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tehdit ediyor 
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Avustralya Japon 
lstehlerinl 
yapn1azsa 

Ba 6ahar ve gu cma.ındo 
cercgaA edecek muharebeler 
biz• ıavoşın son11 galıın ol
tluğunn briki gösterecektir. 
Fakat yolan istikbald•ki 
oylar lıeşeriyete böyle bir 
ümid vers,. da uunıese de 
vatar.lorınm galebt"sİ için 
hayatlarım t1ere ct•k olar:lar 
na•ıl bir istikb11I 11irunda 
lıu jedakcirlığı gö.e aldık
larını açık :ı;u/'eti• bılmeli

dirler. 

me karşı yalıuz bıraka11 

ve onların aleJltin• dö. 
nen edci müttefikler 

halckınclalci lıartırı tarih 

"Taşıma işlerini başarmak için fevkalade 
ahvalin icap ettirdiği tedbirler alınacaktır,, 

r - , 
(tFabı·lkalarunazm tauılı· ve l•ta lutblllyetlerl yüksek 
dererededlr. Bir ~ok ue11ılleı .. lnılzln taı iı•i kısa bir 

7..amaodn yapıl•ıştır >• 

" Büyük Britanya Rusya
mn y rdım isteğini yerine 
getiriyor fakat sovyetler 
daha fazlasmı istiyorlar,, 

Müdafaasını filen im • 
kansızlaştırmış olan 
Avustralyaya Japon 

ordusu akacaktır 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIM 
ıı ngiliz siyasi muharrırle-0 ı inden Sir Chaı les Pet-

ıie geçen umumi harbe 
nıha~et veren muhtelif mualıe
denamelerin kusurlarını izaha ı 
çalışırken, bttmın en biı~n~i ı:>cbe 
bini müttefiklerin ne gıbı ~arı
larla sulh yapacaklarını <lüşiin
memiş ve he· halde aralarında 
kara.r~tınnamı olm·1l~nnda 
göriiyor. Ona göı e, sul~ bırden
bire bast.ırmı ;tıı ve mutteiıkle
ri gafıl lwlam1 tır. Bu biı hakı
kat olabilir \ e hakikat ise bizı 
bu h rpte de hatalar evkedc
bilir. 

Paıis, '1 (A..A.) - Bom
bard.ım n kurbanlaı-ının ce
naze ti renleri Boıılugne'da 
Sevre'd • ve daha baska na-
hiyelerde yapılmıştn. Bou
logne'da tören, kilısenin 
bombardımandan fazla. sar
sıntı geçirmiş olmam tlola
yısile saat 10 da ac;ık hava
da icİ·a edilmıştir. Adliye 
nazın M. Batcl mi, Mar~şal 
Petain'in bı me~HJİnı oku
muştur. 'l'a outları mezarlığa 

1 25 furgon taşmushr. Çok 
kalabalık bir hıı Ik te0.3sür 
ve huşu içinde törene işti

rak ctmiştiı. 
(Sonu sayfa 3 autun 6 dl!I 

Vakı bugün içın hiç bö' le 
bir tehlike yoktur. Ortada Al------------

Almanya ile Rusya 
arasında sulh 

rivayetleri 

manyanın v Japonyamn ~a
kında m ğlüp ola aklaı mı gos
terir bu <>mareye tesadüf et
miyonız. }t".aknt, mUttefiklerin 
ittihaz ettikleri hattı hal'ekete 
göre, harbin sonu ~n.kı~ olsa bi-1 
le ortada miıttefıklerın harp 
~yelcrıne dair bir a ahnt ve 
katiyet göze ç~ p~a~a~ta
dır. Binaenaleyh, gunun bınnde 
sulh gelip ç ttı- ı zaman da müt- ' verilen haberlere 
tefiklerin sulha. h zırlanmamı-; 
bulunın rıııd n korkulabilıı. göre J, ponga. da 
Sır Ch l Petr e umumı harp- b h l • i • 
ten eY\ Jkı zt sulh mu he C- U are i e I e rUI f 
namcl ının muvaffakıyetlerinı edigoı·muş 
gozden çırdı zarn&.n, bunla-
rın galıpleı inin hedef ı hep ev- :Ankaraı, tl 1 R d) o Gazete-
velden tayin e~is oldu~ları?a si} - Habel' vc.rıl<liğin ı;öıc, 
işaret etm ktedır. Mesela Bıs- Almanlarlaı Ruslar auısı da 
marck gerek 1866 geıek 1870 sulh imkanları ara.ştırılm · k a
de h· 1 bın sonunda neler elde dır. Bu haberi yayan kayıı klar 
etmek ıf:tediğini çoktan knrar- bunun sebebini şöyle izah ct
laştırmı bulunuyordu. mektcdirler: Alman~ Rı y yı 

Birkaç gündenberi şehrimiz
de bulunan Münakalat Vekili 
Amiral B' Fahri 1'..'ngin §ehri
mizde yaptığı tetkıkler ve Ve
kaletin üzerinde clıeınıniyetle 
durduğu meseleler etrafında bir 
arkadaşımıza şu izahati ver
miştir: 

"- Birkaı; gündcnberi lstan-

PASIFIK'TE 

Müttefiklerin Cava 
ile telgraf muhabe

releri kesildi 
---00--

JAPONLAR 

eir tayyare gemisi 
batırdıklart bildiriyorlar 

[A.A. tclgra/larttıdatı 
hülasa edilmiştir] 

Amcrıka ile Baııdocng ara
::;ında telgraf muhaberesi bu
günkü cumartesi giinil şark sa
atile 7,55 de kesilmiştir. Fele
menk telgl".tf memunı aşağıda
kt n lcl afı ..., w'lemıjf1tir· 

"Şimdi kapabyorn.z. Yaşasın 
kraliçcmız. Daha ıyi günler te
mennisile. '' 
Cavanın digcr merke?Jerile de 

mulı tberenin kesilip kesilmediği 
heııiiz malfım değildir. 
Mut1etikleriıı Ric'ati Kesildi 
Ca\'a cephesinuen gelen bir 

(Sonu eıyfa 3 alltun 1 de) 

bultla Vekal te bağlı daire ve 
miıes.seı elerde tetkikler yap
malda me guliim. 

Tamt l§lerinıiz 
Taşıt işlerimizin ehemmiyeti 

herkesçe maliimdur. Fevkalade 
ahvalin ica bettirdiği normalin 
fevkindeki taşıma i~leri başa
rabilmek için esaslı tedbirler &1-

Milli ŞEf l 

ınonü 
----00--

Dün Dil Kuru
munda uzun 

müddet meşgul 
oldular 

Ankara, 7 (A.A.) - Mil
li Ş f 1.smct Llônft bugiin 
saat 10 da Türk Dıl !{uru
munu onurlandırarak Ku
rum Başkanı ve Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel ile Ku
rum Genel Merkez Kurulu 
üyeleri tarafından karşılan
mışlar v saat 13 e kadar 
me gul olmuslardır. Cum
hur Reismuz akşam saat 
l~ da I\ •nım mer-. 
kezıni şereflendirmi§ler ve 
g~ vakite kadar dil işleri 
üzerinde çalışmışlardır. Bu 
çalışmalarda Cumhuriyet 
Halle Partisi Meclis Grubu 
Reis Vekili Tıabzon Mebusu 
Hasan Saka da h~ bulun
muştur. 

mak mecburiyetindeyim. Fabri
ka ve havuzlarımızda da !azla 
çalışmak mecburiyeti vıırdır. 
•ramir malzemesi bulma.ktaki 
gliçlüğü önlemek için çareler a· 
ramak, gemilerimizin yükleme 
ve boşaltma işlerini hızlandır
mak lrurundır. Bu hususta. icabe--

Ofomı: Sayfa. 4 .. sütün 9) 

