
izmin 
um bir tasfiye-
sine tuzum vardır 

r -ı 
Bıı harplerin kat'i suretle 
nihayet bulması, enıperya- i 
lizmin ortadan kalkmasına 
•aflıdır. Yarınki dünya 
sulhıınıın projeleri diişünü
lürken nıüdemleke, himaye 
tahakküm •istemine nihayet 
verecek bir dünya cemaati 
prenıı;ibini kabul dm~klen 
•aıko rıkar yol yoktur. 

l'azan: Hüıteyin Oahid At.çıN 

A syadaı, şarkta biitiin . 
ırklar ç .a 1 ı n m ı ş 
hürriyetlcıine nail o-

lacakları gibi blitlin miisllınıan 
milletler de hilrıiyetlerin ve 
istiklallerine kavuşacaklaı d:r. 
Anglo Saksonların Asya fü• 'e 
prki Asya ile ne rı1iin .... <)('beli 
var? Düşününüz bir keıl': Ame
rika nerede, Bilyiik Britan.} a 
adası nerde, Uzakşark ıwı de ve 
fimnli Afrika nerede'! Gaı pta 
ltalyan • Alıman çelik mihYc:ı ı 
Avrupaıyı Avrupalılaı a temıu 
ettigı gıbi Uzakşa.rkta da çelik 
mih~ıin iiçlincil uzvu olan Ja
ponya A yayı Asyalılaı. t.i1Tlın 
eyleyecektir. İtalya - Abnanya -
Jaı.onya çelik mihveri bilt Un 
diıııya: milletlerini Anglo ~k
eonlann ve Yahudi .A.meııkitlıla
nn zulüm ve istibdadından ka
milaı kurtaracaktır.,, AFRIKAOA 

0ÜNL0K SiYASi HAL.K GAZETESi HER YERDE (5) 
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BlJR1JŞ 

Milll Şefimiz 
D6n HiPodromM şerefle,, 

dtren Reisicümhur M 
,arıştanrn takiµ 

buyurdular 
Ank< rn, 21 (Y('ni S balı\ 

Miıli Şef İsmet lı.ö ıh h :. 'ıa 
Hıpodromu . ercflf'ndıı ın l t \ e 
At yaı ışlarını ba ıt.ın •·r una 
kadar takiı buyurmu~ l. run. 

Milli Ş('f, Hipodromu lt-srıf · 
h:ı imlt' \"e Hıpodromdan · ) rı!ı 
larında alkı!-:Jannm:lardır. 

Hitler, ordu baş 
kumandanhQmı 

deruhte etti 
Alman devlet reisi 
buna niçin lüzum 

gördüğünü 
anlatıyor 

:&rlin, 21 ( ( .a.) - D.N.R: 
I•'iihrr, l9 11.kkfumn t.arihindç or
du başkwnanda.nlığını ele aJ m; 
tır. Bu mUn "" ti uAA~ oaki 
Uı-bliğ neşrt"dilını tir: 

Führer, 4 Şt UH.t 193 ta.r.
hınde .Alman orduları kwmı.ıı
du.ıılıfını aldığı zaman bu ted -
birin saiki, Alman milletirüa 
hllmyot.i uğrıında 'uküu muı.. 
temel blr a.ske-ı i ihtilir ı.Wuırw 
endişesi ıdi. ı••@leıi btittia 
l\uvvctlerhı bir- t k elde topı~ 

Bir İtalyan radyo f;ÖZCÜSlİ 
böyle haykırıyor. Bu pl'opag::ın
d&- .lıfidlr. Fakıst bu yanlış, ga.)
ri samimi ve aldatıcı n~yat 
6.ltmda derin b"r hakikat giılt:n
diği şilphe&izdir. ltnlyan pl''-h 
pagandacısı, farkında olm:\dan, 
parmağını hakiki yaranın fü:e

ihver şiddetle 
tazyik edilıyor RUS mukavemetini besliyen ümiHer vaziyet vahim i 

1 Tula bölgesinde 
Rus çetelerjnin 
faaliyeti arttı 

moııunı · il.mir bulunutor 
du. Topyekfln rbe. ayn d 
manlar tarafından Ahn n mi.J.. 
Jetine t hınil ed:len 191 - ır·t 
cihan harb"ncle.1 d>lha ı 1 • 
bebiyd n~rc cgi bılınt:u t"" ~ 
bir ınukaveınelı h-a-zırlamag ..
cak hu ~kıldt> mm f ı :ımaık 
lmbil• ı. R ı ulah;ı .ı . ı . 
maıt1ı t><len 118h:-t b 1 > • u .. 

.ıine dokunmuş oluyor. 
Sollum, Bardia d 
mevzii muhareler 
devam etmektedi 

--~~------------: ... ~-----~---~-
I•'ılhakika, lngiltereniıı 'e A

meriluuı.ın Uza:k!l8ı kta ne i~k-ı ı 
vardır? Fakat ayni suali Ital
ya, Almanya ve Rusya ha.lrnkm
da da irad etmek lazımdır. 1 
talyama §imali Afrikada ne ı~ı 

Da yanmakta en büyük rolü oynıyan tahkim man
zumeleri, yarının e•a&larını kurmak istiyf:nlere 

istifa d-e 1 i der a I er vere b i 1 i r 
var? İtalyan Hıabeşi8t.aııd. n~ [A. A. t.e1'&ranımndaıı 
anyoı du? Almanya Uzalu;arka hülba edilm~1lr J 
niqin gitmişti? AJmau~a. Afrı- ~imali Afrikada cereyan eden 
kada neden mUstomlekeler te . . mı. 1 rebeler hakkındn muhtelif 
etmişti·. Rusya Uzakşark~ 1' k. 'naklardan alınan mel\Jmata 
daı niçın yayılmıştır'! ı gü~e, İngiliz ha.va ikuvvetleri, 

F.i\: t , işte dava budur \e in- havanın fenalığına ve ı,lddetll 
sanlar bugün bu aualleı e ce' ap fırtınalara reğmen ric'at halin· 
bulm ı~ i<,;' ııdir ki birbirleriru bo- de bulwıan Mihver kuvveUe -
ğazlıyoı lar \ c dünyayı kana bo· rinin tazyikinde vaY..ife almış ve 
ğuyoı lar. ınkı hücumlarda bulunmu~ur. j 

Fakat bu vazivetten \'alııız Barco ve Tacra rnınta.kaların-

.---~~ 
Japoııya Taylaiıl1 

hUkômetile bir 
ittifak imzalandı 

Amerika 13 limanda 
müdafaa tertibatı akh 

Martinik 
yüzünden 

lrıgilt ı €) l 'e Anıerika) ı me~ ul da bilbasaaı faaliyet gösteren 
tutmaga ımkan ) oktuı. ~hh\ c-ı· İngiliz ta.yyareleıi, Alman ve 1-
f>l oı, gruıdacısı bliyiik diiuJ a talyan kuvvetleıinin muhtelif .

1 
de. lctforinin tahakkUmü altıud kollarına muvaffakıyetli taar
bedbaht olan )nll ıpd ai h1:r ruzlat yapmışlaıdır. Baıce by
bald1.: çok geri biı çok ka\ ·mıerı yııre meydanı şiddetli ve mües - ' 
kuıdi taı a.fl::u rna celb i<;ın on- ı-;ir Ş('kilde bombardıman edil -
hı.nıı hiımisi gibi gorü.nruektt n nıiı-tir. Harekat esnasında 3 
bir faydn umuyor. Ou.ın i ındiı· ~~.ihver tayyare.si dt\<:iirülmüş - ~ 
ki istlkıaııerine :)ahiı> 01mıy.ıu tur. Vaşlngtonta Vişinin arast 
Asya milldlerinin, miıslüman- Tı ablusta mulıtelıf demiryol- • •-------------• 
!arın ,kUc:itk Avrupa hUkfımerle- n hombal~n.nıışbr. fiffikÇ& gergin!BŞiJOr 
rinin mukadderatına göz y.ıfjı Alınanlara ~·;re 
döker ı:.ıbı davranıyor. 1' .. a.kat Al~mın ı-esnıi tcbH;,'1n,J<."fl anla.
bunlar "'timsahlann göz yaşla... şıldığıııa göre, M.'h\ er kara ve 
ndır'', S<Unımi ve ciddi degildir. ha,·:ı kuvvetleri biitim cepheJer
Çelik mih\ er Asya millctlt>ıfai, de şiddetle <lövilşüyorlar. Bir 
milslünıanlan \ e Avrupa de\- · b" 1 ·ı· 
letltrini İngiliz ve Ameııkan Alman hava teşkıli, ır ngı ız 

tayyare meydanın.:ı yapbğı taı 
emperyalizminden kurtarmak anuzda mi.itcaddit tayyare vel 
gay,"iliyle lıarbetmiyorlur. ln- kamyon tnhrip etmi(ltir. 
giltere ve Amerika ile mUeıa.de- ttulyan rebtiğdaden 
ı~ıen onları mağliip edip yer- İtalyan resmi tebliğinde de j 
l~rini almak içindir. lfihverin şunlar yazılıdır: 
galebesi takdirinde his bir mağ- "Düşman kuvvetleri Wa.fm-ı 
dur ve mazltirn millet rahat bir dan teluoar işgal edilen Derne
uefes almJl'acaktır. İstiklfil ve nin ~arbinde düşmanın tümen
hörriyet yüzü g!jnniyccektir. !erimizi tazyiki devam Ebnerkte
Mihver reJmu ~eiıdf ailletıeri di 
ıçin hürn,tt: ~ lR başk-a. ~llunı ve Bardia. etrafında. 
milletlere bUııu-balJ6etain. Fa- mevzii mahiyette muharebeler 
flİStler bra.at ltaıyailil, bizzat 1- olmaktadır. 
talyanlall'1, ta~a.,P. haklan 20 Ilkki.nun geces.l Alman 
Şaııki Afr!~da. ZE!.ncile-re tam- ha.va kuvvetleri görünür tesir .1 
mazlar ~- Mihverin galebesin- !erle Tobnıkun aı:;kerl hedeile -
den d~ya A\~ bir şey kazana- rini şiddetle bombardıman et -
maz. :ı;ınQi8 daha bliyUk bir mişlerdir. Bir batarya tahrip e-
2ulün1 ,.e Wibdad ı.aitında kalır. dilmiştir. B~ka Alman hava 
Mihver İngiltere ve Amerikanın teşkilleri 20 Ilkkinun sabahı 
yezmi almak lçin, onlara hased- Maltada. Vo.letta limanını mü
ettigi için harbediyor, dünya essir surette bomblroınıan eıt-
mılletıerini kurtanna.k için d~ · .. 1 .. .:u-
gı- ·ı. mıs><eıuu .,, 

Deme'nini~ 
Fakat bu dünya. kuı't.arılmalı, Bir &ma telgrafı da Der

büyük devletlerin hırslanıııaı ve ne'nin İngilizler tarafından i§
tahtı.kkUmlerine nihayet veril- gal edildiğini teyit etmiştir. 
meli ve emperyalizm orta.dan Gene Romadan alman bir ha
kalkm lıdır. Çünkü bugünkü bere aöre, 1922 de askerli.deri 
harpler hep bu emperyalizm tecil edilenler, ecnd:>i menıl~ 
:k ynab'1ndan f ı!1kJnyor. Mede- ketlerde olsalar bile e.akere 98i-

[ A.A. tclgrafl. ıııdnn 

1 l ı; , edılml,. tlr 1 

Amerikada 
Aımerika bahriye nnzıı lığı, 
Amcrikıarun ıjark ve garp sa
hillerinde 13 mühim limanın 
eu afında deniz. müdafaa hat 
lan tesis edildiğini bildir
miştir. Bw-alarda gemiler, 
,;.lndiiz ve konıtrol altında 
sefer yapabilecektir. 

Anıiral Ernest King bü
tün Amerilaın filolan ku
mandanlığına tayin olun
mu{Jtur. 

Japonyıda 
Advertiser ismindeki Ja 

oon gar.et.esi bahriye nazır
hğına bir sUvari albayı olan 
Knox'u gctinniş olen Ruz
veltin Hanoi civarında A
merikan filosunun uğradığı 
felaketten mes'ul olduğunu 
yu.maktadır. 

Gazete şunları ilAve et
mektedir: 

"Japonlar, alba.y Knox'un 
harbin sonuna kadar bahri
ye ne.znretinde kalmasını te
menni etmektedirler. ,, 

Tokyadan bildirildiğine gö 
re, Jap n hükum('ti T: y
land ile, 10 senelik bjı itti
fak ı ıed • imzrı ış-

(6onu aayfa a aütun4 de) 

:ıı:c;:;= Y ezen: =-== r;.. , 
Emekli 6ei1erai Kemal ıOÇIC 

Ç elik bir disiplin, en ağır 
kayıplar karşıamdıa da, 

Rus cephesini çöktintWerden 
kurtaımŞJ.. Bu harpte, ordular 
bili~oı~ bir iki bölgede•ki yar
ınalaı·, çözWmelere vesile ver
nıişti. Tarih, iki yılın luulisele
rini tahlil edel'ken, her şeyden 
evvel nıaneviyat bozukluğunun 
felaketlerde mürosir old~"Unu 
kaydedecek ve muh~lü millet
leıi de mfu.ıtahak bulunduklaı-ı 
yerlerde sıraJ.ı.yacaktır. 

Muallem, ımıi.icerrep ve tepe
den tırnağa kru:lar mücehhez 
bir ordu, y1gmllğmı bUtiinle<lik-
1..en sonra. yarattığı h rı> ıne
tl)dlaı ma da <l!!.y:.marak, Rus 
safbrına yiikleıunişti. Bu or
dunun d3rbelt-ri önünde her 
mukavemet ~ eddi yıkılmıştı. 
Rus medeni) eti, gnrbınki ile 
boy i.ilçi~mezcli: "Kenarın dil
beri nazik olsa, nazinin olmaz,, 
d~nilml'kte idi. Filhakika, bir 
eşi daha bulunmıyan Almruı or
dusu yiı mi yıl önce de bu toJ"' 1 

raklarda yaptığı kanlı deneme
lerle Moskof onlwmnun kıy
metini ölçmüştü. Fakat, za
man, ruhi kabiliyetini de değiş
tirebilirdi. 1'.,etih arkasında ko-

(SOHu Mıyfa ı "iitun 1 de) 

Mr. CORCIL 
' ' ---oo---

lngiliz Ba§vekili
nin Kahirede bir 

1 konferansa riyaset 
edeceği söyleniyor! 

