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getirecek \'akıt okuyucularına yalnn 50 kuruta""
rllecektlr. 

L _J 

ANK.ARADA MÜESSiF BİR HADİSE 

Almaa blJlk elçlslala 10 metre 
. 

Evvelki gDn istan·bul 
limanından 769 

azağıada bir bomba patladı Yahudi ile kalkan 
R · · · B b t d Struma vapurunun Boğaz 
usl~r ıngılız ve · om agı aşıgan '!- am par- dışında infil&kten sonra ba 

Amerıkan yardımını l d •k · k l d ..., kafi bulmayor ça an ı, ı ı ız gara an ı makta.oldugu h~ber alındı 
Reisicumhur ve Başvekil hususi kalem Tahlısıyeıer ~m_dada Yazan: Asım Us 

Stalln Sovyet Birliği bükü.met 
rebi ,.e ba...~komutan sıla.tile Kml 
Ordunun 24 üncli yıldönümli mü
nasebetlle bir gündelik emir neş
retti. Bu emrin dJkkate değer olan 
clheti Ruslarla ı-\lmanlann ilkba
hara giı'crken kaJ!ılıklı hazırlık
larda bulundağu bir 1.amana rast
lamq olmasulır. 

Stalin Kızıl orounun maııc,·i kov. 
vetliıi yükseltmek l~ .Alman or
dtl8Unun artık mu,·affaklyet tılsı
mı bozulduğunu söylüyor. So\·yet
lıer BirHğl ~ine göre bu mu\-af
faJdyet tılslDll ba.'lkın Ve sürpriz 
hareketleri yapmasında. idi. Jntle
ri.n hiç bir diploma.tik müzakereye 
glrişme~lzln Alman ordaJarım 
Sovyetler hududun.'1. saldırma8t 

Rasyanm hazırlanmasına meydan 
vermemek ve l>aM<m sayesinde 
mfer elde etinek :irindi. Fakat Al
manyanm Flihreri bu hesabında al. 
damnıştır. Rusyanm kuvvetini kü
çiimscnıekle bUyilk bir hataya düş
mll.,tlir. Kml Ordu müdafaa ede 
ede ~ 9Ckilm~ suretlle vsklt 
kaz:aınnr, ve hazırlanmış, nihayet 
mukabil taarruza geçerek Tikvfn
ıle, Bo5tof'da, Kımn'da, M08kova
da kuvvetini göst.ermlş, Alman iş
gali aJtma giren bir çok '4!hfrlerl 
\·e köyleri korta~tır. 

S.taıln va.ziyetl bu ~ldlde tasvir 
ettikten sonra harbin ltundan son
ralı:f gell,..aelerine ~yor ... 7Afer, 
bizimdir, Ancak bunun için cephe
ye yelli yeni kuvvetler gönder
mek, harp sanaylinl dunnadan iş
~ onluya her gün daha zl. 
ya.de tanklar, t.oplar, tayyareler, 
mitralyözler vermek liznndır.,, di
yor. Stallnin bu gtlndellk emrinde 
mühim bir cümle var ki bugüııldi 
beynehnilel ,artlar ~de bllha88& 
göze ~or. Bu cHmle ıtudur: 
"Almanyaıım yanında kendi he

tlabma harp eden mlltteflkleri var. 
Bagttne kadar biz böyle bir vazl. 
yett. bulunmadık; bununla bera
ber kendimizi müdafaa etmekte 
muvaffak olduk. •• 

Bütün cihan A1manyamn yanın
da mlltteıllderi oldaia gibi Sovyet 
8-JUJD da haglltere , .• Amerika 
ile anlumda ittifak balandup· 
n 1111i7or; tagiltere ve Amerika 
da Sovyet Bm)'a1a yardım etmek· 
te oldaklMau söylttyorl&r. llalba
lli St&Uala sbdellk emrlDdea 
üank lıaraya koydağ9mn etimJe 
h.giltere ve Amerlkuım yardımm
du ıimdlye ı.dar RaaJUJD lati· 
iade etmediilnl ~ia varmqtar! 
Ba saretle Baayuun ır.encıtnl kar· 
lumak için Ulaık ıı.adl kuvveti-
• da;pnmeemdan .... oare ba-
Jnmadıjmı M ....... ohıfor. 

Ste"•la b9 ellBıe.& tUilf,erede 
.......... deilııRrBlhiB ..... 
..... lmlliıd c1e g&tt.enne1rtecl. 
Alllapbyor Jd 8oVJ!'tler Birllil· 
ala ~ ve Ameıtba yaıdmu
ma ldfayef.ılklilinden fllliyeti Je
.ı cJellldlr. Ba meeele mltt.efllder 
IU'll8lllda .... ........,. ve mba
bfa konaa olma~. lngiltere
nla •ki Moskova selbi Sir Star· 
fon) Crip,.,. YUİfesinf blnlap 
ı..cJraya ~elill ve tngllb harp ka
....._ Prill, apl samanda A· 
vam kamal'Umcla reis mevkline ge. 
çişi. ftipbe yok ki, hep ba vulyeda 
netloe8tdlr. 

Sir St&fford Clrlpps'in ytlbek 
saWılyetle &dik harp bbineıdne 
getln"lmestnden ve Avam .......,.. 
11mda blylk bir mevki verllmeı.in
öen mabat Sovyetler BlrUiial 
tatmin olchaia için Lolldndald ba 
tl~Jllia artılr Sovyetler Blrll
lini memaa eı.m.i - pirdi. 
Bana nimea SWha'hl ~ 
emrinde Raaya)'I ldeta tagllb ve 
Amerikaa ittlfaJmulan mahrum gL 
hr ghtennni ve lmd wdw b
ıamcblr ma\-.ffakıyetleııln tama
men Jcendi kuvvet kaynülan ... 
veıdwle elde edl1m)! oldalan 1te. 
lfrtmesl hayli mualıchr. 

...... .... da htnhaM .se-

müdürlerini göndererek Fon Papenle Ank.va. .. (A.SJ0~.~!':1~9.! ..... menb&du ha 

f • k h t d 1 aldıfma göre, içinde 769 Romanyalı yalı udi bulunan Panama bandıralı 8 re 1 asının a ırını sor u ar tna vapuru İstanbul'a 15 Klnunevvel 19U tarihinde geldi. Gemi. m 
neslnd~ tamiri mU§kUl ve hattA. kut.en olduğu intibamı veren Arıza! 

tamiri baharM!siyle ikameUnl uzatmağa bqladı. Bir taraftan bu yahudile 
kabul edebilmesi ihtimali olan de~·leUerin Ank&radakl mUmesslllerine bl 
kaç defa müracaat edildiği gibi bu yahudllerin geldikleri memlekete ı 

etmek !mklnı olup oımadığı arqtmldı. Diğer tara!tan da bu yahudile 
ya yollanna devam etmeleri veya geri dönmeleri için birkaç kerre tebllga 
ta bulunuldu. Müracaat edilen devletlerden kimi alt'ıka göstermedi kJml 
kabul edemeyeceğini bildirdi. Rom.anyanm .Ankara Jıeflrl de bunlann R 
manya taba.alı yahudl oldukJarmı, memleketi yoı.suz bir şekilde terkettl 
!erini ve kendilerinin Roma.nyaya kabu!U ula bahis mevzuu olamayaca 

Ankara, 24 CA . .A.) - Bugün 24 
ıubat 1942 sabah saat onu on daki-
ka geçerek Ankaranın Emniyet meydco. 

niyle Kavaklıdere arasında Atatürk bu 

luvarı üzerinde, bir bomba patlamı, 

bir adam tamamen porçalanmııtır. 

O saatte bir adamın k
1

ucoğındo 
kumaı parçasiyle sarılı bir cisim oldu 

ğu halde oradan gittiği g6rülmüıtür. 

Vücudü parçalanarak 61en adam bu
dur. Patlayan bombanın da kendili-

nin kucağındaki cisim olduğu ıanno-

lunmaktodır. 

idare 

bildirdi. 
Geminin tamiri hitam bulduğu halde bl.uat yahudiler de ne yolların 

devam ettiler ne de geriye döndüler. Çünkü geminin kaptan ve tayfuı Bu 
gar olduğu ve BuJgarlsta.n harb halinde bulunduğu Jçin yollarma devam e 
mek lstemlyorlardt. Binaenaleyh gemiyi geldiği denize iade etmekten ba§k 
lmkA.n kalmadığı cihetle bu bUBUada alAka gösterecekJeri zan~dilen devle 

f lerin mümessillerine haber verildi ve badehu gemi 23 şubatta Karad 
• 1 iade edildi. Ertesi. güntl sabahleyin Boğaz dışmd& Yön bunıunun 4-~ m 

kadar açığında bir lnfillktan aonra geminin bAtmakta olduA°'J haber aıma 
rak mahalline tahll.llyeler gönderildi. 

Ç6rçil 
O sırada oradan gecnıekte olan i

ki genç kız muhtelif yerlerinden haf"d 
surette yoralanmıfktrder. Takriben 10 
metre kadar 6nde reflkaslyte blrtlkte 

gitmekte olan Alman büyük elcisi Bay 
Fon Papen ile refikaları sademenin te• Alman BUyük Elçlal Fon Papen'in otomobllden çıkarken alınnu~ bir resmi 

· Ruzvelt'in ı 
nutku Avam Kamaraaında 

beyanatta bulundu 
siriyle yer• düşmüılerse de kendilerine ! 
hiç bir zarar olmomıı ıle seforethOf'!t<o J 

ye gftmiflerdir. ı 
Dahiliye. vekHI ve Ankara . Valitt i

le Adliye ve :ıabtta ınenıurlan derhal 

vak'a yerine giderek tahkikata botla. 

Şark ceRhesinde 
Sov·yet 

Taarruzu 
B8şladı 

Pans1yonlar ve 
bekar odaları 

Amerika Cümhurrelsl Rusya ve 
tngfltereye yard.mdan bahiıle

derken decli ki.: 

o 

lngDh ba§l•eltin d~or ki: 

Sovyetler 
mıJlardır. 

Reisicumhur huıust kalem müdüri• 
rini göndererek büyük elçinin .,. ,.. 

fikalarının hotıriarını sonnuılardır. 

Baıvekil de husuıt kalem mGdGrOnü 

göndermiıler, hariciye vekili Jle harici· 

ye umumJ katibi sefarethaneye kendi· 
ıeri giderek büyük elçinin hatırını 

sormuılardır. 

Bombanın, Alman bOyOk elciıil• 

refikasının yakınında patlamıı olması, 

zabıtayı bu k6t0 niyetti tertibin bayük 

elçinln ıahaına mlitft9cdh oha11 ihti
mali üzerinde ciddi IUNlt9 dunncrya 
sevketmektedlr. 

Tahkikata 6nenlle clfta• ..,_ 
yor. 

VAKR: ... ...._ üıdlıa e'-• 
el Foa Papm ve l'efillaluma ,... 
mnda patl-11 --.. Aüua ve 
bitin memlelleıte clerla 1* ...._ 
slr ..,.adırmltkr. BIJft •loi '"' 
refikuma ~~' ._ der, MI 
bir •tice dolmM'll chsı_._ 
dolaJJ 9eWaelmİll llllcllrlrfıl. ...... , ....... 

.... latl• 
91 kiti yaralancbtından 
hastaneye kalcbnlcblar 
P1ıN. M (AA.) - DID Pariat. 

aoJmklar bas tuttullmda ,a,alar L 
rumda 1ıesr balar OUDUfhP'· 8dlld 
imdat aralı*lan ,aralJlan taP""lr Jcbl 
dQD 267 defa yardıma lulfı of'll'lllr, 
91 ktfl imik ft7&. atır ~ te
davlld tc;bl hutaMJe. laıldlrdlDIJtll. 

reld.lr iri tqlls Ye A·ı lıa ,_. 
dnnmm ldfa,,.il.,._ - 1i-
ki1.U ,..nı ......... Bir -
H09lrova ....,._ .... lttlfala. 
•• *4ea a.t •ecP'44iiW ıar-
11ı1ı .......... ..-. lamallilpa& 
8tAla, ~ _..., .... 

itin ~ .... '* eeplte .... 
........ ,.... ...... ~ Wr ... 
a ll• ..........._ 11mMJi ltalill'la 
clJMlelllr .-il ............ . ............... " .... ..... 
İffSI 11111 ... lmd .... t.uafm-
d.a ıeri ............ da ... 
• duama dett.r• ......_ ........ 

. 
Sivastopola 
hüeum edildi 

(Ya.m-ı ! ıncide) 

Türk vatandaşı olma
yanlaT taralından 
işletilemeyecek 

• Ankara, 24 (Vak.it) - Pan&lyon 
ve bekAr oda.lan i§letilmesl 1J1nin 
Türk vatanda§ı olmayanlar tara. 
fmdan yapıımasmm yasak edilme.ııi 
ve bu yasağın altı ay sonra tatbiki 

ı • hükQmetc;:e karar aıtma almmı:ıbr. 

A~demz ve Basra 
körf ezıne cephane 

şöndermezsek 

Türkiye, İran, Mısır 
ve botun Afrika 

~adlerin koıayca el uzafaeaklan 
bir mesafeye gelmiş olar. 

Va§İngton, .24 ( A.A.) - Corç 
Vaşington'un yıld5nümü münase. 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
~~;ıe ~:~!ı~1f.1::r1e:~n1r~~!nra! 