RUSYADA 

Sovyetler 19 Atman 
tümenini Staraya 

Russa'da cevirdiler 
1 

RUSLAR 

Alman ask eri üniforma
sına giyiyorlarmış 

[A . .A. telgraflantıdan 
hiüiisa cdil.mişttr] 

Londranın salAhiyetli bir kay
nağında süylencliğine göre, Kızıl 
km'Vetler, Stara.ya Russn'da 19 
Alman tümenini çenbeJ' içine al
mışlardır. Bunlar1 16 piyade tü
meni, 2 ıırhlı t\ift1en v.e bir mo-
törlü tümendir. ı 

Bir Aylık Alınan Zayiıab 
Moskova radyosu şbyle de

mekted ir : 
6 §Ubatla 5 mart arasında. 

merkez cephes:nde 46 bin Al
man öldür:ülmii§tür. Sukhnichi, 
Donogoluzh ve Yuknov şehir-

(Sonu Hyfa 3 ıUhıtı 7 de) 

Bugun müttefikler arasında mağlüp edemiyeccgını \'e Rus
böyle bıı kaı nr, A vrupa.yı sulh ya da Almanyn1..aıı kendisini ko
ve hümyet icınde ya. atabilecek !ay kolay Jruttaramıyacağın 
ve s adet ' e refahını temin ede- ani. mıştır. 
b'lecek bır pi n m \Cut mudur.? Rivayete göre bu hareket Ja
y k 1 uslhu n üte kip, Amen- ponlar tarafhından terviç oluıı
kı mn A, rup:ıda.n 11ekilerek, me- maktadır. Fakat bunun .geni. 
s ıı . bıı millet! r cemiyetini mıkyasta bir propaganda habc-

Yeni mühim kararlar 
y lnız , e kudı etsız bıraktığını _r_i_o_lm_a_sı_m_u_h_te_e_ı_ch_r_. __ _ 
t kr ar gorecek miyız? 

Ticaret Ofisinin sermayesi • Krom istihsalatı - Çeltik 
ekim faaliyeti - Çiftçiye ucuz zi.raat aleti tedariki için 

koordinasyon heyeti mühim kararlar verdi t tıkbal dair elımizde yalnız 
bır Atla.ntik mı akı var. Bu mi-
akın ç k takdir edilecek esas

ları havı olduğun şüphe ed!le
mez. Fakat ancak hır progı .ıın, 

1 
gonull ·rdeki arzular~. ifa ele eden ı 
bu b ·yanna.ıneden ıoa.ret oldu
ğu d ~özden uzak tutulmamak 
lazımgelir. Mıittefiklcrin galebe
sıle rillı ) et bulacak bir harbi 
müteakıp burndakı ~asl~rın 
bir ulh muahcdenamesı vucu
da getireceğine dair bütün .dün
y ya kat'i bir kanaat venlmc
mı tir 

) me ısukbale d:ür bir Yunan 
ve Yugoslav prensıp anlaşması 
vardır. Lehistan ile So\ yet Ruı;
ya arasında da Le.histanın Şa:rk 
hudutlarına; dair bir uzlşamaya 
varılmıştır. Avrupadaki !11emle
ket cıinı terkederek lngıltereye 
çekılmış devletler arasınd~ u-

1 
mumi bır toplantı yapılacagına 
ve bazı esaslar kararlaştırılaca
ğuıa daı bır aralık çıkan ~:r~a: 
ııın hala. tahakkuk etmedıgını 
de ka~ d~er. ek elimızcle istik
bali aydınlatabilecek mahiyette 
mevcut olayları t arçabuk sayıp 
bıt nniş oluruz. 

İlk bakışta s bit olacak haki
kat bunların pek az pek gayri 
ktı.fı olduklarından ibarettir. Fa
kat bu hakikati müşahede ed~r
ken ınsafsızlık etmekten çekın
ıneli ve müttefik devletlerin mu
kadder tıarııu idar·e eden dev
let , daınlaıının sulhu tamamen 
tasaditfe bırakmı§ olduklarını 
zannetmemelidir. Ingiltere par
lamentosuııdn. ve matbuatında 
hukümetin sulh hedefleri neden 
ıbaı t olduğu müteaddit defalar 
soruldu ve bu suallere İngiliz 
B şvekılı Mr. Churchill çok ma
kul oldugu ınkar edilcmiyccek 
ccv plnr verdi. Bu cevaplar ka
rarı cak sulh ile harbin kaza
nılma. tarzı arasında zaruri bir 
mluıa bet ve bağlıl k bulun -

cagı mütaleasııı. dayanıyorlar
dı. Sulh henuz ı k u.c.akta idi ve 
siyası haller 'c şartlaı· mutta
sıl değişiyordu. Böyle adeta 
seyyal bir durum içınde istik
bale dair kat'i taahhütlere nasıl 
girişilebilirdi. 

Görülilyor ki azami ı::ıurette 
ameli Ye ihtiyatlı davranmış ol
mak için bu iki hattı hareket 
tarzının ortasını bulmak icabe
diyor. Unutmamalı ki bırinci ci
han harbinde mücadeleyi ordu
br kadar da cıhaııa hüITiyet ve 
sulh vadeden, gözlerin önünde 
b<>ynelmilel bir adalet cenneti 
yaratan Wilson prensiplerinin 
sihir ve füsunundaki kuvvet ka
zannııştır. Cihan harbinın sulh 
muahedenameleri \\ ilson pren
sipleıinin fenalığından değil, ı 
onlaı ın fiile < ıkanlınamaı:nndan 
yıkılmıştır. · 

İlkbahar yaklaşıyor. Yani, 

Yarınki resmi gazetede yeni 
bir takım koordinasyon heyeti 
kararları neşredilecektir. Bu 
kararlara göre, düzmleme bü
rosu namile teşekkül edecek bir 
büro re::;mi daire ve müessese
lerd~ kullanılan zarf, kağıt işle
rini tanzim ve tipleştirecektir. 

Ticarnt ofisinin sermaye.'li -* Geçen yıl 5 milyon 1ira 
sermaye ile kurulan Ticaret 0-
fis,nin bazı yeni ve mühim iş
leri de deruhte etmesi dolayı -
sile mütedavil sermayesi 9 mil
yon lira daha ilavesi suretile 
14 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Krom istilı8<1J,itı * Krom istilısalatının bir el
den idaresi için Eti Banka bir 

milyon liralık mütedavil serma-ı 
ye verilmi§tir. 

Çeltik ekimi · * Her neyi gıda maddeleri • 
nin arttırılması için alınan t • 
birler arasında çeltik ekimi için 
de bir karar veı ilmi~ ve tali
matn:ımenin 9 uncu maddesi 
tadil olunmuştuı·. Bu tadile na
zaran ekim günü 9 haz"randan, 
müracaat müddeti de 25 mart 
kadar uzatılmıştlr. 

Qıftç ·ye uro.c zn'(J(lf ci7cti * Çiftçiye ucuz fiyatla zira
at aletleri temin etmek maksa
<iile Ziraat Bankası emrine ve
rilen 500 bin liralık sermaye 
1,5 milyon liraya <ttkarılmıştır. 

Zimt S<l/crberlilı· * Çift1,;iye tohum veya to-

harbin üçi.inc•U senesinde en :,.;• M~i~M:j4tlililllıfJ'-! ;....; .. . . . . . ,,.. . 

kanlı, en heyecanlı \ c e mühim 
bir safhaya giriyonız. Bu bahar 
\re yaz esnasında cer .ı n ede-
cek muharebeler bize \aşın 1 
sonu yakın olduğunu b ·lkı gös
terecektir. Fakat yakın istikbal
deki aylar beşeriyete böyle bir 
ümit verse de, vennesc de va
tanlarının galebesi için hayat
larını verecek olanlar nasıl bir 
istikbal uğrunda bu fedakarlığı 
P-"öze aldıklannı çok açık bir su
rette bilmelidirler. 