Vişi, 20 (a.a.) - M. Çörçilin 
Kahireye gittiği şayıalan dolaş
maktadır. 

Mumaileyh orada, reis Ruz
vitlt'in fe •kala.de mUme ili M. 
Bullitt ile yakınşurkta İngiliz 
kabine i umun.i murahhn ı tord 
Lyttleton ve b r c:ok a erı -ve 
diı>l atik İn~liz r,ahsi~ eUcı ı
nin i~ \rak edeceği bir konferan-1 
sa rh M('t eyliyecektir. 

Filipinler'de çok 
siddetli muharebe 
cereyan ediyor 

aponlar Davao adasma 
yeniden asker çıkardılar 

-o-

Hong - Kong 
dayanıyor 

Japon harp ıaıitıri 
adayı çavirdi 

[ A.A. telgraflarındnn 

hüloısa edllml;ıt!r J 

Eıliplnlar' de 
Y:ı: ıngt.ondan bildiıildi

ğjnt ı:;ôre 1'"'ilipinlerde biı
yük bfr muharebe cereyan 
ediyor. Japon hareketi. daha 
ziyade bütün Filipin adaları
na müreveccihtir. Japonlar, 
Davao'ya yeniden asker cı
ka.rma tcşebbtisünde bulun
mut?iard.ır. General Mak Aı l-
hur lmma.nda.smdaki kU\ -
vetler, mukavemet etxnekte-
airler, Japon tayyareleri, 
J ... uzon ada.sına karşı tekrar 
ısiddetli b"1• ha a 'ıücumu 
~ apmışlardır. 

Manilauan bildirildiğine 
"öre Dn.' :ıo adasında \ ru-.ı
yet hc-.."liiz kra.nlıkbr. Japon 
tayyareleri, Cavit.e adasına 
da taarruz ctmekte<lirl<'r. 
Dü.cınıan ıt.ıy) aı eleri, Mnnihı. 
üz.erinde de urmuşlnr, birknc 
bomba atmıslarclır. Cavite 
t ,j smda bir yangın cıkmı';!
t>r. 

Ho - Rong • • ında ha
ı Jt t <l am ediyor lngıliz 

(Sonu c;ayfa 3 oUtun 2 d~) 

{A. A tftlıraf r ı dan 
bO.lllft cdllmııtir] 

H usyada .cereyan eden muha
rcb<'IE r hakkında ~dilen res-

mi tt-btiğ!f're göre, mücadele cep 
helcroe ı,idde11~ devam ediyor. 
Sovyt te-bJiği, Volokolomsk, Voi
bokol'un istir<lat edilcıtğini te'
yid etmektedir. 

Alman tt:bli;,>inde şunlar yazı
lıclır: 

"Merkez kesimınde 20 tane 
zırhlı Sovyet tanğı tahrip edil
miştir. Lc.ningı-aı:Ma dü§maııın 
yaptığı C]ıluş te~('bbUsleri tard 

(Bonu nyfa 3 •lltun 3 de) 

gmm \'(' mes' liytt ~·iı . \8 
l'meli,. de\ let re· i A<kl H tl• 
a i ker.d kendinin kllll1'Wırlauı ol 
JTU1.ğa. ı;tvkett.i. 
Harbin gidıRt, b ı t• ltü kını. 
dQğıııluğwıu gilgid~ 'lal 11 fR la 
isbat ıetti. Bu «anaat .... ırk ee. 
fer inde haı bin şiı:adh c ka.d&r 
bıiınmeyen nisbetl ·r alınası a
nından it ibaren doğruh!b'u:ıtı blUı 
biıLün iısh. t etmiş ve ha ı ı-,, a
lannın g ni~iği, karnd kı har& 
katın si) asi hed flerl ' e haı11 
ekoııomisile olan s.kı rabıtası. 
ordwıun sayı bakımından <>hem 
miyeti ,.e diğer silihlarl ıa il 
alakası, kanaatlerine sadakat.Ja 

(&onu Hyfa 1 llut•Jn ı ıle) 

--~---------------------------------. .... ~ '. ·- : . - . - - . ·-

--jFIKAAj-
Dikiş iğnesinin 

siyasal durumu ! 
Yazan: Aka Gündüz 

Y er tankı, hava. devi. deniz 
yılma.zı, deniziçi torpili, 

radyo mesajı, balkon söyle\ i du
rJrken; dikış ignesinin siya:s.'ll 
dunımundM dem vurmruma şaş. 
mayınız. 

Karınca kaderince demişler; 
her kişi payına dilsen konuyu 
ele, dile, .kaleme alır. Bugiln ba-
11a da dikis; iğnesi dilimi. 

Dikiş iğnesi çok önemli bir 
nesnedir. 

Eğeı· diki iğnesi ı rtada.ıl kalk 
sa, hiç bir diplomat kürsüye gi
yimli k~amlı çıkamaz. Mutlaka 
bir mesaj veımı"E lazım gclıyor 
sn, çıplaklar ad:uııııa goç etmeğe 
mecbw· l alır. Orada d kimse 
kimseyi dinlemez. 

Toptan, tanktan, drit'lottan 
önce dikiş ih'llesine ihtıyaç vr.r
dır. Çiin.kü topu tayyareyi, Dil
m€lll neyi kuUa.nanJar, ınsa.ndır
lrr Ye insanları!' önünü yaratık
lara karşı bin bir ayırd nokta
ları varsa birifır de urb lı olu~ 
1aı1dır. Deniz btlnyolıın ın ma
yolarını bile dıkis iğnesi temin 
eder. 

Si~ Gal ve fSOeyal d ny 
rumunda dUu ı i r 

önenılinin önemlısi bir 'firhk, 
biı' ihtiyaçbr. Misal mi? Kolay. 
tşte · Bizim 85 bin tonluk 'Üz 
elli dritnota, kırk yüz elli bin 
beş yilz hava bombardıman cle
\:İne ihtiyacımız yoktur. Fakat 
en az yiiz sandık dikiş iğn ne 
muhtacız. 

Dilnf' kP.dar on iki tanelik h r 
dikiş iğnesi paketini bır kı·ı • a 
alıyorduk. B ıgün ('Ş(' O() t ·e 
gizlice olıno.k 5arUle bi , tı h, 
taııesi iki kuruşa!! 

T&Df'l!Ü 3 't: kadar paı~y. :ılı 
nan bir qik:-Ş iğnesin. şimdi "10 
paraya aaırp,ruz. Yirmi alb mis
linden çok bi-t, ihtikf.r değil deı 
ne bileyim M •. 

Demek oluyor ki dediğim ~~~ 
ruduı : Dikifj ğnesinin siy 
durum- vardır. Rarp si"l&Seti v~ 
niya.ıU harbi da.lplıınd\kça dl., 
!tiş iğnesi de oot göın dunuq 
tutati. 

Bu konu lnnik, dram tikf 
tn..jik, idyoult olabi~. B'ı Y: 
demiyorum. Yolnız in lara 
şunu tn" iye ediyoru..'ll" B r gun 
sokak oruvancla vey lıa p al ... 
l!lnnda t;•nl en. k k J 
mzı i ttyo "!11 u dı 
sine el b" · r b l 
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Yazan: Muharrem Zeki J<ORGUNAL 

du1ar. Şimron 
ğunluktruı, bir 
da - a ......... ~~ 
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ba kat.malıyız. Mad m kı ım 
kaçabilecek vaziycttot.:yiz, bu fır
sattan istifade edelim. Yak 1a
na.caj;;rımız sır d.t d kendı lıç
larımızı kendimir.i öldüı mok için 
kullanabiliriz. 

N ıl harek l ed" klerini u
zun uzadıya konu 1tular. Niha
yet kaçmağa karar \•erdıler. İk:ı 
karargah aıusmda ha) li m so.fe 
elduğuJç"n!kaç ıken ü m nı u 
taraf ınd n göri.ı.lmelcri · bil de
ğildi. Ortalığın zifiri knranlı : ol
ması da ayrıca bir nimet tP<>kil 
ediyordu. 
Sağlam olanlar, vüri.iye.rniye

cek kadar yaralı olanları ıı-t
kırına ııldJ~r. İki kamr,g:üı ıa
aındaki meınfoniıı açıklığıuılan 
vo gcceııin kovu karnıılığından 
istifade eder<>k yola ~ıktıfar. 
Meçhul bir ihtıknmetc doğru ~ 
ğır ağır ile1 lemeğc :b:ışla.dılaı. 

Herseyi gay t iyi hesaplaımış
lar, yalnız nereye gide dlderini 
düşlinUp tayin etmemi ler<L. Sa
bah ohnadan evvel cnnn bir :re
r.e ul, mağfl; orada bMoaç gü ı 
gizi nerck k ndılerini toplama
ğa ihtiyuc;ları v.aTdı. B.ilh .. 
gtind"iz yolcu!uğunfüıu (iekin
mek mcdbuı1~ etinde bulunuyo -
laJotlı. 

HareketJeı inden ıki s:.ınt oon
r büyük bir ıığa ın fulnde <lur 

istedıginı anladım. 'Bizi dım ın. 
dı .and 1 e uzaklar arıyncak

lardır. ~ehir içinde ~1 am y1 ask 
duşunrniyeceklerdir. Beni lnmil
dcn .h, rhaııgı b"ri inin kapısını 
çalar.:.ak clerl l iceri alınacağı
nuza ,.e gilnlerce misafir e<lile
cetf..n ·w enıininı. Hanok'wı tei<
lif ıni, fazla izaha" aimag hi
zum görmeuen, J, bul e<liyo -
rum. Bu husu ta l piniz fikri
nizi söylemelisiniz. 

(Arkası v:ır) 

HA P VAZİYETİ 

Rus mukavemetini b sHyen amili r 
----~----------:8~------------~ 

Oayanmab~a en büylı !'olü oynıyan 
tahkim ınanzume erini, yaı·ının 
.osaslarını kurmak i iyeıdere 

istifadeli de~sler verebilir 
ruıda t bit edilen m:ktJıı lan 
nusfar attı ayda elden elli -anı~ 
gibidırler. Ha:ıbuki, Rlıs orclu
Sıt ,mua?.Zam c 1/1eniu hcı gUn-

u bayatını )"'<41.alan kudretiyle, 
bu tahminlerde biıyük ha• alara. 
dıisüldüğüııU isb:.ı.t ediyoı. , 

Rus sanayii büyük mikyasta 
inkişaf etmişti, m nabiı ise bii
tim ı>Hinlaıı oldurıı ak d.:-rc· e
de geni& ve zengindi. Rus ı eJı
mi, bele nıüdaflra esb b.nı istik
mal dedlndc, nılı aadel r is
tihsaline de meebur değılcli. hı-
an meııabiine gelin c, h ı · m

lınrunkin.e ni betle kuvvetli idi 
ve ilk terbıye si temleri gençliği 
olgunla tsrlnış. kml mezhebe 
b;ığL'1'mı.s \"e yaı m için lınz?rln
mı u. 
R~s mukavemetinde en biiyUk 

bir ıı.olü oyn.avan ta.lL\rim mım -
z~leıi, y rmm e.... larını kur
mak isteye.ulere i titadelı ders -
ler vcrohılir. Leningı d k lele
ri, yal_nız şehri dcgıl, orounun 
ve memloketin ıncdo.n i=1tinadı 
olan donanmayı d:ı kmtarmıs· 
t1r. loskova m•id!ıf asında 
asri tahkinıat&. en büyük bir 
hi scyi ayırmalıJır. Kmm ya
nmadnsmı teshir eden ordu, 
Sivnstopol siperleri ilerisinde 
bekledi ve zayiatı göze alama
d3. odE>rn tahkimat, artık mli
d ..... fe.anın iskeleti, nazunı, hatta 
bayatı mesabesındcdir. Silah 
fae, vnun esns kuvvetini temin 

mecliste 

':FENl S :ABAB 

-, 
AYRAM=- c z Üsküdar-

Pazartesi günü 
-0-

Kurbtın derilerini hayır 
c migetlerine veriniz 

28 Birincikiınun 941 tarihi
-ne müsadif Pazar günü Zilhic
ce ayının ıl kuzu oldut'lllldan 
Arefe, Po.zru'te i günü de Kur
ron B ymnu olduğu ilan olu
nur. 

yr. m ruımnzı: 
s. 

Bu a it kannu layıhası bugünkü 
eclis ıçtimamda tetkik ve 

müzakere olunacak 
Ekmek fiyatının ucuzlama.Sl 

içuı hazırlan n kanını Uyihasl 
bugün Meclıste müzakere edil&
cektir. Buğdayı koruma. vergisi-
nin kaldırılmasilc temin edile -
cc.k ucuzluk e1rnı.eğin 50 para ~ 
dar ucuz olmasını mümkün kı
lac:ıktlr. 

Ekmek sıkıntısı çeken büyült 
~irlerde ekmek halita karne 
ile verilecektir. Büyükler için 
günde 4-00, küçillclcr için de 250 
gram ekmek 'erimesi muh -
temeldir. Mnnmnr~ bu husus
ta henüz knt'i bir karar ,.eril • 
meınişti.r. 