• · on iki lisanda tekrar edilen nutku~ 
_ _ da Ruzvell Mmi,tir ki: 

C h b• b 1 ''Vaşingtonun dolumunun yıl. ava ar 1 aş ıyor dönümü ahval ve ~rUarın şimdiki 
şeklinden ve ileride alacakJan te. 
killerden bahsetmek icin en mü_ 

Şark cephesinde en şiddetli harp nasip fırsatlardan biridir. V8flnı· 
ton ve onun ordusu sekiz sene en 

b 1 b 1 B •ıkb h hüyü~ süçlüklerle ve mükerrer boz. 

aş an11ş u unu yor. una 1 a ar ::::r:s::;:;~~şm~~:;~;to v:e o~~~ 

Bize bir parça nefes 
aldırdı • 

Talisiz veçe · 
hadiseler 
göreceğiz 

Lolldra, U (A.A.) - &ıı,> 
rumu halrkmda Avam •K.amalWI~ 
da veııdlğ:l iJllhatta ~ demiıt-
1ir ki: 

(Devamı Ba. ! s.l. ! fleA 

Amerika 
TAARRUZA 

UGRADI 

harbi. de diyeb·ııı·rı·z ' mlleueaeler mevcut olmadıkça biç 
bir insanın hayatı ve malı emnl. Va,tll#ton. .H ( A.A.) - X......, 

~AD ve IJBYA CEPIU'.sl: ------------ yette olmıyacaAını biliyorlardı. alya .-ııtnde Senta :e.....r.aa 11 

A • Ak Şimdiki mDcadele ferdin hftrrlyet kilometre kadar cenubunda Japon 
'Ruslaım bOylk taamı. geçtik· ZIZ { Te emniyetinin dünyanın her tara. olduJu tahmin edilen bir denlsalh 

ıert haber verilmektedir. Gelen fında hftrriyet ve adaletin hlllr8m Mr petrol tasflyebanesfni bede• = ~e~.ci ~~ bugün kaldırılıyor sftörmesi~e hallı bulundulunu bfse tutarak bir bombardıman yapmıs. 
,,.. ·~- g sterrmştfr. Bu harp usuller, r.l. br. Ne &Hl ne de buar ~ardwr. 
fttleri tehlikeli bir duruma gir- ı 
Jllifl,eıdir. Bu tehlikeyi dopran \1 (De11amı Sa. ı sa. .. d_e_J ____ <Deva ___ ... _._._._s_.-ı._ı_tl_a_l 

=.~=:-a~ 1 Günlerin pe-t:inden: · 
lar tanifmclan ~I ed~ o!mıl· 'r 
~. tslliııertni •ydıimuz tıç böl- H 1. 11• h 
•tdeldt::..ın;:~:.;.g;~~- em mesu ıye ı, em 

Mesken 
masuniyeti 

AlllEua. M (Valat lllllllallb1Dde)
Tlcaret Vek&lett nUUklere · yaptıtı 
lılr tamimle mDJl konmma kaDUDUD& 

ı.fllra ~erde yapılacak idari 
aıqbrmaıann ancak bOkametçe be. 
JUDNDeJ9 w el konmaya tabi tutu· 
..... lsttbl&kt de talld1d edllmlf olan 
~ IDtbabuır oldulUDU bildir. 
mlf, baDun dlllDd& meUeıı mUUDire
Uldn dabna mabtus ıwmuı llzım 

plcUll eeuınm ses &ıtlnde bulundu· 
rallUa ieab ettllbd te~ etmlfUr. 

şerefli bir vazife 
Dim seferberufmde b4lyUt kll

' glt.k, kadın emek, aivil uker her
keain blr vazlfeel vardJr. Fakat ft

~e sa.bibi btltlln yurttqlaı- ara-
llılerbum Am Alı 8IDda en bnyök meeuliyethı vali-

1 
lere, kaymakamı.ra, nab!ye mU-

Cllmlıuriyet Halk partl8I latubul dtl.tlerine dilfUllU de fllpheefııldlr. 
vlltyet idare beyeU ve Şeb1r mecu.t 'l'abifdir ki muvatfüiyet haUnde 
A.zumdan .Aziz Ak'm öltlmtınU dUn 1!'11 bUyllk şeref hı.e.t de onla.mı 
teeutırıe yazmııbk. Kerhumun cena. nlacaktır. 

ze.ı bu sabah Beyotlu ZUkQr but&. Btıynk Killet Jı1ec1i1i milli ko
haneainden kaldınl&rak lSfle namuı runma kanonu ile htlkftmete bl
Te§Vikiye camialne gHtUrOıece~ cena. ytl.k aallhlyetler venU. Bllkilmeıt 
7.e namazı kılmdıktan sonra An1 me· bu 811.llhlyeti Jrullıuıarak .lıtWlali 

zarlığa gömUlecektır. artırmak için mWıiJD kararlar al-
Oenaze merulmle kaldlnlacaktlr, dl. tı mUke~. ~isi ee-

nelere Diabetle fMlı& iatim&l ya • 
pan çiftçilere primler nrilmea · 
ba cilmledendJır. 

ftte bu gibi tedbirl«in t&tbi
kat ..... mda ~i mılWkl. 
ye memarlamm ~tll ı.li
yetlerine, tetıld*çM ... Pıllri
ne bafbdrr. 

Yubk ekim için hentls wıki 
geçmif delildir. Şubatm .. -. 
tamdan 1-& ftnDıınllıde llllit. 
n1ean gti tam illi ay..-. w se· 
çen llOll bahar e1d:ııüımWd .... 
laTr fulaslle 1ml"P-•lw- llM ft 
JV. 



ı VAR 1 T 

!lYATRC): Amerika- ingiltere ; Ruzvelt'in nutku Çörçil'in nutku 
ir sanat nadisesi \ Urıi) ıarı.ııı 1 ınc.ı sayfada) } b • . l (Baş tarafı !l Uıl-ı ssvfada) 

Japonyanm ant hücumu netice- en l ll a ntaş .. lııhlar ve coitrnfya ba'kımından di-
Şeiıir tiyatrosu dün gerçekten bir sinde geçirmek mecburiyetinde lfu- ~erlerine hiç bentemi~·tn yeni bir 
ınat h~disc.sine her anla.ıniyle bir lmıduğumuz yalan ta.llısizliklerle ma ımza L aa l harptir. n~r.~1 dünyanın h~t~ıi İU• 

·ııhne olmuştur. dolu bttyük devreden öteye b8.ka- t:ıl:ırına, bulun adalarına butun de_ 
Necib Fazıl Kı.aakürek'in çoktan ra.k geniE! bir şekll<le harbin ~ ı·~tell, 21 (A.A.) - Rınveıt ııizlerioe ve ha'\'11 yollımnıı yayıl. 

>e~neu Para. piyesi, tam bir muvat· lıc:ı manzanı.sma g'Ö7. atacak olnr- bir !ngiliz • Amerikan :ınlaşınası ya_ ıı.:ıştır. Bunnn ic:indir ki dünya ha. 
ıak:tyetle temsil otunmuş, son inen sak, vaziyetrmizin son iki sene zar- pıldtğını bildirmiştir. I>Un Vel'! ile Ha. ritasmı önfinüze :tt;"nrıık dünyanın 
ncrdc sllrekli .ıı.ııoıılarıa. tekrar tekrar fmda. değil, son aylar zarfında çok litaks tara.Cmd::ın imzalanan btı anla111 elr:ırınrJ:m ~eçen muharebe batla_ 
~çı1mış, (muhamrt isteriz) se.sıert 8,- fazla. düzeldiğini gayet a~ık göre- ma gereğince, Birleşik Amerika, bU - rım söyliyeceğim sözlerle beraber 
:ıoasında pi~si ibda' eden sanatkA.r tL biliriz. Bu düzelişi elbette Rusya- yük Britaııyaya yardıma de'\.·nm hu . takip clmeniıi .sizden isLiyorum. 
··atroyu aarııan nll:r~lar!a se!AmJan. nın muazza.m kuvvetine ve kudl"e- susundaki kl\rarnıı tcldd etmekte BU. Eskiden laarrutlarıı ko~r bizi 
!llŞtır. tine (tasvip hareketleri) ve Birle- yük Brita.nya ise elinde n:ı~,·cut imkfı.n müdafaı:1 rdeceklerini ilan ettiği· 

Para piyeai beJ perdelıkUr ve her ~ A~riıkanm öl~lmez kaynak- Iar dairesinde Birle~ik Amerikaya kar. miz geniş Okyanuslar bize mü tema• 
trdede piyesin mUkem.meliyetl ile llirile l:;craber müşterek davaya gi- tor aym şekilde hat°\?kcti taahhüt eyle· diyen mcyd:ın okunan .sonsuz mu-

tcmsiıin muva!fakiyeti birbirine katıl· ri~nP. borşluyuz. mekted!r. • harebt! ı:ncydanları haline gelmi~tir. 
mış, bu ba§&rı ikinci ve dördüncü per- Harp vaziyetiaıin son safhalarını Anıa~mada. her ıki memileket ara.ı<m. Dü:,mannnız büyük mcs:ıfe.Jerde bu. 
dede ftl yükselt irli!&mt bulmuştur. ve h«SMteıı Pasifik harp bölgesi- daki en son tesvlye şartıarr zikredH • Iunduğu için hiıdc büyük mesafe. 

Hasaaten Hadi Hlbl piyesin (0) baş ni gt.zden gct:innetlen evvel Çör- mcmi~tir. Zira. "Bu mUcade$.ede sarib l lcrd<' harp ediyornz. Mühimmatı. 
eılililde seçkin bir ba§a.rı kazannılf. <:ii. k:Wiııcdeki tadillerin hedefi- Vt.t etraflı şal'tlnr d!i~ilnmek. ve te,bit ınızın miktarı biıe bir iislünliik 

Muhsin Ertuğrul'UA gtıven!b or.u ke.n- ni Ve Iü.zmnunu uzun uzadrya izah ctme!t için vakit lıt>nUz: çok. erkendir . ., lemin edince)·e kadar düşmanJnrr 
dL roWne ortak etmekte ne kadar hak· ctmis Ye müst~rlar arasında da Bununla b"rrber anla!}ma.da M'lll zih ıllız:ı, muvakkat bir wnıım için ara• 
ıı olduğwıu tsbat ctmi§Ur. daJıa. ba{lıka cleifüıiıklikJer :)'11!.lılaca- niyetle htı.r.:>ket eden diğer bUtUn mil. ıi kaybetmek Jrıııam gcl<>e hile, bu. 

Tiyatroyu eskiden ''mektei>-i edeb, ğınr söyl~tir. !etlerin l~tir kt~ serbest olacakları lundukJarı yerlerde'! ve cınlııra her 
olarak vasfederlerdl. Para pi}'(?siyle Çör~il. harbin geni13 bir sahaya tesviye tarzlaı·ı için bıızr umumt prcm· ı ::. !>tgeld1ğimi7 ıııman darbeler in. 
l1u vasıf hem edebiyatca, hem edibce yayılması ii:r.eri.ne lngfüz Ucare- slpler zil<redilmektedlr. <lirmeğe clev::ını <'lmtliyiz. Düşmanı 
verilmlı; olacaktır. ret Hlosmıa tahmil edtterı ııiddeili her gün ağır ka~ıpl:ll'a u~rntmal•la. 

Para Jllyesi yalnız Şehtr tiyalrOllU gergin yaziyeU bahis mevzuu et- Bulga·r Kralı :vız. İa5c yollarım1zrn ve mülterik_. 
ıı;in değil, de\"ir için bir sanat hMi.38- miş ve son iki ay zarfında ticaret ll'rimizlC' muvasahı yollarımızın 
si sayılabilir. ?.:amanın rnadoU çember filosunun son derece artan kayıp- • rnil<lafııası için bu hiiyiik me.safe· 

lara n;hOOrğını t'ÔYlh."e'rek ~in!!a- Macar 0 enelkurmay Jcrd~ çalJ)ışmak JUıımriır. KaziJE"riıı 
ıçi.nde boğulur hale gel~n .. ·arlığmı, bu ~ u 
Pl>'es, içlnd .. geniş nefes ııımrr bir ci· }~unm &ııkntu hıt~kmd<\ şu sözleri başkanını kabul etti rn Japonların mak~adı Birleşik .\. 
hanA çıkar.sa gc~lttlr. ;;i\ve etr.ıL~r: "'-f 2 D N B mcrikayı, Biiyffk Dril:myayı, Çini 

~ """ ~·a, 4 (A.A.) - · · ·: n· Rus;va:n. blrilıirinden a.vırarak 
..."fngapunın dü'm~i Kral Boris .. Mac.ar gcnellmrmay 

Dü. 7300 .t ·1· ht:nfan çenh(.'rlemck. m:ılzeme ve 
şman, ngı ız :ı.skerini ~nşkanı <>eneı-al 7..omhatclyi kabul 

Maliyede terfi, 
tayin ve nakiller 
Anka.l:a, 214 (Va.kıt mnJtahirin. 

den) - İmr.ir defterdamğı moa.
vini Ta.lit Teıkw!M 60 1fra. maa.§8., !s.
tanbul hesap mütehassıst Lut.fi 
s~muı.n 300 lira u.crete. tzmar 
hesap mütehaSS'ISI SaWınttm. 140 
'liraya teni ~nlir. 

tstanbu.l hesap mütehassm mu
avinliğine MUsf:afa, Nezihi ve Ci
hat, 1.00 lin. ücretle tayin edil -
miştir. htanbul tapu miklür mua.. 
vinllğine 250 lira ücretle Nuri t.a.
yin edi:hn~. Milli Eml§l: mlldilr
luğuna 100 lira. ücret1c Mtilısi;a. 
luğuna. 100 J:lra ücretlere .Mehmet 
tayin edildi. 

M~lıU'İle nakledilenler 
Stajy~r Muhittin maliye müfet

tiş muavfüliğine, İstanbul m:ın:ı.me
Je ve i.stihia.,k müdürlüğü. ş.ubes.i 
memuru Hurşit .maıp·e müfettiş 

mua.,;nliğıin~. !vnir Yaridat ~on
t.rol memurı.ı BUl"hancttin Ankara,. 
ya tayin edilmi...,tir. 

Terfiler 
TUncet va.rdiat müdüırü. Salih 

35 füa. asli ~Ş€a, milli em18ık mü
C.ürlüğü miimeyyW Tahsin 35 Jirn 
:::sli maaşa terfi etmişlerdir. 

İngiliz kültfrr hey' etinin 
ziyafeti 

25 - 2 - 1942 

Musiki: .. 
Kadıköy halkevinin 

konseri 
Balkevlerlnin a.çıllf yı1MnDmieri 

mlınasebettyle Kadıkö~de Opera Biııe. 
ma:mıda Ka.dıkBy halk.evi tarafından 

bir orkestra konseri nrildL Salon hm 
ca hmç mttzıkseverlerle dolu idL Pro
gram. Bacb, Hendel, Vlvaldl ve Mozat t 
glbl be.YJlelmilel §6bretij, aanatkll.rla _ 
rm eserleriyle dolu idi. 

Eserler devamlı ve titiz çall§tmlma 
neticesi son derece muvaffaldyetıe ba. 
§anld?. Elemanıa.r içerlslnde kuvvetli 
soii8tler vardı. Ba&a.r, Viyolalar ve 
bntun kemanlar ayn ayn çok kuvvet· 
li idiler. Bayan EmlDe ViValdi kon -
se~e solist olarak çok alkl§landI, din. 
leyiciler bn;v11k hayranlık duydular. 
En so.mmda §etin iki eserini dlnıcmek 
bütUn dinleyiciler için güzel bir .sür 
priz oldu.. Her halde Kadrköy halkevln 
de sa.minıl bir hava ve ona mUvazl bir 
tevazu it.inde azimle çalışan Şef Bay 
E§l'efi ve ~ğerll elemanlarmı tek tek 
tebrik etmek mtJzfk sevenler için bir 
vazifedir. 