Harp sonrasına dair mütte
fikler arasında esas kararlar a-

MİLLİ PİYANGO 
DÜN ÇEKİLDİ -25.000 lirayı 367356 

numaralı bilet kazandı 
lınırsa, bunlar şimdiye kadar Ankara, 7 (ryeni Sabah) - 10.000 Lira Ka.zanan 
beşeriyetin yolunu aydınlatmış Milli Piyangonun 9 uncu tertip Numaralar 
yüksek ideallerden mülhem ol- 2 ci çekilişi bugiln Ankara Sergi -262262 268966 328573 
duklan takdirdt:, böyle bir nU- evinde saat 15 de çekilmiş ve 
mayiş müttef ık ordularına hak çekilişi kalabalık bir halle kitle- 5.000 Lira Kazanan 
ve adalet için cidale n.tıliın in- si takip etmiştir. İkramiye ka· Nmnal\l.lar 
sanlardaki o yüksek ve lrudsi zanan numaraları aşağıya yazı- 68943 128577 166573 
heyecanı verebilir ve bu, zafen yoruz: 175347 293149 
yerind n kımıldatan ve mütte- 25.000 Lil'a Kazanao Numamı: 
fikler tarafına deviren bir ma- 3 6 7 3 5 6 (Sonn: Sa. 2, Sü. 2 de) 
nivela hizmetini görebilir. ııllllllllll',_ııllllllll _______ ._._"'ılllll_. .. ._.'-,ıııı..-ı-.---

llüseyjı. QltJd l' ALCIN 

hum parası vermek için iki mil
yon 600 bin lıra tahsıs olun
muştur. Hükumet bir taraftan 
halkın zirai ı~tihsalini arttır
mak azminde bulunurken diğer 
taraftan da elinde bulunan ara
zide ekim yapmak için 600 bin 
liralık bir tahsisat ayırmıştır. 

Ekmek 
miktarı 

1'lhmn ayı başından 
itibaren -;oğaltıl
ması muhlt•mel 
Ankara, 7 (Yeni Sabah) -
Bundan bir mUddct evvel 

görülen lilzum üzerine ve mu -
vakkat bir zaman için her gün 
verilen ekmek mikdarının 375 
gramdan 300 ı,rrama indirildiği 
malfımdur. 1 

Öğrendiğimize göre, gelecek 
ayın başından itibaren ekmek 
mikdannın çoğaltılması muhte
meldir. Kat'i mikdnr henüz 
malfun olmamakla beraber bu -
nun 375 gram olması ihtimal I 
dahilindedir. 

Santos'da Alman 
konsolosu tevkif olundu 

Rio de Janeiro, 7 (A.A.) -
Santosdaki Alman konsolosu i
le diğer mihver tebeala11, Vind 
buck Alman yük gemisı tayfa
larının bir romôrkörl kaçına -
lannı kolaylaştırmak suçundan 
tevkif edılmişlerdir. 

Bu gemi Brezilya tarafından 
mUsadere edilmi ti. Kaçan tay 
falar açık denizde yakalanmış
laı dır. 

Londra, 7 (A.A.) - Taymıs 
gazetesi diyor ki: 

"Sovyet şefleri Hitler taarru
zunun a.cul yükünü Rusya ın 
~ektiği ve müttefiklerin Rusya
ya yeter derecede yardım etme 
diği duygusuna kapılmakta git
tikçe artan bir temayül gös
teriyorlar. Stalin, son gündelık 
emrinde, Alman ordusunu biı 
çok milletlerin deste.ki diğini, 
halbuki Rut.ı ordularrnın buna 
benzer bir yardım görmedığıni 
kaydetmiştir. Şunu belirtmek 
gerektir ki Büyük Bıitnnyıı i 
~in olduğu gibi Amerika Birle
şik hükfunetleri için de harbi 

(Sonu: Sa. 3, • ü. 2 de) 

[A.A. telgraflanndan 
hülisa edilmi,.<:tir.] 

Japon s0zcüsü1 mtlstakhel IJ'a-ı 
pon hareketleri hakkında şua._ 
Jarı Sl')ylemiştir: 

"Avustralya hlıcumlarımıza 
hedef olacakbr. Avustral)a as
ker ve tayyarelerini başk menı 
leketlerc yollayarak müdafaası .. 
nı filen imk3.nsızluştırmı tır . 
A\Ustıalya. 1ngıltereden hı bir 
şı>y beklemeden kanını İngiltere 
için akıtmış ve Uapon muh8.(.>e
rctini mcnetınıstir. Eğeı Avua-
tralya bu tedbiri gen almazsa, 
Japon ordusu hudutları asa
caktır . ., 

üniversiteliler Yurdu 
Parti Genel Sekreteri 

B. Fikri Tüzer'iu beyanatı 

«• '"'urd lTnkapaın eaddeıdle San·~ \·,ıane 
başı yolun11n birle~lfkleı•I yeı11tlP yap• 
Jıu•aktır. 1000 talebt•yl bar11nshrat~k 

olun bu nıüessesenln inşaı::n h;in 
~50 bio lira ayr•lmışlır.•> 

Cilnıhuriyet Halk 1 rti~ı Ge
nel Sekreterı B. Fikrı •rüzerin 
lstanbula gel<lığinı bıı· kaç gün 
evvel yazmıştık. 

Genel Sekreter, bmada bu
lunduğu müddet :zarfında Cüm
huriyct Halk Partisinın Cağal
oğlundaki Merkez binasında ya
pılan müteaddit toplantılara n
yaset ederek Parti isleri hak
kında i?.ahat almıştır. 

Fikri Tüzer bu meyanit C. 
H. P. tarafıııdan unıversıtcıııa 
fakir talebeleri içın yapılmakta 
olan nakdi ) ardım me elesı e 
ve yP kında kuı ulacak "C. H. P. 
Üııiversıtelilt:r yurdu ' na aıt 
ışlerle de alakadar olmıı. tuı. 

l"aril Ge;wl foit~t~"4'ttlttı 
1.>eyanatn 

F ıkri '.riizeı. bu mev~u ctra 
(Sonu Sa. S, t 1 de) 

ET FIYATLBRI 
-------

tv ekalet murahhaslarından müteşek 
kil bir komisyon fiyatlara yeniden 

bir miktar zanı yapılmasını kabı:I c tti ______ ... _____ _ 
1Yeni paralanmız yakında piyasaya cıkaca 

' j Ankara muhabirimız telefonla bildiriyor j 

Bu sene havaların fena. gitmesi k 5 plık ha) vaııl· nn ı. n 
normal va ... .ıyetlerdekı kadRr Urememne rnanı olmustur. 

Gelecek senelerdeki hayvan i.ıretilmesmın norm ı bı• 
hadde getıı ilmesinı lemın etmek maksadıle alakadar vel .. ı t tIC'
r:in murnhhaslarından mürekkep bir komisyon bu meseleler u~· 
nı:ıdeki tetkiklerini tamamlamışlardır. 

Bu komı yonlann vardığı karara göre, kasaplık h, Y' ani -
ra bir miktar daha zam yapılacaktır. Bazırlanaıı hs~cJcı y 
kında vilayetle e bıl<lirilecektir. Bu arada lstanbulaa et ıij' at
lan 9 kuruş artacaktır. 

ltlalıalle nıulıtarlıldarı * Dahiliye Vekaleti, evvelce ilga edilen mahalli muhtar
lıklarını yeniden ih~a etm.ek .için tctkıklere ba.~laınıştır. Mahallı 
muhtarlıkları, yemden ıhtıyaçlara cevap verebilecek bir şekil
de kurulacaktır. Hazırlanmakta olan kanun projesı kısa bir ~a
man 7.arfında Meclise sevkedilecektir. 
Bir Alman uıu11annlsl gell,·or * Öğrendığimire göre, birçok fılmler çevirmi§ olan ve ~a
len Berlin operasının birinci ses artisti olan meş.hur Alman ır. ... 
gaıınisi Ernazak, Kızılay Ankara merkezinin menfaatine k-.ıı,. 
ser vermek lızere memleketimize gelecektir. 

