelelere maruz btra. 
karak hiddetini izha?' ediyor. Bu
nunla beraber kzz.:lordu onun mu• 
k&vemetlni kırıyor ve kızılordu 
ordunun vczifesmc iştirak ediyor. 
Bahriyclilerlmizln cesareti milleti .. 
filiz için bi .. gurur vesilesidir. Bah .. 
riycnln ,.a7.ifr.si ktzılordnnun yanla 

1mdaki de:ıizlcıi muhafaza etmek 
Moekovn civarında. olduğu gibi Uı: 
ningrad ve Srv:ıstopol clvnrmı da 
mllı;tcvlilcr için bir mezar haline 
i;etirmektjr, 

Cenazesi çnrş:ı.mba gUnU Beya. 
zıt cnm'!ıllnden öğle namazmı mn
teı:ı.kip kaldırılacak ve .Merkez. 
efendide haztrlanan hususi makbe
.:eye defnedJtcccktf:-. 

y:ıl.;alanmıştrr. tllycnı r gürUlmcktedir. !er alındığrm ve SSovyct ku·;vct - rını teklif etmfştlr. Fakat hu saml• 
Selim Paş?. bu ııte o:1unun mU~l<"· Bu mesc'cde d.!P.Uncemlzı aöylcmeyi !erinin batı istikametinde ilrri ha· ıonlıtr hunu reddeUlk1erl !cin hfr 

tek oldufunu bilir "·e tk!ııl birden nef. 'k t d r•ok Alnt!lnfcır ölmü~tiir. bıı§lın blr zam:ma bırnkarak diyeceğiz, re e te C\-am eyled :derini ilave Cilnllik <'mtrd" · n"tlc·" 
)'edilirler. Fakat To,•fik g6nUllU oıa.. kl bö)le yapanlcr bari tntblı.t. bir iki· cylmktcdir. ... .. " olarak 
rak girdiği bu ı,,te Hllnıl Bcyln adını "\li~·l c •ic·nı 1mr.ktcdlr: 

ilk bırnkınualnr ... Zir& gcne ayni stL Arknrlnşl:ır t\mtorduıııın '> 
~ft tUrlU \'ermez. Bu uçnrt \"C mclc3lz tunlarda görüyoruz ki Şlmal Afrika• Çörçİ} nutuk SÖy}i\•ecek cil vıldönfimf .. 4 ün. 
-m gönl!l He ısındığı bu t• te bir dcnlrke:ı (Cenub Afrlka'aı) da yazı · 1 ""' • .. • ·. · ı ınüna clıctl~lc sizi 
~\i 'karakter lmdrctt bulmuştur. Da· !?dı r. • ,ondtt, .u (A:A.) - ~or<;ıl~:' lcbrık eoderlnı. Yo~ocı faşist Al-
ba onrıı. dııı. ncb' .,, Pcregrlnl ile C\' I nı 'fı. CŞI pek yn .. ~ıt!d!l mıt..ı:unu !Öylıvecet;ı ıııa nlıır:ı knrı11 tnm hlr ,arcr lrn7.nn 

.. '"'C mesc . mnl Afrlk:ıeıı dr:· Av::ım knmrı,..,• 1 • ı · ı · 
lrn .. görUrUz. Bu lzdlvaçda mesut mcll, {Şhna.L ACrlkıt) dememeli. ,_ • ...,J cc.sesı a cnı o a J rn:ını~ı lenıcnnı <•di~ n ı um. Yaşıı. 

cakt.Ir. liın Kızılordu, yaşasın çeteler, ya. 

EŞREF' den seçmeler: 

Ey bana medy(ın olan zat1 maaJJ. 

meııkdııct, 

Hak muanıım~r eJ·Ieala, lımlrde 
d.llın Alda ol! 

Bm nrler ~kUm, nr.ler 6elldell, 

l:ıyb et, ol :raman: 
Jı.tcriın Allahdan bir kerro eıcn de 

dAyln ol: 
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~e~~: ~a:;r,u,a:rfuı:rıiJ~~-·~iFil L~ , ......... ~ ..._,.~,,., .......... ~ 
yıkmak sistemi Bu ne cesaret.. Komurun kılosunu Kazanan 

S k k 1 d h .1 . 
1 

.. 
1

25 kuruşa satanlar •t;u lıarp ilmi, teko1ği1 cı~onomi. 
~ i, hulasa nıillcUerln bütün sm;yul 
'c ııı.ikolojik J.,ymcUcrini birer 
ım:uafaa ,.c t.ıınrruz silahı haline 
ı.oydu. Blnaenaleyh mlic.'\dcle nrtık 
~:ıpol)On hal'plorl fç!n lıonnlnn 

o ~ or asın a em '!'e re~ıne ecavuz . takip ediliyor 
etl11er~ hem de adamı yaraladılar 

1 C)hi e göre m\ltalca etlilcmcz.. Tarlabaşmdıı. oturan l~maı adında ı kentlisini bıçakla. muhtcll! yerlerinden 
;;nııolrou harplerinden onraki birisi, evvelki r;cce yanında metresi yaralam~lıırdrr. 
lınrpl~ri gcnern.I l\la\ e\İ!} ''Juı.1!. Sofiya ile EıYinc giderken karşısma tkf Kemal, baygm blr h&tde hıı.at.nncyc 
J,j Jıarp,, diye t:ırif ctliyo~. llnl· klşl ,<.:ıl<mtgtır, • . kaldınlml§, mUtecavlzlcr nrnnmıyn 
lıulrl lmgilJdrll hnrıı bUtun lmvv t- D:ı .meçhul adamlar Sofi~•>& takıl. b:ı§lanml§tır. 
lcriu, \C mevcudunun topycküa 1 mışlnr, l~cma! n kızması ilzerlnc de 
mUcaclelc ·o sevki suretinde bir ta. ·---------------------------

::?!:~::f:;~r f~;;~';,;::t ıistanbulun ziraat set erberliği 
ı edlr. Harı> bostadığı ~iindc-nl.ıcri 1, 'V.f " f k 11 . f k .b. k 1 k 
"~~nriple~ ~irNrleriııin P il:olo,jil, 1 aye 0 U ar zıraa e 1 ' uru aca 
huvıyctlf'nnı yıknml< l~ln elden " 
~elen her bCYi Jculla.nmn'i<bı t~rcd· Zira·ü brfcrbcrlli;I etrafında ıtazıı-. ı ziraat kıı.lkınınaıu .iilcrı programını 
ıltit ctmcmcktcdjr. lıklıır devam etmektedir. Bu St'ne hazırlamak üzere ııso direktörleri ö • 

.\!manya Jrnrbc girdiği zaman Kartal, Pendik ~(' Mnllcpc semtlerine nUmUzl\okı bnfla iç.iııdc blr toplntı 
ıııüttcfiklcr jç;n Alıruı.nlnnın sos- IdUllyetli mfütardıı. sebze dlkllccckUr. yapacaklardır. Bu toplantıda bir °'\•f. 
~al 9a.<ıimı sınıfı bünyesi mn.fsaUıı- Bu husustn hazırlılclarıı. başıanmıştır. 1 !ayet okııllar ı.ırnat ekibi°' l:urulmaın. 
rımlan böliinccck bir mı~"tlr t.clfıkki Diğer tarnrta.n okullarda. yapılacak 1 na. karar ~rilccektlr. 
ediliyordu. 

Yemekler !V!abkemeıerde : 
............................... ~ 

U'sküdo.rda. halke. t:evu edilmek üze-
re mııJıteUf ycrlo:'den gclcn mangal 
kömtlrll, bu knz:ı.tun ihUyncuıı k&rşl • 
Jam.ry:ı k4fi gelecek miktarda olduğu 
görülmil§Ulr. Fakat, muhtclit kaza • 
fardan halk buraya gelerek k6cıür 
tedarflt et:ıneğe çalı§tıklıın tç~. kö • 
mtırcuıer fiyat'lan 'Y\lbelt.ınI§l6r'dlr. 

Bazı yerlerde 20-25 kuruJa kadar ktı. 
milr sabldığı görtllmcld.cdir. Beledi,yc 
darhal fııallyctc gcçorck bu glbller 
hakkında kanunt takibo.t yapmakta• 
dır. DUn yine 8 ltömtırcU hakJ..-uıda za. 
bıt tutulmuııtur. 