Bu §ekllde devam edecek ça.ll§Dlanızı 
veiimll neticeleri memleket için. de bir 
kazımç olacalı:br. Bundan dolayı bu 
gil:ıl konserieilı temadislnt iSt.emek 
J:ıaklamızdir. M AZIZ 

Cepbelerde daram ha · · ı ,_ !-'..;:;. 'dd" 0 faln·i~·e alm:ılann:ı miini .olmaktır. rp Cfiırı o :ı.ra" a UJ;:;ı'flf l ıa et- etmis. vn keııdüıine h:l'r"h ııaltbi ni-,,.ri u ., \ \ d 1 t• Sü b _.,;. k' ta "'-t • 1 d · ı• Bütiin hu hiiyiik kudrl"I harine!erı Lon~ura.'da. bir. Türk hıılkevinin açx. (B t f 1 · f--3 Pı:r n, H* (: ,, J - Alman or u arı ı. •, p !? ~va ı, o rrıı e ı<a e e ;._anını \'~rmi~.tir. Kr:ıl, g,enei.kur- aş ara ı tncı say uua} 
"' l d 1 - ı•·x.· btınd d h w· "k 1 ti ı.lü-:;ınanın rniiclııhıılt·ııirle YE',\'a kcn. !ışı dolayisiyle İngiliz kliltUr heyeti kil --L..~ R··-'-- _...._ • 

Şark cepbeslade 

.>aş mman an ıgmııı t<: lıı,.ı: :m a . n lJllV'U n?V\'e er '"ar- mav ~~ .. kinma ..,.,fakat f'den :.M'a. :em~ .. e, . ....._.. c.:~r içıne 
O d 

.~ k ·1 ~ ..,...,.. • L di :ırzulariylC' hirilıirlcrh~dcn :n rı dUn akşam ea.a.t 18 de Park ot~l 11a· 1 d R 
r u ve hava teş illert diln de Do. r. . !ar suba"l'lrma dl\ ni..c:.an takmv;_tır_ · aJacalka:r ı:r. Fa.kat bu us taa.mı-c- ·y Aho - A k J - clüşmcltri takdirde ne ol:ıcağı ma. Io.al&rmda. l1ıiL toplantı tertlb etml:t;ir. ğu r.1lbbestnin muhtelit kcr;tm1er1.ndı! ,..orı,;ı , oa ( meri a. Büyük Harbi.ve ı~azırr .::zene.ral Daskaiof, ZUD'UD. muvaffak oJma.sı:ne. bağlı -

B }t ç· F • .., -· ;üııı dnr. Bu takdirci(': Toplıı.ntrdn. üniversite rektöıil, Ede. d~man hll'cumlarmı akim 'brrakmış· r an\-a,. ın, 1 ıı:ıemeı1.ı., Avus- Macar rnis.rıfirler .,eı"'fı"ne bir ak- drr. Zira RUBlann işgsl etxnek ü-
f 1 } 00·• · t 6 .., ··'- UIN J/ı.f'ONY.,~'!N HOZfrUX., biyat fah1iltest dekanı, lsta.nbul hal. Iardır. m YH ,geı.rn< e 2 Japon tilme- :.,;:ım zi ... ·a.Jetı· n.:rmi•• ,.e zivafctte ,, zere olıdWdanm bildirclilk:leri bazı ·bul -...ı - .. l J " ., flııR.UfJST !CiN Ml~f!IM RIR kevleri reiııleri, Tilrk Basın erkl.m da 

Savaıı tayyare tc§killcrl. :::loyyet de_ nı u....,u~mu P.o~· em1' ve demi~- , söylediği nı.ıtuklıı -ezcümle demi~- ;seh.irlerde Alm..o:ınlarm sükıin içinde 
miryollarmm tahribine devam etmiş. tir ki: tir ki: UNSURrJUlf hazır bulunmU§lardır. l-ulundu!k:l:a.rr l>i.Idirilmiştir. Bilinen 
1 d. ..,. -·- l d s·--·•1'l'k Abc l '·"'l . d b' 1 - Çine ur.mı miidrlct 'i,'Orıiıın b" ,~ d --" eı· ır. ,.,ıı Jıar""'e ıcr csn:ı!!In a müte- •. mıu ı <il uv gcsın e ı- He-r iki milletlıl mcnfa.ıı.t.leriniıı ı:r nD!\:ı.. varsa, o a. tiı;a;nt cep.he.<U 
addi<l nakHye trenleri, limen gölünün ..:im tiimcnlerimiz dtişnw11nki ka· hic .. bfr zaman a.vkrrr olmaması. her 1 ılE"meyi;ı:. Hemen i3eş _:;,cncrlcnberı Çanka'yşek Çine döndü harbinin en şiddeıl'Ji sefJıasma gir-

da'"' d ··ıtl' n·· ha a.l ~ Jupon laarruzun:ı muk:ıvt'mrı •de:ı doğu cenubunda imha edilmi~ ve Mur- ı ~gı rr. ı~an v ara hi.- jki tarnf 1·,..;n ~er""k' hı"r saadettir. " ç ki 24 (A.A) 'f ı mjş olmas:ıdrr. Bu, beolki de ilkba-
k 

:idmdir B c' ı t k · •· ..., ~ -x~ bu kahraman miHcl vfiz binerc.t" .Ja un n, · - " areı;a ı :bi · d mamı demlryolunun baz• k1~mılarr . ıı .a ııw.ı.ı .a vıye AUV • Geçmiste na!"rl s!lah arkadft .. ı1;r. · • l" ... ~ı.ay<>E*k'in H.iıııdis .. ;..-"'-·n nin"' har ıa.r. nın bqjlaması em~ O· 
....,.} • • • I ' • h"'-' ~ .,,. JiOll :tS!.\erİnİ VP. "Ok nlikfarda ,1"'. y<U.lo& 'J ı.t.ı.ııua y "' 

cfddi isabetlcro uğ'ranır.ştır. """"' ennHZU:. yer.eı:.nl(.'iilnl \•e aAIUl ett· !!e, Şll'ild; de CeJilicde yeni ni- ~ n döndüğü r~amen bildir:ilmektedir. JacaJctır. Alman ordnlan, t.ehlikeJi 
Alman sav~ tayyarelerinin Si\·asto· bir durum elde etmesini masraflı 7,anl.?tl tah&lmmku u;;.....•n.rla. müc."l- f;on ccp!ıanesini fahrip <!imiştir. bir vazi:yetc düşmemek için, ıihti-
1 k V'" ""'" .,_~r ]t"'le k .,.,,.. Bu ·t· 6 " ..,.... Cinin mükemmel müdafaa.~ma .·e ===============~! po aıcslnc yaptık.lan gece hncuınla_ " su.,. ._, ... o_. ... •or. ı ı · ele le etmek i"İn cloot bu!unu'-·onız. yat kuvvetleri ~ ııııüm.ıek zo 

'-·-'- c ••- t 1''--' ı..: ok · · " ~ J.-açıınlmaz mnkabıl taarruzların." e.dalann ceuubundalti bir çok nokta · • rı <'sn:ı~mda bOytfü yang~tar Ç'Ikmış_ .. """"-· ,eı.s:.ı' ve n. ıu~7. rnr ç vazı- Guı-cr:.ı.l 7anbately:i, her iki mil- " runda kala.bilir. 
tır. yetlerc intizar rlmetnıiz li.zı:mdır. letiiı ya.pt;ıkiar.ı mü~eledeJ;ıep e.y. ~:ardım etmek esaslı bir iştir. Cüw Jara gönderilmiş ve adalar bu suretle Haf~ kml ordunw:2 yıl-

Sovyıttll!T, 20 §Ubattnn Z3 şubata Ç.ön;.il. bunda.n .~ıu-a. J~nya - ni :hürri~-ct ve istiklfil hedefini ta- kii Çin •• Taı>0nyanın bozguna uğra. tamamlyle kapattlmı~trr. dönümlinde mühim h.a.:ı:ıerlcr veri-
kadar !i3 htlcum. arabam kıı.ybctmi' - ımı.. harbe gf.rmE'sımn <logurduğu ictp ettiklerini ~tatlrlbtmıştır ması için mühim bir unsurdur. Karada ti11leri bulunan Japon ta.yya_ leccği be1tl~te idi. Faka.t Sta-
lerdir. ı:eticderi anlabrıış ve sözlarine şöy . 2 - Rü1iik 01.:ranu~ın cenubu reıertntn havalara ht.klmlyctıc yapılRn lin Ruslar için zafer se.y}la.ca.k bü-

.?ı!nlta ıı.dıısmda. hava. ala.nla.n tesls- ie devam etmi.:rt.rr: 1 garbisiyle' muvıısaJ:ım1zı lemin erle l::u tam istnl dolayıırile Filiplnıertn yük stratejik mııwffaJayetıer ha-
1ert ~ taYJ'3re lıar;Wlo)'lll& mevzileri Bundanıbirkaç ay evvel, bu harp gecSı::me ~kn~.~.~ U!:yya - miycce'-: ohın:a'k Avustı-ah-a ve Yeni kahrıunllh mü'dafilerine insan ve maL beri vermedi. Jıununla. beraber, 
gece i'll'DdUz bombnlanmljta·. 3a.lıasınm düşünceJeıim.izc 118.kjm rel~ g~ ıçm ~r çı<>lc 7.elanda da dahil olmak üzere bii- zemece esaslı bir yardımda bulunama. Rus ordUS1mnn :Pu 1.aarrıızunda 

Husust bir tebliğde de evvelce bil· olacağı Hnıllyonhl. A;vrıi zaman- ve. ~uteaddıt•me-totle.ı- tatbik edil- tün bu bölge Japon f!!hakki1mii AT' dık. 40 sem?denberi şuna karar verdik muvaffak olmasI ihtimal da.hilinde 
dirildlği gibi, Alman denlzalltlıı.rı:, At.. oo dil.']man tarafm<l:ın Mıs!J'a kar- mır;.tır. . . tına girmiş olur. Jnponya o zam:\~ ı.ı bu adalara kıt:r~ı Japonlar tarefm· görilleıbilir . .Ancalk taze kuvvtlerin 
lı.ı.ntik detı1t.ihd<i ve :Amerlk& ıra.hll1. ö_ ~ı btiyük bir istiliı. te!}ebhüı=ıü ha • 1< Umumıyctle:·ha.rbin gcllfmele:-1 :nıı.k l.ıir çok ttemilerin\.,. '"e ~ıkr.rlerfnı dan büyük ölçftdc taarruz ya.prıacak o. sevkedildiği sahalarda. Alınanlar, 

. · zırlandr. Kahraman Rus ordul;?l'Jnm ında, bugUnk~\ 11811"r l<a .. ıtlBlnda. 11112,.. ·' lo~'ka rla dahil olmak üzere. garp 1ul'fla biz yaVlla yavll§ çekrtme.k tabt. 
nUDde seyred~.?l lta.f~li;J" aras.ı:ndan -.. . . . fayda.it olarak rok az aöyliyebilece · •a '· ·· • · bIJJ • yesini kuilamıca0~z. Japonyav. ven • h~r .lı&l<le ~eUi hiieı.ımları 
lo kfı 63 000 t ·u.toı k ol P . le- nun menkıbeleri hepmıız tarnfm- - ~ rım ,;urrtsmın sa erme lrnrşı ,p .J ka.rşih·:ı,-abileeek dttrumda. olacaık -

pye n • onı u u ıç dan kutlanan fevkalade muvaffa _ ğim vardır. Yakın bir istil<bal hakkın. ~ 11pılaC'ak hü~·iik ölçllde ta8ruzlar ınek için umumi irnkAn ve vBSitalan-
rinden 5'i petrol gem.Lsi olmak Uzere da. kehanette bulunma.ır.a çalı.cımak hi... . . k Jl . UstUıılü !ardTr. 8 gemi daha bftlınııu§la.raır. lciıyetleri bize her ik! isü:Ca.met.te 6 ..,, "' ıı;m ·n anıı.bıJir. Japon3·a o z;ı_ mızın ğü sayesinde Japonya • Libya.da umnmi h82'ent henüz 

IleTUn, 
21 

(A.A) _ Dnb.: de bir ~o. nc:fcı aldıtdı. Fakat şüphuls çok dU.,tinceai.zce btr hareket n·an Hindisfıınn kadar '\"C Hind dan !azla inpatta bulunabileceğimiz. ba§lsmnmıştır. 
Sovyet blrliklerlııin 'l:n~a·ya 160 ki. daha ilk Ye sont<'şrin aYlarmda dur. A. B. c. A. bölgeııb:ıdeld Japon Okyanusundan Arrik:tytı \'e yal;ın den ve ODU nibayı!t denizlerde, kara;; rAStFtK CEPHESiNDE: 

,.""b · ..:ı 1 J - lnIV\'etleri 261tümen Olara:t f;Ahmin e_ S'lrko k•.ıa,. f-f 1 f •.ı.t tı da Ve bavaJard ~ C IHmlzd daim :omctre l'llC48:fede btılımdulrl.armr bil· tam mııııuue id< et i degil, belki >' "" • u u ıa ını gt'nı..ıelr. i· a ~ze e6. en a Toikyoda.n D.N B 88k il· ·· 
dln!n 1ngnı.z - Sovyet propagandası - on.dan da fn1.la. bir gayret .earfet- C!iliyor. lJmıtmamak lft.zmıdır ki bu lir. . emin bulunuyorduk. Hedefimlze var . taJ.ea olar3.k miiitJ.iklet:~çi:~u~ 

-ek ' ı-~'-d b 1 _. .. ,_ B' lümenı~ Avrupa Ye Amerika kuvvet· 3 - Bü,,,ük Britanya ••A n,1c .. a mak için Flliplnlerden bnska bö'lgeler 
nm yaydııı.ı haberier, selAhJyetıi Al - ..... • me\"ıum e u unuyoı'Ulill.. '.r " '" •" " '"" rom bir da.tbe oil.ahiLeeck şu lıaht?ı i 

6 -' k F d ah t F 1 Jerine nazaran' sok daha silnı.tle ha. için A.k<lenize ve Ra~rıı ı,·örr"".·ıne de bl~k barekA.t yapılmM Ih e man mtı.btlllert tnrııfmd:uı t:.fİ&llba. anı . .ır • ransa a y u e cmenk- ·' ... , · 1 ımg • verdi: "Qıva §imdi bımarnile çev-
te Yeni bir ph 1 · · r kete geçebl.lm~kt~ ve daha kolay ve c·cph::ıne gündcrifme~iDI! nilı ... ,·cı le1:efinl biliyorduk. Son ıiki ay içinde ril.,.,,;cıt.ı· .... ve her "--etan '----·zn. 