-----------·--------
'ş ıüd U ri 
nizanın ~asi 

--o--

a •in ped rini 
yar ily n adau 

İkt sat e ili yeni Suçu, dün soı·gu
esaslara göı e bir da ı so ra tev· rif 
pı oje hazırladı ediidi 

sır çarşısı 

güzel bir haie 
getiı·iliyor 

\11 ı r ısında yapılan tadilat 
el• " m tmf:ktedıı . Çurm istim
i ~ • + mırı ı. ı'tlber Bcle

1ktısat Vekilliği İş dairesi re· r~, ve1ki g cc Şehremininde 
isliAı i müddetierine dair bir 

1 

ka.yınpederi ilacı Mchmedi •'Ü· 
aiz.'\mname 1>rojc. .. i hazu lamış- cudunun muhtelif ) erlerinden 
br. Bu proj ye gare sanayiden ağrr urdte • nnı.lıji ,m ve -Oııfill -

1 s yılaıı yerlerde i~ müddeti haf-\ ra k "'mak ıster en polis t2.l'a
tv.d~ 1.1s saat olrı.cuktır. Cuınar- f ından yakafa . .narak adliyeye lcs 
tcsi günleri saat 13 de kapanan lim cdiıcn Nevz.'lt ve vak'ada ili- _ıu_}_··-----------
y .. rl r-Oe is müdd ti günde 9 sna.- şigi göri.ilen rn knda ı Remzi dun 4'1-~~~,--~-·-.ı.
tı çmiyE!Cektir. Hafta tatili sabah adliyede 3 cü sulh ceza t 
kanununun duunda bırakılan mahkemesinde orgulan yapılıı 1 y 

ı .,; 1. C fünya nuı.1 ol-' 
m k dır. R~iı na kadar • rşı
nın t mtr i ı bit.ece' b . Bn ay
d n ıtıb:ır.•n C'ru·şmııı h r sene 
:..00.0 ··-a g"' :ı·eceği Ye bu su
ıetle sut "cdil:r. 1 ro ın 6 c.cne
d geri nlına.bileceği tahmin e

"h:nekte ir. Ç· rşı ireris"nde ta
miri biten dUkk~mlar bir bod -
ruru. hır z miı.1 bir de asm::ı. kat 
oiı al ·· !"<' 3 kattan il:ıa• t ola
cakt•r v ıca her dlikkanın ö-

ye- erde · mildd ti pazar ve ta.- mk te,·kif edılmiştir. 
bl güu1eıi "8 saat olacaktır. Böy- Nevzat sorgusunda: ----
lelikle lıafüı.lık iş müddeti 56 - Benim bu \ak'ada hiç bir -==-=== 
dır. ı:ampanyn delTe. · olan ü- kı..ba.batim yoktur. Vak'a geces1 
zün1, i cir ve pauc ·d n şeker eve g ç v::ı.kit gittim ve yammd~ 
imnli gıbi i l rde de iş müdeti gö ürdüğiim 29 luk si e ı<tkıyı 
56 saattir. içmeğe başladım. 

Bu . ıe.r ru"..ı.nd knlnn pcra - Bir aralık dışarı3•a çıktım . 
kt>nıle işlerde ve "azİ.nO, hnmam, I Geriye clünüp tekmr odnya ğir
tı;v Rtro. sinem • e"7.arıe, Jolmn- dı0im zaman p stn müvezz;.i S·t-1 
ta b rb~r pastane, otel. hamam dığı karımla bitlikte g(irdüm. 
ka.h,·e g"bi "şlerd iş müddf>tleri Kıınm Ştikı iıye gecelık hatile 
gilı1d" eı ç · 11 sa.at olacak, Karsımda duı u\ or ve .kalumlıa · 
Jwfta tatiline tabi oh p olmadık- Lir atwordu. Bu h 1 karı.ısında 
lJ.rmn göı c de hnf nd.ı 66-77 bu w~ ~rezalettir. Diyerek Sadı-
raati g"çmiv~ktır. ğı:ı iizerme yürüdüm. Sadık bir 
Sine;na gardrobundan aralık kaynanamın ar<tığı odn 
paltoyu atıp gidi~ıordu l;:pıasından fırlıyaıak sokağa 

ııünrle biı· de sergi veri buluna
cn tır. Ş•r!!dilik çat. ı u -... ali
zas;·on tamirilc uğıaşılmakla
dll'. E.,ki yapı malzeınesmin ve 
mimaı i tarzının pek fena oldu
':u S?Öl ulcn ça Şl yeni hali ile 
tamamen b:ı.mba kn bir l'ak ge-
tiı ilC'C ·ktir. I\dri Er l i&l"" Jtde bir gen!t 

· · • 1 dim ö~h:doo soı:-·ıı Çembcrlitaş 

kartı. Ben de arka uıd m ko? -
1 nıafa basladım. Bu aralık ar -

kamdan bir ses i.}ittinı, g~riye 
dundU&-üm zam:ın kayınpcderim 
elmccki bUyüce'k bir taşı 'it.zeri
me fıt attı. T ş omuzunıa ç rp
tı. Bunun uze.rıne dlğ1 l:o·:a
Jaınaktan vazgı•çcrek doğruca 
polis kaıako1ıma koştum ve \'l!
ziycti anlattım. '"nyınp eı imi 
ben ynnıJaaıadım, 01111 yaı alı) an 

lnhisarlarda .yem tayın er sinema. na gıtmi tir. Fılnıi sey-
lıüıi ılar B .ruiid"irJ ri ara- retUkt n sonra radri dı arıya 

suıda b ~ tı>bdiller ve ta inle!' çık ı·ken gaıdrop memunınun 
' mlmıştır. Bu aı ada Antalya m ·rol bulunduğu bır sırada o
. mu ı· ( B. \ ·v l t num mü rada asılı duran paltolardan bl-

urHi!· vaprnk ve "tiitün sube1eri tini nlıp kaç lı: stcmışse de 
ı ietm · amit liğın"', E kişehiı.'- yakalanat-ı k adlıy ye te lim e-
hasmiidürli B. Iııı at ntalya- dilmiştir. 
~.ı. ı.~rzu~um. Bn mütlılrü .B. ~- Bir hırsız mahküm oldu 
'ııh E kı.' hıı ' H.ı'L:ıv Basn;~-j Bu"~Tak.,.dadn. Yuı• ııidiı:ıin in -
~üıü B. Dw. ıın Eızw·uma. ~- 1 .1 .... ., 

S.ıd!ktır. '' demiştir. 
Hstaha ıedc yntan Hacı Mch

merlin varaları agırdır. Hayatı 
tehlikededir. 

n ır !H p f b "ka1aı 1 müdürU 3antınun çalışan ErzinCDnlı ls
B. Zck ı·.,.·n H ıl" v b·ı<müdürlük- muti oğıu.nvas Sün günleıdc pa-
lcriı . ·vin ilmi ı 1 rlir. rasız kalmıslır. İlyas hırsızlık p· . 

. yapnıaya karar \erere~ B ·dia. _ır cm ayet 
Eyüp kaz~sı p.artı i:nn"nde birinin e•·ine mt:rdiven ~"\·\elin gece aı p Şefik ''e 

kongresi dayamak., rretile taraçadan gir- Hakkı adında iki arkada>;> bir 
Eyüp Kaznı:ı Halk Partisi ını ve Be Unn.ın elbisclerile eli- yerde iyice icnıi ı :r, clı ny 

ko gresi :hin t 1planruı tır. Kon- ğcr ba?.ı eş,;alu.rıru çalıp kaçar - çıktılttan sonra d:ı knYg ~ n ttı
gred" idare heyetinin bir sene- kcn y·akalanaro.k <ıd!iyeyc teslim tusımı~lardır. Bıçağını çek n 
!ık f alıv ti ıa,ııorda okunmuş, edi mi tir. Dün cürmümeşhut Hakkı rırkad mı iki yerın 0 
k.ıb ıl edilmiştir. Bund~m sonra d\~l r:ı a b kan 'inci Asliye ce- yartılrun:ı tır. Belinden n ır y . 
s im yapılarak yeni idare hey- zada İlyas vay ıpse mahltfun ra alan Şefik ölınüşti.ir. Hal~kı 
eti az: ları se'·ilmiştir. olarak tevkif ilmiştir. kacm.ıc;sa Cla z.<ı.bıta tımıfından 

G~rip bir dava Kadıxöyünde yangın :rakalanını~tır. 
Cüı huuyet gn· ctrein e bir baş:angı ·ı Üniversitede mühim 

ınüd lot CV\'cl (Fara?.i bir tetkik Da-ı .kş!ım Kndıkövündı:: Ka-
seyo h tinin neticeleri) ba~lıklı sımpaş:ı. ınaha!!.csmde y ldeğir- bir karar 
biı yazı neşredilmi tir. Muhıır-1 mCI!i sokııihnda 21 num ralı ev- Üni\·ersile ın ·eli i mUhinı bir 
rir, Nadir Nadinin bu yazısını' de yangın ~ıknt.l§tır. At~, di- kaıar '\ermig1•r. lki 11 fakUl
Boluda oku\·an daya \'ekili B. ğcı· eYJere sirayet etme en ve· tcni•ı lıirioci sırufmd•ı ~ ~ 'r 
Osman s n'ntilc hakar ti ümiz tişen itfoiye tnMf an si>ndü- ue kaian tnle'beleı tahsile de • 
bulmu , Nadiı Nadi ile gazete :rülmüştür. vam Jınkkını kaybed kl roir. 
n~.ı i~ at mtldürU aleyhinde bir __________________ ,__ ___ _ 

l akaret da,·ası açmıştır. Bu di- r- ' 
h.ği inMJ.iyen müddeiumumilik K k k kay .. 
evrakı ~sliy~ C?eza rn ıhkemesi-ı o r rıı 
ne tevdı etmıştır. , ı 

Kurbanhk koyun geliyor' 
Kurban Bayramı icin şehrimi

~: külhy •ı.lı kuı b nlık koyun 
gelmektedir. İhtiyacı knı·sıln -
dıl\tan soma artacak olan bu 
kurban miktarının 00.yr mdan 
ronı"t et na.ı hının indirilmesinde 
hınil ola · ğı tahmin edilmekte
dir. 

Ge/crr/er, gidenler 

Parti Genel Sekreteri * C. H. P. Genel Sekreteri B. 
Fıkri 'l'ilzer dün .sabahki ekspres 
le sehriillize gelmiş Vali ve 
Belediye reisi Dr. Llit:fi Kırdar 
ve :Parti cı·ltanı taraf uıdan ka.r
§ılaıımışlı r. * Gümrük Muhafaza. Genel 
komutam general Lutfi Karapı
nar Tmkyada bazı teftişlerde 
bulunduktan sonra şehrim.ize 
gelmiş ve Anknrıı.ya hareket et;.. 
rnifitir. 

Bravo 
Çocuk Esir eme Kurumu .İstanbul 

l\lerkezlnden: 
Ynlovıı ilk okul talebe i den 10 

~·etim çocueun bir senelik bJle :yo
m kl rlnl teke! ili eden Ynlova Ka
z nd:ı oturan Sa!tet Çam 1 mlnde
kl r. iyeuı v ta da za ulenen 
t ür 

- - -----
yahudi damadını _şöy'e m~he't!: 

Benin damadi çok severim. N~ zaman b .. nin 
kiz e\'e yelmi~tir, ban abef yoH~dim çucuğa. 

Yeisin, afsin, yitsin için ... 

d~unc .ı bir ııu tar p ro bulmak. 
bu cnnınd.:ın çok ~\:diği ıı.fo ru
kfıhlaoıp e\ le 

1ard resml C\ lcnrue 
munmel yapılmnd !t içın, Hcbc-
kn se gilisinl ~ı.rmııya b ladı. 
BirgUn, bcs iln bekledi. Nikah ya
ınJmtldığını go tu ce, baba ıntn Bey 
c;ğlurıcUıkl evine kaçtı. 

Yusuf ne ynpacnğını dii unc d!i- - Aldlm p. 1 ri... Dava 
{llnc kent'llnl lr; )'C verdi. Ve bir )'Qkt ır. 

nk~m. kafayı iyice ti.ıssüledikteıa Dedi. Yako ise sw.ılan OO.} kd . 

m 

sonra Beyo lundaki eve gitti. Ka- . 
pıyı c 1dı. se,·gilisinin oturduğu - Bcnı.m da i tok sever . Ne 
odarun pencerelerinden biri açıldı, bu ~ n benim k z (Kız) m;c y 
Rebeknnın babası Yako idi. ür. Den aber (haber) yolladim ço-

çuğa_ y elsin, :ı yitsin ı •. 

tta 

22 

==ı;;:;sp , _____ _ 
p 

' --0-

--o-

Alemdar D 
Galatasaray da 

nmı mağlf.ıp 
y F 

ikinci d H "' ~ 
t!ılam JııY.Jnı bili büt-wı 

1 

Maç 11 - O narı kı ımın 
galibiyeti ile bıttJ. 

Atatürk koşusuna iştirak 
edecek İstanbul akc'llı 

Aukarada g l 
pılacak olan A 
le.lan bul 

6 AVLIK 
3 AVLIK 
, AVLIK 

l 
PAZ 
GOnc O~ o t 

2.39 7 .28 9.· Euıı 
'l.23 12.13 14 .J!' 

h 
tr 
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Eniperyalizimin 
umumi iir tasfiye
aine lüzum vardır 

Billgar Kralı BDris 
diyor ki : En Son Telgraf Ve Ajans Haberleri Rflsı:U~ffi 

Bu sene Yıl baŞ1n1 n•l 

(Ba.rmakalcdcn devam) 
lıiyetin ve insaniyetin asıl düş
tnam ' \:mperyalizm,, dir. 

Bulgaristanın bir tele ltedt!/i 
vrınlır: Emn?getiııi ve 
milli birlijini korumak ... 
Milletin iracluine ve arzu. 
MmMI v-n o/ua Filo/ 
lıiütiiınatini11 .sigaHti Bu 1-
garidanrn üçlii 11akta ılahil 
tlevlellerle akdettiği antaş. 
maların çerçeııesiıu: dahildir 

~· 
1942 ye 

girerken 

lfi IİllSll tn 
Harp talihi 

Müttefiklerde 

1 

l 
1 , 

Jaonyı T1Ylaod 
lıtikômetile bir 
ittff ak ilnzaladı 

Hitler ordu baş- "~oz: ve'M';;~~~ 
kumandanhğını bir teşebbüs 

tes'KJ etmeli ? 

l Ya-: A. C. SARAfOC'lg 

Sof ya, 21 ( A.A.) 

Mlhv r dediğimiz kuvvet bu
~n nu eınnü:frit ve haris Şt.,"it
!iyle temsil ediyor. Emperyalizm 
l>rtadan ~ milletler n
!'asl muna.<sebetlerde l1ak ve a
dalet aramak beyhude bir ha.yal 
llC inde ~·orulnınktnn ba ka bir 
~ ade etmez. • Einperya-
iizm,. laeVellt oldukca milletler Parliznantoda soyledigi açılı"1 J..ıandra, 21 (a. a.) Afi: 
-..ası etM.yetler bitmez. Bugiin nutkmıa verilen cevabtn takdi _ Noel yaklaş rkon şa.rki Ak· r Kikftt" ortadan lmı;lhbilir, mi münasebetiyle dün akşam ya- denizde şimdiki vazıyet ile 
&kat )'arın i>eşk& tarafta bet- pılan merasını eenamıda Kral 1940 noeliodeki vaziyet a.r.a

kası yetil r. Meseleyi kökünden Bozis ~tir iti: ı.ında bir benzerlik göze çar-
hall k. lılzımdır. Bu da e?l!· "Bulganstanın 1lil' tek hedefi p~yo~. O ~ olduğu gibi 
})Cr} ı u.nıumı mette t~ fı- \~dır: ~m.ni-.. ı. 11 v ıllı ir- sımdı dt' Lıbyada ln~izler 
Y et l tle kabil ul bilir. liw'ni ko u . k ·mı 1 t'n ·~adcsinc ilerliyor '" B lkanl ır Alman 

Chı Dhe- Colonıbe ile Vazı- - ' .bı:.ı tclıd.rJi allıııda b ı mıuyoı·. 