D~cr taraftnn <lUn Zouo"'llldaktan 
1000 ton kok kömUrü gelm~tlr. Bun
Jıır ha.ıka kömür dağıtmak üzere bel<• 
<llycnlıı kurdüğu b.ı.yllcro vcrllcook -
tir. 

PeHste: 
Yangında yanan ana 
kız hastanede öldü 

Halk pa.rt.l-..i, yalnu !ılyru;i hedef
ler P<!Şfnde lı:OŞ1U1 bir t~kül dc
~ildir. Memlekette irfanın, zel<n 
\'~ ıınatın <ln y:n-dınıcnn olnıal< \il. 
küslinü güdüyor. llalke' forfnJ ~Je 
ah ı, bu )'lll'alar uğrunda emel; 
barcayı~, dc;;.orli cserk>ri satın a
lı51, resim Ye hetkel sergileri kıı
ru~u, sanatkfirlan yurt icin<lc ge .• 
tlirerek, ilbrun topla.tısı bundımdır. 
DugW:ıkü <loğcrli İ&iiila.Uar, do
~ snncıl:ırile krvranaraJ.; ys:ra
trrlıı.rken, halk part~tnin bu vnı.fı
m J;entlilerino yol açan bir 15ık ha
linde göriidcr. Tesellileri budur. 
KHa~ınm manac;rz gururunu kı· 
ran. Sll9Jl1a en(lf5'Clnriru ~•aldıran da 
yine bndnr. 

('üıtl<U nerede gcrt-ek Mr değer 
belirse, onf\ ilk uı,nnan el, partinin 
C'(;mcrt cllc!ir. 

Şltıu1iy~ &.qda.r gost Prio;.-.ir., se..'4 • 
iz lıir ,.,ıırethı yapılan bu yanlan, 

njhayet bir mUsnb:ıka ile aydınlığa 
tıkarılaı. 

Parti, ~eni :harClerle basıbn e
erler lçinıfc, en gb.ıelino bir nıii· 

kafnt adadı. Bu eseri seçmek i~ 
Clc bir h3l<e111 heyeti toplıvlr. Ha-

kem hcyotinin adlımı\ gazeteler. 
de ol.-udnk. Her hirl nyn a.yn "irer 
ı'lcğcrin . ahibi<lir. 

'Seçh11,, de'hi 1JSnldc de lmlaınk 
hlı:: bir nokta yol>. 
Toplanıbh.r, iikirlcrini aöylciü . 

lor \'e rıibayet en ~ok rew kar.anan 
eser f.iia edildi: Jfafüle Editiin 
" lnekli Bnklral" ı. 

Sinel:U &kk:ı.J, Hr.liclc JfanURm 
~iirden en poı.'s.ıyrıbmş, rnllsa,Iıedc 
iizgedncleın en titiz difı.'J.(ntJerfo 

t\i:ı:Uhnlit; eseridir. 
R~mıan telQılği bs.lmnmdan, kah 

n.ınaıılarm Wııl lan hu asi renk 
\'c yerli ~i bnlmıwıdan bizi, 
bir k~ 1aralımıxla. lnır.aklayıp ak· 
settircu pek~ eserimiz·\vdır. 

mtahm iagiU•~ ~tlrtıf;ı \'akit, 
-Onlh mimckkitlerin '.\Ud.rfrlanm da 
okumu~ \'C gamr d~~tum. 

)liikftfnth ıııeçlmlerc. l'llmz ~üphe 
ite bakruı1ar d&, artık Jrut;kuların- • 
dan J."W'tulnın§b.rdır. Dün ''jüriH 
nin değerinde birle.it.iii "Sinekli 
nati'kal", mtcn memlekette her 
anlayan Jnsannı <h seçtiği er.erdi. 

HAKKI SUHA GEaGIN 

Bunun içindir l.i uzun zıır.ıruı fn. 
:.:.iliz tayyareleri Almnoyn l.iJ.erindc 
l•c) aıınamclcr (lağıtt:lar. Büyük 
s~nnnyedn.rln.rla. nazllcrin nrıısı
ıım ~ılacai,'I \C ,,arlinjn sll:ihlı 

ı.u" etleri Uc ordu nrn.c;ındn te
zntlıır bulwuluğu zannedili~ or 'e 
hana göre Alm:ınyn.om içindcıı yı
kılmıı.sr ihtimnll t.ıı• :w\'ur cdlli) r
du. Za.mıüı zmruın bu noktnlar et
:-afmcla propaganda. fa.aliyetine de
' un edildi. l'llüttc.fiklerin propagan 
ılıısı A,·ruım kıtasmda bir zafer 
l.nuuımadıkçıı. ful bir hale gir<'
miycoeği i~in asağı l ukan t in.iz 
!mı&. Bazı kam:uıdruılarm değişti
rilmesi, bllhnss:ı. b:ıc;kum:uıdtın!ıb"lll 
Brıı.vc;içten almmnsı ,·c im maka.
mm bizuı.t lUtler tnrnfuıdruı işgnli 
r.n.man uman yine bu i~tcn yılana 
rropaga.nda ınn tcncffü!; imlinmı 
\ P.rdj. 

Bir ırıarttan sonra 
lokanta camekanların

da te~hir edilmiyecek 
Lokantl'c•'ll'ın camckö.nlarında piş • 

mlş yiyecek mlldd ınrlnln tc§lıtr cdıl· 

Ki~yos sahillerinde 
Gözleri balıklar 

tarafından çıkarılmış 
bir kadın cesedi bulundu 

Cumartesi günU, KUçükmustnfap!l§ll 
da, Mınal!hnsan sokağında 5 numara
lı ev yanmıgı, evde bulunan k!rııcı 

HUsnU ile karmı Hatice ve kw Selime 
muhtelif yerlerinden yanarak Hnaekl 
h&atanc.sino Xaldınlmqlardı. 

[~~) 
meme.si hnkkında \'ilAyct umum mce
llslnin verdiği karann tatbik bazrr 
lıkları tamamlanmıştır. Lokantalar 
camek~nlarını maı,1 boyıı. ile veya ktı· 
ğttll!rln ört.cccltlcr \'e hlgblr gıda mad 
de.-ı tc;;=h!r dır. yrc ktcrtUr • .Aynı za.. 
mandı>. ;}'\'mC'k pişirme yerleri do ıo
kantnnııı ıç kısmında ve koku neşret. 
mlyccck temiz h1r ,YC'rde olacaktır. 

Tc~h!r yasağı bir mıırttan lt!barcn 
tatbik cdllmcğe bıı~lnnae&ktır. 

-----o---
Vali Ankaraya gitti 
İstanbul Vali vo Belediye Helııi Dr. 

Lf.ltfi Kırdar, feJariml.siıı l&f4I ve kö • 
mUr durumu ct.ra.!mda allkadar.ıarla 

temaa etmek \17.ero düıı alquD Ank~ 
raya gitıniıtir. 

Fakat bu propagu.ndnyr bcsleyc
•ek, harekete g~k rm ''&Zi~ 
~-etler ihdası mtitt.efiklcr için müm 
klln olmadığından dolayı bu propa
~aııda ancak bir de<b"kodu haBncJe 
ini.imaya maJıkftm oldu. Buna mu· I================ 
lıabil mlAanyanm müttefiklere te\"- mnl(tadır. 1nb'1l~ro Ya)'mar kanu· 
cfh edllen propagandası 'laha mih· nuesa isi nıhunu teıtl8JI e<len un· 
bet bir takım e5881ara dayaıu- surlarla nazile-r arcunnda'ki gi~rU~ 
\·ordu: farkından isürade etmek lstiJ'or· 

ı - 1ngiUz - Fransız ittifakını clu. Almanyada büyük kapital &a

ualtalama1< hususunda ~apılan tel- Wpleri ,c koloai Mctmsrcr1an iJe 
hin Pransada dalu\ e\"\'clden hazır- komtinlzm ara mdaki lkt&Mdi, fik
lanmış bir efkln umun:ııycyc ma~ :ri f4S&atla.rdan iıtifade ederek tn. 
iik olduğu \'~ hldl elerııı c-~:~~a~ı giitcr:>~i itinden ~ ıkruak istiyor. 
da b1l tellkkiyl tak..-lyc ete ıhı IC'ın E 11snn "Has'' in İogiltcrcye ge. 
ln~illz -~ itti!akı dahı: ,ı1arp 1 !it.1i ~c hu ·ma'k'8c1a aykm clelildt, 
r>eydanında iflasa ugradı. 1039 ey- Neteklm Hcs tngUtere'.'liC ~eldik· 
lülibtdc ~ l\t~reşal Görfng 1ıulyoda 1 t<-n, bilhnss:ı. Sovyct • Alman bar-
oyle ~oyiuyordo: b. ba<&Jndıktan sonra .\lmanyayı 