şa uyuurına. olarak vasıflan.dınlmak · ce e açı ma.oıv ıçıaı ya- " ........, • ~HL .....u~·u ·•- k "dd tl' •. 'kl - l!Uralle ia~ edilmektedh·. A. B. C, A. verecek olursak nazı·ıcı·"' 1·u··rk·ı,_·c"·ı·. cereyaTI eden hAdi•nierden bl,.b'ir:l blz tadır. n..Jı... cephe.sinin ..nmaı kesimin puan ÇO Şı e ı ... u.yı ere cgcr " .• J .... .. • maru7Jdur. Adanın cenup bumu ve 
"""ı>" ,... ....,.. •· te · 1 , le · , bölge!!inde şimdilik d~mruım malik Sul'iyeyi, frakı, f raııı. ', iısırı, ~- 1 .. ,_ de bu strateJ'ide lıerhang· b'r deıH "· 

de cereyan eden çarpr..,,a1ann Rlga'- ... ,,a sos rmm 0 .se.yc.ı • va.zıye .. i - " ·" 1 ı t.•§"'- Su;natra adasımn Sonda boğaz:ı:ı:ım v··· m· ı ,,, b'J (T · olduğu J.·;:.dar kuvvete .aahlb bulwımu- \ 'fYS, knnnlını ve bı-ıır111 ,•frı'kRnrıı !ık ynpmak ihtiyacını aoıı-urmadı Ge 
dan ~50Jdlometre uzakta yapildJğl ve ız ne 0 uruu 1 cmcm. as\•ıp ' ' "' · - !)im.alin.deki pa.rçası Japonlar tarn-

--~1 .... ı') yomz. Ruglln dil§manm deniz h&kltııi_ ıthnnlini. bütün tt,:ırb•l .•frı·•·n, r, n, Jıı'Jlr. , nera\ Mak Arturun mUdn'a"'aı eV'\i'el f . .:ı 
Sovyetlerln bu 'kealmdekL hücumları.. .,~.,.r · " "' "" "" '• ..., • f!'...uan işgal cdibn.işt;ir. Bundan ba§ 
nın kendileri içtıı. ağır kayıblara mal· Bu va.ziyct üzıııme b'rllcnbire yetı nzalmağa. yüz tutınu§ vaziyette- rlni istila clmck fır.;;atını \'l'tnf<ı o c:c yspdnn tahminlerin mUkcmınel su. ka. Avustralya. ile Holanda. Hindi5. 
olarak pUsltUrtUldUğll Berlinde belir. Jııpon darbesi geldi. Bu yeni dilı;· dir. Fakat lıa\'a hA.kimiyotini dii~man Juruz. nu hııJ Amerikanın cem;hıı: rette UstUndeuir. G~erat ve onun ar. tnru ve Avustralya ile İngiltere a
tilmektcdir. man bO milyonluk bir muhnrip r.ıil- muhafaza ediyor. Bu da bava takviye nıı Almnnyanın kolrıycr. elini u· ıcadıışları btiyük bir r;eref kRzendılar. :msmdAki mmra.sıala l'Olla:n: kesil _ 

Ietle ta.Uml.f milyonlarca. askerle Ier.mlzin yerleşme~ni ve h!klm yerle ?&labileceği hlr ıncsafcyr ~eli rmiş Peraı - Harbıır taarruzunun netice. i ti 
SO\ı'YET TEBLiGt ve geniıJ rnmyasla modern malze _ ri tutma<ımt gilçleşUrmektedir. Bir c:lıır. teri, ne 'itadar valıtm olursa olsun. m. r.:ı. 6a~~da, Sing.a.pur ayarında şid-

ı..oııdra, 2" (A.A.) - Moskova me ile uzun z.amaııdanberi harbe çok halle!"dr: uçaklarımız nıtiosair bir 1 - All:ınliğin şimııTinı!rıı gct":•;ı zumundıın fazla bUyi.itUlmli'j'tur. 7 Uk uetli bir IJıarbiu başl:ııyaaı.ğı muha:k-
radyo.su, m~rkez ccpheşlnoc imıl ve _ hazır!anryordu. Bu büvü'k darbe, ıı:urette hnrek~te geçmeğe vakit buı. }~üyiik Brilanyanın 'l'e nııwaııın ·i:ı- kanunda Pe:ırl • Harburıı k&r§I yapı. k:ı.ktı:r. C?.va. vali...,i, ta.a.T.rt:ızun ba.S· 
rilnıiycn bir yerde <IUn sabah büyük geni!j ve refahlı. f8kat ı.ayrf mü- madan :rerde tahrib cdllm~ktedlr. ~e yolunu miiclafa:ıdıın \'~zı:ıe nıek tan taarruz esnasında 2340 r;ubay ve lem:ı.k üzere olduğuna, falmt bu 
bir taarruzun ba,lamış oldu~unu bU. öafaalı mfur.t.cmlclielerim.ize ve Av- Geçirmek zorunda oldutumuz 1mtL ~ilıi «aı;;ma hiı: ~iyııı:t'I takifl elliğ•. crımiz ölmüştür. Yaraltlarımız 046 ki· taarruzun ayni kuv:vet\e ~ _ 
dlnn.lştır. rupa. ile Afl"jkadak\ lıatp &ahnt:le- han İ!Jke:ıee verJci ve uzun olacaktır. mir. lakrlirılc Ru~larnı rııiikemmel ~iden ibarettir. P~arl _ :aarbur tisslln. ıııu:a.ğuu bildirdi. Bıı:r.güııldi kmıa-

T,ı)lldra, 21 (P..adyo 7,15) Gi!ce yarısı ıine şiddetli ihtira<Jlıı,.mds.n dola- Fakat. herl:e.s vazifeııini gevşemiycn ıııul.;ah.il taarruzlarını r.:licle:ıirnıegt• de bulunan biltiin muharebe gemileri'. at. Ca\-·anm kuvvetli <>Iduğu ve 
Moskov:ıdıı ncıredllen Sovyet tebliği: yı nzak ~arkın her tnrafmda hak- bir gayret. eğilmez bir azimle yaptığ: n- lngıllercyi cs:ı<;lı C'C'plrnnedeıı Z.ı• ınızdcn yalnız Uç tanesi deva.mil su • kendini kuvvetli sibllıiaria. m.tida _ 
Sovyet lutaıarı dlln yeniden ilerl!yerek }J olal'ak en &.§ağı ~viyede tutu _ takdirde. yolun kenarmda yorulma · 1tıd:ı nırıclalerinden Mııhnım etme:jc ı·l!tte hiZl'T!et hariCi bırakıJmı§tır. faa edeceğidir. 
rnuhteıi.f mahaller işgal etmişlerdir. lan hütiin müea.,eselerimize vurul- r~ığ'lmız takdirde, aramızda karı,ık!Ik 1 y.•rdım etmiş ohıtu:1. fiU\'\."'ETUJtz HERGU~ Df~ı\Z Falmt ne bd::ı:r? .. Btınu talunm 
Bunların arumda Dorogobuz ,,:ıhri bu. C:u. Görüyonını l:i, Pflneng'dan ka- veya mütt<•fiklerimize ltar§t bir kuıq İnfiratçılar Amerikan kartalının OAHA ARTIYOR etmek mümktln dcğı.1dir. Mütte -
lunuyor. çan bir zat, tek bu· tayyaı·e .karşı rumuz oımadığ"I takdirde, gö.?:lE'rimizı deve ku~unun tabiyeııini taklid etme - Atıantikte Hitleı'fn c!enlraltılan ve bü. f~Jer Japo!l. iJ:ı.a.va. iktivvetlerile şkn 

Londrn, 2i (..\.A.) - 8.B.p: ıkoyma topunw1 bile yerinde bulun- bir çok ıztJ?:ab aylarmxn öte~inP, son :tini istem<!kte idiler. Şimdi boynumu. yOk Okyanusta. Japon doniZııltıları dilik boy ölçüşemiyecıekleıiui a.n-
Sovyct teblliinde geri a.lmdığmdan 'me.dığını dünyaya infkıllc ilan et- zafer man7.arasr.na çevlrmek hahkı - zu dışarıya çıkarmamızdan korlunak- şüphesiz bize kayıplar verdlrlrlcr. Vazl lıimı:şlıı.r ve JaPQn deniz k:awvetlc-

bahacdllen Dorogobuz ıebri Smolens- mif]tir. Elimizde mevcut mahdut mızdıı· - alkııılar - ta ve mi!U kuşun ){ablunıb~·a şeklini yet yeni bir cereyan alıncaya kadar rinc darbe vıınn.ak için firsat ka. 
kin 80 kilometre §&I'kmda.dır. Bura.sı. miktardaki tayye..re karşlkoyına. SEBAT ETMELtl'iz e.lmaım:ır istemektedirler. Biz kartalı 9Uphcsiz dalla da verdireceklerdir. Fa. çm:namaya. e:zm-etımşlerdir. 
nın zaptı. Ruı kıskaç hareketinin ce. toplanııma bura.clalı:i Jinuı.nTa.rımt - Sözlerimi bitirirken, 1915 yılının yUksektan uçan ve kuvvetle duran !{at mUsıtadenU!:le birle§ik Amerika • 
ııup kolunun mUblm surette ilerledi • .zm ve ia.br.iıkalarnnızm mütemadi sonteşrininde Askuith kabinesinden is halHe muhafaza etmclc istiyoııız. DUş. nm bUtün dünya milletlerine kesin o. 
ğini gösteriyor. hl.icum.Iıara manız· kalan ietibkfun- tifa ettiğim 7.ttman söyledl!im. sözleri mana karşı harbi uzak memleketlere !arak şunu söyliyeyim: Biz Amerfüaıt 

1armımın .bayati eheımmi,,\.·eti ha.iz Avam kamarasma. tekrarlamak iste - ve sulara, kendi topraklarımızdan tar arazi terketmek mecburlyctinde 

Amerika taarruza 
ai)radı 

Normandi, suikaıtle mevcutiiyetini koruma;k ve orta rim. Kendi, sllzlerimi ziicredeceğim j_ mümklln oldufu kadar uı:ağa götürmek kaldık, fakat bunlıırı geri alacağız. 
şarkta bareki.t yapan Ye ha.rp ha- Çin özür dilerim. ,Fitkat o zaman olup siyasetini gittikçe artan bir hızlı Biz ve diğer B~rle~ik mllletıer Japon (Baş taraft 1 inci Stllf.lfrt'".c1.n:J 

yanmamış Jüıde bulımnn ordulannııu m.üda- b;tenleri ve bugUnktı durumumuzu dU tatbik ediyoruz. ve Alman milltariznıint yok etmeği Taarruza ~ahit olan vali Rova, 
Nevyorkı, 21 (A..A.) - Normandi faıı. etmekıil}in !Jrullanacağmuz.yer- ~Undilğüm ~ bu sö1JCl'i okumak· JAPONLARIN KAZ.L~IKLıUU taahhUt ettik. Kuvv tlerimizi hergtln deniıallı gemisinin sahilden takrj. 

yolcu npurun~ yangınmd& gemide de uia'k şa:rkmps.ymız ve nımı:r;zam la teselli bl!'uyorum. O z."mau ben MlJVAFFAIU.Tm'tN SZBEBt biraz o.aba artti1'7)"0nız. Yakaıda ta· ben lıir ıııil aç:rkta :rıM!Ydnna çıktı-
.~50 den fazla 

1
kimsenin ifadeleri~ ~eler.ine ve za.y'If nokt.a1anna şöyle dem1§1.1m: JapaDya bqlangıçta bariz bir u. • arruz kabi.Uyeti dtı:mmnlarxmrn!an bi.. ~ıııı ve 20 dakika kadırr 5-.6 pos. 

müracaat sureWe yapılan tahkikat ~ etmiş olsa idik şimdi ne "Harbin seyn;nd~ u~layı ccaarett .. - .törılllk elde etti. ÇQnk.U kıaa ınenznıı ze geçecektir. son mtıhare.beleri kaza· luk toplarla ateş eltii;'ini, faka.l iyi 
neti!Jeaine ~öre, bu yan~mın :sebebi, va%iyeıt.ıte"b:ıhmul"'du'.k 'bjlrnem. (Al mizin kırıl~t 'içln 3e~b y.,ktur. Bil tayyarelerin! bile bUyllk Okyanust&kl na.'.ca.k, nihai sulhll yapacak olan onlar nişan alamadıitım ve ınermilerin 
herhangi. b!r':"nbotaj hareketi değil • qlar). _şimdi fena bir devir geçiiiyoru.z. Bu blı'çok aCI&Jarm Uslerinl. ve Qn, Hindl değil bi%iz. hedefe isnbd etmediğini söylemiş-
dir. 1.llnlı:inu.n a,ymm~da.-ıBirle§i.k devrin çok iyi bir duruma gi~eden: Çini, Tayland ve Malezyş sahillerindeki Almanya. 1taıya ve Japonya verim. tir. 

Muzdan alkol ,,\.ıneıi.lınya. hıı.r.eltet etm~~n ev- önce çok fena bir salhayıı. girmca, iliı!erini birer "geçit ta§J,, ol.tr&k Jı:ul. lerinill .son hadaiM g.el.mek t121ere bu. Denizaltı, gece karanlığı b:ısmcı. 
~~' '!4: (A.A.) _ Fransız Gi- yc.If~ siparJ?leıin. ~u ve;i1- mu~meldir. ~~a~at ııebat etUfimiZ .ı~ak,suretile taa.tTUz nektalanııa ıunuyorlar. Birleşik milletler için işe ya kadar görülebilmiş TC 24 defa 

ı·~e!inWid'll™lb:ir nevi alkol ya- :ır:ı?tı. Ve bu,suretle' Siıtga~u~4~ tak~o neticenin iyi oltı.c-.tmda.n ıüpı ~ glSnde?'ebilecek bir vulyetteydt Japon lıal böyle değildir. eleş etmiştir. Harbin haşındanberi 
prmmrtfr. Bu a!kol, a.nr yakıt o-•. i!f't d~.fa.zJıı, a&kedc k~tlı h~~yor~. rk!bi.Ja.rmnı nakll Japm:ıyadaıı v~ Çln • B j r i ıı c i vazilemiz Birletik Amerika kıtası, ba suretle ilk dcfu 
• Tak k'. . tıi ei -eSt ~ '1~a.{~-are ka.t1f;ko~ ve E!Jlti111B.l'fı~ıtı1., t.~ı~ti o }).~erin den hareket etm.elıt ınıret!k da.r Çin mllletletin -deniz hakimiyetin! mu.b.& _ olara-k doğrudan dO&'TUya bir fa· 
~ çoı l;'r'l ne c ~ vemı e- tfenı;: .k~ topu-i~#~·if'e- _umu'mt se~cien•.zıJClda aalb!!.lan ta. :d~n geçirerek cenuba doğl'u faza edceak ve hava1...hlUtlnı.iyetin1 elde arruza uğramış bulunmakta-dır. T~. 

r. - Ye mu~;aff. olduk. BUDM.rm he~ yiı!. ederdi(Bı.ı,harptc, unı.umt ee.yir ve ··~ebil?niftir. ~ecek V1? czıcı ~ malik ola· :ırruz, Ruzvı?lt nutkunu söylerlij'?i 
--------------·· ::i' iCk ihii.;ıııç ~?;.ilwweri. "dfğer tema~, barbin ııafbalarmdan da! Daha ha~ ba~lamadan evvel Fllipin c&k ~kilde Uıtihal&tı arthrmaktır, ,sırada yapılm1şhr. 