Ernazak, martın 17 sinde !stanbulda ilk konserini verdik
ten sonra martın 21 ve 22 inde .Ankara Paias salonlarında ve 
Ankara Halkevinde iki konser verecektir. 

Yeni paralaı•ımız * Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara merkez müUür :mu.. 
avini Nurettin, bir heyetin ba.şında olara.k Basraya mütevec
cihen hareket etmiştir. Müdür muavinınin bu seyahati, İngilOO
rede basılan ve eskiierile değıştirildikten sonra tcdaville çıka
rılacak olan yeni paralanmızı teselluınden ibarettir. Bu parar 
ları, Cumhur Reısimizin resımleri sü lemektedir. 
Kızılay balosu 

* Bu akşam .Ankara P las salonlarında., Kı . by Ar.bmı. 
merkezi menfaatine, H ciye Vekili B. Şükru Saıac g unun 
himayesinde mulıteşem bır balo v1.:r1lmektedir. 



PAZ R SOHBET/ 

Dıl kaba ay rrına. 
!raşçılara ve 

erdahçılara dair 
Çt'Jlle kal'&flan - Avurt avurt - CıVJldar ve suhılar -

-u.tı kıs. ke8, kata bu!" - Yumruldq ve kamalı kavgalar 
--:. 'r- ıri5i lardı" - Topuktan~ hiddet! - Bugünün tııış-
~71 - Be§t.e hir • ~-Un - öıoor Bey ~ - 1'1iiııkirler 

· - zb,oplar ~ küstalllar - .Kah't'der \:e ~.lar ••• . 
Yazanı SOHBET SEVER 

( 
Ağır işçi 

sınıfı yeniden 
tahdit olundu 

Bir çok k;mselerin 
~ilerindeki ağır işç' 
karneleri yakında 

4 

geri ahnacalt. 

z -- ) -=l SPOR~ 
Şl.-r~-e-i~l.~~~~.~~·~G~.~.~_1-1-.. -h~tJ Dönakıamkiboks y r 1 .., onu u as a ceçmeleri 

b k l N"san ayı içind2 yapıla.cn.k ~ 
_______________ .. ________________ _ 

Dün senelik umumi 
heyet top antısanı yaptı 

------------
idare heyetinin raporu kongre tara-
fuidan meoınuniy~lle tas,.,lp olundu 

a l c l ara lan İstanbul boks ~mpiyonası-
• na iştirak edecek boksörler dün 

dıploma vcrı·ıd· ak~ &yoğıu B.alkevinde ya
" pılan temaslarda seçilmiştir. 

Ha''{evinde yapılan 
_ m1. sim da Bayan ve 
\ . Bay Doktor LOtfO 

"'rdar da hazır bulundu 

Seçilenler şunlardır: 
Sinek siklet: Halit, Melih, 

Recep, Galip. 
Horoz siklet: Taki. 
Tüy siklet: Agop, Necip.· 
HaTü S:klet: Semih, F&.hJ. 

lrfan, Oihan ve Şevket. 
- Yarı orta: Abdi, 

e i kabadayılarına, eski ka- Hele yolda giderlerken öyle 
dmlar: · lif atışları, kelimeleri ezerek. u-

za.taralr.. cümlelere tannan bir -Dilbaz! 
Cim gonnü.J ihtiyarlar da: ahenk vererek söz söyley'.şleri 

GUnde 750 grnm ekmek al
mak hakkını halı olan ağ1r iş
çilerin vaziyetini tetkik etmek 
üzere vilayette, Vali muavıni 
B. Ahmet Kınığm riyaseti al
tında. bir toplantı yapıldığını 
yazmıştık. 

Şirketi llayriyenbı 941 yılı 1 
hesap raporlan okumnt!Ş'tur. 

umumi heyet ıçtımaı dilJa şır- P..aporlar kongre heyeti umu
k~tin Fermen~erdeki idare miye.si tarafından büyilk ibir 
bınasında. blltun hissedarların memnuniyetle tasvip olunmuş 
iştirakile yapılmıştır. \'e .idare heyeti tebrik edilmiş-

Kongre idare meclial reisi B. tir. 

"Yardım Severler Cemiyeti,, 
tarafından yetiştirilen gönüllü 
nastabakıcılara dün Eminönü 
Halkcvi ı:;aJonunda diploma tev
zi edilmi~. 

Ortada: Cevdet, Şerif, Esat, 
Ham, Muhteşem. 

Yan ağır: Köçekoğlu, ~ 
.Ağı.rd.a.: Adil seçilmişlerdir. 

_Çene kavafı! vardır ki. bu kelime girdabm-
l>crlerdL Bunların öyle aV\rlr dan. elimle sağanağından kolay 

avurtla. yumrukla.., tokatla, Jo- kolay kendinizi kurtara.maz.sı-

Necmi Kocata.ş tara.fuıdan a.çıı
mış ve bunu mütcakıp idare he
yetinin blr senelik faaliyet ve 

Bundan sonra 6 alan B. Toplantıya saat 15 te fstik-
Necmi Kocataş idareye mcm- lil.l marşı ile bnşlanmıştır. Bu ı
nuniyetini beyan etmi!' ve önU- dau sonra mektep müdiresi g~ 
rnüzdeki sene daha btiyilk bir nüllü hastabakıcılann yapacak· 
faaliyet gösterilmesi için l!ızım ları vazifelerin önemi hakkında 
gelen bütün tedbirlerin alına- bir nutuk söylemiştir. 

Ba günkü maçlar 

lkıtla, ~ışli oo..,tonla, ta.banca ve Şöyle: 
btc;akla alış veri;.~ yoktu. 

Sokak ortasında, donemcçte, - Milsaadenlzle. pırada bi-
- h ru işim var! 

'..ız.ırrolarda, çag .. noz mey ane-- !Diyecek olsanız, hemen: 
Jerinde, hır, gür çıkarmaktan, - Hikayemin sonu çok tatlı-
bvcaJa,ra kanşmaktan, bulaşık dı.r, u ı. ... 111. tarnamlıuıa,vım 
fıller'ıs burunlarını sokmaktan, ............ ı-ı -
eulularm, cdebsizlerin, cıvıkla- da öyle ... 
9D rahatsW.ıKlan k~da: Diyerek aynlmanıza mini o-

- Uıfı biras kısa kes ulan! lurlar. Sizi ellerinden kaçırma
&'.af& bu! Seni cUnliywe:k de~- ma.k için de kolunu.za girerler, 

mkı sıkı tutarlar. 
k. Nedir bu sululuk? Dikine perdahcılar. tr~ar-

mtap ve ihtarından sonra, (&mıı Sa. ,J, 81'. 3 de) .... lhtaki karafakiyi. :rnasaı- ı _______ .;..._ __ ...;_.. 
IJD tıstlindelri BU bırdağı-
11, bira şışesinl kafalarına fır
la.tmaktan uzak kalmıya. çalışır
lardı. 

Pek zora kalır da, boğuşmak, 
~ ve ka.vga etmek mec
luriyeti hasıl olursa. daha.yaka 
pkaya. tııtuşmadan, silahlar 
lan. edilm~ evvel, tavanda 
uıh bUyük lamba.ya, Jüküse bir 
andalya fırlatıp kırarla.rdı. Or
l&lık karanlık icinde kalınca, 
tu.Dda ıustif&de ederek savuşup 
pterlerdı, - e ki lfr külluı. ~
fi tabirile - kin.5i karaı lardı. 
lalh sever, in :ınlardı bunlar ... 