.. lngillzJ.er !!On Fran.4'tt neferi ~'ry; tJeı-le balobQf& bırakmak isti. 
olünl'~Ye kad~r harp edecekler- yon·ı:rin faııliYetl her halde dar· 
dlr!,, madı. Neteki.~1 Çiirçll nutukların

. il - Alman propog"?~ası, İn- dnn bfrlndr. bundan kısmen ima 
[;Jltere Amerika ile işbirliğine ha.~- • krnd bile olsa balı .. tmek mec· 
Jaclığı za.ma.u bu işbirliğini bllhas- şeb • 

1 t~ . du d • urıyc ını y u. 
&a bazı ~terin Amcn~ya teı~l Bugün QörçU bbineslnl tama-
meseleslnı lmparatorlugun Amen- men ~·eni hiı· şeklld~ taaıdm ede-
kaya aa.bbnası tekUn,le tef!!lr etti. k • h r __ ...... _,_ d ..... •- t 

tan ittir ,_ • d ha b.. re mu a :t;&;.UA&C1ar an -.e- ec-
Rasya ile o ru< ıse a u· ·ı tmJ h 1 

l rı e " u unayor. 
)"ilk mikyasta propagall( a me\'Zuu Bu Al .. __ · · ö 

mıuı propaganı.ıaeı 11:•0 m -
01~ ...__, __ danbe • Alms.n ro a- salt hır zemin demektir. Abnuıp 

-. ~ rı P P l>eharda balflıyaeak olan Amerlku 
gudası en lmn~tı~ tez oltnustur. ,.e tnglli~ istihsal fulumm doğa
lugllb -~ lfl>ırUğlnJ _Avrupanın ra.cağı fnık.~nlan •dııt.-n yeamek, 
bolfevlkliie teslimi ~klinde tefsir bert'.lraf etmek istiyor 

edJi':~'in Moskova seyahati bu SADRI E_RTli:M 
t efstr üzerinde daha ısrarla danıl· 
muma sebep oldu. 

Son günlerde Krlps'in yeni Çür. 
çil kablnednde ehemmiyetli bir 
me\1d almMı, yani tngllterenin 
Rasyaya mbmkiln olan sftratte ve 
eb'.ada bttyttk mikyuta yardımı 
prensip llslfne kOJlllaf olması 
kıtada \"e tngUterede İngiltere •· 
leyldne Japdaoalı lnemll bir pro
pagaadanm siklet merked hallnt 
alımttır. 

llrips bakkuım Alman a~tı 
&te.' pll.skUrUyor ve ona İngiltere· 
de Staltn'"m mat.emedi addedlyo.r. 
Ve tngUtcl'9fi yalnız ,\.\TUpayı de
~'11 Urttanya71 da lto'fle,·i'kllğc t~ 
llm etmek cllnntlyle itham edl· 
yor. 

Hatta Krfps'ln pbineye glri1'fni 
\bnao radyosu ~u tekilcJe ifade 
ediyor: 

''lngllter!} Dünziği Almanyaya 
'~· Harp bqladı. t!ç !-K"nedir 
mağU\blyetten mağlübfyete dllı!}ü
yor. '\·e nihayet A\TUpayı, tngil
tere}i bol~dkllğe terkcdiyor. Dao
:dg bu kadar fe<lakirlığ'A değer 
aıiydi!., Bu telkin ı\\Tupanın ser
maye sahlplert 'e lncilteremln Al· 
ınuya ile :ı.nla'8lak htiyen Hi ce
llah usurları araantda ~lhette ld 
t<?"4ir.:ıfz kalmayat'Stdır. " 

Harbtn ba.5mda tnxtlterenln Al
nıanya ale~hlne Jmllenmak istediği 
'mıf ~ra tarlanı bugtln Almanya 
ayn1 8ekilclc bir silah oJarnk tuıtl
t <.'reyi içJndcn yıkmak için kullan. 

Daha fazla •hiç bir ıteY ya
pamıyaca.klırını o derece Jyi anla
mışlardı ki beyaz bayrak çekerek 
bizi ziyarete geldi1derl olurdu 
Yani biz Rus ve Alman milleti sL 
perde bh1:ıirlnıizle mtııkemmel an
laşmayn başlanrıştım ! Fakat, ta
lih! KomUnil!t fikirler Rua ordmu
na. girdikten sonra bUy11k aynım 
yg.pağb.n araams kurtlar dQfttt. 
Ordwum mulaıvcmeU birdenbire 
ktrtldı. N eticc ~ oldu? Evveli. 
mutedil bir inu.n olan Kallııhı, 
daha sonra radikal eıemanlarm 
çalışm.a.la.rlle Lenin iktidara geldi. 
Brest Litovak jmmland'I Estonya, 
Letonra ve litvanyaya. gellDıce Oll· 
kır komUnimıe meydan otudular. 
Fakat kimin teŞvlkl ile? Stıpheefz 
A lmanla.rm ! Ordudan eeı;Hndf g&. 
n.UllU mnfrezel~r orada aylarca 
çarpıştı. Bu 811'8da Ukrayna CUm
bmiyeti kunıldu; Vrangel mdusu 
.Moa'kovanm eeımlııımda ım:al'fıp e
f!ildf. Yazık ki bu Xmllıar ve Be
ynzlar mlleadeleei tarihin anlattı
ğı en büyük SA;lılıc w sefalet tabur
larını Kıran Uzerinden btlt8n dUn
yaya sevkede!'hn 'sBA.h aıbdaş
ı.rmm da berl taratta ıallp ceıı
yorlardı. şerenıme 1le.,& ! 

Madam Grlbqoıf: 
- Şimdi sıra kllpelerde! diye 

bahei değl~irme-k !istedi; e, 11&1-
ye Kokaryan; demek ki bir Ameri
kalı kuyumeu ~ ~ e&ıı ?eri· 
yonwıuz?. 

Evvelki aabab JO!yosta, Kumköy Yaralan ıığir olan ıına k.ız, dUn ııa• YOLCULUK 
clvarmda, dalgalar tan\!mdan sahllo bııh hastanede 61mUşlercllr. Cesetleri. 
ııblmış bir kadın cestıdl bulunmu§tur. nl ndİiye doktoru En\'er Karan :mua-

Ceset dtşan çekilmiş ve vaka mild. yene ederek de!inlel'ine nılıaat ,·er • 
deiumumtllkl9 jandarmaya haber ve • m13tir. 
rilmiştjr. Cesedin ilze.rJnde parçalan • ~ tarıı!taıı Yanımm nasıl çık • 
ı:tıl§ bir entari Yardı. Ceacdin bil" baca. tığı haltkmda uıQcldoiuıntunlllkçe tah• 
ğ1 nı lld kolu keallmlJ veya suyun 1• kikat yapılmaktadır. 

çinde kopmuetur. KAMYON ÇARPTI 
Cescdm ü:.erlndekJ eakl bir cekette J HUseyin admda b!r .,orartın idam • 

mııwıa.ıı bazı ecnebi paralarından bu. sindeki J..'"nmyoıı Galatada müvezzi 
uun tıılr yabaıacı millete mensup olduğU HMlllla çarpml§, Haan muhtelif yer
a.nlaşıl:nıştır. YUzn tamnmu:, gözleri ıerJnt'lcn yaralanarak Beyogtu hula • 
balJJ&Jar ıar.t'rndan 07Qbauf I* Jıal 4 Desine kaldD'llmllbr. 
dedir. Şof6r )'&kalmumfbl'. 
vaıamm. tıabldk&bll& ~ .u. 

delumumtlftt el koymuı. ceaedln bu
rada htıviyetlnt tesbite imk&n olup oJe 
madığı araştınlmağa ba§laDl!\J§ltr. 