(&ş tara'ft 1 ltıcid11) 
tır. gnah deye gore, iki 
memleket mutek:ı:bılen ıstik
lil '\ e hülnmıranlık hakları
na riayet edecek, iki ded t
ten biri bir harbe girecek o
lursa diğer bU.tıln vasıtalaıi
le ona yardunda. bulunacak, 
müşterek bir harp .halinde 
her ild taraf da; diğerinin 
muvaf akatı olm&dan sulh ve 
ya mütareke akdetmıs eeek
tir. 

co d ıa bize yeli bu· di. nya hüküm tı i 1 si) ı Şimdi saralın ten h sıl olan 
k rı zaman emperyaliz· tanın ( • t d ul d .1 t- ve her gün tc • rit•l n in· 
ınıu t lıumlıınru ·m~ oldular ler1e akdettiği anl~m:ıhııın c~- tiba vaziyetin nıütt ·fıklcr le- Londradaki Belcika hü· 
Avrupanı ı bütün sers<>ril~i ve 1 c-sınc · hil 111 t uı umc n l hinde geniş öl 'lİ J" dcgi~iği icümeti, &lçikauın .J.lponya 
k tıllı~n ar.ki ve garbi Hlndis -ı dan li siya.setine ~ 1 ıı e • hep; _ 1 mr-rkezinde~ir. ~le:. ilizleı in Af- ile harp l linde o!d ğunu 
~nlara &!011 Ct!iler: Papa ye- miz biliyoı uz kı hi.tkumetin hal-1 l ~ık~~ tazyıklerı daha kuv. - bildiı mistir. 
tıı mleıteUerın ınhısaı:ıru ls- kın refalum t • 11 .,. nizam ve 'etlıdır. ~nlan cenubu şarkı- İn 
ı>an'V'8 d~ Portekizc verdJ. Fa- asayişi idame i ın eı !IC'Yi yap- <len tehdıt eden tehhkeler ber g.ilt.cre-Krah M jeste Re-
kat İu~e ile Rotanda ve maga. hazırdıı. Memleketin ma- tan.f edilmiştir. 

1 
şin i Jorj, Hong - K rı~ valısi 

Pnmsa Papanın hükmfnıc ku-1 ~ev, .kuvı.~tleriı deki berah:.r- Filisti~ıd: harp g-ayreti bir Yung a bir l:elgraf ondcrerck 
Lak • nu .. ar~k uzak memleket- Jık sıyasetınde birlık emelı ta- ı seae ev~elın<> nhi>etle daha cezurane mukaver.ıet .erlen 
lerde bü uk ımparatorluklar kur h:ıkkuk euc"' Bulgaıı~tanın hu canhdır. Bu sene uniforma ta- Hong- Kong garniwnu subay 
duklr. . . kumetin yıf,dendığı siyasi va- ~~~. v~ cepheleırde çarp1'an 