Şöyle bir sorgu işitir gibi -0lu
ronım: 

- Bunlar ıneHüke miydi! .. 
Hiç !kızmazlar, bir §eye canlan 
akılmaz mıydı 1 
Sıkılmaz olur muydu iıiç! hı

.. oğlu bu ... Cam da sıkılır, k.ı

..,., e kılerin dediltl n gibi, hid
tet topuklarmddn aşardı. Fakat 
Mddet topuk arından aştı diye, 
~ bıça.klannı, tabanca.lan
aı fora edip adam ff şlemezıer, 
cöğüslerinı, kafalannı kurşunla. 
Rlmezlcrdi. lş bu kert.::ye ,.., 1-
Mek lı e bulunduğunu h~J
ter etmez, işi emen gız pa.tır
bwıa. getınrıck, d ilmek ı
Mirleımıck, kafa tutmak, kab .
U.yı.hk taslam ı ıstiyenleri ~ e· 
fa buna yel c e ılen, tabanca. 
le, ka.n1a ıle dt'ğil çenebaz ıkla., 
ban tala.kat le, yaygara ile sus
turmıya çal r • .uı:h \e çok de
fa SUW.tı a. m ., d n venncden 
~leyi ortb erlerdi. Ywn
ruk, bıçak kabalı yılarına, etil 
lalmdayıla.rı g hp g-elırlerdı. 

Dil k badayıJarına Rwnlar: 
- Afto avuk to : 
Derl r, r d : 
- K p usu ne lıifla.r e-

•eoor 1 'lakı yanmd'.1 kaknem 
fib kalır ... Ne ÇCUJ? , ne çenye! 
Bir keıoe- b 1 d. mı, gır f,'lr gi
eeooIT. tiJ.1 ını baraz makas
la.m o rr! 

Diye hayrt>tl rını 27.Jıar eder-
ler, arkasmd n a: 

- Çcnyen pırtı!.. 
yı bastırırlardı. 
Bugün, dil kab yılarından 

IBCr kalmamı br. Bu rtcsil he-

Mi:Ii Piyango 
(B~ tarafa 1 incicla) 

2..000 I~a Kazanan 
Numanlar 

Son bq rakamı : 30741 35024 
53555 69362 7i983 75284 
7854:7 79426 94543 {)9727 
ile biten 4 bilet. 

1.000 Ura K""""D 
Numaralar 

Son~ rakamı : 02470 11789 
12982 14257 19561 23216 
23727 27 402 34630 41225 
51817 55594 557 49 55821 
64791 68135 78101 91502 
95595 994 77 ile biten ' bilet. 
500 Ura lla.zanan Nwm.mlar 

Son dört rakamı : 3584 4092 
8015 ile biten 40 bilet. 

100 Un KN!QD80 NUIDBil'Üar 
Son üç rakamı : 560 938 ile 
biten ~O bilet. 
50 u.. Kaza.nan Nanmnbr 

Son üç ra.füunı : 245 303 794 
ile b.ten 400 bilet. 

1 O Lira lim:ıam NUmoınıa;r 
Son ilti rakamı (54) ile biten 

~000 bilet. 

S Ura JCa-•0 Nwnlar 
Son rakamı (1, 2) ile biten 

tO bin bilet ikramiye alırlar. 
lkııuniY'I N6'<>iere DHşt t! 
2~.000 liralık büytik ıkr ye 

A<l y.ıntanda çılonıştır. 10.0üO 
liralık ikramiyeler Ankara, er 
sin, Hadırnkoy, Çatalca, 5.tY.lO 
liı~lık ikramiyelerden 4 adedi 
İstanbul, birer tanesi Cebclıbe
reket, 2000 liralık fkrami
yderden on altı adedi ls
taıı bul, 6 tancsı Ankara, 3 ta
nroi lzınırdc, 2 tanesi de Ada
na'~ l!.nunımda., birer parçası 
da Ödemiş, Adapazan, Zile, Ti
re, Bursa, A<:ıpayam, Milas, Na
zilli, Kın ·ha.n ve Afyonda .. Bin 
lıralık ikrami~ elerdciı 19 dedi 
İstanbul, 12 tanesi .Ankara, 3 
aacdi Fethiye, Ceyhan, 2 ad~ 
di İzmir, Cebelibereket, Diyar
bakır, Eskişehir, Antakya. ve 
Adanada, 27 p:ırçası da §ehrin 
muhtelif yerlerine çıknı.ıştır. 

aııen hemen münkarız olmuştur. Diğer ta.ra!tan mevkii ve rütbe
l'akat onların ) erine ba,akalan, 61 onu ta okuma yazma öğı eni
=arla, d kme perdahcılar len yaştanberi atla veya tahh· 

Bugüniın tr ~ıl n; eski de- nı.vanla gez'p tozmaya mahk{ım 
~rlerin dil ka J.d yıları nevın- etmi~. Belki yanm asırdaııbe 
den değildir. Bun!ann öyle z rt ri yayan olarak asla gezınti yap 

ına•nıfb. 
s-.ı.rtla ilgileri yoktur. Bunlar, <;i!nkü sa.bık sefir ve ybık 
bir bildikle, bir ahbapla, bir kral naibi imparatorun ilk ıstil 
dostla, yahut yeni, tanıdıkları, raşına ait çocuklann er:ıekb.r 
t<>Ylece ahbap oldukları kimse- hol'ast Nei Ko meclisi alisi aza. 
le kmı olursa olsun, ahbabın sı, 1'.iun Ke ç~ meclisi has ~ 

. Kada~n arkadaşı bi- sı olan Çen • Pei, Ç'in Bal :ıyını.ıı 
r t ele- g-e irdıler mi, on iki büyük ricalinden biri idL 
) lnrıııı hırn.kmazlar. Müte- Kendısini e,•velce tanımış olan 
n .dı;> 11 60Z suylcrlcr, durma- Jean Frazı~, h. Felzc, f;lkl bir 
da.o konuşurlar, kar§illanndaki d...st..lukla ona bat';lı idi "°" Fclı.e 
lAsanlara. nefes aldırmazlar, 0 t=abah Çcn·"'eı·i nin 8011 dere-

Bo tribil.en! kahvelerde rast.. ce fesil bir. il-'ametgflhta e3kisl 
lanwuz y nnız gündür. gibi bir bardak kötil siyah şa
t'am wnı ı , rken, yanını- nı.p içmek Uzere, evine davet et
sa sokulurlar; V\ la §Öyle ıha. nıesini hayretle kabul etmişti. 
fitten söze başlarlar, sonra. ya- Çeu-Pe-i Pekin şehrinin dışına 
Ya§ yavaş pe deyı yükseltirler. çıkmuı?_. Bu fovkalAde bir 
O kadar konu urlar, o kadar ~ydi. 
~ soz soylerler kı, lif arasın- Evet, işte şimdi buradaki 
da: Çeu - Pc - i idi. Fclze ilk ba· 

- Be~te bir y kün ! ~ta çukur yanaklı garip yil • 
Bıle y pmnzl r. Keyfinizi ka- zil, dudaksız ağzı, bakır renkli 

lar. Bu suretle ne rahal ra- hafif sakalı ve bilhassa gözleri 
gazetenizi okuyabilir ve ne tanınmıştı: bu gözler §ekilsiz mi 

kahvenizi ağız tadile içebilir- nasız, göz kapaklannın eişkin
IBinb. liği içine gömülmilJ, hemen he
l Tramvavda, v purda, tı ende men görUlcmezc1i. Fakat onla.r
Me böyledir bwılar ... Bir kere a· dan o kadD.r keskin iki ışılc fış
( ziarını çıp söze başladılar mı, kınyordu hi bir kcıe bu ı ıkla
t kası ı bil d ·n ı lme.z, A - ra ma ı artık onlan 

:n ma'\l ali gıbi u . Tramv y- unutmak k b l ol mazdı. 
"-:uı Beyazıtta inec • ken Eclır- Çeu - P - ı • lam 'erdikten 
., etap ya k ar gıtmiye, Kuz- · ın o ml rına 

cmcu • v ur a.cak d km k 
a.şab l b y 

our o 

Bu toplantıda ağır işçi sınıf
larının yeniden tahdidine .karar 
verilmiştir. Necip Fazıl 

---<>--Vilayet şimdiye kadar ağır 
işçi addolundukları halde, şiın
diden sonra addolunacaklann 
bir listesini ha?Jrlamıştır. Bu 
listeye nazaran kaptanlar, ka -
marotlar, biletçi ve kontrolör -
ler, tahsildarlar, gece bekçileri. 
ustabaşılar. hademeler, müret
tipler , mticellit ve so~ hava 
işlerinde çalışanlar, arabacılar. 
süpürücüler, badanacılar. sanat 
mektebi talebeleri, sucular, mJ 
başirler, ve polisler ağır i3çi 
sayılmıyacaklardır. 