KOK..l\IUŞ SUCUK SATMIŞ 

Kaıımıp.,a4a. ~ ıuımarada bakkal. 
lık yapan Mehmet Şlmfir kokmuı SUıo 
Cllk satml§, ilçUnctı aulb ceza mahke. 
meslnce 3 gün hapla 15 lira da para 
cezasına çarpılını§tır. 

IURIK F'BENtN OKTA.YA 
ÇJKARDIGI SUÇ 

Çapada oturan pOr Turgud, 2200 
numaralı otomobille giderken lamal1 
admd& birl.IUl• oarpmq, yaraıaymoa 

kork111111 uomrfbl'. 
BUlbare freninin kmk olduğunun 

görilJmesUe yakala.nan §Ofl:Sr, dün u
ıtye altmcr ee• ~oe ' &)' 

müddetle hapse ve 100 lira para ceza• 
sına mahlt6m edtlmJfUr. 

llELVAVI KATtU 

Galatada 72 yaşmda helvacı Hamdi. 
yi öldüren VehbbılD muhakemesine bl· 
rincl ağır ceza mahkemealnde devam 
edilml§, §&bitlerin çafınlması için b8fe 
ka gUne bırakılm11tır. 

Altın fiyatı 
DOn bir rep.d1ye artmmm fiyatı 33 

Ura, kWçe altmm fiyatı iac 450 kunır 
tu. 

('IOP fi:MMMll.I!:; DAMA.al 
ımstu>t 

Şi§lıde Haı.tı.sklrga.tl caddesinde Çan 
kaya apartmanında oturan 70 yagmda 
Virjln Özbahar, mutfakta gezerken 
ayafı ka)'D1If, çöp tenekesine dOfM!ll
tur. 

.. Kadının 801 bileği t.eneken!n kena.. 
rma isabet ederek d&mannl kuml§, 
kadın be.ygm bir halde ŞltU Çocuk 
ha.staneslne kaldırdmJftn'. 

OTOMOBİL AL'RNDA KA.LDI 

.Nifanta§Dıda V&llkonalt cıeddeelnde 
Şirlll a.partmumd& otuna U yqm. 
da All, ParmakJcapaa brpdan kartı-

• ya peerken fOfÖI' Jlebmıedin 209 nu
maralı hususi otomobUlD altmda lc&lo 
MlflD'. 

Çocuk muht*if yerlertnden yaraJao 

narak Beyoflu ıı.utanea!Ae kaldınl • 
JIUI, suçlu fOför yalrtlanmp. 

MllTE ALTIN MTAN Bbt 
AÇIKOÖZ 

Şlfllde oturan Yunua admda blrt.l 
diln aokakta gideren, tammaditı bir 
adamdan f50 ll~ya mukabU tıç altm 
almıştır. 

Yunus blllhare bunlarm aıtm au. 
yuna batmıım,, gUmllf çeyrekler ol • 
dutunu anlamı§, zabıtaya mliracaat 
ctml§Ur. 

Meçhul açıkgöz Yunusun tarifi v~ 
hile ııraştmlmaktadır. 

r--------.... ------------------R. B. K. 
p 
15 
ANSİYONU 

Yazan: Kenan Huıu.; 
- Evet Madam! Blr iki ıUDe 

kadar s&-ecetsinJz ki Nevyorkta 
D. C. H. Limltet şlrkettno gönder
diğim meiduba hemen cevap veri· 
lecet! 

Anugka kabla katıla gWdil: 
- BeDti de Nevyon Poet ınu· 

haıbtr bile g&nderlr. Ne yaz* ki 
Çariçenin hediye gibıQne aft bir 
fotoğrafmm yok! 

- Siz anneme weu1ı.· oluıa
nız, de<li, ooda. bir yıjm t»yle hi
tıra varmış! 

Madam Griba(of: 
- Çok zaJmısiD ~ ! dedi: 

"V&rml!J!,, bwıu hiç beienmedim 
dofrusu. Fakat bplrhıuıı! Senin gi. 
m lstanbulda ,doğan bir kız buraya 
nasıl geldJği.mizl ne bilecek? 

Tekrar b&na döndtl: 
- Bir takım Jdlpeler ve yedi yll-

7.Uıklc yola ÇJkm.Jlbk Mösyö! diye 
devam etti. 

- y cdi yU.zUk mti?. 
Bunu Mösyö Koka.ryan sorvyor

ôu: 
- Evet! Tam yedi yüz;ük! 
- Fabt hl~ 1:ıirl elkıinbde ,ok 

madam? 
Anu~a kendi ellerine baıkı-

yonhı~ 

"Harunurreşidlıı g15zdesi,, isim
li bir filmden moda oldu galiba., •• 
J<Jğor gördünli.ısc, mevzuu ha.t.ır
i!)-ackasmız: Kör bir bedevinin 
kw, çöllerden ısa:raylara getiril
dikten 80llra mur&d:na cremeyip 
tekrar çöllere dönerken bir oar
kr söylüyor ... "l.-ok:uluk 1'8.l',, di
ye başlıyan ibu şarkı. çctit çe§lt 
ru:ı.ğmelerle, en aşağı on defa n.y
ni Jrel"meleri tekrar ettkteıı aon
ra, yine "l~uk \'BZ'!,. feryadJ. 
le biter ... Dlaa ltlbadle bir Arap 
..... olan ftlmdelı:I ~. lıla
de, ım.eyyea Senar clable et· 
miş ... Gerçckt,e.n gilul 8Öylüyor. 
Aelında UmmügWaUme ait olan 
çöl kızınnı. sesini, bu ~e 1-'Urk 
hançeregindcn de ayni yaruk ça
lanla dinllyonıs. O eebeplo bu 
lfrla, hemen hemen her m1lliıld 
merülanm ajsııı<Ja dolafllA po
puJer bir beste olmuştur. 

Fona bir itiyat da dejil Aaal .• 
Kendine mahst.'S bir filorıoftt ma
nası da var: Kuıı.i:luş bakmımdan 
bOyük bl.r "'m!91Lfiriıane,. olan bu 
d11nyada, yoloulak namma ne b· 
dar 1&rkı aöyleme yertdir. l'lbt 
:ıyııl eammm, bOyUk kalabe.bk
lsn ~ ~vmalr igin pratik bir 
tedbir ol&nk kuDanıldlimı ıör
dllm ki, bu daha çok dtkbtimi 
çektJ . 

Geçenlerde bir kaç ,iJıan dinJıe. 
melı:, bir Aç h'U9USI hldlle göre
bilmek iıçin çalgılı bir yere git
~. gtlrllltu arasında vakit ı-e- ı 
çiriyordum.. İleri geri bir çok 
earitı1ar ça1mdıkta.n sonra "nhne
nin yıldı:zı,, flktI ve muta.t beş 
altı bestesini okuduktan 80Dt'tl 
hem de paydosun yaktaet4rzu ha
tırlatmak ilzere, bu ""Yolculuk,. 
tn.rkllsünll çığmnağa başl&c:lt ... İ§
t.c dikkatimi çeken nokta buyda. 
Şarkı 85yl~ndik~. dinleyicilerde 
bir hassaaiyct beliriyor ve na.ğ-

da aç kalmasaydık belki onlaıı da 
göreblllrdtrdz! .. 

Kokaryan: 
- Ymt Madam! dedi; alUSmt 

birden ea.tmaya mecbtn- kalmak! 
Mösyö Gr:başof: • 
- Dofru! d:ye konuştu. Kml

kını ~den 90llJ'a JcAfrt pa
mla.nmmn hiç bir luymeti kalma
mıştı_ 

Madnm GribaE.of: 
- Bayle işti! dedf. Biz Beyaz

lar açlığı !iyice hi.Mettilt! 
- Faht bir ynstlk insanı ay. 