1 1 
mok~~tl:A Ie.aıliy.,t:te-,oo _ ha e~yetdolr. adaları, Uç taraftan J'~ıır tarafın. Memleketin her.tara!mdn isti.hsa.Iİ-::::::~============ e deme eu ? ;ımrut1rları .m:aıhalli!rden ge:ri alın • Ql>n;1I'bun"'1n aoora. kabinede ya· . dan kug.atıımr~ vaziyctteydL 1922 ae. ek.~rleri ve f&brikh.Iaraa erkel{Jer ve EŞREF' den t1eçmeler: 

______________ .. nııştı. BllhaBS3. modern ta.yyaceler p1Jen defi!ôklikten bah.9etmif, millte_ nesinde inıza edilen V~lngton mua. kadınlar nanıu.sk.Ar.uıe gayretler enr. 
Bvvelkiglin Va.lot'ta (t"Jralüy:;et o- balmnmdan btı böyle oldu. Ya&le- !!arlar ara.91nda da defiı;lkllkler oıa • bedesiyle FDJpm adalıtnnda mevcut !etmektedir. Bu muharebeyi kaybe. 
!,ulbm öğretmenlerine zam) bs§- sef bu modern tayyareler Malez - cağtnı, yakmua KRhln<k'n dönecek o· fl'tihkAnılar:ı. yeni bir ~Y ilave edll • decek olursı\k demokrasi anlayışmm 
lıldı bir h:ı:ber v:ı.r. (Eita1Hryet) i ya yaımıada::ım:ı Hıtiv:ıcr karsı.la. • lıın devlet na:ı:rrr Lyt~ltoo'un bütl1ıı ınesi kara.'rlaştmlmı§tı. Bizim orada tekrar doğabilme.si için am"lar geç _ 
---·-. Ve1P!ılüji (&zl*) şekline yacak miktarda ge.l~ek vakit bu- i~tihsal i'}lcrml çe-virmeğe memur edn. cınin bir deniz U.SııllmUz yoktu. Bu mesi l!ımıı ge1dJ#1ni biliyoruz. Blz bu 
ı:oyalt har11 :~ o1~t. Banu bı- , l."mııôıın Sing::ı.pur ade.sındaki tay- miş olcfut-unu, e~ki devl~t naZJrı Art. ;ıebeble ada.:an genl,t dW:z ba.reketıe. ınuharebel'i 11.tıcak gayrettmtzı ağırla,· 
nktp cta ( C'ka.ılıyyet) ı cı:ı nlandı.r- :;r.rc meyde.ınlart J ohot"daki Japon bırr Gnen Yood'ın lııırpten ııonra. ya. ri !~in kullanacak bir 'll'ltZiyetto deAiL tmnak ''C! cı:ıi:ılı:m4'mi7'l blribirlml.ze 
TNtık: için btr &e~p ~ok. (A:dık) t~rçllllunun ate~i altına almm>'J bu- pnacak )nctıtat ile mt.'-§&"Ul olduğunu dik. Harp başI&r bq'lamu Ja;ıon kuv. kar"ı kuI1anacak oluttı~lt kaybedebi • 

-:mrli, (e.k2fü)yel) dememeli. luınıvor<lu . Emi'!'it'.'rin \"et~lmel'IİTıdn l'<Syfomlştir. vetlerı Fflipinıerln hl?r uıratmöan bu liriz. 

• 

Nf'IV'ı inNW 8""diği lllr ~y'i pek 
ÇOk zfür eder: 

Ol ıtebebden kim fem_ı rJndA.ni!r:ıı 

d(>m dü5mc~ o•· 
PPk muhıtbbet e3 lel'.'l1Jj. rı:w.vl.ıını 

mllbirek eylesin: 
\'ıin:m kü.r&ide at":r:mdmı celK>nnenı 

dl\>!nlC;)Ur, 



• 

~Ah l J s 

Çıkr,klan 
nizamlamak işi 

ı~,iliii4ü.m1.ŞU 
J'Ataıat ".ru. ..,. 8ıırn Dıa.r. 

mcmlelrıeMıl 118 Mil ...... s:*ıJk 
bulun ....... ....,..... ...._ il
"tihsal ba!rnnmdu bıtzlm yeni ku
rut...ya -~ f~ 
daa kat katı-. lsdbwll Jaı-k
fadırlar. Bu bldJ9e memleketin 
lmJ?,i\nl.11 il<tı~di IUtluma 1Q'pl 
olmakb beraber lllmua Jall8 -... 
lellet h:ıyatmda h11S111e getireceği 
neticeleri de ~dıell .....,. at

cezası •a111remeıer1e: 

Bir polis riifvet alırken 
yakalandı 

Ekim Sakargasıl 

mak 1ktiaa --. 
~ tlln;anm Wııl olcfaia 

~rt i~lncle istihsali arbrmak için 
ne llzmısa onu yapmakta tereddtlt 
etmJ7eceğiL N1't 'dm ...... ..,_ 
ladılı gtlndenberi memlekeıt.e de
kuma i.k kfGdiliiincJ.a bl,Jük hlr 
in~ g4iatcnfi. Bllgtlll lafaMli 
a.rtmnak ~ icap eıiene ..... 
da.ha ~ IDildarda • ~ tevsi 
o!nnablllr. Tevsi oluama11ı111da da 
fayda ''&ı"dır. Zarar yokt.ar. 

ı\aeak çıknklarm yallm i•tilısaJ 
\."asıfası olarak kalınası ,.e memle
kette l>i.lihıre bizi düfiindirecdl 
sosyal meselelere yol ~ ildi-
1.a eder. Memnuniyetle görüyoruz 
k; hükfımeıt 1ııa Bektayı tk dtemml 
~·etn bir !l!ttrete göz önünde tut-

Nişanlısn 61dQren Behzadın 
idamı istendi 

Bir mlldlet enet Bblteael!Deett.1 -.. 
kak ort:umda bir ctDaıet lflemnlı, 
Bllım1 ...... blrlll. dt 7 

lDıııllaı.. 

fert ~ y11dnilill l0Jda .... -
rup atdtµmOtW. 
Belıza4m Udnct alır caada dnam ........... _ ......... 

nlıı n dUn mllddefu:mumt maa?lııl 
ml1taıeamu IOJU7uek lcaUUn 4IO inci 
.......... ı&. 6IGıııa • - pıpıtma· 
mn l.temlftlr. 

Mub&lllme, aülutaa ve llM'ar için 
kalmıftır. 

Halk perakende kömürü 
Etibanktan alacak 

Belediye ikUaat iılerl mlldflrUıgu 

halka maden Jd!mUrll datıtm&k Qze.re 
muhtelif aemtıerde kurulan k~mQr be 
}ilerinin dağrtma lı;inl tettlf etml§tır. 
Yapılan teftişlerde bayilerin klSmUrte. 
ri halka satmryarak mOeaeeııe Ye a.. 
partrm.anıara toptan yUkaek ıiyaUP. 

sattıktan. bu yü3den .baDmı köaillr 
Ol.llamadJlı ka.na&tlne vanı.au,tır. 

Bu vaziyet karpmıd& k~llr atıp 
bayHerden almmqbr. 