.i\3rl 11 iieteınleile mücndelesı zifeyc d •:am etm kle bera.ll'.?r. it ılıstınhlerın sayısı daha ve erlerini tebnk etmıstir. 
il.~ deV1etleri ftntsırıda 1884 me 'ut 'b:ı istikbal unııd edebi - çoktur. f rıns ~da 1 
tarih~deft i~n Afrika kıt'a- lcceğind n eminim ., L -r ~ 
~ı ımunasebetiyle başladı, Türk \'işi hükfı~ti het türlü sürn-

~~~=.~ := FiütJinler'de çok R u SY ADA :::.:u~~=ı.:!:~·'f:kı;;~ 
Artlk buniaa aorrraki ilarp1erin şiddefli nnıt.~rnltn <••• t.r.t• 1 ı-ı a:ıytat&•> lade komiserini dcğiı}lirnıistir. 
..... ıİllll '.~. m&ilmııçler ff ffftll1D UUIİ clunmustur. Şimalde VP Finlan- Diğer taraft::ın bir !\.merlkan 
bulma, müstemlekeler teşkil diya ceplM!lerlade RUN nakil kol- .gazetesi Martinik hakkında 
etme hır un neticesidir. )r'"ij - cereJan ndı"yor lanna mu\'affakivelb taa.rnız - şunlan yamuşbt'. 
oadeJe n l ı~t bugünkü feklini .Ü 1ar yapılmıştır. ~ 
aldı. (ibt-tanlı 

1 
iaei ~) SovyeUer, 81 to.y"-ue kaybet- "Birle.şile Amerika vade lilen 

Enıper. alizmi tasfiye etmeııin :iuşlerdir." ka.t'i b'tara.fhğa ria.ye:.. ed'ldiği-
kol'f bir ~Y olacağıaa ihtimal Maqa'da Moskovadan bildirildiğine gö- ni görmek ümidi.udedtr. Fakat. 
vermek bir safderunluk teşkil re, şimalde iki ~ruı istirdadı Vi§i -lıükümeti, ...we<-<«teki ha 
eder. Eınr,eryalizm bazt devlot '·:ı.hsinın adadan aynldığı :ııralarınc!a. Almantann iki piya- 6~ 
adamlanmn, bazı fatihlerin r-ah- lıa.kkmdaki haberin yalan ol- dt alayı imha edilmiştir. Cenup rekctleriyle bu biba.raflığı ihlil 
si htl"SlC"hlan mahsulü değiİdir. duğu bildırilmektedir. Ada garbide de nnlharebeter şiddet.le ederse, An1crikanm. bu husus-
6;:ına~ ki inkılabın doğurduğı.l m~sı 11'\l'ka,·emet et - devam ediyor. Garpta Sov'yetler taki aııla.Rma ruhuna aykın 
bır fdil~tir. Kökleri iktısadi mektcdir. 70 kitometre ilenP .. nnalerdır. bir harekette bulurunaaını ıtecıl 
lmillet'Cl ~- Emperyalızm' ı'h- ~,ıodan bildirildiğine Gt'neral Sctımidt kÜmandasın- . etmiş ola.caktJr. Birleifik Ame-
tiyacını do&ı1 .... n curtıar o-+~. göre, Japon ôeniE Te hava daki Ahnanlar bozğmıa uğra -

deruhte etti 
(&şıarafı 1 iad •Jfada) 

bağlı olan Führeri ordıınun hare 
!.atı ve teslihatı üzerinde cu bil
) tik tesiri icra e1ın~ ve bu sa· 
llllda verıll ilecek olan bütün e
hemmiyetli kararlan şahsan it
tıhaza se\ ketmiştır. 
Bu itibarla Führer, şimdiye ka

dar ordu başkumandanı bulu -
ııau Mareşal Von Brauchıtsch'm 1 
me.ziyetlt:-ı ini öğmekle beraber 
4 şubat 1938 tarihlı kararı gcre
gince müscllah kuvv tlerın ıda
rnsrni ordu başkumand:.ı.nngı ıle 
b rlıkte kendı uhdcsind birle . 
tırıncgc 19 llkkunWld.ı klLrar 
\ Cl'IrtlStir. 

Berlın, 21 (a.a.) -- Führer 
bugün askerlere hitaben bir be
) anname ıl<~retmiştu. l::htler 
bu beyannamesinde, cihaıııü -
1nül devlet diye andığı Japonya
nın da muharebeye giri.'.jmiş ot
ougunu söylemiş, PasıfıKten A· 
ınerikan donanmasına, Singapur 
da da 1 n g i 1 i z kanlarıua 
ındirilen darbeyi anlatarak: 
"Bız de bu &1retle ehemmiyeti 
dünyaya §amil kararlar vel'lllek 
mevkıiue girmif buluouyor-.ız:· 
dcınıi'}tir. 

Hitler, bundıan sonra. şaıik 
cephesiııde harekatın kı.ş yii
ztinden dı.rduğunu. bu müddet 
zarfında cephenin, sıli.lılann, 
ordunun takviye edilmesi 1hwıl 
geldiğmi, bwıun için de cephe 
gerisinin a~aani gayret goeter
mcsi ioabettiı?ini sriyleyerek bu 
işleri telif ~in baekumandauh
Pı şahsen deruhte· e tigmı bıl
dinn.iştir Beyaruıame şoyle bi
tiyor: 

"Askerler, Alma)'a.nm kuı·-
tu~ğı ana kadar Ndakat ve 
itimatla beni takip ediniz. Tan
n, en yararlı aalcerlerindetı u
feri esirgemiyecektir ... 

·~ &--- ~ ı·ı;aı- k ti . --ı.ı...... ....a. H ,a 1 ik' lda b d ~ rika, Mart.inik adasıum, dus-" 
uan kakitnhnaz ve dilnyada ha- ·uvve erı ıu-.n.ert."ft'al oı'!e ııııı:f nr, ı yo n cenu a ogru 
kiki bir inJali,p yapılmazsa bil- - Kong .heriMieki :baskıyı çekilme~ ba•lamı.şlardlr. '.l'ulaj :DWllan torafından, Karaib de- * Vl§i - General N~ıues bu sıı-
~km öaima kUçükler.i yutmak 11rttı~lf'lri1r. Japon do- civar>nda Alman ~li altmda lamlınaaına asla aaWul3de etmi- bl\h M•reilyadıın V1sf~ ~lmiftir. 
için birhıriaiyle mücadeleye nsnmnı 1ngi\'& araıdBi :ııu- bulunan mınteknda Sov~·ct çete ni7iııde bir il~ri \is lara.k kul- * Madrid - Gentt t Franko, 824 
Wlcaolllk't:ırdır ve dünya 1 .. 1,,. an lanrn da 'kollt.t ol a tmda bu- teşek.Jdilferi bü~k 'bir feıdiyetı yıeeelrtir.. siyasi mahlriıınu afi ·-ı t·u-. l 
gör~üğtimdz hale geıeTe"'kfu. luııdurmakt"c.tır. J1''POft ara gbstft'mi.!Jlerdir. 

1 

.... 1 
lngıltere ile Amerikruı.ın yeni kuvvetleri, Hon~. · Kong a- Yine :Moskovadan bı1d'rild~- 1'•••••••••••••••••••••••111ıı. 
~aııtem~ i~ değff, elle- daımds. ,n1uld.elıf müstah - ne gere, Ahnulann SivastODOla • HOiıYWooD·un EN GÜZI<ı KlZl..ARI 
.aindekiN :mQhafua ~ tıal'bet- kem -.okt&l&ra tauruz .t - 1m.rAt bftıcanıa 1'eşladıklanam EN p ARLAK GENÇLtı{° 
tikleri meyitaadacbr. Fakat bu ~·Tok~ . ..Mlanuı ta- -d~eü gtin9~ clun!ID va - KARNAVAL GECELERlNtt .. TYl'Yndt·N·· Nli'c.! t 
laarpier'a bt'f BUrette nihayet m.&lılell .8Ukut.ww8 pek ya• J!Jm obımlrta ~am C'dtyor. DV .l.U ~°ES 
bulması emperyalizmin ort:ıdaıı kın olduğıauu haber l~•r. Bitler Mantter'la.e.i.•>ı't bir ot0Mobı1 ANNE SHERk>AN • HELEN PAARfsH 
bllana.ıma t>a,;.Jıdır. Yarmki Bir tebliğ. Japon harp ge- Jı~ fitti ve ROBERT ARMSTRONG 
tllnya :Jlllhunun projeleti dfisü- .merinin ~ - KQl'tg'u ge- "~'den alman hallerlett tarafından yaratılan 
'dlik'k-:G mUıllallto'ke, lrinraye ..- bir ıdaiıııe iıçine alarak gnre Hitler Xar$l Kaımer • , • 

~=:-=="':e::~~t ;i ~irmkıerbli iti~y·ilmekte - :: ~~ ~~~~' K Aft NA v A L K R Al 1 ç Es 1 
'Conlmtn Weıılth., prensibi ka- Bu vaziyette tayuelerin, mah mnn lfü.ıel" mşaamı ~ır. 

~-==::: :::! ~=~=~~f: m;;~:; edihnu,tlr. == s AF,Rımi, yaAıtn akşaynıdan itibaren 

lıel iu• yok veya .eilir edllmelttea ~ 1"'' 

l»emi-llannda ktl:-tarmalanna imkan kalına -
• ~~ ıaı· br. 

tenzill.tlı eıya ~falczy da yeni bir~ey kayde-

tarife.I
• dilJ»miştir. Y karı P"rak'da 

F.ıuharebeler de\:am etmcktedlr.

1 Ankara, 21 (Yeui Sab&A~ _ ~. sahil borı nca ilerle
Devlet Damiryolları Waresi tat- diklerini bildi ·vorl 1. Fakat 
bile m6'Ckiincie olan tenzilli eş- buüut ikerincle l1Mti'7. iki taraf 
va tarafesini 1 Şubat 1942 tan- am.ı:ında temas olmamıştır. 
hinden .itibuen kaldıracaktır. H·illanda filosuna m~ıısup blr-

Bunu.n yerine yeni bir tarife liYJ<'t, şimdi Bomeo şehrinde 
hazırianzmetır. Yelli tıarife ile ~i:dene.n Jpon balıkcı gurnptan-

• 1.700 kilometreden fav.Ia yer- m arama.\ctadn·. 
ler için de tenzilat yapılmakta _ Hollanda 1ny,yare1eri. Miri a-
dır. cı~ındn iki J pon kru\'uJ>rti tle 

Devlet tec.Akkül~ri bir nakliye g<' bin~ tam isabet-{ 
<r- ler l•aydetmi~ rair. 

umumi heyeti nırm.:211 41• ;ı 
Ankara, 21 (Y<.'Di Sabah) _ DillR'l!Y• 

lktı Jt devlet te~kkülleri hey
eti yaıın saat 10 de Büyük Mil
let Meclisi kütüphanesinde top
lıma~attttt-. 

lftencere lmpaudı. Fa1ına ka
m to-i 1ıllrıfi . .Şewı.t apıya 
geline omı Gn.a baWedi ve Fa.t 
m-:ı. b.iln elinde Mr mektopl1' 
kapıyı açtı: 
-1 uumefendi Size bir mek

tup "-~· Şaşet gelecek olur
sanız vereyim diye ... 

.şeı.rkıet ~ iıçllMe lftekt\l-

tubu çıkardı. Zarfı!l üsttine 'bak
a: 

"Şevıtet Beycfe d'yc m:allsus· 
tur" 

Y.RIJlfWU heyecanla okudu \'e 
sabreQemiyeı ak zu.ı J:ı n.ç.1:1. tık 
sat.ıılan okuyarak ı ta.'3yona ko 
şaca"tı. 'Alektup !lOyie başlıyc.·
dtı: 

- alda. "Sevgilim Şe\1cet. Senden a.y
- Demek sen beni beklzyor- rıldıktıan sonra ne kadaı· üzüidU-

dun? ğ-umil, :ığladığı nı bilemezsin . 
- lWet, yoksa ben de Cihan- .&zkaldı, hastalanıp ölUm döşek-

ğire,:; decektim. lerine düşecektim ... " 
- <.,ok tefekkür ederim Fat- Bu .saf ve çok cocukça sat.Jr-

n~a k' tın, o lnt~e hammefendi- ıarın Şevket gtbi hem hercai, hem 
Yl ya ..a öllılr' gtin ıtiı1tnri.in. hassas, tahsili yanda kalmış bir 

- .a.ıen • arın giderim v- havai genç üzerinde deran bir 
tık. heyecan uyandımraması 'kabil 

- 1elıim de mektubumu ken değıldi. Şeftet orada, san ışık 
dı mo verirsin değil mi? altında mektubu sonumı kadar 

- mlbet, elbet... okııdu: 
Zavallı N.ıa.zlı, kendisini ne ka- " ... Sen gittikten sonra ne--

dar dtl~ıdu ki paşa ile bir- Itır eldu neler .. Sen pent'ereden 
liJrte CihanKire gitmeye medxır Ml&mıeam. Paşa büyük teıiışla 

1 

o uıaca köfkte ah ı kadmı ah- aenin peşinden gitmek ile.ere bah 
ı ... oymuş, ona bir mektup b!rak- qeye fırladı. Ama biraz soıır& 

ştı. Demek :ki ne yapıp yapıp yUzil gözil kıp kıl'mızı, S13luya
N z..ıyı amnıak üzere buralara rak tekı-aı· yanıma gekL Deh-
b r kere daha l w ni tahmin §etli fırtına k pilCagml 8Jllamış-

miftl. Şevk t m bu cebine tun. Fırtınayı önlemek içia bü-
) ieftirerek ba.hc;eırılen çıktı. Hm yük bir yalaaa ihtiyaç vardı. Bu 

hızlı ytltjldil. Bir h&vaguı yalan daha ilk 8QYl&iği uman 
1 ~ Hşatal.t.· 

JapGll tayy~ Kuaatan'a •••••• 1'.tnı birınuva.ffakiyeti olacaktıt". •••••• 

bir akın yapmı.şlanhr. Siagapur '11••ı••••••••••-•••-••• 111üdma lnıvTetlerı Grikin ce- .J .... 
nubunda .Jat><>n hücumuna ı;:id- 1 Svn 8Mlelerin Türk~e oliJu!u gfoi bitila dtiat;ada en çok 1 
det.le mukavemet e&mıekt:edir. .unaa Roma.w ••• En nef ia Eaeri • 

!~ie:E:.i~ REBEKA -(REBECCA) de bir ho.1..J i gal etmişlerdir. 

Deniz harekatı Baş Rollerde?: "Öimeyen A.şk" filminin nunutulmaz yaratıcısı: 
Amerika ha.raiye ruuadığı, A

merlknıı Pasifik fil.:>ôlUnun Qar
""1Şlll8:k ilı:ere Jap911 filoswıu ıar 
radığııu bildir~ ir. Amerika
nın 13 üncü mıııtaka 'kuman -
ianı ~neral Freıand bir bü· 
yi.ik deDialtı gemi: mi.u Ka.lifor
n.iya sahifteri yal••mnda Ame
r·ik<m111 600 tonhı-k hı petrol 
ae.nisine top \'e roitr h . :l hü· 
cum ettiğini ve genıiyı batırdı-. ı 

LORENS OLivtER - JDAN FONTAtNE 
Daim:ı Ba~·r!lın haftası, en büyük filmilli gÖllter'Mı 

MELEK Sinemasının 
\'eni bir zaferi olacaktır. 

ğmı haber vernu tir. lil•• •••••••••••••••••••••••mi 

HAY ÇAPKIN HAY! ~ 
Ç•11iNn: BEHÇET SAFA Tr/rika No. 3:1 ======--1' 

nır gibi yapmak, alılar ve ofları 
la paşayı teli.şa duşürmek milm 
kündü. Qünkü ouun üzerinae 
bir nüfuzum olduğunu biliyor -1 