1arcs ~bflfr! 
- Ştlph~iz! Eğer bir para mu· 

kabDfnde ss.tal'9&nrz! Il'abt bfz fs. 
tıınbula zamıetti~z gibi rahat 
ı;relmedik Mösyö! Btr şilepte iki 
~ır~yt!lt! Yirmi gtlndenberi aç. 
trlt! İstanbul bo~ giNi~ 
m bel gt1nlQk karemme mUddett 
de ayn! Bllttın '(lyalarımm yolda 
fırtına alrruşt:r. Vapuru kurtnrabil
mek i1;hı elimizde ne var, ne yoka 
dentıe atmıştn. Klğtt paralarımız 
ffegıniyordu. Dmlek ve yiyecek kal 
D'ıeuşb. Ne yapaoakf.*? Şunu yap 
ot ki ~w önbde demiriedifl
mls zaman ıeblrden ekmek iste-

Bu. Madam Gribqot'a birden· 
!Re dotuamuştu. Bir Beyaz Rus 
olmasına ratmen koımnıu.t hitAye
ler okuyarsk kapitale ve eald re
jime kartı Anuçkada bir nevi fi. 
kir çarpqmaJan uyandığmı zaone
ıifyordu. Bu ytlzük? Yirmi bin lira 
)aymetinde ve çariçe Alekladrov· 
nanm hediyesi! İyi ama, hangisi 
birbirinden c!aha tısttın? Yirmi bin 
Hra ım, yoksa tapdıtı bUyU.k hl
tJra 1111? Bu Utillnl ~lif edeme
mekle Anncjtayı t81mıetll tut.ar: 
Anaçb. 1e4! Madam Grlıbqofım Jdl
pelerlnden bJo btr ve(ıblle :iı9tlfa· 
de edemecQI için, Jdlpe bahsinde 
ıına ne Jcz çok defalar hlUJfm olur
leırdt. Netek:Lm ~: 

' . 

- Birl br.ımda ! 
- Ya diğet- alblı! 
Anu~ radyoya ~ yllr!dU.: 

ve RoımMyayı anmaya gllhfb. Son 
"' 'Moskovn hill>erterRe alMadar 
oldu. Madem Ot1bafot•: 

- Diğer aıtmı! dedi; eğer yol. 

. rJa. fki ytbı Jdeiyl doyaraeak ek
melt ! ftıbt aDC!M eni kltlYi mr 
~ el&lnek geldi. Aç blr ln
'Walll co1t dlllba ba§ka teYler UW• 
ı~clllmi da bir t.anıfa..,,,. t o ... 
lıtt Rualardan b4riııirı aıkhııa bir fi· 
1dr picll. . (Devamı 001} 

melerin "2'Cvk,, ini Çlıka.rdıkJan 
gibi "içtimai ihtar,, JllJ da scmn
llycrek: 'Art.Ik yolculuk görün
dü,, manasma gelen bir hareket-. 
le ceplerini ve cilııdan:larmt yok. 
la.y:rp, bir taraftan da heeaplannı 
görmeğe savaşıyo'rlardı... "Yol
culuk \'ar,, telterlemclcri Sı:k:iafi
t.ıkça, kapı i.51:.i1'3metine c1oğru
l.a.nlar gözüldU... Nihayet oon 
"Y-olculuk var! .• ,. ferynaı1e bir-
1.fktc son yolcU:lar da salonu ter
ketti ... Okuyucmnm bu bulUŞl11ll& 
ve haltın lııa'V'm11'ft!8.. doğnlllO 
hayrMı Jııa.Mmı. 

Ne J)luıdu, ayni p.riumı ve]la 
oaa bemtr bir 'illZ'etiıı t.-ıirini 
-vaıkitti vakitsiz evl;.;re mu.sal
lat olup saatle..""Ce gitmek biJmi.. 
yen- mllllufJı hn 1atMr etmek 
kal>il olaa,ydı!... Evet. o miaa
fider W,.. .... ~ 
90!'* ~ " b'1tOD dortleıtle 
eviullle blıfı*m ftıMer -.e ıı.ıe 
liaMli ekmMlemi de benbet- ge. 
tl?'dlderl IQln.- yanelı: llJMraf). 
Dl :llic; ~ lmfaı4+*UI tam 
ı.r ha Te allhlyetle iri def& 
ıdı...a ~ 80IU'& aıı:
CEYE DE KALlılAOt ""'°aAr-
1-. 

B3ylelıerine, ~is:Jen "d>ed! 
yolculuk,, da tememıt etacım, 
faydası yokıt.lD'. 

11.1. HiKMET llUNIR 

Kaçak olmadığı 
anlatıldı 

Fındıklı caddesinde A bdullalı Karae 
lLqm dUkklnmda bin kilo kaçak 18 • 
ker bulunduğu yazılmıltı. 'hb)1bt 

uttcestnde bunJann kaçak olmadJlr. 
~ker ttrketındm yeni &lmdıft •a1afd
JDJftlr. 

Ekmek yerine un 
:otıııaezı itib&ND halka ekmek kaıU 

ile :an TerilıneeiJle bql&mmfUt. 8ea 
tırmıar ı.aaı1ıldarmı blttremedlklerl 
içiıl un vermemlflerdir. Bu tırmlap 

beledl)'9 t&nlf'Indan tebllgat 7&PıJlmlt 
tır. 

~ı evvalkı Valııl 1 
M.Z.811 

Tramvaylara zam 
Tramvay Şlrkctinln UcreUere um 

yapılması hakkında vukubulan tıekUfl 
cemiyeti umumiye! be~lye reddeyle. 
ml§Ur. 

1 
Salı 1Çarşamba 

~Şubat J25 Subat 

Safer: 8 
'Kaatm: J 0') 

V.Wıler Vauıi ~ 

Otmefbı 
dop,u 8.44 Jl.M 

Oikı 
ikindi 
Akfam 
Yataı 

tm.ak 

11.26 
llU9 
1'7,GS 
Jt.13 

S.OA 

8.S7 
9.17 

11.eo 
LSl 

1!.1'7 

1 Sefer: 9 

K ·-nn: 110 

, 
, ..... &; l!imlli 

6.41 ıuı 

ıı.• ... 
15.IO ... 
11.SI 11.M 
lt.M Ul 
:; ... tl.8 
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Ka1Jcuk tüccarlarına verilen Davet .. . , h 1 + 2 •• u ı •• lstanbulda Kantaıcılarda Sabunha• ra u e '- ço 1{ go ru uy or ı ne sokağında vaki Sabuncu Zade Meh 
met Şakir ve mahtumu tıcarl ve sınai 

• Fiyat murakabe .tunııı;yonu, dılı, l a fatı~ıkaıarın zarurı masratlan itle. d 
. l'Urk Anonim Şirketi hisse arlar ne. 

oğteden sonra mutad toplantrlarmdar .v~ceğ"ı için zarar edeceklerınl , mUm- yeti umumlyesi 27 mart 942 tarihJne 
bırtnl yapmıştır. .;ılnse mtihıe.t!n bir haftaya u;1dirılme- j müsadif cuma günü şirketin Zlnda.n

Komiayon Kauçuk tabrikalörlerin' ı<in ı rica etmişlerdir. :ı.Icsele . mmt.aka kapıdaki mağazasında saat l5 de ale. 
kabul ed~rek d ileklerini diıılemlştir lktısad .nıUdUr!üğUnce de tetkik edil - la.de w a.ynt giln ve tarihte saat lG,30 

24 - 2 - 1942 

Fabrlkatört<:r, beyanname verdik.le ınektedır. lktrnat mUdllr!UğUnün İktı· da fevka!Ade içtima edeceğinden nl• ' 
rinl, faitat htiktımctin beyanııame ile ö"at \Te k'f.'etlne bu hususu arzedeceği zamnamei dııhl\lnin yirmJ altrncı mad 
blldlrılen mallarr satın almak ıçin bir rnla~rlmaktadır. ' desi mucibince hissedarların gerek B.• 

ay mti!:ıJet verdığinl. bu bir ay zarfm• eaıeten ve gerek vekU!eten hAmil oı. 

Iac:e müdürlüğii kadrosu 
İstanbul Iaşe MUdtirlUğü kadrosu • 

.un müstakilen 120 k!ş.ye çıkarıldıır 
haber aımmışur. Kadro, yakında ala • 
kadarlara tebliğ edilecektir. 

.S PO R -- - - --
dukları hisse senetlerin! lçtlma gUnün 
elen IMkal on gUn evvel şirket vezne
sine teslim etmeleri ve tayin olunan 

l gün ve saatte ıçtımada hazır bulunma.. 

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

Kayak M ıısab3.kaıarı lan UAn olunur. Meclisi lda~ icabında Günde 3 Kate ı\hnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları brarla isteyiniz. 