" p M h . . U"T' ara,, u arrırı · ı anN 
cat~ kongreye vaadet:miştir. Bundan sonra yetiştiıilen 91 

iazetesi aloy~ina 
dava açtı 

Halen Şehir Tiy3.trostında 
temsil edilmekte olan (Para) 
piyesinin bir intihal, bir tevarilt 
eseri olduğuna dair bazı gaze.. 
tclerde muharrir Necip Fazıl 
Kı.sakürek ve eseri aleyhinde 
ncşrıyatıı. devam edilmektedir. 
Muharrir Necip Fazıl dün adli
yeye müracaat ederek Tan gır 
zctesi sahibi ve neşriyat ınüdü
rtl Halil LO.tfi Do.düncü ile Ya
şar Çimen aleyhinde neşren tah
kir ve hakaret davası açmıştır. 

Müteakiben yeni idare heyeti hastabakı~ya diplomaları da
eeçimi yapılmıştır. Seçim neti- ğıtılmıştır. Daha sonr-..ı. da Halk 
cesinde idare heyetine yeniden evi temsil kolu tarafından ha
amiral B. Vnsıf Teuıel ile mcc- zırlnnan (Değişmiye0 adam) pi 
lisi umumt b.asından B. Hny - yesl temsil edilerek toplantıya ni 
dar Uzel ~ilmiştir. hayet verilınitir. .Meras"mde 
--- Vali ve Belediye reisi Dr. Lfıtfi 

Vali.,in f etkikleri 
Vali ve Belc.'Ciiye Reisi Doktor 

Uitfi Kırdar, diin belediye fen 

Kırdarla cemiyetin İstanbul 
merke.zl reisi Bayan Hayriye 
Kırdar ve şehrimizdeki bütün 
hastahanelerin ba.şhckimleri bu 
lunmuştur. 

Bunlardan bir kısmının a~r 
i~i karneleri alınmışbr. Diğer
lerinin de peyderpey alınacak· 
tır. 

ve imar müdürlükleri mütehas- İa 
sıslan ile birlikte yeniden inşa şe 1 _ lerl hakkın· 
olunmakta. olan Halıcıoğlu, Ka- da TekaUetlo 

Ozel mahkemaler 
Necip Fazıl bu davada eserin 

bütün tefenila.tile kendisine ait 
olduğunu isbat cdeceğıni söyl&
miştir. 

sıınpaşa ve Gazi Bulvan cadde
lerini teftiş e~tir. Doktor 
Lütfi Kırdar, inşa.abn sür'atle 
ikmali için ala iradarlara emirler 
vermiştir. 

Kurulma işi yakında 

tamamlanacak Bela.,. il dost 
İhtikar suçlarına. bakacak r.----- ---, 

yeni özel mahkemelerin tesisi 
işi tamamlanmaktadır. Bu hu • 
susta şehnmı:zde kurulacak franlı Uaaan, cyyaş seYglllslle 
mahkemelerin ikisinin Gümrük liar•şmak için elinden gele:o b r 
bin~ı içinde, diğer birinın de, ledal.utI•lıgı yapmaktan ••.eklaeılyo.NI 
tJsküdarda kurulmaa karaila.ş-1 "> 
tırılmıştlr. Sirkccıde tutüncillük 7aıı-ıı ı.. bacılık de~\l NllZJlliye evvel! Ha-

Milli korunma. kanunundaki ranh Hasarı, bet aenedenbe:d aanın üzerine yürüdü Sonra da 
dc~işildiğe istinaden kurulacak Tal:sundekl ev noe ~ Na> dOkkAnda buluruıu gazoz ve şar.ıp 
sekiz ihtikar mahkemenin tesi· mıye ile yaşamııktrdır. Geçen ba li~elerin.i viu-Inlt.:re indlrmc!:e b<ııt 
si için 233 bin lira tahsisat ay- koca beş sene zarfında aralarında ladı. Sacı;aça, başb~ geld:ler hi· ı 
nllll.l§tlr. :Mahkemelerin icabın- kızgmlıtı muc.p en \&fak bir bA- raz sonra da soluğu Sultanahmct 
da yerleri değiytirilebıleccktlr. dise bile . çıkmamıştır •. Saadet ku.- birind sulh ~za m:ıhk.emcs nde 

Bu mahkemelerde 92 hakinı. §Unun bUtUn ihUşamüe ba$lanna aldılar. Hlklm B. Resit Işı ıe:ı.: k 
ınüddeıumuıni, ve bu kadar da konduğuna Ye bu ~atm illnl- ettikten sonn rezalet Çlknr c:ık 
zabıt katibi istihdam edilecek- haye ayru tempo .çerisinde ilde- kad:ır sarhoşluk ve blmelı:An1ık 
tir. Hakim, mUdde:umumi vo cegıne lnand klan bir SU"ada me- mclarile Nazmlyenin tevkifine ka-
ubıt katibi gibi müstahdemler aut yuvalarını altüst eda bJr rar verdi. Damcı ve suçlu rruıh-
Ankaradan tayın edilecektir. ko mesele çıkıverdi: Nuınf,7ede Ç&7 keme salonundan çıkar çıkmaz 
ordine.syon heyetinin bu husus- tpt.ıılsından b~ka bir de içki ip- barı:i!verdiler. Hasan hemen dlın-
laki lmı an ile mahkcmlcrin on tll:lsı baş termişti. Kadın her cm, hakime vaz yeli haber verc-
aylık bir ka lrolan olacaktır ve giln Bfleden sonra nindea t'1kı- rek tc'lilr..f kararım ııen almasmı 
bu mahkemelerın masraf ve yor ve ıeç vnkıt burnunu gırm.ı.. rica etti. 

ta.'""inatını tahsis edilen 233 yccck kadar snrh~ d6oO;rordlL 
~ z allı u---· __ ,._~ •M ~ Bfiltiın, şahsi davadan .tcınga-

bin lira karşılayacakbr. av ~ı n.............., e ... 
Mu··stahdcmı"n kadrosunda 100 dı, yalvardı, yekard! olmadı, .,._ tin rezalet çıkarn('ak detccede ı:nr-

r.ılm hd dl d b da kir hcısluk suçunu ortadan kaldıranıı-
liralık iki 80 liralık Uç 70 li- a le 1 n " !.ıuuındu u 
ralık Uç, hakimle 35 li~ I& etmedi ve nihayet mukadder lki· yacnğıın !binnenaleyh tevkif latra-
kiz hikim muavini 70 liralık bet geldi çattı. W IF.k birblde- nnın gert alınma.sına lmkln oı-
sekiz mfiddeiumunJ ve 35 lira- rindcn ayrıldılar... sıadığıru teOıim edınce zavallı A-
lık on, 30 liralık Uç başkatip. Günler geçiyor fakat rı.asan ti- :a:~ :er 