duru. Fakat neye yarar? Bir ı 
müddet s<>.ıml. tesmni .kaybec.c
~. paşa baskın sahneS111i ha· 
tırlay.ınca. delirecekti. Bir kere 
o:a.u kandırarak tatmin etmek 
te lazımdı. Hele biı- adamın zib
nindeki kara tehlıke; i izale et
mek onu en büyü.tt Sl.a<letc 'ka
vuşturmak da denı.ektir. Bu teb 
liltelain izaleai.ne, yam Jtandınl
maya. paşanın da ihtıyacı oldu-
ğu .içiıı güç 'bir iş değildi. ı 

"Paşa odaya girer girmez o
nan hiddetini ~en bir hiddet 
ve Şiddetle beni odanın ortıasm
da. etrafa a~ püskürlir bir hal-
de göı dü. Ba ça!!lrıyordum: 
Nedir bu? Ne aldık r bu 
dıinya.da haya ve tamus ka.lma-
dı mı? Kanun yok '! Da - ba-
FDU nııyız? Nam.us . ka 
-- Qdıuı.ıııa aasH ilir miş ! ... 
"~···ndl. ~Beni 

işitebilm~k kin ta } .uıı h,umua 1 
geldi. Bir elini s:.ı.g ku! ıgınn ko
yarak ba mı e::!dı. H.üın den ve 
hiddetimden bı.'Um1 b ı. fclako~ 
diigar oldugum" anlıyordu. Bu 
nasıl feWcctti a.c.ıb ? Fakat za ı• 
\•allınm kulaiCları, hiddetiıı ani 
teiiirlnt a.z&ltıyorJ.u. :Meseli ben 
''Nizam yok" diy ı·wn, o ''kar
Dlnl. tok" anlıyor. Ben "dağ ba
-il'' di~Gl'Wll, o "sağ kg,şı" sanı
yor. Beıı "namus" di~onım, o 
"domuz kim?" diye soruyordu: 
Tekrar ede ede anlattım ki kim 
olduğunu hilınediğlıu biı· adam 
branlıkta od:.una gırmiş, ben 
bir müddet uyku arasında ouu 
;pap sa.nnıışmı. a.t bereket 
versin onun y sokulma-
sile pacanın i ri e girmesi ir 
olmuş Cennbı h c beni bU ille 
bir f elikfıt Kurt rm.ıc;. F -
kat paşa. bu 'n 'k 
nı alacak, 
tup adalete tealim ed 
lııenimle ka w a etmek _ 
ri geb:nif. Bunlaa &ıılat.ablld• 

ten sonra iki gözüm iki çe.c;;me 
ıağiamaya ba§ladmı. 

"Artık paşada en mı kalır? .. 
bir kere .benim hic .blı 1> um ol
madığını öğrenmışti. &> ra .mut 
hl§ bir felaketin ônimc uwn \'Me-

tinde ~iş OOnak iQi bir 
ev1iyalığa e."1ui§ti. Saadt.>tie ne
damet birıbirme karı tı. :6aai duş 
tiiğüm ~peden alarak ıkına 
mkına ~~ gütünhi. Tesel
li etti, g<i&y3Şl&nmı sıldi · özür 
diledi. Ben de kendisini af f OC. -
tim. Aııcak bir şartla: Bu ırz 
düşmanı l>eheınahal b lunac k 
ve intikam ebnıacaktı. O zıım.uı. 
ırz düş:mauııun Şev.ket oldu fonu 
h ber verili. Ben gı.iyı:ı. ~a:vı etim 
~ donmı·ş. «almış gtbi bir 
m · ddet sa lanmı vu 
i~ıne alarak vast u r 
dımı.. P cı:ı b ·n·m 
:ırasında e2'ildi. S n 
tikaın &la v 1 ~ w.iJ.WUı.l"" 
'Bi ini rin hi bir 
yoktur. Çü kil p :ı 
ve iskete koşlarındaıı int kam a.-

LllhR 

Bir Halkevi 
açılıyor 

Londr:a., 21 (a:a.) - Lond 
r d yakında bir Hıılkevi açı· 
lacağı bildirilmektedir. Halk 
evleri T.Urk Sosyal ve Kiütilı 
n1'ritezleridir. Böyle bir 'mel' 

ezin İngilız payıtahtuıda. a 
cı!ması Sir " yrudı:- ;m Dee<lı 
tarafından tcıklıf edılmiı:rt.ır. 
HaJkcvi te 1kılltı yap· aga 
memur ol il komıtemn azası 
arasında Tü kiycnın Londra 
buyük elçisi ile Bntish Coun 
cıl reısi bulunmakbdır. 

Bu hadise hakkmda. baş· 
makat ind..! t 1 irleme bulu 
nan Tanea g ~ bilhassa 
şoyle yazmaktadıı : 

''Halke'\•leri, ·yenı Türkiye 
n n bioisi olnn meshur Ke 
mal Atatüı'kün başlıca g-aye
lerjnden ibıriui bilhlSSa acılı 
şci:dde anlatıyor. Atatürkür. 
H~ lmrar.ken belkı 
eserlerınin en büyüğii Ola.u 
'I'iirlc milletinin sosyal ve kili 
ttirel .Jıayatmın uy.anması \•c 
gelı~ işini sağbmlaştır 
nuık Ye ebedileştinnek iste· 
:uieti. Bugün Ti'rkiyeniu e12 
ilct:a köselerind n g~ ı:,ir 
) olcu küçük schirlerde lwıl 
kın sosyal ve küH:ilrel f ali· 
yetme met•kez ol n bir Balke
\ine tes: 1üf eder. 

Londra Halkcvi Türk kolo
nisi i~in l>ir &diit> ve k\itütiıa
ne vazıft.~ göf'ecek, ayni v.ı
muda İııgil1z a1itŞ&hitl.erinin 
T'ürkiye gcnçWi.wn s;osval ve 

ültürel ilerlt>yişlerını teşv'k 
için nele.· yapıldıgııu gom1e
lerine inıkin ~k olıın bir 
merkeE olacaktır. 
Bundaıı başka İllgiıterede 
ohu an 'I'Urkler orada bir 

Türk havası içiad.;- İngiliz 
dostlannı kabul edebilecek
lcnlfr. Bu ttibaria Londra 
Halkevi memleMti.mizi Tür-ı 
kiye ile birWlüren an'anm1 
dosthtk hağtannı ıd&me \•e 
ink.-isaf ettirmE'K iste~e:nlerin 
ıdaka, !'"...mpai:i '~ dikkatini u-

~ .. =-~ :ü-1 
* Vt · - Denet nazırı M. Henry 

)ı.k>~t Poıruıe ~ıtlt ek M ere bu •• 1 
bab ViPılen "7t'tlıtuıtar. HU5Usl Jca

km miitılürii Jıl. DıMniıtique Geraw 

kendısimt reftricat ~ektedir. 

PasifikF t"aazıa 
fevkalade 
komiseri 

Vışi. 21 (a.aJ - 191141 t.a.
rihh w bnlrnDle ile HinJIÇi
m wnumi ntiai uaiıral Dtıco.:11:
ya Pasifik' dekı Pramız fe\•k&
lide konıÜll?l'i n.74esı verılmif
tir. 

F'!-ansıg Hindiçmisi Yt"Oi K .. 
ladonya Ok)"IUUIÜlrdankİ ve 
115-tiıl'udaioi Ymaw ıtOfftkl&· 
rı pnfınl fJıeeMIX'.ua ~i ü. 
tın.:la olıı aktır. 

Yalova Kaplıcaları 

Otel Termal · 
VE 

Termal Banyoları 
25 BirillCikAnundan itibaren ' 

AÇllCTIR 
Otet, Restoran ve Banyolarda 

Kalorifer Yanhr 
Yaf<Wa iskelesinde Kaphcafara Ait 
Hususi Otobüs Mevcuttur 11238 

lhilir. Dalla 'leri.si~ gidemez. 
"~ i .. Bu büyük tehlikeyi 

at.Aa.tum. !<'aka t artik gtiıiujıe-ı ı · 
~·eoegiv. Se\'gllın1. TalUı bizi bir-
1.>kimi.aden a3 ardı. ~ saray -
dan çıkar çıkına& eıır, olarak ba
na gö t"rilen \'e baham, ~ki 
bilyük ballam. yerindeki bu adam 
l.ı mahpı.: kalmıya ve kalbimın 
ft:~ tlarma blakJarum tıka • 
wa n. m.&itkuınunı. A1h.ı b.a ısnıar 
L1dık. Ben s nı unutamam. Fa .. 
kctt serı beni ııut \ e mesut ol .. ,, 

Ş\;\ ket mektubu bıtıruı~i b:ıl
d C\!bı e koydmıyor Gözleı illi 
bu sab.rıant&n ayıraınıyardE 
tekrar okumak ı,,ti ordw. Hem 
ıummundu hem rr..:Wnu. Arif 
1-a.flUW\ bir safltğİ. le b
rıfillJlltl sözl~ ina:nmM,1 Cll'IU 
gilldürdti ve memnun etti. Fu
k Nazlının v ~aı .eanını yaktı. 
Kendi kendine: 

- H l~'lı değil. Bız :J ine 
gori ~ ceğı& N · ğmı. 

Dedi. ?. 
T k d 
b 



Caegır, Hergdeei·i~de: 
. - ~ ahali, duydum duynm • 

tim demeyiniz.. İşte buırn. Heı · 
gelcci lbrnm pehlivan derl~r. 
~eblivan oğlu, pehli\•and • .. I~un 
'lesi ibol, çRrrazı biam" n.. K<>s· 
tekleri korkunı:tur. 

Rüstemin de emtı.ııtı:ıı.: wra· 
ıak: .. 

- Rü.stem, ~pla·ıfon ini ta· =·· göreyim seni, Bur~ kılçı-
Diye de {;ğüt vereli.. ;\ e, peh 

J~-an!ill'lll sll'tlarına \" raralı: 
):neydana salıverdi • • • . .., 
r Rü.<ıtem, eafllı·-bir·pcşre:•·ya~!
~or.lu .. Hen;eleci canEızcil. Ko
tu l«•tii <;>rpınıyor ye s;~nyı,,·Ju. 
(Jr: l r.~ı:nt-lf'rjtı ne daı ıtt Ye 

lit :ı Z1l?lUlSl 1.t'~ir eQ:\ rd!I. 
f..-'Jngt·n(ler, Hergel~ :inin da.

'VUI ,.e ımrnadaıı heyecan duy
duğunu bildikleri i~in habire 
v~nık Yanık havalar çahyc,ı· ve 
• 1 - ..... 
11lıroy(•rlarıiı. Fakat bu taoıı san 
·._t.karlann incelikleri bh· türlü 
JJerı;eledye te8ir etmiycrdu. 

Çingeneier, adeta yarışa ı 

~ıkm·~lar<lı. Hergele<:iyi y~ıin - ' 
'den <•yrıatnıak, heyecanladırmak 
!~in \'ar kuvvetleriyle ı;an'atkar
hklarıru güstenrıeğe sayaşıyor
lard1 .. Hatta, bir iki ~in;:ene da 
...Wcu meydana kadar yiirüye
ırek g.ıyet ahenktar daYul vu
ruy(•rlar, Hergeleci:·« can Ye ı 
lıan vHmfğe çalışıyoı-lardı. 

Çingeoeler, Hergelecinin ye
nılıii(;ini kat'iyrn istcmi_yor
Jardı , Kendilerini rok iyi hisse
~- böyle t:ir ~fli,,arun mağ· 
lfihiyet, cr·lar için t;r kedı:r O· 

lny••Hl, Çinı,,.rceltı·, dıwlilU ya-ı 
rtLJ. Vd J.: \'tı<:·a ·k·?. rıe ıt~ oJqa, 
lltı~· t\. '·' lt-R t;i~~ t,c-yc•\rt"'İ~l' 
\{ , )' 1 • 

l <..;;t l•;tci. J-~r_ia. 1 < n1a1~r 
oı· ı. 1·ı-."' )C.:"'l .. (~ t.ı J.dı .. 
}]• '< ı. ~;Urr i •ıi.i la & l3r-
ZJ'·tı' . -~ r·ın:-1~- • k.•r::-ı? yı 1-n1iı..ti .. 
1'H ...... t '· l kı i. ·ıruz ~c·•:e-
,.,, ı..:,,,.r a . r . o. • ha-.;mnıa ! 
J1u ·lur. ,. Jfıtı~·!" X··~ ır <..f:.rı;ye
··•·'1 t /t,·1~ . . gi.ıt·.-i niha--

1 l't'lf• :ii.cıOnr ilK ,.t d' -i kaı :.ır ü
a.·ı ııt ı· ':'; ··.:t ::lift. 

l.1,- : ·ın }-; ıın 1 r.l ntl•·n ü-ı 
1tÜ1. r., rt·k ... j( 111t' a hl.it.'l!mhıl''.\. 

L;ı~ iatJı IJc·r;.'t Jt-{ mi..c~ofJ.a ya 
}ılyC>rd ti. 

I~.r uralıV. 1 t 1nffi.!n ~ tilirıci <la
~ıJ{•?dhrıaa. doğru lı.G.stem, Her
J<l.lt•( :yp ear.,r11t; (1.-.Jdurnu:ığa mn 
y.;ı.fi ;.tK oldu. 

ıı~ ıv,el~ti sünı-:c·~~c başlcıri". 
J lt ·t·:~"'h:<'l c:ansızdı. Rüsterı. in 
~·ll l'dZIJllla.n nt· sıy.-1lr biliyoı'1ıı. 
Vt "' ıl" gırtlalılı y1p d.ırı lııli
yord'L 

l(41httım hcvınıın1 ul<ıhiJt.li~ ''"' 
611"!11. Oı; biuifl'H ki•i hc·ycc·a
ıı. •fu. · hu·J..c·s yel'indr.n ay .. ~a 
1'.ıH' h \'f' neticeyi göo:ıJf'.rnei!C' ~. >
yuH il, 

K~ı·a Ahmet, c: rlı- 1 rm?1-tı. V'!·
tn~ınn-, lı; :_, 1 · tt·Llikeler V.aı. :
~Jf\d< dhl·a tı tık ,.e c.evit: oJt'!·ı 

«ı.ınu bild'{!i hr.ıı.t bu <t:ı o
tei;. ·1'- lıir }tt- ':\"' :-- '· ; "· ıiini 
.lıaı-.ıllJn1r c, ı re~ ırr n 

aııi1 üJ.ılc~rııp ., 
f, li.,r J 

.faz1\>t't liı.•• nr 

lt.: ! keli 

K:t''~ı·~·h . H\ ı. Jrci ilk 
ajd~ )!HÜY(ll . • 

- Dur lı~,J· 'ın •. , }-J(!-mt-ı. hrk

.ınlinU \'€1'7H' . 

- GöriJy<ıı·uduır .. F,·ııa to! at· 
· Jııntlı . 

ğını künte ile telifi ederek has· 
mını yenecekti . 

Rüstem.in küntesi yerinde idi. 
Bu beladan Hergelecinin kurtul
masına imkan yoktu. Kara Ah
met, sızlanıyordu. Kazan dibine 
ko§tu. Cazğıra dudakları titre
yeı-ck söyleniyordu: 

- Usta! gidiyor bizimki ... 
? - Sabırlı ol! öyle kolay kola.y 
gitmez .. 

Baş, diş, nezl·e, gr.ip, romatizma 
Nevralji, Kırıklıll ve Biitiin Ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. - Riistemin oturak küntele
rl meşhurdur. 

- Dur bakalım .. Çaprazdan ,.,. 1 
J,."Urtaı il.ığı gıbi belki buna d>.ı 1 

bir care bulur. r "'\ 1 1 Dedi. Rüstem, künteyi a~ır- 7 renkh 8 h:ııi\a ve 72 devMin Deniz Levazım Satınalma 
r ,ağ:c ~alışıyordu . Hergeleci, sü- bnndıralnrile 32tJ sol,ife en ltizwn- >. 
kiın i~incle. mıılrnrlıleratıın b• k- ı ıu ~-oz·hı· \('' ""' ·I ı,;, 'uh- K on1isyo1111 ulinları 
!er Y•lzivctt•.• ;di. t '·ek · '! _________ .,., __ ;..._, .. __ ..,...,_..., _______ 1 

Ri~"'tc.:~ıı~. l~·!ntı:yi ~.,ırayırn. l " 1 • ;lı.{ı ttri(·t F 
derıtcıı a!-)11. ,., • 1ı ,.e kencH~ı a· ·ıayat Ta~t virn. r :ı.)u c·n vr,.1) 
c·lıdı. Fakr~t k·.<ttle bc!ğt c:iizülme- ı çıktı 1 :JO ... clc:t Ger:"",('i l"E'tu r' 
D.11f.. eleri l'.iııtli iUi. • Hayut liık\·~n-ıiııi'l t:"ıkL<lleri \'<tr- 'Yukt.rı'!" l'İni ve JJıikl<ı:ı ,.:, ·ııı ti•~}; ·lltrı e~yn 2.;. 1. 1~~nun 941 c.·arc::~un-