BUGf'N İAŞE l'llÜDÜRLUdü1''DE 

YAPILACAK TOPLAJll'TI 

Bugün ta~ MUdür!Uğünde müddei.o 
umumi ile emnJyet dlrektörtinlln .ı~ 

!ştiraklle bir toplantt yaptlacaltttr. 
Toplantıda, milıt korunma kanunu 

nun tatbikatı etrafında görUşUJe~ği 

ze.nnedllmektedlr. 

Konferans 
• Beyo~lu Hnlltevinden: 

Aııka.m, 23 (A.A.) - Beden 
terbiyesi mnum miıdürlüğünden: 

1 - 1942 yılının garp grupu 
irıiş. mukavemet ve kapılı iıU.ş ka
vak müsabakaları şubatın 28 ve 
martm birine rastlayan cumartesl 
ve pazar giinlerl Bursa Uludağmda 
yap·lacaktır. 

Alelı\de tçtlmal müzakerat rozname6i 

1 - Meclisi idare ve murakıp ra. 1 

porlarmm okunması, 
2 - BlA.nço ve kA.rUzıırar hesaplan 

mcelenerek murakıp ve meclisi idare 
:ıin ibrası, 

3 - 1941 senesi temettUUnUn kabu. 
lile tavıı:1 için meclisi idareye mezunı. 
yet verilmesi, 

4 - 1942 senesi için bir murakıp se
çilerek Ucretlnln tayini. 

Kadıköy İklncJ. Sulh Hukuk BAklDı
Uğinden: 

942/43 
Mucur Dalakçı köyUnden 78 No. Ju 

hanede mukim CemJıe ve ölU Abdullah 
oğ'lu şoför Ferhad UUuya. 

2 - Müsabakalar, Ankara, Bur
sa, Bolu, . İstanbul, lsparta, böl,ge
leri!e, ııark grupu niş 1. ci ve i.kin
ci.sl ve mukavemet birincisi, Aıılı:a
ra ziraat enstitUsU müsabıkları a-

26.2.942 perşembe günü saat 18 de rasında :cra edilecektir. 
Halkevlmlzın Tepebaşmdakl merkez ! .. - . 

Fevka1ılde içtimai müzakerat 
nıznamesl 

Karmız Münevver Utlu tarafmda ıı 
Hleybinize açılan sulh teşebbUsU dava· 
smdan dolayı ikametga.bmtzm o:ıeçhu. 
liyeti dolayıslle ve davacrnm talebiylt 
hukuk usul mahkemeleri l~anununur 

141 ve müteakip maddelerine tevfikar: 

binasında Hukuk FakUJtesl asistanla • 3 - Bu mus:ıbakalara. h'.ll'ıçten l - Ticaret VekAleti tarafından size ilA.nen tebligat icrasına karar ve• 
her arzu eneıı sporcular ıştiralc e- nizamname! dahiliye ıırı.vcsl istenilen rilm.lş ve davetiyenin bir parçast on 
~ebilir. Ancak bunlarm masrafları- ~klz maddenin ml121tl.kere ve karar ı. beş ~ müddetle ınahkeme divaııba,. 

nndan Sulhi Dönmezer tarafından 

(Matbuat suçlarından dolayı mesull. 
yet m~elesl) mevzuunda mühim bir 
konferans verilecektir. 

Herkes geleblllr. 

Askerlik yoklaması 
EyUp Aııkerllk Şu!>Mlnden: 

ı - Yedek subay ve ihtiyat eratın 
mutad yıllık yoklamalarına başlanrl• 

mıştır. Yedek subaylardan ııubemlze 

kayıtlı bulunanlarla şubemiZe men • 
sup blltımum ihtiyat eratın ( cumarte
si hariç) 15 mart 942 tarihine kadar 
her gUn öğleden evvel şubeye müra • 
caatıa 942 yoklamaıarmr yapttnnaları. ,-

2 - Şubemize mensup olup da 1 
mart 942 tarihinde hazırltk kıtasmda 
bulunma.lan l~zrmgelen tam ehliyetli 
lise ve muadili okul mezunlarından 

tahsilde olmıyanlarm da. hemen şu • 
beye mUracaatıarı. 

3 - Yoklamaları deVa.m eden 338 
ve bu doğumlularla. muameleye tAbi 
eratm yoklamaları şubat nlhayetı,nde 
hitam buıacağından bunların da vakit 
geçirmeden müracaatıan tekra.r ua.n ~ 
lunur. 
-------------·-----

1 Bugünkü radyo 

7,30 Program, sa.at ayan, 7.33 MU. 
zik, 7,4.5 Ajans, 8 Müzik, 8,15 Evin sa• 
ati, 12.30 Program, saat ayarı, 12,33 
MUzik, 12,45 Ajans, 13 Müzik, 18 Prog 
ram, saat o.yarı, 18,03 Müzik, 18,45 Zi 
raat takvimi, 18,55 MUzik; Fasıl heye. 
ti, 19,SO Sa.at ayan Ajans, 19,45 Ko.. 
nuşma, 19,55 Müzik; oyun tUrkUJert, 

"l kendileri yapmaları ve adlarını tası. neşine talik edilmiştir. 16-3-942 pazar. 
27 Şt!b'.'l.t 1942 günü akşamı saat tesi günü saat 10 da mahkemem.izde 
18 e kadar Burs.'l dağcılık ajanT 1 hazır bulunınaınz teblit olunur (38105 

vas.tasile mez:kür mtisabakalar Dr. Fabr2 Celil lı'· ~AHil::H . ASIM u~ ha.kemine kaydetli.rmeleri laZilll ~ 
d St.ııır ve kekeleme tedavtııl BasıJdııh veT V AKJ1 Matbaa::; ır. 

Her gün 4 ıe Vaıtaloğlu No. ıı Umumi neerıvatı ıdare eden 
· K.ulüplerin ............ ____ ....... ~~~~~~~R_e_f_ık~4_h_m_et~S-euP.~,n~~-iı~~ 

murahhaslarını davet 
l<Jtıı.nbul Voleybol Ajanllğmdan: 
Voleybol maçlıırt fiküstilrünU tan • 

zlm etmek üzere ala.kalt kulüp mu • 
rahhaslaruım 25.2.1942 çarşamba gli· 
nU saat ıs de bölge merl<ezlnc teşrif. 
leri rica o~ur. 

----<-t>----
Boksörlere tebliğ 

İstanbul Boks AJanltğmdan : 

ı - Yakında l.stanbul boks şampi. 
yonası yapılacağından iştirak etmek 
isteyen boksörlerin biran evvel ajan • 
ltğa müracaatı& kayıtlarını yaptı:rma. 

lan, 

2 - Bölgemize mensup boksörlerin 
değerli ve tanınmu~ bir boksörün neza• 
rotı. altında, antrenemanlara başlamtş

Iardrr. Çalı§mak lstiyen boksörlerin 
her ak§am bölge merkezinde ajanlılı• 
mıza müracaat etmeleri rica olunur. 

1STA .... 6UL BUR!::iASif.;J!'lı 
22/2/ 912 l•1yatları 

Yedek subayları yoklamaya davet 
Beyoğlu Yerli AS. Şubesinden: 
ı - Şubemlzde kayıtlı Yd. Sb. ve As. Me. ıarm 1942 sene&i yoklama. 

sına 16 Şubat 942 gUnU başla.nacak ve 14 Mart 942 gUnU bitecektir. 
2 - Yoklamaya gelirken bera.berlerınde 24 X 34 eb'adında birer san 

zart 2 vesika fotoğTaf!yle nüfus hüviyet cüzdanı askeri hizmet veslkaJarmı, 
umumi ahvali sıhhıye raporlarını, Doktor, Veteriner, Eczacı ve Dişçiler 

Diploma ve ihtisas veslka'.armt birlikte getireceklerdir. 
3 - Yoklamaları esnasında istenilen maJüma.tı şüahen veya mektupla 

bildirmemiş ve şubeye gelerelc kayıtlarını yaptırmamış oıan, Yd. Sb ıarın 

ve Alı. Me. !ar (50) Ura para cezasına ı;arptıruaca.kt.ır. 
4 - Bu yoklamanın Mayısta yaptlan maaş yoklama.siyle hiç bir aıa. 

kası yoktw" 
5 - Temmuz 94.2 tarihinde yaş haddlııe uğrayacak Yd. Sb. ve A.8. Me. 

lar yoklamaya gelmeğe mecburdurlar. 
6 - T8.§l'ada bulunanlar bulundukları mahallin As. Şubelerln4! bir 

dilekçe Ue mUraca.at edecekler ve yahut taahhUtltl mektupta şubedeki 

defter sıra. nı.İmıı.rasmı bildirerek ve tercUmelba.lle As. vesaik suretlerin! 
göndereceltlerdlr. 