0
:de scvıuwne 11-

14 liralık katip ve 15 liralık ı rlc1k sevgllisin.l bir uırw unuta.-
13 mübaşir istihdam edilecek_ nııyordu. Day0lUUIU7acatını anla- - Gidıyorsun değil mı Naznıi-

ti dı ve barışmak U7.Cn! kadını dQk- ~ Gcl vedalaşal.un. 
r. ' ,...,.._.. ...,_._ D 
Bu suretle mtlstahdemin ad&- , s.Cülilla davet etti. Nazm17e ....,. ... b"erek eline sarıldı. tkuıct b r 

di 92 yi dolduracaktır. Hususi edilen santı.c dükkA.na ıeldl ama kıya c.t de orada koptu. Meğerse 
mahkemelerin Ankara, 1zmir, yine fiW gibi sa~bot bir halde_ Basan 78tllışlıkla kadının yaı atı 
Zonguldak gibi büyük sanayi Kadının avdcU ilzerine kendlııl elin.1 opmilş. Nazmiye ba,ttrrp dur-
merkezlerinde kurulması ka- ı rnur.affer bir kumandan ~m.. 1U7ordu: 
rarlaştırılmıştır. Mahkemelerin de gören Hasan, kadinln bu haJl.. - Yanıyam herif, eç ~ü he-
10 - 15 ğtine kadar açılması ni bilmiyormuş gibi derhal tek· dl. ellmi ~r. ;retlşln imdadJ.. 
muhtemeldir. . dı.re başladı. S:ırhotJlık bU. ara- ma!._ 

tamimi 
Ticaret Vckilcti vilayete bir 

tamim göndcnuiştir. Bu tami
me nazar~o iaşe mev.zuları ile 
bundan sonra münhasıran vila
yet emrinde ıbulunan iaşe teşki
latı meşgul olacaktır. 

Vazifelerini layikile yapabilme
leri için iaşe müdürlükleri yeni
den takviye olunacaktır. 

Bölge ia._."'-C müdürü. B. Miim· 
taz Pek dün vah ve belediye reı
si Dr. Lut!i Kırdar'ı ziyaret e
dırrek bu mesele etrafında. ken
disile goriişmüştür. 

Kömür kavgası 
Sütlücede oturan Natık dün 

evine ki":mür 'alırken, ken
dısindcn evvel kömür almak is
tiyen Abdurrahm.uı ile kavga 1 
etmiştir. Kavga sonundu. başın
dan yaralanan Natık hastaba· 
neye kalclınlın ş, Sl!Çlu hakkuı
da. tahkikata başla.nın.ışbr. 

------o--------
Muhtelis bir tahsrldaran 

muhakemesi 
Kasımpaşa belediye şubesi 

1 

tahsildarı Mustafa Bora, bun- 1 
dan bir kaç ay evvel mUkellef· 
lerde.n t..-ıhsil ettiği vergileri e· 
sas deftere kaydederken ek~f k 
kaydetmiştir. Ayrıca defterdo 
tahrıfat yapmak sureti e de 
zimmetine 81 küsür lira geçir 
miştir. 

Mustafanııı dunışma&1na dün 
2 inci ağır ceza mah?\cmesin le 
ba lanmıştır. Suçlu, k m:ı da 
çocuğunun ha8ta ol 1 ı ';ınu on
Jara ilaç almak rnak · :1ııe btı i
şi yaptığını suy1emiştir. 

Dinlenen şahitleri mliteakip 
evrakın tetkiki için du? uşma. 
başka güo~ bu akı im ıştır. 

Bugün lik maçlarına her iki 
stadda da devam edilecektir, 
l•~nerba.h!:e Sttlılbnda.: 

Fener bahçe - Ta.kaim; Fefa .. 
Sülcymaniye. 
Şc.rcf Stadmdu.: 

Beykoz - Beyoğluspor; Gala
tasaray - lstanbulspor takımla.o 
n .karşılaşacaklardır. 

-----ı ı «---
Gümrük ve inhisarlar 

Vekilinin 'tetkikleri 
Bir kaç gündenberi şe.lırınu. 

de bulunan Gümrük ve lnhısa.r
lar Vekili B. Raif Karndcruz, 
dün İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünde tetkiklerine devam et
miştir. Vekil, bir kaç güne ka
dar Ankaraya a vdot edeee.k tir. 

Dün gec~ki 
yangınlar 

BOyOkadada 3 ev y· ndı 

Biiyiikadada Pancur sokar 
ğında 4 numaralı Ye ü katlı 
ahşap gomlekçi Yorgi~c ait ev
de çıkan bir yangın bu evi t.ar 
mamen yak kt:an so.ıra ya.ıla
rındnki 6 ve 8 ı umar ali cvlcrtt 
de sırayot ederek bn'lları d& 
kısmen yakmıstır. 'l'ahkikat. 
deYam olunma! tadır . * Çakınakçılarda Vnl<le ha
nının bod:'\lm katında bulw an 
talaşlar tutuşmuşsa da vaktin
de yetişen itfaiye tarafından 
deı"iıal söndilrülmiiştür. * Kumk pıda S. nk soka-
ğında A usU!.fu alihiıı 1.3 numa
ralı ap::ı.rtım.."Ulclı diın ya.ngııı 
çıkmı!rtır. Y angln apartımanın 
alt daki fınnuı, bacasının ~ 
du dı~11 tahtaların tutu rnası yü
zıiıı ı çıl ı .s ve itf U) e tarı.
ün' n s·· \irili 1t:. ... · •. Biııa 
17 .000 hr.aya sigortalıdır. * Erninöoünde Bakırcılarda 
1ranlı Scfiharun 9 numaralı ~ 
v nd c! ~· n mangal civarında m. 
h elb elerln tut ımasıle va.n .ıı. 
c1knuştlr. Ateş •tfaı.}e taraı n-· 
dan söndürülmüştür. 

Bir Papas tra.m ay 
altında ezildi ve ö 
Dün gece Taksiml f P 

tr 1m ay ka?.aaı o IP \ 

şın la ir papaz ezılc ıi 
tür. 

Beyo,..lunda bır kfli1'ede 
pazlık ) p n n na) •• al'"' 
ce Be diye gazinosu onu ele 
tramvaya a.tl:ınıa:k ıstemifrtir. 
Bu csıı Ja şapkasını dti~N'n 
papaz, tc ı ar ınmek is c n e 
de muvaffak olamıyarak tı• :m-

s VA 
vayın altına düşmüştür. İki a

tiftikler ve alUnh, gümüşlü ör- yağı birden kesilen papaz Ee
tüier altında ka) boluyordu. Bil- yoğlu hastahane~ nde ölmüştür. 
tün salon geniş ve şahane bir Vatman yn.kala.narak tahkikata 
i8tıra t yata lan, tam mi - başlan ıştır. 

~ Ye.zan: Claade FanOıe 

tekrar selim vererek ve kapı-

... - .......... ::::--·...-..:-- ·:::.· ..-... ~ ·--
-8 -

nın sol tarafını göstererek, 
an'anelerlne uygun bir dılle: 

- İlk defa içeri girmek '8 • 
refini bahfediniz! Dedi 

- Nasıl ccsa ret ederim f 
Diye Felze, daha. derin 111&

JA.m verdi. ÇUnkfi o evvelce teş.. 
rifat kitabını okumuştu. Koo
füçyüs bu teşrifat için "Kalbin 
hissiyatı,, der ve bir Çinli ilim 
adamı ile hakikf dostluk test. 
etmek istiyen herkesin bu ki
tabı okWll8Sl muhakkak llzıın.. 
dır. 

Çeu - Pe • i misafirintn yerin
de cevabım işitince memnuni
yeUe gilldU ve UçQncll defa ae
lamlayarak: 

- Dk defa içeri ıtrm.et 11• 
refini bahşediniz! 

Diye tekrarladı. Felze de: 
·- Nasıl cesaret ederim! Di

ye tekrar etti. 
Neden sonra ve 80ll bir 18l"U' 

üzerine davete icabet ederek 
içeri gird.L 

Dört basamaktan geçılerek 
birinci salona çıkılıyordu. Çe.a • 
Pe - i , ora terb · yesi icabı sa~
da:ı:i · rerek misaf irme soldan 
yol veriyordu: 

- Yürümek liitfônda babı· 
nunuz.. 