Sabf, Etlbenk tarafQ\ldan yapıla • 
cakt.ır. Herkell num&ra alarak mra De 
ktim11r alablleckUr. 

~~~a ~~r = ~~~~:1 v!:::\ Havagazi sarfiyatı azaldı sa~ 
bır mıleadelenln unsuru olmaktan 1 J 

ku~;:;;~!~y zaman el atler eskisinden çok yazıyor 
sana)iinden lttlfade edeeell mu
hakkaktır. Batta bunlar İ!öf.ensc hl. 

Drim seferberıtji ltoruları ça.. 
haClr. ~ ~ '-ima! va. 

Ekrem .ımd& bir~.....,.... )I& tu. .1*lbD ıdlilıla dıtlU pallüla, 
ımıd& R.eoM adında bir arkada§ı ol • (\~ Jdtap ve ~la da Jlora
dbtu halde Gedlkı>afM!a Kumkapı nar. 
eadcleNPde 1Dp&t ma.ı-.-ri atu Düne bdar, viJiyetJenle ,...u. 
BcJIWa gtdeNk .çl.m.en&op taJaif tı • ler,bzalaraa bym .... ıar, bu 
yata atıla U.tlkl.r PPtema. llll-llM teıprak •vaemm plAalonn ,...,.. 
nı &dU.YeJ'llt nnoetial aGylıamiftir. ,,orlal'Ch. Din atraMft, ld ba n. 

l!IEnm. Wlfa dQfea Bota-. eo ll· t• mffe........,..n ~ ile 
ra verine lfl ,kapıtaoatmı da .afla • pa7 aynllmf. W: 
Ddfttr. "llıektep ı.la(ıeli, bir •nclü 

BG7lece dotaııdmldJtmı anlQaıı Bo. yer. Çoealu. &nf var, vulf•i 
p, el altmdlıa poli.119 büer göndeN. \W. lı Jmra bir g&wJ'flte Jıala. 
rek bir cflrmll 11uııbut terttb et~ caık!" diyeaJer olm. FaS<at Wiyle 
ve Ekıeml -O U.rbMte yakalattrr. dlıllnealer. Jaııa görU~lerlnla kur. 
DUftlr. • .... dırlar. 

Ekrem dün adliyeye Ycrilq ve 1 Çtinktt mektep_. yaı.ız tstaabal 
kinci uıtye ceza mahkemesi ts.rafm rnaWleleırl anımna l1dırjuul ltfna· 
da .orsaJ9 oeldlmık twkU ollllaaan· ,......_ ibaret yerlel' cle)l1dir. Bu 
har. bİfli ve UJUr byaülur, ~ 
ODUN ÇALARKEN 'l.'A.KALANDI ı!fllkla, zen&ln ofth Hylete, bla-
~ otaran .8emlla& adın· !>a \'"e uill)relere bıaar J'&yılın1'

da Mr .kadm. 8"eDd atııaldl 80faJda f tır. Banlar\ saym Wr mn,.a 
klSmUr bala......,., lıan\Dl .._. • .mL &*8 ÇGcaklaria alın terle nJa,. 
saflrtlte gt.- koqaa Hattomtn omca. bayft dol~ Mr lrtl• alr
t~na Jnenk Jlılladbo ~ 1&. naMllr. 
temlftir. "Eldm SabrJurn 1llD '-miıllık-r 

Fakat Semiha buna muva.tfak ola. mlnt,. sf:. )'1ll'tta bil' brlt llaııt t.op. 
nµyarak .,.-1en ..... ~ ftril - rak ~ ... üpnlr, is· 
ım,tir. ter t1ialeJmdt Oftlarda, htıene ... 

Bir elbise hırsızı mah
kiiın oldu 

bn'.o ıJelıir mekt.ep ı.h,cıl•inl1e 01-
nn, 1$1aeceldlr, ~ ~
tea u ohs da ylae ~
Clnkl dlnldl .. ~ e 115re, ~-

1dl .... - Wr :te;rdir. 
SahMm,. pqJ....... tı'__.iii 

ye~ çapa, bel pek il&..-.... 
Bitwı mesele, bu i,e bir milll lali· 
ClldeJe ba"uı sladirmei."'fc. bir ''E, 
kim Sak..'l.ry.:ısı,. ~fnelr#Mır~ 
BahlanlA bir kere lau katMl ' 'c yü1' 
sek han <lalw.alaosm. 7.af<'re kanı,, 
mütan bh:i, hfıı: lılr m,·et ablin· 
yama?. 

Bugiın dünyada iki tıl1'fk ıa,.. 
met ,v: 

1 - l!lilih, 
2 - Jlajday. 
Biz. slWa auayff lcl• ~ ._... 

bldr..... Plıkat t"'~ 
'r:ll8! lııllfday Yt'tktlrJr. Çi~ 
uadır. 

l'iyecejia :ıMI .,aa ... 9*11iı 
bir çaida hkd9l artan hapqlan. 
rn=-tltdlfmla Jellull ,. ..... ~, 
billıia. Tank, 1*k, tllo alır, )'11ftla. 
muzda bmalu1a r.brtkallnnı bra-
cak ....... ili pt.irlriz. 

·~te ....... lela<lll", Jd ... Jaer. 
keıl ıdW 1ıa ite ~Jrat Pieftrlmilk,, 
delil, "Elıtm ~rya~u .. diyor '~ 
,._. IJir .. m~ı 'Jnftlt,. ,.t ~ne sil. 
rll)cawww. ~ 11 tarihe 511· 
... ,., inal bir eotkmahılda Uat:-
lllllJ, yep)'tlll '* ..U.. ,...-... 
tır. BUtıla meeele o ndna, tekrar 
._.,_. ve o Jmla t9pıala aiti. ........... 

HAKICI SVHA GEZGllf 

•~ ortadan bldmlamaz. 
Kô, ,.c kasabalarda el sanayii 

ile miieacfoJe etme hirlm i~• ne bir 
prensip, ne ele reRlileye uygun 

Havagazı tasarrufu dolayıalyle abo 
ne saatlerinde G'llZ sarfiyatı :-.zalacL 
ğı yerde arttığı görUlmekledlr. 

Bu yUzden bir çok şiltA.yetler yapıl. 
nuııtır. J:.,akat. havagazı ılrketleri bu 
şiklyetıerf dikkate almamaktadırlar. 

Beledt:ye fen ipıri mMUrHll!l durum. Ali RSsa adında blrtlıl. Ballelde Sılıa 
il\ tnetgul olmata lıqluilftn'. ll8ee" ap&l'tlmanmm nmıcı da!ıu!ne gtre , 
~ı:.ı ve ftlerdeld aaatter uinuml bir relc barda ctunrı ııtamı..n 'tıır kat 
kontrolden gei;lrilece'fr, !ulıa yuan -.

1 
elblli98lıd ça.111111, ~ yablan • 

a tıann para fuklan ..ııtblertae Me. mı,tn'. • 
neceJrtlıo, AU Rmuım bundan 'ba§ka OeTat a· '-~~] bir tez olqr. 

Antak \"DkaJI ~u ~Jdloo f'e.sblt 
etme'k gerektir. Çıknk nhiplerl 
uzan zaman lıkim ihtl~ 
tat.mllle hizmet edeceklenllr. Fa
kat ba hlzmetlerfnl ifa eclerkell 
onlarmı sosyal Jıüviyetlerl De gibi 

bir ""il alacakbr. - '-•faz
h dÜIÜJUDCle hacet yoktur, Bir 
kaç llasabarun, dokuma~ 
SOS>'I ...... - &al»Ae tat.. 
mak k&ftdlr. 

Memur süsü veren bir 
sahtekar yakalandı 

Cihat adında blrtst, kendiııtnc mali. 
7e memuru aüaU vererek Nlkovcr, Ko. 
ben, Na11 ve f(lrelrAın mag&zumda 
kazanç vetg&rtnf Jıa~ 
llDJllJeRIE .oo lira -...... .._ .... 

'raJıltlkal -und• CIMdm '* ~ 
tekk cıldDla .. , .......... lldDol .. 

Çdmk sahipleri lt)erial ~ he U.riııe yaltalanmı~trr. 

lıınna buretml~ vatandafludlr. ------------------------..... -

dmda blrlllıdn .de dftlı'11 ... gtftftik 
ayakkabr 'çatl!lfı atıJarrınut; 1JçUncG 

&lllye CU& mühet-\ ..,.... ' 
.,. muadetle lıapl9 cenz. :raüHlıl 
edilm1§tır. 

~ıı evvelki Valııt 1 
• • 

Ereili kömür 
madenleri 

Çok defa da fakfrdirler, Banlarm 
tczglhları kenailerine malr.eme 
tedarik edea uhedarm aüfuu al. 
boa girmektedİI'. Bunun tabii ~e
ticesl b1r gön tezgi.htakileri yalnu 
rlükklacdann emrinde gllndeDkçl

Bir genç kız eniştesini bıçakla.~~~~,-;:-~ 
bacaklarından yaraladı ::-:be:u:::g~ 

~rl baline sokar. Bu .sabah J.J\lellde bir aite kaYIUI 
olmU§, genç blr k1z enflteah!t ekmek 
brçattle yaralamJŞtrr. 

birbirlerine gtmıl§lerdlr. o mrada 8ermayeden mllte§ekldl bfr firket ter 

Ba 1ıar111 memleket bakımından 
bqb bir tesiri olar, 

Köyrte günc1ellk seviyesi apğt 
olduğu için kasaba pazarlarını tu
t..an sa.tıcıla.r bugün kurulan köy 
tıknldarmı okluğu glbf muhafaza 
etmek i tiyebllirler. lbyatm prt
lan TiirkQ'eyl fabrikalaş~ 
dır. • fabri~karşısmda 7&. 
l'rn 1ııir Jmnn vat:andaşların .... 
faat •dise!dne dU~eleri miiln
ktindür. 

Halbuki bugünden, bugün çok 
l\tzumbı vulfeler görea ve daha. 
da ,girecek olu ~ mllli 
kalkmma davuma daha uygun bir 
llizama sokmak mümldlııdilr. Za
trıanı da aaeak bu kunılma aalan
dır. 

Melek lamlndekt kız tutularak adlL 
yeye teslim edf!m111. yaran adam be
ta.neye gönderllmlştir • 

ôfrendlğlmlr.e göre vaka ıöyle ol • 
mO§tlll': 

LA1elide Koeka caddesinde 126 nu. 
marada oturan Muhtar ısmlnde bir a, 
dam .k&JUI Mediha ve baldızı Xelakle 
bir ml1dclettcnberi kavga etmektedir. 
Bon gtlnlerdc gene bir kavga yUsllD· 

den darpn olan aile bu sabah gene 

btıddeUenen Muhtar, kansı ve baldızı. 
na rastgele vurmağa ba§lamııştır. Bu. 
nun Uzerf.Do kendisini kaybe4en k1z 
maeanm üzerinden kaptığı ekmek bı. 
çatUe enifteslne hllcum ctnıi§, brçağı 
Muhtarın bacaklarma aaplalJll§tır. 

Bundan sonra .gtırlllttlytl duyan kom 
fllla.r vaka yerine gelmJgler ve knga. 
cılan ayırarak, yarabyI hastaiıeye 

g&ıdermtıılerdlr. 

Bunu U.riııe yakalanan genç kız 
adliyeye götUrWerek, sorguya çekil , 
mJııtır . 

Trenlerde muvezzilere kolayhk 
Dc'1ct demir) oJları idaresi, j ıhdas ~ınuştır. Karllar, banliyöde 

ııündclfk 11azclelerl satan lllÜ\"czzl. olduğu gibi katarlarda da mulf'hcr 
Ier iç

0

in azaın1 25 kilometrelik me- c.lacakltr. MüvezzIIerln 30 kiloya 
sale dahilinde sazetelerJnt salabll· kadar olan gazele p:-.lı:etleri parasız 
melerini lemin maksadi)'lc birer lllJU1ac:ıktır. Ahoneman karllann&n 
aylık serbesı aboneman kartları fi~ı iki Jir:ıdır. 

kili 1~ lAznn g8lliı '1afeb"81111r ,. -
pılml§tır. Bu hayırlı tafeblıGılDD bfr 
an ewel fiili netaytclnl görmek late. 
m. 

• 

arşamba!perşem 
l5 Şubat ~ Şubat 
- 1 

Seferı • s.ıer: ıe 
Kumı: 110 j "-: 111 

\"akitle. v ... t1 ikam Yua&I ....._. 

Glmefln 
doAUfo UO ıı.46 ... it.fi 

otle 12.%7 6.ft 1!.2'7 s.n 
lklndı lUt 9JS7 15.3% 9.S'7 
Akşam 

Ya&aı& 

lmsak 

11.ss ıı.oo 11~, ız.oo 

18.26 Lll 1U7 Lal 
15.M l 1.09 :S.02 11.0'7 

Ç~an yann maldneleşecek, 
fabrikalara salalp olarak mesut bir 
'at.u yantaeak '.l'ürkiyenln t-e
takki hamlesine basamak halinde 
'rullepmnJr miimlrilnür. Nctıekim 
1 İı'mmet 4e IMı nOkta~ göa ijgiiJule 
tutarak çaknklan kooperatlfler et
l'ıı.fmda teblf etmelrt.edir. Koope-
1'1ıtlf 7olu bem pmk eahlplerlnl 
lesaaüde, keDdl Madllerialn aüi
bi haline koflD&;p, bem de itleri 
ıııkişaf ettiii takdirde çıkrık yerl
rıc kelMli sermayeleri ile fabrika 

M~yitGriba§of: •rı~--------._.._._ ..................... , ..... _,.. 
- Şu Rusla.r! dedi, hakilrateı: R B K 

mucld insan•rdn'. 
Madam Gribqof htiydi ır.-u. • • • 

mi!J Nr adam gibi bir ııaniye lbnir- CJ A N s t' y Q N LJ 
lendi; fakat sofra. befmda kocuile l 
kavga etmetc iıdeti değildi. ÇilDkU • 

ltunnaJanaa imkin ,·erir. 
Gribc&fiofu arada ve bifba•sa rakı 18 Yazan~ Kenan Hal{ia; 

\."aımld .. 8illlelillia ---
i rini daha uzaldan görmek her 
halde faydahtbr. Titrldyenln kın 
"'amaılda sa.na3ile~e<ii ~·annkl lası,., 
Ya1unn; ba.kmıın<lan bir zarurettir. 

8a zarureti bugtinUn U.tly~ları 
fle zaranaz bir ~lde tellf et· 
lılek gerektir. Ba telif ancak çak
t'ak sahiplerini kooperatJf etrafm
cla tA>plaınaldır. 

tlctıYt ,·ekili mu~t,erem Sırrı 
ba~ 'ın memleketin istlkliline, js. 
l~ba1fne taaııôk ıeclen meseleyi la
.. :r.amanda haHedeceğlne eminiz. 
ı\rtık bu memlekette bir da!ta çlk· 
tıJc Te fabrlb dansını 90lya1 maaa 
dıı. ka~ı k~JY• görmeliyiz! 

SADRI ERTEM 

ııofrasında yüksek bir Ru8a yakı
~ır de~erde bulur, ve onun b!rmev. 
;udan öt.c!dne atlamaeuu da:ma 
taıkdir ederdi: 

- Evet, Ruslardan birinin ak
ıma bir fWUr geldi. Gerçi ocıjımı-
7& incir dikecek bir fldnnit ftl!Hl. 
ı:e ziyanı var MC»yö, bir kaç Rus, 
bir kaç gün için Bey gibi geP-e 
bildi ya? 

Bir sabah güvertede dolıııjıyor

duk. GözümUzde h~ bir şC}' yok
tu. Ne geride bıraJit.rğnruz çifWk
lf:r, ne kaybolmug !lervetimiz, De 
mikevher, ne atlanmız ve areıba· 
iarmıız ! . Yalım aişah bir ıııeıaıım 
dunek! Sıcak obne.yabllir de .. Ya
mıda bir bel*pbası da bulun
maz! Ziyanı yok M&ıyö! Bu ayah ._ ___________ somun boi;aznnzdan ceçeree kar· 

~ediyatri Kurumunun uJDm& Pi~ mi!. Bmıu dlifü-
1 nüyorduk. Kan.n.tkıenin belincl 

top antıaı günUydU. T.-m bu madıa, iki •n-
ıbuı Pt'dl)atrl Kurumundan: dal, bil'denbh-e sulan yararak !J&Je· 

., 9 ., tar ınd Beyoğlu. Bursa t-in ~anında lbitivenniftl. tki 88.D

.Rlgodaya apartımanmda se. dal! lçerlerinde ekmek ve sucuk. 
top ntısmı yapacak olan kuru. Bilhaesa sucuklar! 

"-uır:nnı yeni idare heyetini ııeçecefln. _ Gribaeof, dedim, M&y~ Grl-
velerln muayyen saatte te,frifte· blılof! 

mmlyetle rlca olunur. fn8cleyerot 80ldu: 
1 

- Ne var! dedi; 90llra klfllr 
~tt1~ tıpkı sem 1*" muj* glıi ko
h\lftu: "Beni nıllat birik!,. dedi. 

- Ah, dedim. 9'JOl6 1ar Griba
~f! Hem de meaılt, _.. Mr ek-
mell ! , 

Qri bqof yan 1e11dela gil)i. lralı. 
tJ. J{tlPefle delDirleriDe tatımdu. 
Y aarnda d&t admn daha.. 'Uç ka
arn da bi.a: Yedi! 8-daI lıçlndek! 
çocuklar ~rl&rdı: 

- &ıc:ot. eue!S; TOriı suçufu ! 
Grlbqof ve dfler iki erkek De 

yapacaklanm dllbllyorlvdr iri. 
klMlıblardan biri. bu madam Zoy
ka Jdl, bkd• bir laareket yaptı: 

- Nail! db'e b9ğria; bir y\1· 
zülı! Bir somun ekmelde bir IUeuk 
veriyor muiıun? 

BltUn vaprr, bide, bemen yan
ballmJza dolmuştu. Hepsi de deni, 
ze ve kaYTfa doğra efilmi§lerdl. 