1 - Evvelce y~ hadaine uğramış olan 801 doğumlular dahil ua 318 
doğumlulardan 318 dahil Dz. Gv. ve Mk. ile bUılmum Deniz smıfma men.. 
sup Sb. iar bu yoklama!armı yaptıracaklardır. 

8 - Yoklamaya geleceklerden: 

&.) Halen gördüğü iş ve memuriyeti ve lkametga.b adresi, 
1 b) Thsil derecem. (Mezun bulunduğıı mektep diploma ve ehliyetname 

1t4;ı.ltş ve 1eapa.nı~ 
11 

Londra ı Sterlin 5.24 

suretleri), • 
c) MUhendi.s ve Kimyagerlerin hangi şubede ihtl.sMları buıunduğu (llU 

yolu, elektrfü, sanayi v.s.) vesaik suretleri, 
Nevyork 100 Dolar 132.20 

Madrld 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 110 İsveç Kr~· 31.0050 1 

20,15 Radyo gazetesi, 20,4.15 Müzik. 'i 

21,lG Konuııma, 21,30 MUzik, 21,50 I toJSHAM \ l!: A'Aff\ ll..AJ 
Müzik, KlO.slk TUrk müziği, 22,30 Sa. 1 %71/2 9331'Urk borcu tranıı 1 23.6~ 

d) Doktorların dalım, harict kulak v.s. ihtisasıarmm vesika suretleri, 
e} Yabancı diJlerden hangisini n~ dereceye kadar bildiği (tercüme ve 

tekellüm), 
f) Askerliğinde gördüğii kurslar, . 

at ayan, Ajans, 22,4.ts Yarmkl prog- %7 934 Sıva.s-Erzurum 2.7 20.0E 

TahviHl.t Uzerine muamele olmamı:; .. 
ram, kapanış. ı %7 941 Demiryolu 19.95 

1 .• :-aa.anmaıar 1 "'· 1 

Eıninönü Evlendirme Memurluğun • 1 K A Y 1 p "- A R I' 
ı 

dan: Eminönü i~e m.:?muıluğundan aldı· ı 
Eminönü Teluıöğtit S. No. 12 subay ğun ekmek karnemi zayi ettim. Yeni.. 

Flkrl Alakuş ile Feyhan Sarıoğlu, sini alacağımdan eskisinin hükroU 
Cağa.loğlu Taşkıran S. No. 4-0 memur yoktur. 
Hakkı Kaya ile Cevval Yurtseven, Ca• Sirkeci SaJk.ımSöğüt No. 18 tsmet 
ğaloğlu Nuruosmanlye S. No. 55 Kah· Akara. 

*** Ilgaz nU!us memurluğundan aldığım 
nUfus k!ğıdımla askerlik tezkeremı 
zayl ettim. Yenisini alacağımdan e~· 
kisinin hUkmU yoktur. İçinde (200) 

Ura. para da kayboldu. Parayı getiren 
30 Ura ikramiyesini atacaktır. 

ngaz Glrcc-n köyünden )le-bmet Çe. 
Jl.kkayıı. Si 7 tevellUtlll, KüçUkpıızar 

Kutucular lçlnde limoncu sokak 9 No. 
da kapıcı l'lfehmet. (38908) 

••• 
93~·335 ders senesinde Kabataş er

kek orta. ktsmmdan alım§ olduğum şa.. 
hadetnamemi kaybettim. Yenisini çt • 
karacağmıdan eskisinin hükmü yok~ 
tur. (38909) 

As. PO&. 982 L BI. kıt'a. !favu!)u Ta.Jı,. 
sin oğlu l\lmıtafa Levent, 

••• 

g) I> ve 6 dereceden malnfil olanlar malüliyet v!slkalan ve yaş haddine 
uğramamışlar k!mllen gelecelderdlr. 

9 - Müeccel veya sevkleri tehir edilmiş bulunan Sb. ve AB. Me. ıarm 
müeccel veya tehiri sevkli bulundukları vazifelerine ha.len devam etmekte 
bulunduklarına dair fotoğrafu ve resmt mUhUrlfl birer vesika getl ecek. 
!erdir. 

10 - Yd. Sb. ~e As. Me. yoklama günleri aşağıda yazılı günlerde 
sını! ve rUtbe sırasıru ta.kip edeceklerdir. 
16-17 şubat 942 gtinİı General. Kurmaay, P. Alb. ıar. 
18-20 ., ,, ,, Tbb, Diş Tbb Ecz, Vetarlner, Kimyager Sb ıar. 

21-23 " ,. ,, Lv. lstıhka.m, Muhabere, SUvarı her rütbeden. 
24-25 ,. " ,. Top, Ölçme, Iştldak, bUyük küçUk rütbeli Sb. ıar. 
26- 27 ,, ,. ,, Jandarma Harp sanayii, büyük kUçUk rütbeli Sb. 

28 şubat 2 mart 
3-5 Mart ,, 
6-7 
S-9 

10-11 

.. 
" 

" 

.. 
" 
,. 

!ar. 
,, Nakliye, Otomobil büyUk küçük rUtbeii Sb. 1ar 
,, Deniz, Demiryoıu, Hava, Hartta, her rütbede Sb. ıar 
., Hesap Memuru ve Muamele memurları. 
,. Askeri Ha.klm ve müşavir, Müzlka, ımamıar ve 

Esnaf. 
" Piyade Yb. Bnb. Yzb. 

1 
D~miryolları Ye Lima.nlan ltA.&•e 

Um11m idar..1 ili.nla,. ! 
--------------------Muhammen bedeli (6090) lira olan muhtelif şekil ve ebatta 4350 a~t 

buswıl forma kömürü (6.3.194.2) cuma günü saat (15) on beşte Haydar. 
paşada Gar binası da.1lilindekl komt.<>yon taratnıdan kapalı zart usulil€ 
satın ıı.ıınacaktır. 

Bu işe girmek latlyenlerin ( 4561 lira (75) kuruşluk muvakkat temi. 
nat, kanunun tayin ettığ'I vesikalarla tekliflerinı muhtevi zarflarını aynı 

gUn saat (14) on dörde kadar komisyon relallğine vermeleri IAzrmdtr . 
Bu işe o.it şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(23152) 
:f. * • 

TUrklyede en az gUncle bir defa iııtlşar eden gazetelerin birer mllvezzıt 

vect tlyas Tutar Ue Behiye Sa.nur, Su! 
·taıııı.ıımet Ba.bribey S. No. 11 şoför 
Hasan Akbulut ile DUrda.ne Erim.er, 
SUltana.hmet Blnbirdirek S. No. 60 me 
ınur Fent Güven ile Navlye tık.seven 
Suıtanahmet Barutçu S. No. 14 mu. 
hendis Hasan Orhun ile ŞUle Apak, 
Sultanahmet Minareci S. No. 33 kitap.. 
çı Hüsnü Çaktr ile DUrnev Koçyfğit, 
Sultanahmet Dereiçl Beyazguı S. No. 
70 terzi HJlmi Özden ile Saniye Ka· 
par, Kumkapt Medrese S. No. 89 şo
för BilAl Açke.lmaz tıe Ayşe Temiz, 
Kumkapı Yah S. No. 17 Balıkçı tsa 
Ya.nar ile Hatice Özler, Kumkapı Diri 
S. No. 25 tüccar Bekir K&.ğttçt ile Ce. 
.na.ıı özgUI, Ku.mkapı Yeni S. No. 41 
Post.acr Ali Meml§ ıle İhsan Çalışır 

Kumka.pt şirin S. No. 7 vatman Beh• · 
ltll YUrü ile Ferdane Emek, Küçükpa
zar Kayı!:ı S, No. 1351 gcm!cl Ömer Pa 
la ile HUrmUz Çakın. KüçUkpazar Mer 
divcnli S. No. 9 b:ı.klrnl Ncd.m Aldat. 
ma.z ile N:ı.zlı Cız;;c , !rnçUkp::ı:;..ar Eren 
ler S. No. 50 gczlil:rçü Muhtar Pala:. · 
yrk !le EmlDe mılu. A!emdar Muhtar 
p:ı.şa S. No. 80 tUcco.r Kemal İriden 
ile Kesret · Namlı, Alemdar Cad. No 
138 Polis Şeri: GüçlU ile Meliha 1çe11i. 