:Hergeleci ufak bir man~vrı.ı dır. Aldarunc:ım<:k.ı:-~ıı fHayat Tak· L~ e,.ü:ıU ~ . ı;ıt ı..;_ dl' 1_ . ._.ı.w_lık!.ı ı.lı:ı .. ı:. ı t:r. 
iJe llüstemin ki.intesiui a~ırma· vi~i) .adJna ve ( r"..ıaarif Kitap~:\· h.tekliledn bell glın \.c :-.::o:t~ i.{nsıı n pn::;;\da hulı.;n3ıı kunıi~yündn lı<!.-
;;a mani olJuklan baska. onu ne.~ı) ımz~ına dıkkat ed•lmt:~ı. .., ., . il. ,1 zıı· İJ\1İll1ıtfl;iları . (1130-) 
yanlıyarak açık da düşürmii§ • , -"' \ 

tüRüstem, a~ık dü0 ünce. Etrnf-ı Ademi iktid•, be'gev,ekl'gl ve ==--Orına;;-Umunı .~üdii-,.liiğii Delıl;t--
- Rl\stem, yenildi.. • A~ • ı · " • d - Bırak güıe~i .. Acık düş •• nyeti umumiyeye ko;ç• Orman /!j{t•fmesi Rellir mır ıgııı ell 

tün!. GLANOOKRATIN Orn.•' d.ıv~ıhırt ir "' ıtn:Hnf" iıı<' :;iirr ınuhtt:lif q_klldı.: 1.P, ıo.nno ı.~dct 
- Cazğır, hakem oldu... 11 ha-~ı ı.ı, sı p z~ rl•KJ;t .ıı.;ıl~ t•l< i!tr:"c_,ye k ı•ıulını•1au-. 
Gürliltii biiyümiiştü. LB.kin Prf. Ste!nach'ın terkibidir. Bun!;·ı·ın kutııl ~n liı.\l"t'ırtiz 1f· .. ıl;)C \lpf<t\!cti Kırta.::.:yc anbarırı<l; n n-ıü-

llüsten1, künteyi bıra1':mıyor ve Re:<;ctc llc kuturu 2t10 1-:uruş tl': ııiıidlnı.! te:c..ı;r,ı c:rl< ı.:t:tır. 
h~smını a~ırmağa e.:~h~ıyordu . T:ıb "c ı 1<·ılik Tıu,ı. ır.rı'lcn Lıctt .. ·li :·i5 ti radı!". Eksillınc 23/12/9.JI to:n·i-

Hergeleci bağırmağa ba~ladı: h :L• nııi~::d r ~;ılı gı.onü E L !5 de ,\ıı' .ı.·a Or1nc.n L~mu:n :-.-1ii<hitlütü 
_ Bıık be!. oldu~!. - Satılık Ev -- .l.!l•ke Eo..\ r ~·ıninı.)tıd..: ıo1ılan;,l.':;ı1_., l~ıı .. ıisyonda yııpılaL·aktır. 1 

Ru'"}-'tcm, ha~n1ını bır~kmıyor- . C N l'.1.ı .1. ı.l · n~ u 75 lH·actn·. ı ... t~·l<lilel' ş· 0 rtn:n•1cy1 her gun Anj;:a- 1 ,, Bakırköy, evizlik, iyazibey 
du. İyiden i~·iye ac;ık t1i'ışmüştü. sokak 55 numaralı ev &ö.ltlı!·:lıl'. r~tia :\·ft·1·k.:.·L re\ :r :;ı ıı 1-i~indc ,.c iı:hu~Jıul Or1113n Ctı."ü·gc l\·Jiid:iriiiflind~ 
Yanlamı~tı. Niha~·et bağırtıları Beş ooa ve mutfak ile balı~t8i f"r<bih.-lc ·. 

' J ve cıkırıklı kuyusu va1< ır. 

Jstanbul Levazım Amirliği Satınal
n1a Komisyonu ilanları 

Adet o•O 
2 Yangın tulııınbnSJ, snııdık1ı1 k0Jlu1 horta.ı ı, rekor~ Jans ve. 'fofı:11 

beraber. ,~ 

9 25 metrelik: iki parmak hortum. 
9 Otomatik rekor. 
9 Ağızlıklı büyük boy otomatik ıruıs. ~ 
Yukarıda yazılı yangın malzenıesi ı:.Jınacaktır. PoZn~~ eko.,! ~ 

2f./l2/l941 Cuma glinü saat 14,15 de Tophanede Lv. Amırliil 8'11"1 ' ·e 
ko1nJsyonun<L"\ yapıl:ıcakbr. İstekliler.in getirecekleri nümune vo ım.tr. o&1•)1 
dan bej!:enilınek sureiilc alınacağından t;-ı~iplcrin nümwıe VO 'C:e?Tt 1 tlaf 
belli vakitte kon1i$yonn gelınelcri. (4;,5 - 11303) 

• • • 
Beher kilosuna 27,5 kutttt tahnıiu t.'C.ljlcn 40 ton kadar ::y~şİİ .. rner.::~ 

alıııaeaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/ l/9•2 cuma günü saat 15 de Top!·•• '# 
l.Y. ümirliği satın nlma komisyonunda yapılacnkbr. Knt1i tcmınatı tü.50 .
raO:r. Nümunesi komisyonda görülür. lstcklilerin belli vakitte komifY"~ 
gdmoleri. 15 tondan aıa~ı ob:ııamak llzere ayrı ayrı talipleJR, dC • ~ 
bilir.. ( 456 - 11304). 

• • • l 

Bı·:H·r kil.J..:Uthl 22 ı~urui ta.hınin e,iilen 20 ton nol\Ut :ı.bnn"C::ıkttr. f~ 
;or:ı·1ı:,ı C>i; iltnnsi :!/l/042 l.'unıa glinü <-·aat 14 de Tophanede Lv. aıııit· 
ki .. ı•·~ı ı.hı•;ı ı.;ıııni:-yonuncliı ynpılac.ı!{tır. ]{a;fi tcınir;nh 652 llrn 50 tıırııf 
tu: Niiıııu·'l.• ,:~ kuıPi~yonda gönJliir._ l!i tondan a~a;lı oln-ı~mak üzere il)~ 
ayı ı t•'l pl<T<lcn rlc alınJ.bilir . 1steklılcrin belli sao.tte konu~yona gel1ncl 

(457 - 11305) 
• • • 

B,..hcr kilo:-:an;ı 26 kuruş t;;hmiı'l. cciilcn 60 ton kuru fnsulye ahna ~ 
tır. p~,;.arJıkl<: c·k ;;iltm~ı :!/1/1942 cu'.1ıa günil saat 14130 da Tophanede ı 
6n1i ·ii;~i satın :ılnıa kuınl-y<" unda yapı1araktır. Kat'i teminatı 234.0 llts.dıı 
l':üınuııe:si l;oıı•isyondü görühir. On beş iondruı O§nü.t o1maınak üzere r~' 
rı:·ı·ı taliplerden de cıl?nabilir. Taliplerin tcminatlurilc belli vakitte t.:on':.t 
)ua:. K<·lmelc<"i. (458 - 11306) 

••• 
Bc•hC'l' kilosuna 400 kuı-tl]. tahmin cdHt:n 20 ton pcnçcıHk kösele elıfl 

enl;.!ır. Pnz:!ı-lıkln C'ks-iltmesi 2:J/12/9!l ı;etşembe giinU saat 14,30 4a 'l'o·: 
haı~('de l~t. Lv. Eiınirliği satın almn kQınisyonunda yapılacaktır. tst.ekJ.lltf 
tclt!;f c<lc·cekl~ri nıikt;;r üzrrinden kafi ten-ıinatı~ rlJl' belli saatte k:ı\mls"·" 
"" &elmeleri. (449 - 11260) 

• •• 
B(·hC>r kilo ıına 400 kurı t::ıhmin edilc11 on t· •-ı :ırı "ııbuniu 

:"1ıı1.ıc.1J;.tı;.-. P'"zarlıkla eksiltıncsi 25/12/911 pc.:..rı:)be ~i.inU saat 
T,~phi!:rı~e t~t. Lv. &mirliği sn.tın alma konıJ~yo•-ıtır'lıa y~pıl;:ıcnl{tır. tstc~ 
ler .. n teklif edecekleri ınikt:ar fİZC'dnden krt'i t<'ı 1·,1~ ttırilc Lelli saatte ~ıt 
mı,yo11n gelmeleri. (450 - 11261) 

•• • 
,. 1,g'aldı: l J...j.;. •trnc-ye gi ~t~· _in_nllı\·;ı_kkıt tcıııin"fınd.an ına<l(la te.ol;rn oluı)a-ı 

_Bırak! olrln.. Arzıl edenlerin 22069 trJ. Ha- cu• .:~tt m k ·!hii. ı\'r"' J:.ır tcnııı ... t \l'fı.'ccl;l(·rdır. 

Da'·tıl K. n ı· k< ıt ıı- .. t. 'c til·ari t•hliyL· i 'e: !':ıkı.·tlt.·rhı t;ılcbi h;:ıl>1de bun- , 
Aıl·r.o, n1evct:.na. .z. t 1 <1İ. J(ık (Fünanc.·) a müracattlları. B > J "l ·u a 1"4 lru u 80 tı' n f' t l l " ed·l , l!l ".!.4 '·ilo 2 ,, 1' ıV~ın ı, ,.;-.;,\ ~ h kanunun 3 Ün('Ü m:'l.(!Jı-.i:ıll<' ~ııı•lı ver; kal;1n ·1c e.1cr u o.::. n_ ı r i snrı. ı ıya .. Hı., - tı . , .... l'· . 

zurnaları sustur<lu. On binlerce, liıl~k ?ıl!kP ıt. .. ~ <r ;Jt·n ~Jn Vı! .~.ıtt(> ıncızkUr ku·rı!')-ı•r.ıla bulunı:<.!,ırl P'rat'n p;ırnuk çorap iplii:l ;.J;nacaktıf. P.'.lınrlıkhı ık. 'llr 1 "'/12/941 rtr 
ı- Ik b' d ··l<~t <lı I-Ier l ~c ı:.bl' tiünU saat 15,30 da Tophanede ;ı::t. t.v. fınıi li ı .1 ;ılmn kor:1 ~t 
~:s ft1~~u~~u:~~~ 

1

:li~.;.;~~ği~e ba_: 1 RADYO PROGRAiı"I f ~.~ı~ _ -~1 r•:;ı r!)·ıta)::===-==========-== ;>ul)tı'lı'ia yapılncakhr. Nümur.ec-i. ı..c.rı1is_,,,,,lıin .;,,iiriiHir. T· ı; lt.r n tenıJnotl.--ıfl1c 
' ~$ ~ - 1 bC'i:; \'<"kitte komi:e:yona gelmr1<."ri. ('1.i~ -- 1 i2ti.'l) 

kıyord1?. H<rg. kcı, daha hala 1 \il @ • , • 

i;ağırı:rorcıu: 
1

- 22 1 ·K- 1941-ı l\1aH·ve Vekaletinden: - Bırak b< !. A~ık düştüıı! cı anun J 
otur~k kiintc~ıni t:ozmil~tü. Her4 7,:-:tO Program l h;ıbcı:h·ri 1 J9;.,1 ııtır ~')•~it h..ıı~un ntn•·ibince tt>~kil ohul'an daı-ph~u~ ınH-
geled dP doğrulmtıH ayağa kaJk- 7.33 Hafif 19.40 ~ h t ı>l t..dınil ..,...-n,,.~,.,;ı,. iılar4• t'dilt'n ı~ı, r ıııe~·aı;ımla altrn ve giimo~ 

Bu .giirültU artl~tnda Riistcm, P~•r('alar tt;kikn nrtl'tlÜt' , . .,. n1.ı:-.n.d .. tru dam;J;a 'urulnı \..,uta ,.,. oun1:.trda1ı a:lınarnk . 
.k. 1 b" ı 7.45 Ajans \9 :;,;, 1\-I:ıhtı;I f i:t·~fft"it\ d.-tiı· t;:i;~UftftU-l:OH-. 1 

ııu.;lı. J ı < e ırı e: 
~ h~hcrlcrl f ŞC'",TVılı-ı.r. 

- Oldu be!. /,<:ık düştün!.. o.oo IIııt'•f 20.15 R:oı~yo 
-- .l\f:.ıram:" :,n küntc-yi be!. rı~ r\<A1._u· (p. .ıt·'zf:ıt-si 
P.iic:ıterı-1 de: 8.15 I:..vin f;iati :0.4.J Bir}:; lk 

.~J ,(>, küntr· bağı elide ·idi 8.30 ~·1ütik tC.ı-4-~·ı j ll"fe 

Le!. Çuılllmrrlin1 kii•1te bağından 12_30 Prt:lgl' ... m niJoru1. 

be!. 12.3~ K<1r1 ı!t 21.00 Zi··;: t 
Diye i~rar ctJ!ycıı du. }ft"csele ~.ırkı t~k'' ı , 

llJ,İI· ti. 1"wt, Rii' ,tm hakikaten ,.e tl rl,,ilt-r 2 • .ıu hıl l<li! 

' t:';ıl-. ctii mü::-tü. 
/\ li<' '• {:İtle· i~: ı ·t edtrek hcr

ktl-Ht f;'l!ı-:tur<1i.l . l.U • rtrı o verecek· 
ti. Hlrgele('iyc hlt:ıben: 

- Ab<: lhr:·ın' ulınadı be!. 
- A•·ık ciü~tü ıt'ta be!. 

_.;.,:ı~: dii~t\i :ıma, klinte ba
ği ' r' ~ii !n1Cmişt i. J-~lic;:ri kilitli ve 
oyu•1d~t idi. 

- \'ok usta b<' !. 

12.45 Ajrıns 

hc.bcrlcri 
13.00 K •. rı.-:ı,.: 

f.31 kı \"C 

tür~d11er. 

1!;.30 Knı·ı ık 
progı··m !'l. 

18.00 rfngı·;ırn 
18.03 R. ,1~ d: n9 

orkc~tr•u,ı 

18.50 F~:-ıl hf'ytlti 
19.30 Ajans 

1 
!';ırkı \ e 

tüt·küh·r 
21.,,(t T<J•l! il 
~ 1 ı;, R:ı<1yo 

~(ılff)l)i 

o,·kc:.~ nsı 

~1 ~ıfı Ajurıs j 
ı h;~beılıt::.ri 
"'> ":. D"nS müıi~.i ,..... " . 

1
22.5~ Yam'kl 

1 

pro~r;ıtn 

. dııdde 1 - "" •ı 1•l( · t..ı1-.1~tnıl<1u il:1!y,1 rl ~urcttc ge:ti ı·ilcn r ıtın Ye ~ü
ı. i:ı rı ;.ddc ,.<' rl'.ıast~·ıJi.,.., D.Lrph:.ncce :ıyarl~.rıt?ı gı ster;r bir <hın1gn ,-u- 1 

'utı r. 
7\'1.ıc!cte 2 - ı\ya 60 mg, ı, j kı u,·u ~ r:ı~ında \."t• '-.lrta<ia T. C. ı-e11-ııı • 

t·~·lıın; ?1 \'f' \.it~aı"ı yaktırıy •• ıTı.titeı·cctih o!J.11 bir h; .. i.lt!cn ibc.rt·ttir. 
,\Jııdclc 3 - Altın n::ırl~lc \"C fll<tsn~ıı.~rın niı.and aj&h·l•ırı 2--1 tl(· ~2. 20, 

J;t, Jti, 14, 12 ve gün-uj5 nıaddc ve mo· ıtııoı·ıı'l nizanıi ayurlcı.ı·ı 0.900 \.'C 0.800 1 

d.!r. Altın ~yarınrl~ binde bC'f1 gün'l.Ll.') :.y:ı.rı.ı.ta hiıu~c on niz,,ıni nıii..,:_;o:clc 

krıiı•.ıl c..:lil:r. Tuhlil n~ti...:<"sindc bulll,-ı~ , oıy;n· yı..ıkaıı,la y;.;.zıh asg~ i lı d-
h ıı~ dı..nı..na d~;,n:c··~~tk ~···tile her h:•ııJi ıki UJ·or nrasınrln. 1;1l\i•r~n. bu i~i 
hr.rl•h n kii\'ükü d2r-,g~1ya t:'SaS ıtHliat. rıl~ınor. 

\T;:ltlcic 4 - D<t>ı":l!,<ıh.nnu~k O:ı-t•rc ı:-.hlili ynpıtr.n mnctdc ve n1C1ı-nularü. n 
Dı .-•. Jı. r:ıc idare heyl'tinc-e r, yice _ı,iJre ln11z'ın vı~ 1'1aliyc V~li:iıJe11nce ta~dık 
fılu::ı,ı...:ak. t:ıri!eye gl·re t ... ıtı it~b::ıril·~ Ü• rc1 aln •r. On grnn·ıd:ııı r.t c.gı rnıJC:c.lc, 

'c n1:ı ..... nuh1r fl:ı •.;rom iLll:ı~rnı.; ücrete t..~hi tııtuliır. j 
M~dclt: 5 ·- ·\lhrı ve giiı11üş ıı.adr'ie ve ıYıftl'"nUl~rın s<ıhioi 1 tr.hlil ncti 

<'f i:ut" t<'fbit ed: lc..n Z•Ylll'Jn cla!nı:;aia!J10t1n1ac;ın1 istiyt'lıilir. 'fnhJil y;•prld1~1 
h.ıhfc sahıbiııln üıım~ıı ,·urt1lrı1a aıı ı-:•eın.-rne~i ,;cy:ı nyarın a gnri had
!tr:n dunuııda c;ıkııl h:::ı .. thilt dı·ııı;;a:·1~r:1ı~dan üıde edilf'n H';<ıdllc Ye n)fl.?
nul ... !' İ('in d~ tnm lt(Tet ~lınır , 

J\-t ... cak• 6 - T,•hlıl netil.'t!"'tnc krın.ı .. t ctın('yen nlL.ıl ~ı.ıhibi, üc_·reti nıuk:1-
bilı.1c.i~: ikincı b'r tOJhJil y pt·r:,bili!·. Bu tcılıliJ nC'tice-snde n·H1) "·~·hibinin iddia-

F'c·hli,·an<·n honuş ! sen a· 
<;ık fl~~ ·tiiğilnü gi~ı·rlün nlÜ? 

- Evet ust:ı ! 
,. , ._.ı t~t-y!·üt e•h ı·r(• ikinc_ t.:hlil ücı·t~i nhıır.1az . 

yürür-
- l{iinte ba . ..:tnı:ı (Ö~ül<lüğünil ın~e ~irer. (ll~O:;) 

Adet 
25 
f'l7 l\ilHıl~. 