Bir ağızdan be.ğlrl§ıyorlardı : 

- Bir yu.ük ! Bir yiblllk daha! 
- Bende de bir yUlıik ! 
Oyıe ki. 1*' risiie · bir s\MUI, 

yslat bir-kangal sucuk almak ~in. 
baa bir lntizwn• eokmaya meobur 
laıllıfr. ~ , ... tW&Mlf •-

.Diae g;ltmifti; goeuirM hemen yu
Jran flrJettıiı auçulu seri~, 
du. YOatikleri ayn ayn iplere-..,. 
l.mk; ipler bedrdln eBDıle 1ıll' ol
t.a Pili dmayorda: Sucuk avlayan 
ytbıllt olta.<Q! 

Bu oyun tı•ple Uç d6l't kayık 
anamda on gGıı devam etti Möe
,e. On be9lnd sDn de biz kan.ya 
~- Şimdi l6Jle1lnlz bakaya: 
Şu benim kilpeler ••.• 

Mösyö Kobryan: 
- Tuhaf gey! ded6; demek ki 

verdiiinlz ~ hetikf aııtm )11. 
zWtlerdl? 

Madam Gıiıba{;of; 
- Evet? dedi. En uı pmdJ 

aoo lira tahmiıı edeceğiniz ytlsllk
ler! İşte Anuçkadalti 6ir tancei! 
An~a etli ve b9ya% pannalda. 

nnı uza.ttı. Hepimis ona doinı e
ğildtık. 'MdByö Kolruyan hafifçe 
çenesini ftiıdl. ~a: 

- Maaal! dedi. mr ekmeğe bir 
yüsük? 

Möeyö Griba§of A:ım~anm lyar
:;Tz bıraktığı radyoyu i~t etti: 

- Biraz, biraz açm! dedi. 
ifa .._. heılldta lılP ...... 

Halkevleri bayramı 
dolayısile bir düşünce 

B altiD __,.,. judlia .... 
la.n kalemle ifa.deye kal

kıpıak, ........ ~-Bu. 
daha myade J'8llim ve mlJBlltinin 
ilidir ... A.nl&t.mak Jıı,tecfflm mc:v
aı, ...U •ttM. Be~~ 
telilsc ve kelke ~n doğru. 
ya ~ gitruıebilaeydi •.• 

Memleketimizde halk.evleri 
kunıluş_unun onuncu yıldönllmü 
dolay:sile bütün halkcvlcrinin. 
merire.i A nkenuk' l:ııl1y6k bir t&
rn ,..u. ~ lak' ..-r 
ilbıil gtı in ~ bi-
d de budur. Her -- blyle ta
rlı! yıl dönUmlerile karştlaşma
IUIZ da, öyle 908Y81 münasebet
ler olur ki, Reitıicllmhunı arana
da g6rllr9UnUz... Biltiln veJdlletl 
anımda görilrllllnllz ..• Jialk na
mına memleketi ıd~ edenler, o 
gln hıiltla diz dbedtr. Ontm&rt
ı.tn1 olduğu gtbl, ~de 
1.*ylu.mak için gelmiflerdlr. He
le kapıatnda, ~attevt,, glbl cJot
rud'IUl doğruya sizin ve benim e
vlmh olduftmu g&teren btr f sim 
buhmaa btr Jmnalmı feDliflse, 
olağantiıltli btr 8eW'i~e gelaiş 
otiuklarmı taJımin ed1yonız. 

Evet .. Batta Reiaiclhnlnır lnö
nll ve saym eti olduj11 halde bü
tan vekillet" ve aileleri oradaydı. 
Ve bine yakın yurtt:as merkez 
evi doldurm.uştu. 

Parti genel sekreteri Dr. TdZ
erin açış ımtkundaıı 8001" a&ll
nitlzlln önıhde bir 9iinya açıldı: 

Jllı radyo merkezi kon1J1ayordu; ve 
Ukraynada'kl YaJıudfJere yapdan 
ban öldürllmilnll haber vermek
te idi.~ Grlh&.l<>f: 

- Dikkat baylar, bayanlar! de
•: itte Almanlanrı komliımme 
lımşı ~-aptıklart m.Uoadelen.Jn bir 
lllıbebi ! Rmya bir Yahudi yatağı 
imll! Fakat Alman ırkmda ~ 
Y.ııud~ salgmma ne di)·eceğiz'? 
l'ahut da istediklerini Yahudi yap· 
mak, ar.ıu etmediklerini de Yahu. 
ıl ya.pmaınat IOl'bahPıe.! Jııle.ell 
bir Yabudi düşmanr otan ~ll'in 
bir \"'a.hudl cedden ıeimedlflni 
kinl tcmln edı:biUr? Almanya.da 
llmdi anlata.caimı tu tıkra pek dil 
cSeıı dile geser: 

Bitler, yanında ~g ve Gö· 
bela bulwaduiu halde biı· güu bir 
ir.aJ gezisine çıkar. Yolda bir köy. 
llye rast.gelirler. Filh'rer: 1 

- Ben. der, ~eni kurtaran Hit
JeıP! 

Köylü ka.tıla. katıla gtller: 
- Haydj canım! HiUerin h:c 

iti ,. da bb:na k&ye gelecek? 
Bu sil'ada Göring ilerler: 

- Ben d~ Prulya bqnurrm ve 
ha"ft ordulennm l'lefi rnsrtngim ! 

KöyMl: 
- Bırakın AHah 8.{tktna ~u pis 

lllkQ!. ~ cet'ap verir; eeıı Bit
ter, o G~rin.g; 'ister mi!in yan.-nız
cla duran şu lllf'ndebur ytlzlil' Ya
laa<li de G6bels oldutunu tddia et· 
ela! 

Hareket, .ısee, sQa 'ft heyecıanla 
pırr1 pınl ,.an bir dlln.ya... Ça
lman eu1aım muıtlkM hlll ku
lağımda ÇIDJrJor. v" ~ ba!t 
o)"IBllarl adJDa gördU.fdm Arsin 
Slsel1fllQa doyutmw maz:ıw . 
llI ... cWr.itada ~-

MdD!ehtin btlttın husuııılyet 
~ hmceleri, Ankandüi 
merkez eve, en eoşlttnı hemterile
rlni ~ermi§ti. Erwrum. Trab-
90D; Kan, Sivas, Urfa, Kutamo
au, Bama, Ö~ia ve Balıkeeir· 
den geWl yüzi1 mütecaviz genç. 
orta.)'lllh w ı.ua bir 1!ıt.11ar c•> 
& Tllt'k 'V'da1M!at bı!ret ve ha
yat Deleal talaD oyun)e,nm, 'ba
san 6-d.er, baa.n •'lt1ııar. balan 
yirmi~ ldB&lk grupler h&Hırule 
heyecanla <>ynıad::rlar .•• 
Dediğim gibi o hl.d'eenin jfa • 

deei aocı* reeim ve mmld vuı, 
tMlle caııJa.ndmlabll. Benim 
yaptJlım, Mdıece, kon~ 
bir iman'll eJletile yape.bl!difi 
işarettet'dtr... Şu kada:rmr 86y!e
yeblli1'im 1d, ~ 'llalt oymılan, 
tam ~ yc1ı:ı....- ertS blr 
lnceltlc, boyla '* lAçU, genJt Ye 
ener.ili ~r ~ ..• 
ftıtier, genel hayatbı:nnila ot
clalu ıibl, &R1 yap.)111&rmc1a da 
clatma centnmen, dalma ede.p w 
terbiye Çel'Çevesi iclnde un hı-
18.Dlardır. 

Bu ffbia-ebeUe Tl1ıtı Jaailr o
yUDiaımm. Ti1ılE .. ......., 
rib6 illni bir tetkiki )aplanıık. •• 
ni WlWlda prat.iıt, ~ .. "' 
ler ~ :tbd edi.Yo
nım. Dün. .Alııiıma h&1keYinde 
oynayan ~ --ea. 
dmlar Jlliiatem& Mıuık u.ere
pek geng ola&W&n, aalığl ~ e
di)'\Wdu. Ve en fyf öynayanlat. 
t.§!Lğr yuTı:a.rı otuz beş kırkı buJ, 
muş. ha.tti g~~ olanlardı. De
mek ki bu dıılnsle.r, muayyen bfı 
Ddllte 1* lberıı9*1eıpp gkllyor .. 
o., bUtan itıee'IA:lertle tutmah 
hattl tetnit t\slüplara tabi tuta
ra:k figürle:rini yenidetı temim 
etmeli ve her ~ur halk dan· 
ımı bllyilk ~n Mbnelerin
Oe <>ynaDabil~ek vuiye~ gc• 
tirmeli ... Halk mmiei g~, hnll 
daMJan da bir "6mvl kazanma 
h; bu IMIE:Jmdan de, ~i 
ıam.n k~n<li '1(lzcltlğlmısılen b • 
şeyl«>r gôrebtlme.\;yi% 

M. I. HiKMET MUNIR 

(•) Bu zat '70 ya~a Kast<l
monalu Nulf taVUf!Ur. Oynadığı 
harikoll<lP gUzt."I, çabnıh \"e f!llr.T . 
lf1t dammıı, Rdsicftnıhnr ,.e Ml 
tffn h•fk m1111 mOdtTef aJ1n5ln 
mı,tır. 

Milli korunma tatbijmb 
Dün, vali muav.lnl Ahmet Km'llJr 

..,kaııhtı altmda, j.qe mtldUrtı Kilm. 
tas RM. ~Jra ticaret mldll1l Nec 
mettln Jıllıtte w Tiıoaret ~ ha. 
kuk ıaofaYirbıln ifllrakiyl9 mWl ko • 
nmma kaaatıUllUD tatlılk lfllri etrL 
rı.da 1ilr tôptantı yapıJnuıFr. 

• 
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t ,minönQ yeril asllerbll şabesi llADl81'1 ı ıı __ K_A_Y_I P_L_A_R_ı 
Niğde vilAyeti nUfus memurluğun. 

dan aldığını nUtua kAğtdun ile Alem. 
dar nahiye mUdUr!UğUnden aldığım şu 
bat ayı ekmek karnemi de zayi ettim. 
Yen!Binl alacağımdan eskl.ııinln hUkmU 
yoktur. 

Kıaa hizmetlilerin maya gelmeyenler hakkında ceza mu. 

1 .. .. 

1 

ameles.I tatbik edUecekdlr. 
top anma gunu 26 Şubat 9u Pe11embe sıUU-316 

Eminönü Yerli Askerlik ~ubeel 2'1 Şubat 9&2 Cuma 816-81'1.818 

ı~ğmdaıt: 1 z Mart 912 Pazark'ııl 819-820-321 
337 doğumlu ve bu doğumlularla 3 :!\tart 912 Salı 822-828-124 

ınuameleye tAbi t.nm askerl ehliyetnıı- .ı .Mart 912 Ç&rpmbıı 825.826.32'1 
mdi kısa hizmetliler için toplanma gU ~ Mart 9-12 Pe..,embe 828.829-880 
uu 2a Şubat 942 Çar~amea gUnU 91!-At 1 6 Mart 942 Cuma 831-832·838 
(H) dUr. * ~ ıı: 

Mezkt\r gün ve saatta §U~ bu-

lunmalan Dln olunur. 1 
* 1(. * 

ihtiyat yoklama günleri 
Eminönü Yerli A!!kerllk Şubetıl 

Ba,kanlıfmdan: 

Şubemizde ka)'ltlı ihtiyat eratın 

yoklamalan a§llğtda yazılı günlerde 
sabah saat 9 da.n 12 ye kadar ııube bl
naamda yapılacaktır. 

nAn olunan müddet zarfmda yokla· 

1 ••tanı81imatar 1 --l"atıh Jl!vlerıdlrmc MemurloA'tmdıı 

Nlpıılanmalar: 

Fatih Feyzullah et. S. No. 22 mimar 
HAkl Beşen ile Şermin Peker. Fatih 
Karaman s. No. ıs berber HilAll Aa
lanoğlu ne Fıtnat Sarıkız. Fatih )fal_ 
ta cad. No. 188 tüccar Ekrem ~tiner 
ile Kezlbe.n Alaçlt. Fatih Ma.car kar_ 
deşler cad. Aaker S. No. l:S bestekftr 
Avni Yflce ne Handan Söyler. 

Fatih Kudema S. No. 79 aubay Ali 
Ekrem Er ile Şevkiye Irmak. Fatih 
UzunÇ&l'§ı s. No. 38 usta Bahri Akar 
ne Hürmet Canan. Fatih Hafız ~ 
c. No. 87 doktor Emin Ülke ile Ye 
p.ne Saraç. Fatih Sepetçi S. No. ı 

manifaturacı Yekta Kazanlı De Seli • 
ıııe Baybanı. Aksaray BostazfönU, No 
45 dokumacı Ekrem Kebek ile SUbey· 
lA. Alçam.. Aksaray tramvay cad. No. 
33/1 elektrikçi Naim SllrUcU ile Mu. 
a.zzez Doymaz. Akaaray Şenllk S. No. 
37 berber MUmin Ta.şer ile Ayşe Bir. 
aen. Aksaray Yenlkapı cad. No. 77 bl 
aikletçi İrfan Kurtuıuı Jlo Şahine Al-

. tıok. Aks~my Bostanlı Çıknk S. No. 
ıs polla Hasan Uzun ile Zarife Akker -
man IAleli Sovanafa S. No. 30 doktor 
Kenan Eamer Jle HUiya Ermes. 

Lllell Ragıp pap S. No. 17 Fırıncı 
Sabri Yılgör ile Nuriye Bilgiç. Laleli 
Koaka ead. No. 214 tüccar Fehmi Tu. 
na Uc Arue Blnba§. IAlell Çınarlı S. 
No. 111 kasap Behiç Uygun ile Fat· 
ma SoyugUr. La.Jeli Arapboca S. No. 
H KAtlb Bürhan Yanardağ ile Feride 
Uçar. 

Tramvay idare•ine mütehm
•ıa elemanlar alınacak 
Tramvav idaresi tramYay atölye 

ve gar:ıila~ını mfilaha~sıs işçi elc
manlnrla takviyeye karar vermiş. 
tir. Bunun için 26 teı;vfycci, 8 
elektrik motörcüsü, 6 elektrikçi, 5 
elektrik tesvıyecisi kadroya ahnıı
cııktır. 

Elektrik ve tramvay idaresi, a)-
nı zamanda servis ve işletme işle_ 
rinde mülnhnssıs iş amirlC'l'i yeli~
Urmek kararını vermiştir. Halen 
çnhşon ve servisleri tanzim eden 
depo amirlerinin yanına Şişli, Be. 
şil<la~ ve Aksaray depolarına birer 
amir muavini tayin olunncaklır. Bu 
amir mua\•inleri hareket ve servis 
işlerinde ihtis:ı~ lesbederek bura. 
dan dahn büyük ihlis:ı~ Yaziflerinr 
terfi etıirilceektir. 

iki fırın kapabldı 
Be1'ed1ye mutettl§leri tehrin muhte· 

lif aemtlerlndekl tırmıarm ekmek çı. 

karma durumunu tc.fllş etmeg-e bo.f -
Iamı§lardır. İki fırmm nokaan ekmek 
yapbğı ve ekmek posalannı pi.I tuL 
tuğu tesblt edilerek bireı" hatta ka. 
panm.a eoezaaı verilmiştir. 

tstanbol Be-jtncı tcra :\lemurluğun • 
dalı: • 

941/3900 
~ll5tafa Kema ı Le\·ent: 

Beyoğlu Tarla~ı Sakmıfacı cad 

desi 7'.? numaralı evde Melek nez
dinde pansiyon lkl"fl hfllen Uamet_ 
kAJu ~hul. 

EnıbıönU Yerli A•kerlik Şube.si 

Ba§kanhpndan: 
l:S mart 942 de nihayetlenecek olan 

Yd. Subay yoklamaaı için ııa.n edllml!I 
gUnlerde müracaat etmemi§ ve yok. 
ıamasmı yapbrmaml§ olıınlar derhal 
milracaatlan ve yoklama nihayetine 
kadar gelmeyenler hakkında (1076) 
ııı:ıyılı kanun tatbık edileceği llAn olu· 
nur. 

IBugünkü radyo - ' 7,SO Program, memleket saat ayan 
7,33 mUzik Pi. 7,45 ajana 8,00 mllzl.k 
Pl. 8,15-8,30 Evin sa,ıı.tl. 12,30 prog_ 
mm. saat ayan 12,33 muhtelif ıarla. 
lar 12,45 ajans 13,00-13,30 prkı ve 
tUrkUler. 18,00 Program, saat ayan 
18,03 radyo dana orkeatraa:ı 18,45 ZL 
raat takvimi 18,55 Dııı pollUka bA.dl.. 
aelerl 19,10 Şarkı ve tUrkUler 19,SO 
ıaat ayan, aj3ns 19,4:S ıserbest :S dakL 
ka 19,l50 Beraber §&rkılar 20,l:S Rad· 
yo gazetesi 20,415 Bir halk tUrkUııU öğ_ 
renlyoruz. • 21.00 GUzel Türk~miz 21, 
15 fasıl heyeti 21,45 Rl~ticUmhur 
bandosu. 22,30 saat ayan, ajans haber 
lert ve barsalar 22,4:S-22,aG yarınki 
program ve kapanıg. 

Tivatrosunun 
URAM lUS:\llNDt\ 

PARA 
<Ya7.an: Necip Fazıl Kısakürek) 

KOMF.01 KtSMINOA 
Bug11D GUndtız 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
A~am zo llO dıı: 

Bir muhasib aranıyor 

Beyoq/u Halk Sineması' 
t - Rollrot Rt'Vti8U 
~ - Deniz. Ff!dalleı1 
ı - Tanıın Maymun Adllm. 

tSTANBUL BOUSASININ 
%4-%-tU% Ftyatl&n 

açdış ve ICBpalll!f 

Londra 
Madrid 
Stokholm 
Stokholm 

1 Sterlin 5.20 
100 Pezeta 12.84 
100 taveç Kr. 30.77 

110 taveç Kr. 31.0050 

F.SRAM \'it rAHVtı.A1 

% 7 1941 Demlryolu 19.8:S 
Merkez Ba.nkilm 172.-

r 
VAK 11 

.i&Utede Çut&D oUUlD yazı "' 
ı• .. ımıert.n buku.,, mab.tuzduı 

"KONi: fARIYl:Sl 

\lellll6ket M.em!e.ke ı 

ıçtnde dıfmda 

"ytıll .ıcı l5e IU 
• aytdl ~ ıı.e 