için gazetenin intişar ettiği şehrin en yakm istasyonundan her t.oıtıkamctte 
lisesinin 4 üncU sınıf D §Ubesinden a' . azam! yirmi beş kilometre mesafeler dahilinde muteber ve 1.3.1942 tarihin. 
dığrm tasdiltnnmeyi kaybettim. Yeni· den mer'i olmak Uzere üçUncU mevki aylık abonuman kartları tarUesi ih 

193t'· .lHO ders yılı Ankara erkek 

ıı in\ alacıl\'rmdan eskisin n hUkmU yok• 
1 

das edilmiştir. 

tur. <38911> ı Fazla tafslla.t almak üzere istasyonlara müracaat olunması. (1297.'.?6281 
-l!>'r No. lu IL H. Ka.ner. --- --· - _ --- --------~----------

- ----- -------
1\J af ı a Vekaletinden: 

UUl\Jllli 
6.~.942 cuma günU saat 15 d2 Ankarad.a Nafia vekAleti bin.ası ıçlnde 

HAFIZ CEMAL ma'zeme mUdUı-lUğU odasında toplanan malzeme eluıiltme komisyonunda Schir fivatrosunun 

1 
"LOKMAN HEKiM., "609,. lira muha.mıpen bedelli "klmyevt maddelerin beton llzerlne tesiri., 

>Ne \..fit IUSMIN 
1
" 1 Oı\RILJTE MUTEBASSJSJ adlı eJer!n tab'ı işi pazarlık usulile eluılltmeye konmuştur. Kita.bm kapltk 

~ 20 Mı cıa nıvanyolu HM kartonu ile kAğıdı vektıletçe verllecektir. Diğer teferruat malzeme mUdUr. 

J 
Muavenfo ~ıı1<~lPrl 2 !'I t> ı ·cı 2239 JüğUnden öğrenJlebilir. Muvakkat teminat miktan "45., lira 675 kuruştur. ••••••••••••••I :tatekUlerin muvakkat teminat makbuzlarile birlikte ~yni gUn s!lllt 15 

t de mezkQ.r .komisyonda. hazır bulunmaları l&zund.ır. (~3) 
PARA 

-p ···~ 

• 

Yfllf sek Kıymette · ş, 
~ CIUZ Fiyat, 

Sürat ve Meia~et 

Bütün 
Bu Vasıfları 

• 
ın 

işıerirıde 

Buıacaksınrz 

Adres: Mercan Yokusu Üniversite kapısı karsısında 

Fuad Pasa caddesi No. 50 Kahraman Barbaroi 

1 
lstanbul Levazım :.\.mirliğinden verilen askeri 1 

kıtaatı Hanları -----Marsilya tipi 40.000 adet kiremit knpalı wrfla eksiltmeye konmuştuı 
Iha!esi 27- 2 - 942 cuma günlı saat 16 du Gelibo:uda askeri satm alma kc .. 
misyonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 liradtr. Taliplerin kanun 
vesikalarüe teklif mektuplarım ihale snatinrlen bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2062-2122) 

• "'"* 
900.000 kilo odun kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25-2-

942 çarşamba günü saat 10 da Çorumda askeri satın alma komisyonunda 
yapılaca.kttr. Tahmiıı bedeli 18,000 Ura, Uk teminatı 1350 liradır. •rallplcriı: 

ka.nun1 vesıkalarlle tekııf mektuplarım lhale saatinden bir saat evvel k<' 
mu.yona vermeleri. (2072-2132) 

:(. .ııı~ 
2150 adet palaska takrmı alınacaktır, Kapa.lt zarfla. eksiltmesi 12.3.942 

.Perşembe gtınU saat 11 de Maraş'da askeri satınalına komisyonunda yapı· 

lacakttr. Tahmin bedeli 21.500 lira ilk teminatı 1612 lira 50 kuruştur. Ev
saf ve şartnamesi l.st. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda da görülür. 
Taliplerin kanuni vesika.larile teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (2212- 2515) 

1 
~eniz ıevaıım Satıuaıma ~ 

Komtsyona alanları ------M.armara UssUbabn K. ı:>atın Alma. Komisyonundan; 

tNŞAAT İLANI 
1 - Keşit bedeli 28175 Ura 52 kuruştan ibaret olup gösterilecek bir 

mahalde ınııa ettirilecek olan bir binanın pazarlık eksiltmesi 28/Şubat/94.2 
cumartesi gUnU saat 12 de 1zmltte Tersane kapısmdald komisyon binasın. 
da yapııacaktır. 

2 - Bu işe aid resim . fenni ve idari şartname, 141 kuruş mukabilinde 
komisyondan aımabll!r. 

3 - Pazar rğa iştirA.k edecek is teklilerin bu gibi işleri yaptıklarma 

dair Nafıa mUdl\rlUklerinden Ticaret Odasından alacaldarı ehliyet ve em• 
nıyet müdürlüklerinden çıkaracakları hUsnUhal vesikalarını ve ı 4226 Ura 
33) kuruştan ibaret temlnatıarlle birlikte belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2624) 

Marmara Uı ... tibubrl K. Satm Alma Komi~~·onuodan: 

Clnırt mlosu • M. lx'deli 
Lira. 

Zeytinyağı 20.000 24800 
Zeytinyağı 10.000 12400 

Teminatı 

Ltnı. 

3720 
1860 

l - Yukarda cins ve rnikdarı yazılt ıki kalem yağ, ayn şartnamede 
ve bir partide pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlıkları 27 şubat 942 cuma gUnii saat 14 ve 15 de tzmltte 
Tersane Kaprsmdaki komisyon binaııında yapılacakhr. Bu maddeler bir v-=:. 
ya ayn ayn taliplere lhale Olunabilir. 

3 - İsteklilerin ticaret vesikalarile birlikte bi.?.alarmda ya.zili teminat. 
larmı muayyen gün ve saatte komisyon ba~k:ınlığma vermeleri. (2623) 

[ l~tanbul Beled İyesi ilanları J 
Rumelıhısarında iskele başında 86 numaralı arsa üzerine yapılan dük; 

ıca.n bir sene mUddetıe kiraya verr mek üzer(! açık artırmaya konulmuştur: 
Yılllk kira bedeli muhammem 96 lira ve ilk teminatt 7 lira 20 lmruştur. 
Şartname zabıt ve muamelAt mUdürlUğ il kaleminde görülebillt". İhale 

11-3 942 çarşamba gllnl.I saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta• 
liplerın ilk teminat makbuz veya meJ~tupları ile thale guıiU muayyen saatle 
Daimi Encümende bu!unmaıarı. (2695) 

~ * .. 
Havagazi istihlAklerl eski aylara nazaran ço~almadığı halde saatleri. 

nin fazla yazdığından şi.kflyetı olan abonelerin doğl'Udan doğ·ruya bcledly( • 
ıniz Fen İşleri makına şut>esı mUdürlüğüne mtir:'..caatıarı ilan o"t~ur. • 26 ~3 J 

K.ARAR HULASASIDIR 
o 42/158 . 
Milli Korunma Kanununa muhalefette n Şehrı>mininde Tra mvay dur.:ı lt 

yerinde tütnUcü ticaretile meşgul ~1c.vlut oğlu Mehmet ŞUkril h:ı l{kır.<! 

İstanbul Asliye İkinci Ceza Mahkemesinde cereyan ede:ı mahl{eınesi nN'· 
• CMinde suçlunun fili sabit olduğundan Milli Korunma Kanununu:ı :n ,.. 

59 uncu maôdeleri mucibince yirmi beş lira para cezaııı örl"m<.'!l ı ı<' \'e y<J i 
gün müddetle dükkAnmın kapatılma:nn:ı ve h ü kUm kat'il"c;llf~,n"" irr 
suçluya alt olmak üzere karar hull1sn..$ının Vakıt gazetesiıık uc1rc.ll.nıe .• 
ne 17.11.94:1 tarihinde karar verildi .. (2652), _., 