500 Porselen t~·h~i< . 

200 Çatal. 
200 Ka~ık 

100 ca;n tuzluk . 
4 J.-ukonda yazılı nıtılze>nl·l<~rin r·~7~ r~·k.la c·l·5: 't C'lP-ri 25/12/941 ptr'" 

şc·ınbc gUnü saat 15 de Toph::ınC"1..lc Lv c .. l rliği ,, ın almn konlfsyoııl.Uld• 
y:ı~ıl~cakhr, isteklilerin rr.cvcut ni.im:•rıf·lı·rifc ve· l<'iniııathırilc belli s.•rıt'l 
:tcınıü=yonn gc1ınc1eri. (433 - 112t;-t) . ' . 

80:> ltilo ağ:ıç kundura çivısi nliit"' .ıhil n~nı \'<" iıc•:abına ahnac:ık.trf· 
Pa;::.rlıkla eks!Jtınesi 23/12/941 s:ı l ı ~iinU suat 15 de Tn!)hanedc Lv. AJr.ir' 
liti s~tın aln1a ]{omisyonunda yap•lacaicl11-. T<ıhn1:n l>c.del i 1200 Hrn ilk ~ıt' 
rı1inatı 90 llradır. Nilnıunesı koinisyonıl:-ı güıiiliir. T:.ıliplcrin belli \'~k:tft 
kor.ıisyono gelmeleri. (343 - ıı J.19) . . ' 

Un fabriknsında kullanılmak üzere ıa~tik k;1y ı :=;:. elek ip~iH vcs.ıh e • l ; 
nocoktır. Pazarlıkla eksiltmesi ı4/l2ı aH çar§ambn giinü .ant 15 d~ Topl"'' 
nectc Lv. amirliği satın alma komisyanurıt.l:> ynptlocaktır. Kat'i tcıninatı li'S 
li~'" '/O kuıı.ıştur. i steklilerin belli vakHte koınisyona gelıncl~'rl. 

(451 -- 1 ;2r.2) 
• • • 

Bcherine 8 kuruş tahnıin edilen 70.0UO udı:t c,·i!t dilh tu1 :ı rnlıtc-tıbbl4 
nı:l:ın Ye hesabına alınacakhr. Pazarlıkla ck.silfır.eı;i 23/12/9-!l Salı gUn' 
s~~":t 14 de Tophanede Lv. Amirligi satın :lhna koıı:l!:yo~ıııoul yaptl:ıc~.k.~ 
tır. ilk tcıninatı 420 liradır. Nün1uncsi koıni..;yondn ,ii··iilii r. T~Eplerin bf')11 
\·;ıkôtte koınfayona ı:•bnelerl. (H2-l !033) 

• •• 
Bellerine 195 kuruı tahn1in edilen 15.0lJO adet ;..r...;ıı<·iı· ) uL r pı "ıın::."' 

~öı dihı n1ii? 
Görmedirl usta!. 
<:nzu',nedı. . 

\'( k~"nl1; le idi. 
~llt:ri kilıtli 

1 "Yenı' Sabahın,, ,. l.Jodde 7 Bu tal'metnome nc-ş·i (,,rih;ndc11 bir hnfta '°mil 

1
7

! i
l caklır. Pazarlıkla ek!iltmcsl 26/12/941 ctı.n'l.a glinü snı.ıt 15.Srı d. ·rophr -

l·ıa"' n f ı'yatları D 1 D . I' 1· 1 " ' nec.lı? 1et. Lv. amirliği snbn a)ma komisSO!Htnda yapılacaktır. ı1' tc-.ı-ıinı:!U 
_ Kr. • .. _ı_e_v __ e_t ___ e_m __ ı_r_.,y_o_ı_a_r_ı __ ._a_n_ıa_r_ı 2193 ııra 10 kumstur. Nümunesi komısyon«a ı:öı·iiliir. M··kııı.,.;., boııı .ı:. · 

-· - att~ koırıi~·yonn gelmeleri. (447 ı l.,:!t) 
f .. n buı; klrll ~Ö! ınPdim US- :·AL'h~nıınc·n be-de C'i~SO) lira. 0L1n f>OOOO kil•,! il. rı~r: Knrbon~d dö ~ud 

ta!. Baş!ik maktu clanok 7W (1.:./1/194::.!) Pazaı-tr·:,i r,\ı!ıL, sa;:ıt (15,30) oıı bc.·1 bur,tıkt':.. Il&yd,u·p.-ı~ud.ı Car 
I~li.ıılc bağı ycrilld<' oluıfı.a Birinci sa.yfada santinü 500 lıhı;-ı<;ı d;.h·ı:ndt·lq kcı-:ıı.::)on tararından k~prh zart 11~·11l!lP ~~ıtın ;ılın:ıcnkor. 

\"C c.ıltı• ('Ö7.Üln1crniş .ise İlll-ic!n yee ı ı Bıı ho giırncl\ r~tiyenlcrin (581) lir.ı (25) kl!l'lı.!J}IJİc ır.uvalcl.:r.t ten1inut, 
nih. olur· mu? lkincl " ., 850 

1 

k~ntu:urı t;.;yin t·tT =:i ve5='iknlarla te1difierhıi rcuhtevi zarflaı·ını nyni gı'.n 
- Oln1a.ı ustH.!. tJ~tiııeü ,. H SOO 8a:.t 114,30) on <1 ı'•r! C•WZd ko.ıdar ko1ı-ıi~yon rcic:t:ı{ine vc·rıY·cleri l~ııını_hr 

- Pck;ihl.. JttiSl(;ınin clleıi '!00 .Ha i5-e ait ~;;rınerr.c-ltı· komisyondan panısız d:.t-;ıt: Jın;okti.idır. (l ll8J) 
Dörılüncü ., ,, -

. . .. 
12:j0 adet cibinlik alınacaktır. Paıarlıkla cksiltınC'.:-:i 2ti/l~/fl-ll uı :ı 

giinU snat 15 de Tophanede 1/)t.. Lv. 5ınirl·ği satın alına konu )'ı>nund:ı .Y .... 
pılncalctır. Tahmin bedeli 19.375 lira ilk tcminnh 1453 lirn 12 kur•ı<-t ~ • 
Nümuncsi komisyonda görL liiL'. fstcklilcl'in belli vakitte ı~vn1is;yon:ı. t · 
meler!, (448 - 112~2) 

• • • 
• - RUstc .. m, 

•8J•Tl\ZI J:>e!. 

çOzHlınt.~tli.. Kün:e ii~tüıı<lc idi."·-------------•·'==============:================= btra~ ııa 1111 bn ... ..1 ., 
Dı:vi. 

Beherine 275 knruş t&hm:n cd_ılenl2 .. 000 ndl:t yün [rnilc ahnil<'a!:..L •• 
l'azarlıkla eksiltmesi 23/12/941 S~lı s-üni.l saat 14.30 da 'roph1111t'\le ist. L\· · 
Amirliği satın aln'la konıi yonundn yapılacakbr. ilk tcınh"!<ıtı 2475 lirc:.d:ı-. 

NUmunesi kon1i~yonda C:Öl'lilür. Tali9Jeıin belli \·akitle kumbyona geJmc-Hc·lc dur! 
J 1...-t gp!cci, RU~tt·nıin t·lh. ri çü-

ziıllip öyle açık dii~tiii:'linü anla- a1•m• DOKTOR au•I;§ 
n.ı~ıı. Gürc~in bu ıncciiğini bil- ' HAFIZ CEMAL 
111iycnler de bağı·ışmışlardı. 
ıağ ı;ürcşill(k kii tc :ı~ırır- Lo'Kman Hek'ım 

k\!n ~ğcr ,künteyi n~ıt an pe:hli .. 

Beden Terbiyesi Umuın Miidiirliiğü 
lstanbul Bölgesi Ba~ kanlığıncian: 
l - Beykoıtl..ı 14!Hfi J:··a :1:> kuru~ hc;d bedelli Bt:yk.oz Genç1ik kuhibiil 

k~y11~h:ı1~{' .. .-c kaıJ<ı 1 ı ··poı ·alvnu in~<1.ı,t 17/12/1941 WrihindPn itib:ırcn 20 
! gi.in n)lidd<"'tie ktıtAlh ı..ı.rf i..l"ulile (·k.,litmı:y"' çıkar ı lnn~tır. 1 

2 - Jhrılf' 5/t/1942 LJ~Z;ırtesi ZÜ))it s:ınt 15 tc T; .• kf'itt!ÜC f~toınllııl w-~1-

leı·;, (441-11032) 

• • • 
500 kilo kese ldlğıdı alınncaktır. Pnz:ırlık]:ı. ek$ill.n.1csi 23/ 12/941 ~al ı 

~iiııü :;nnt 15130 da Toph:ırJcde Lv. :\nı.irli.ıj.i salın alma koınl!Yonunda r:ı· 
pılacaktır. t~tckhlerin bir \·r, y:ırım kiloluk ile 2!10 gramlık: nÜJUUne Ve te"' 

1)emcğc kalrrJacll. Rü~tc-m, 
~enı'teöl yetiştirdi. Hc-~gelec i , lrn-

1 Jıbı kalıbıl'a Ant tistU u~arkeıı 
birden bfrc <Jijndi.ı. Ve yüzfü;tü 
lı4:•ulini y~rc attı. Göğ~lirılin ii
zı>riu'"' fena dü~mii~tü. 

yanın elleri ~üzülmcmi"se a~ık' 
V(! hatta düşse Jl)ı. ğlfıp u.tldnhın· 
ına~ .. Bu bir kaid~dir. Bir~okl::ı.

Dahilis e !lliileha.s3•1Jl 

Dhanyolıı 
ı nıiııatıarilc belli v..ık 1 ttt: :kor,·.i~on:ı ge:lr:.1cler.i. (454 - 112C5) il rcı:ı bin;:l!;\,ldJ toplJn:'('::ik hl:sııst kc:111i-.yond!l y<ıpıhu·aktır, 

3 - r~ruv;,ı <k' nfn:ıt 1124 Errı '/8 huru .. tul'. Hergele<·ı, toparlar.anı:ınıı' lı. 

lfoü:ı. olır.a,.::ı bir yay gibi bıl-
7.ÜH.ıp toparlaıııt\. Ve ya karar 
Jnır1.ııluı· veyahut \iglüııe <·nlla
Mn haemının bor kı~ kıh;:~iyic 

ı ı l;ıı. ka~dcyi bihrH:dilı;l~r i ;çın lııaı•r:a•••~ilil!ll!llllBmlBm lr - 11u ı <' ıt ( 

a' l'ıO'P 

ı ' 

iız<>rin<l<>n atardı. 

pdıLvanı mağlup ad<ledPrler. 
t!t:tgt!lccj, pehliYrtn oğıu, pPh

E ·an toltluğ-undan Aliçonun söy
lulikkrini kabııl l'lti. Ve tekrar 

• yt:rt> 0yatlı. 
Halk bilir bilme?. bağırıyor -

Jkı gPl~i, daha top.-.rlannıa- du: 
dan Rıifilerıı üzerine atıldı. Ve _ Oldu .. Yatma yere .• 
Ju· ıı<•l bir otmnk i<üntesi vur-. - AliGO .. Haksızlık etme!. 
<lü. Çaı·~ruJo. rnuv&iiak c,:~mndı-. __ _ Ark"'" vor] 
~ 

, SA ATMA 

Kayseride ·h.ayak 
Spoı·u 

Kayseri, 21 a.a.J - lki haf
tadanbel"i de,·am e<lcn ka~·ak 

sporu dlin daha kalabalık bir 
kafile halimle yapılmıştır. 
Kır ko~ularınııı ikincisi de 

dün yinni atletin iştirakiyle 10 
kilometre meı>afe<le yapılmıştır. 
İbrahim Eyyüp 37 dakika ile 
birinci, Emir Toscı 38 dakika 
ile ikinci, Osman Ateş 4.0 da· 
kika ile üçüncü gelmişlerdir. 

Kayseride Ata .. .. gunu 

b) Hu. ı ı f•_ ı• ~nıtn.ıoı{ 

(.) :...:. \~ ,. '\-.. Rpı Jc.l!'tCri uı~ıwni: fcnnı' ~· rtnnn l' t 

el) 

<-) 
f) 
g) 

H;I\ r<1·r ·1• , .. Jı:-ri ~'"·ın.l ~n··tn:ın\~~ 

1\c. · hiil:J~<·~ıı 

E: .. ıo-iJ _ne ~~t-trtn.:ın.e~l 

l\fuka.\•elc örnf-il:i 
BLı cvı·<l!t hcı gün 75 k\n·us ınuk::ıbiliııdP )'lll<•·n(t;ı yı•ı·i y;!1.:1ll bölge bi

nn!tınd;, 1'.luha::.ebe ~\!rYisınden a1ı.1abilir. 

5 - isteklilerin en uz bir td.ahhüttc 1 :ı.ooo liralık yenı VC' ınü;tnk.il bir 
bin:ı it;:l yaptıkt:ırına da:r t tanbul vitf:ıyttınden ihale gününden asgari üç 
giiı1 evvel ala(:~ık.Ja.rı ehliyet vesikasile 24$0 nun1arah krıı.unun- emrettiği ~e

kildc haz.ırlannıış teklif mektuplarını yeter temiınıt akçctt.i ve 941 yılına ait 
Tic3re-t Od.ası \·esik3sı ile blrlikte yukarıda gtin ve ~aati yazılı ihale gU
nünC:cn bir saat tvvel tstaob':Jl Bölgest r.ıuhaı-:ebc scı·vislnc n•akbuz mu .. 
kJbi1indc tevdi eyleınelcri lU7.Uınu il~ıı olunur. (1113·1) 

Be:ro!lunda İsUkl!l oaddeilnde 370 numar:.lı 

BAK ER MAGAZASINDA 
Erkek, kadın ve çocuklara mahsus 

~~:JEu~-~~t~d~~~i~ 1 GABAROINE, COVERCOOT ve TRENÇCOOT 
Kayserililer içten tezahüratla; Kumaflarındon ınamtU ve her zaman oldui" gibi en aıa c!nsten 
kutlamışlardır. Bu m\inasebetle MUı~ AMBA ve 
Halkevinde yapılan törene beş Y 
<kı.kilm süren tazim sükutlyle ilıl••~ıu-u111hte•rilemaıı:ııın=ılli:ştı::ıerC!il:Zer:Z:inin!:::!!:e::m:r::::ın;:::em;:am:mı\dıı::ıı:e::bzulımun=ı:m:•:ı:kı::ltoiı:doiiırıi:.mDZl!!iilsl I 

PALTOLARJMIZ 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Kırıkkalede yaptırıtllc.ak lnfaat .,,_r_,,.,..., 
Keşif bedeli 20572 lira 25 kuruş oları Kırıkkoledc yaptırılacak ~aat :A•"' 

kerl Fabrikalar Umum MUdür!Uğ(l merkez salın alma komlsyonımc: 

21/1/942 çallŞMlba günü saat 15 de kapalı zarfla lhale edilccekUr. ŞSI~~
name 1 füa 3 kuruştu ... Muvakkat tomlnat ı542 lira 92 kuruştur. T. allpk
rin teklif mektuplnrını mezkar g!lndc .nat 14 de kadaı· komlsyonıı. verm, 
l•ri. (11265) 

• • • 
Kli~ük Vozgalt• yaptırılacak inıoat 

K•ıil bedell c10067• lira d7• kuruş elan kUcük Yozgo\ta yaplırılacal,,; 

lnş:ıat Askeri Fabı-ikolar Umum MildUrlii~ü Merke< satın olına komisyo-j 
nunrn 20/1/942 salı günil saat 15 ele k •alı zarfla ilı.ıle edilecektir, Şart
narr.e •5l't kuru~tur. Jıiuvakkat teminat c755> lira c-4.t kuruştur. TekLtı' 
mektuplarını soet 14 de kodr koın:.., oı,a Yermclerl. c11126• 

• • • 
60 torı Bohç•lık t;ııi 'lhnacak 

'l,ahmin (!dilen bedeli «20.600') lira olon yukarıda y3zılı 60 ton bolıça.· 
hk sı:ıc Askeri abrikalar Umum M•jdürlii~il :~rerkcz S:ıtırı alma komisyo-
nunea 7/1/942 çaı ombn günü ı::ont l'i de pnzıırlıl<la ih~.111:' edilecektir. Şort· 
name para~ı:.ı:dır. Knt'' tE'minnt •3000:. ]jradır. cttJ25~ 

••• 
4 kcılcrn tel :!'lıruıcıık 

Tol-..min cdi1en be ll 4.31225 
Umum J\Tüdilrlüğü V So 

t. l /ı 11 rl l!"tıbılkalnr 
!~ il? 2 cuma l~'" Ü

cru, .. 

ultıınhamaro, Cıuncıba/ıı & 
başlanmış, bl\ylik At:>run yük • 
6<lk vasıfları ve meo<iveti.::ri a· Sahibi ı A. Cemaleddln 8araçoOlu Neırlyat MadUrU: M. 6omı Kanyel 

Btttldılı yer: (H. Bekir Gar.oylar ve A. Oem•ledıUn Saraccoğ1 u m;.tbaı;11ı) 
saat 14 de prı-t.ilrlıkı 
K;.ı••t ternı .. ·16L.. ı 

••• 

'!'A ıılu.n 4 .. c 
.. bn., K01'JU 'f) 

CI( r Ş tnı c, ı!.r ,.._.. kuruştu • 
m lrt>ı.'ll ır . • 