il •Yhlı 116 ~ 

1 Vtlllıl '*' 1 llOCI 

ra.rUeoeo t3alka.ıı t!ırugı ıetr 
syda otu.ı ır.urut 1UşWUı Poeta 
olrUğtnı ctrmıyen verıert ayc18 
vetmı~ neşer kuruş ıamme<tUlT 

A.bone ıcaydmı ollr11ren m~ktuı 
re telgrat flcretiıll abODl' parası 

nın posta reya oanka ile yollama 
ı ıcreunı •cıare ıcendı Uzeruıt &.111 
l'f\rkh'l'RlD '1f'I on,.t;ı lWrlen.IOO• 

~ Ah.J 1"11 aDont )·auırı 

"drf'• 1egı,tırmt> •ıcreu "l~ K.rt 
U.A!li Ut 'RETl..F.W 

rtcl\re: · 111.nıarının t.ı&lltım .. 

tın 90nr:ıan ltıh&ren ııaıı saytaııı 

~oe •u u. saytaıara. ~ ltUMlf 
ıöroıınc1> tayfıu:ıa ı. ıktnCJ rt 
11,;llnrlldf J.. ı:.ırıncıo• 1. DaflJ~ 
ıacı ıceıımecc ~ tJr&du 

SllY1lıt. ;oll .lı:vıunıı ırn~eı; 

~nkll UA.ıı vert>nıer• tyrı 11yn ın 

ıınneıer yapılır Kesrnı ııt.nıarı.r 
'"ntım qUrı !')( ~UMJŞtW 

l'tran \lahl~t-tt• ı 11mıva.c 

H.lıtUli llAnlıu 

dl.r lt•ıa ;jU, Kı 11eıas1 .)4> ~~ 
1etaa f>!I . :ıtırı 1•tası 7~ •t oıı 
l<'f!\ın 1 :\0 KUMJŞtUr 

WU4nWWW&t 

• İki kıt'a aCnede mUatenlden Bayan 
Güzideye olan 250 lira borcunuzu tah_ 
silini temlnen Güzidenin Beyoğlu Ü 
çüncü Sulh Hukuk mahkemesinden al
dığı ve moto:ıikleti.."'llz:n ihtiyaten hac. 
zine mUtealltk karar dairemizin 941/ 
3900 numD.ralı do!yaıılyle 13.12.941 
tarihinde lnfl\z edi!mıŞ ve Hora mar
kalı tek slllndlrll motosikletiniz hncız 
edildiği glb1 ihUyaU haciz karan da 
İcra lflt\s kanununun 264 Uncu mad. 
deslne tevfikıın icrayı hacze lnkilap 
ettlrilml§ ve lkametkAhmızm meçhul 
bulunması hasebiyle yine tere 1n1s 
kanununun 103 Uncu maddesine tevn. 
kan tarafmrza tebliği lkUzn eden ib -
bamamcnln onbeş gün mUddeUe ilA . 
nen ıcraııı, icra hO.klml!ğince tensib 
kılmm~tır. tr.ıbu 110.n tarihlnden ltlba 
ren onbeş gUn içinde bu hacze karşı 
bir diyeceğiniz varsa. dairemize mü • " 
ra;s•ta ~ &Ampdzr. Aka! ____ .....:.__.;·__..:._====· 
halde malıCU%Ull paraya çevrnmealne 
kıın.r veriiecegi hususu maıtlmunuz 

olmak a.n u)'flJet IJAn olunur. 
.(88923) 

• 

~AHIHJ ASIM U~ 
8agıldıı?ı ver V AKl'l Mathaa.,. 

Umumi n~nvatı ıdar@ eden 
Rıfik Ahmet 8eMmıQ · 

Niğde "1ltı~·etl, Vellse köyünden Ali 
oğlu O man Kuan. İstanbul Ankara 

cadde GUmUşhane ııokağı No. 2 de 
(88922) ... 

Eski aoyadan Çakduranlı namına 

muharrer numaralan 8.§&ğ"ıda yazılı 

23 adet TUrk Ticaret Bankaııı bısse 

senetlerini zayi ettim. Yenilerini çıka_ 
racağmıdan zayi olan cskilerl.nin hUk. 
mu olmadığını i!AD ederim. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevral ii, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 K-..e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 
Hl!llee adedi Numaruı 

2 
18 

2 
1 

34207 - 34208 
1401 - 1418 
80827 ve 32622 

18780 

%8 Yektln 
tetanbul Şf'bremanetı PlyerJoU 
C'ad.6S No. da lllkmet Cabu 

••• 
Aakerllk maaşı için kullandığım 

mUhUr!lmU zayi ettim. Ye.ni!inl alaca
ğımdan eskl.ııinln hükmü yoktur. 
Kumkapı. Kadırga Şt'hvıı:r caddeeJ 
Şelıvar Bey rı.kma.zı No. St Aliye 
Tez. (88916) 

••• 
Trabzon vll&yeU Ot kazaaı Fatgene 

köyü ilk okulundan 1929-1930 ders 
yılı aonunda aldığım diplomamı kay
bettim. Yenialııl çıkamcaA"ımdnn eski· 
ainin hUkmU yoktur. 

Aaker1 P. No. 796 Bl. '1 de Hü.seyln 
ofla Mu9tata Çavuı (88920) 

Eakl Türkçe olmm:ımıı ve daktilo 
bilen, defter tutabUecl'k bir Bayana 
ihtiyaç vardır. .Usulü defteri bilen 
tercih edlUr. 

Ankara Caddesi 80 No. ya mü.racaat 

İnebolu Asliye Hukuk l\lalıkeu>Nln.. 

den: 

MUddel lnebolunını Camlkeblr ma.· 
hallestnden emniyet komiseri Haaan 
Yılmaz yanında Emlnenln Çorum Bur 
han kAhya mahallesi Palalı oğlu şoför 
Mehmet aleyhine ıı.çınış olduğu bopn. 
ma davasmın görUlmekde olan muha • 
kemesinde mUddeaaleyh Mehmedln 
gösterilen adresine çıkanlan daveti)'t!
ainde İlltanbula gittiğinden davetiyesi 
blll tebliğ geri çevrilmesi Uzerlne tek. 
rar İstanbul& çıkarılan davetiyesinde 
de bu namda bir klnıSe olmadığı ve 
adresi meçhul kaldığı anlaşıldığından 
davacı esnayı muhakemede bu huaus 
daki tebllğatm UAnen ıcraaını talep 
etml§ ve talep de kanuna uygun bu -
lunmuıı olduğwıdan davetiyenin J!Anen 
tebliğine ve muhakemenin de :16.3.942 
pazartesi gUnü saat 9 za bırakumış 

olmakla yevmi mezkQrda. M. aleyh 
Mehmedin lnebolu Aallye Hukuk mah. 
kemeslnde ya bizzat veya kendiı;ln 

temellen bir vekil göndermeal aksl ta h 

dlrde hakkında gıyab muameleal ya. 
ptlacağt tebliğ makamına kaiı:n olma\· 
Uzere keytlyet flft.n olunur. (38914) 

istanbul Umumi Meclisi Azasından 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

İstanbul Umum! Mecllai ve parti vllAYet İdare hey'eti Azaamdan Aziz 
Akın vefat etuğı t.cessUrle haber almmııtır. Cena:resi bugün Tc§vikiye ca
milnde öğle namazı kılındıktan sonra oradan kaldırılacak, Zlnclrllkuyuda 
ki asrı mezarlıkta ihzar olunan makbereslne detnolunacaktır. Umumi Mcc. 
lls 

0

4.zasınm bulunmaları aaygı ile rica olunur. (2740) 
' 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüiiünden: 
Kurumumuz ensUtWerl için &§ağıda mUfredatt yazılı yerlere 19 asistan 

&l.ınacakt:n·. 

Müsabaka imtihanı 2/Mart/942 tarihinde yapılacaktır. 
almak isteyenlerin Rektörlüğe mUracaatıarı ilAn olunur. 

Nabe.tat Enst!UlsQ 
Umumt Kimya 
Zooloji 
Nebatı llf ve boya ve klSy 

El aana.tlan Enst1tuatı • 
Zıral hAm maddeler 
Ziraat makineler enatitllsü 
Bağ· Bahçe 
sut ~ aut mamtuAtı .. 
Toprak enatlttıstı 
Fizyoloji eruıtıtlls11 • 
Patoloji ,, 
Dı§ hastaJıkları enatitUa11 
Zootekni enatıtUaU . 
Orman Muhafaza enatıtuau 
SllvikUJtUr 
Amenajman ve ıdya.ııet enatıtUsU# 
Geodezl ,, ,. 
Orman ı.,ıetme ıktıaadı .. 

Adedi 

1 
2 
1 

1 
1 
ı 

l 
1 
1 

1 
1 
ı 

1 
l 
1 
1 
1 
1 

ı urk ye ~amb~riyeti 

Fazla maıoma t 
"10393,, 

• 

ZiRAAT BANKASI 
&nnı.lot tarihi: t~ - ı:;ermaye.a: 1000.000.000 rtırıı u.... 

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

Para bl.rlktırenlere ıs.xOO Ura lkraro!ye rerlyor 

<.ııra1't Bankasında kumbaralı ve \hbal'S12 ta..sarruı oeaapıantıcıa eıı u 
30 Uruı bulunanıara !enede • deta çelc1ıecek Kur'a Ue &fll&'t<1&1U 

ollna göre tkraınlye cıagnııacl\ktrr 

• • 500 ı.ooo • 120 . .. • 4~ 

• • 503 • ı.ooo • 120 .. • ı.ıwc 

• ... "t!M l,000 • 16(1 to • '\.t()( 

"' 100 ı.ooo 

OlK.KA.'1 Hesapıanndlll<• paralar bir sene ıc;tnde ~ ttra<tao -.atı 
1~mlyeruere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tula:!lyle verUecektlı 

Ketldel•r: ll Mn.rt. \l HA7.1ran. \l EylQI 11 Blrtnc!kl\.nun t.Arthl• 
rtnd~ yapılır 

0.Mwyıolları •e Lilfta.&.R ltılıaı 
U ... i. ... tdareei ilula• 

Apğtrla cinsi, mlkdarı, muhammen bedell ve muvakkat teminatı 
ayn göaterilmlt olan muhtellf mensucat 9.3.1942 Pazartesi gUnü aaat l 
dan itibaren kapalı zarf usullle Ankara'da tdare b~da topla.nan 
kez 9 uncu Komisyonunca sıra Ue ve ayrı ayrı satm almacaktır. 

Bu işe girmek ı.1teyenıerln her mensucatm blzaamda yazılı mu 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesil<aları ayni gün saat 14,80 za. 
Komlayon Rciııliğine vermeleri l~zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve 
darpaıa,da TesellUm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

ALINACAK MENSUCATIS ClNSt 

- 1 No. lu Uste muhteviyatı 30,000 
metre siyah astarlık bez, 

- 2 No. ıu liste muhteviyatı 20,000 
metre kazalln. 

- 3 No. lu liste muhteviyatı 30,000 
metre kaput bezi. 

- 4 No. lu liste muhteviyau 80,000 
metre patlaka. 

- 5 No. lu liste muhteviyatı 

metre pljamalık ve ll,000 
gömleklik Dril. 

- 6 No. ıu liste muhteviyatı 

metre kırmızı şali. 

10.000 
metre 

3,000 

11,02~ 

8,900 

10,276 

82,700 

5,,715 

7,!500 

Muvakkat 
temlııat 

Lira 

826.88 

667,M 

770,63 

2452,!m 

410,63 

1562,!m 
(2&82 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyona aıanıarı 

M.armara üsaUbahrl K. Satın Alma Komisyonundan: 

tNŞAAT iLANI 
1 - Keılf bedeli 2817:S lira 52 ·kuruştan ibaret olup gösterllecek 

öfıUıi.lcSe !Jıf& ettU'Ueeek Olaır"llllr blnaıuıı pas&rhk ekailtmeai 28lŞu1* 

cUJIJArtesı güntı aa.at ı= de İzmitte TenıanQ kapısındaki komisyon 
da yapılacaktır. 

2 - Bu ite ald reaim, fennt ve ldart şartname, 141 kurug mukabilin 
koml.1yondan almablllr. 

S - Pazarlığa lftira.k edecek l!tekllleri.n bu gibi işleri yaptık! 

clalr Natıa mUdUrlUklerinden Ticaret Odaaından alacaktan ehliyet ve e 
nıyet mUdUrJUklerlnden çıkaracakları hUanUhal veslkalarmı ve ( 4228 1 
33) kuru§tan ibaret temlnatlarile birlikte belli gUn ve aaatu komlııy 

mUracaaUan. ( 2624) 

••• 
Marmara Oeıautıwırı K, Satm Alma Komlsyonunda.ıı: 

Olııal 

Zeytinyağı 

Zeytinyağı 

KUotıa 

20.000 
10.000 

M. bfodeU 
Lira 

24800 
12400 

8720 
ıaeo 

ı - Yukarda cins ve mlkdan yazılı iki kalem yağ. ııyn şartname 

ve bJr partide pazarlıkla eksiltmeye konulmı1ştur. 

2 - Pazarlıkları 27 şubat 942 cuma gUnU saat H ve l:S de tzml 
reraane Kapısındaki komisyon binasında yapılncaktır. Bu maddeler bir 
ya ayn ayr:ı taliplere ihale 01unablllr. 

3 - lateklil"!rln ticaret \'CslkaJarile birlikte hizalarında yazılı temin& 
!Arını muayyen gUo ve s:ıatte komisyon ba~kanlığına vermeleri. (2623) 

İstanbul P. T . T. Müdürlüğünden: 
İdaremız ihtiyacı lçlD 160 metro :S mim ilk dtmlr gaz bonısu almma 

açık eksiltmeye konmuştur. 
Ekstltme 11.3.942 çarşamba gUnU saat Hi de bUyUk postahane bin 

olrincı kat id&t1 muavinlik odasında toplanacak alım satım kamfayonuıı 
·apılacaktır. 

Beher ı:ıttresl muhammen bedeli 7.~ lira hepsinin 1200 lira muV&kka 
•eminat 90 liradır. Tat:p!erin olbıı.ptakl ~artnamcrerlnl görmek ve mUT& 

{at temmatıarmı \"&tırmak Uzere çaıı~ma gUnlerinde bUyUk postahane b 
ıast birinci katın".la idar1 kalem levazım kısmına eksiltme gUn ve saattnd 
342 acnelll için muteber ticaret odıı.ııı vesikası ve muvakkat teminat mak 
'ıuzu ile ,yukarda toplanacaJotı yllZılı komisyona mUracaatları. (2:S29) • 

r::nbul Levazım Amirliğmden verilen askeri · 1 1--. kıtaatı ilanlan 

MUtcabhld nam ve hesabına beherine tahmin ed1!cn flatı 33 kunıı olanı 
70,00ll adet gebre açık eksiltmeye konmuştur. thale~ı 27.2.942 Cuma gQnO 
<ıaat 11 de Ankarada M. M, V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. tik 
teminatı 1732 llra :SO kurugtur. Talipler:n belli vnltitte komisyona gelme 
teri. (2086- 217f) 

• • * 
l50 adet lcomple nalbant beybesl!e l:S adet komple nalbant çantal\ alı. 

nacaktır. Kapalı zarfıa eluıiltmesl 12 3.942 Perşembe günU saat 10 da Ka· 
ra.ş'da asker1 sntınalma komlayonunda yapılacaktır. Talip'erin kanuni ve
ııikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir aaat evvel komlayona 
vermeleri. Tahmin bedeli 4680 lira tik tem!natı 351 liradır. Evsaf ve ıart· 

nameai tat. Lv. Amirliği satmalma komlayonunda da görUIUr. (2216--2M4) 

••• 
2000 ton buğday öğUttUrUlecektlr. Kapalı zartla eksiltmesi ıt.8.942 

Perşembe gUnU aaat l:S de Gellboluda a.akeı1 satınalma komt.syonunda ya.. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 35,200 liradır. Tallpler.:ı. kanuni veslkalarile tek· 
il! mektuplarını ihale aaatlnden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(2218-25") 

• * • 
50-60 ton eger aabunu alınacaktır. Beh•r klloaunun tahmin bedeli 140 

kurut tutarı 84,000 lira l:at'f teminatı 10,900 liradır. lbsleal 3,3.942 Salı gU· 
nt1 saat l:S de Ankarada M. M. V. Satmalmn komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2222-2UO) 