Derken Felze gene: 
- Nasıl cesaret ederim! .. 
Diye cevap verdi ve bu aet. 

fWlU da. ilive etti: 
- Siz ~enim daha yafh w 

daha kimil kardegim deji1 ml
ainiz? 

Çeu - Pei reddetti: 
- Siz beni pek Jlbei?e Q. 

kanyorsmıuz!. 
Fakat Felze ınecbar olarak 

yüksek sesle: 
- Tabii, hayır!.. Böyle I* 

feY nasıl milm.ldhı olur! lhtı. 
yarlığa gelince ben herkesten 
sizin şerefli yaşınmn yetmif 
Uçtl geçtiğini işittim; halbuld 
Bizln küçüçilk kardeşiniz, ben. 
boş yere elli iki seııedfl'ı fu!a 
JBpmış değilim. 

Çeu - Pei kemer!ndeki t..,ı.. 
nata vurarak: 

- Bakın, dedi. la Y eşen ki
tlbl yenidir, halbuki benim w
velce bir merd taşım vardı. 

Şimdi, Lu vilayetinin filom
tu <Yani Konfüçyüs) bir gün 
Çeu Kong'a bu Yeşenin nede:ı 
kemal d mele oldugunu ve me.rd 
taşırun neden kemal demek ol
madı~ nı izah etti! Şu yeni ta-
Jl kıymetli değil mi '1 Eski -

Çeviren: tllıami Sala ~ı 
a kıymetsiz, itibarsız bir şey 
değil miydı? Ben sizi aynen 
Y~ıe mukayese ediyorum, 
kendimi de merd tqı Ue • 

Felze: 
- Ben liyık değilim! Diye 

cevap verdi. 
Fakat üç defa reddetmiş 01 • 

masına rağmen sol tarclfa geç· 
t1 Ye basa.maktan "ihtiram 
lllftkiinde,, çıktı. 

Jatpon zevkine uygun bir şe
kilde boş ve çıplak olan birinci 
•.!oau utwı•ı.ğıma gt::Çti1Pr. N .. 
ha:Yftte sık bir perde ikinci s:ı.
Jcınu örtüyor&ı. 

Ceu - Pe - i perdenin kenarı
m sağ eliyle tuttu ve kaldırdı: 

- Ağır ağır yllrll~' de
di. 

- Gayet hı.:lı ytlrQyeeeğim! 
Diye Felze cevap verdi. (Ya

vaş ~ürüme« yalrııa büyUk a
damlara madh:ıı·~tur. Ç:ıh .. k 
y6rüme1c ise ka~ı~dakine bir 
aygı alameti addfldilir.) 

Fakat Felze eşiği geçincu bir 
adım atb ve dı..rdo .• 

İkinci salon Çin zevkine uy
gun olarak nefis hahlarla da
yalı. dö eliydi. Öyle ki üstün -
de yürüyecek bir nokta yoktu. 
Çnkü bütün tatamıler mubte
mmı kadifeler, ipekler, krepler, 

nasile bir divanhaneden ba,ka ----
bir ,,ey deği di. 

Dört duvar sarı set.enle kap- ry - ~ 
hy~. Ycr?en Gı::ana k.;.dar hep- en 1 a wa 11 
eı ı~enmış ve uzerierı yukarı- ~,.~ 
dan aea::bya doğru sıyah ipek- AbONE BEDELf 
le yazılmış felsefi hikmetlerle 
doluydu. 

Tavanda bir pencere aydın
lığı döken ye.'li menckse r :nkli 
fenerler asılıydı. Şimale b. KJ n 
kösede nadıde taşla.r ve m~ en-
ler scrpilmis bır sanduka s- 1 
tilnde, ko!,ulu Malar i ınde in
san Loyıından büyük b"r B da 
heyk li gülüyordu. Ab nozdan 
fildişinden, kırmızı reçmedet1 
yapılma kilçük masalar Ustun -
de bir buhurdan, bir sıcak 
rap kasesi ve .antika fayaustruı 
bir kaplan dunıyordu. 1 

Yeri örten ipeklilerin ta.m or
tası odu, sedef lb"r tepsı için 
gümüş kakmalı bir kaptan n.I 
vi. Kelebek ve yeşil ıu ·neli 
nekler arasuıda tüllenen b 
afyon ! bası yiıkscl"yordu P, 
alev y · "k gibi titrıyordu. 
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• • .,..,.,....,.""'r ı t e ı er 
yurdu 
(Baııt:ua.fı l incide) 

fmda kendisile görüşen bir ar
kadaşımıza dün, şu beyanatta 
bulunmuştur: 
"- b:ıııbuJda bulunduğum 

sıradlı., Wııversiteli fakir tale
belere-yapılan nakcll yardım işi
le ve açıiması mukarrar C. H. 
P. Ün.iversitelller yurdu ile ya
kından menul oldum. Yurd i -
çin en münasip yeri Vali Liıtfi 
Kırdarla ~raeerce seçtik. Yw·d 
binası Unkapanı carldesile Sa
r-~!1ıı.nebaşınm biı b!rini katet
tikleri yerde yapılacaktır. 

Evvelce karar!a.,';tırıldığı gi
bi, yurdun haddi istiabisı 1000 
talebe lizcrine hesaplanmış ~ 
)!unun için 550,000 lira tahsisat 
e.ynlmı,tır. Bina talebe için 
her türlü konforu haiz olacak
tır. 

Üniven..itelilerimizi.n bu mü -
him derd ııi halletrıek için Par
timiz hi<: bir fedakarlıktan çe
kiomemi.<tir. 

Yurd. ı<elecek ders yılına ye
tl~tirilecektir. 1.sta,,bu11a daha 
bil' kaç gün kaldıktan sonra 
Ankaraya avdet edl'C('ğim." 

Pasifik'te 
(Bat tarafı 1 incJ Nyfafl) 

habere göre, Japon kuvvetleri 
Bııitrnzorg'a ula~tıktan sonra 
Batavya il Bandc.eng'in arasrn
d· diişınan kuvvetlerinin ric'ıd 
yolu kesilr iştir. 
Oa~-anın D " işııııesi Gün Mes&k<d 

Japon ,;skerl müşahitlerine 
göre, Cu a müdafaasının yık.1-
ması bir gün meselesuıden iba
ret kal.m .şt:r. Holland., muka
vemeti, J 10 saat sün:n bir yıl
mım ruıı .ıınden sonı·a adamın 
doğu mert.ez ve batı sahillerin
de köprüb:ı.şlan tCRL~ eclilnıesi 
tizerine ali amete uğraın~tır. 

Fillpiııl<'rtle 
Ameri "<a harbiye nazırlığının 

tebliğiııae deniliyor ki: "Düş, 
manın Bataan'da hiçbir faallye
ti olmaıaıştır. Japon lntalarm
dan müıel.kep, nisb~•t>n kiıçilk 
bir te~kil, Mindora :<dasında ı\:a
lap:ında karaya ~ıkmışttr. 

Mindanao ada·rnda Zanboan· 
ga civannda ke-"'' kullan ara
aında fa,;ııa.b savaı;la.r olmuş-

tur. 1 
Bir Tay-yanı Gemisi &tın.idi 

E 
Hindistan 
meselesi 

Çörçil meclist 
beyanatta 

- bu.unacak 
Berile, 7 (A.A.) ~ Önümilz

deki ha.ftaı ba§ında avam kıı.ına
rasmda liindist= hakkında ya
pıl.a.cak olan deme<:, Hindistan 
=ı .Ameri tarafından değil., 
Churchill tar.ıtından söylenece
ği için Londrada daha. büyük 
bir merakla beklenmektedir. 

Jonrnal de Geneve'in Londra 
muhabirine göre, M. Clıwtihill I 
tara.fıı:ıdan izah edilecek olan 
plii.ıı, Hind m üssillerinin kral 

YENi SAI;A l 

S hhat 
Anta.yadaki tetkiklerinde 
memnuniyet e bahse • 

ıyor 

Antafya. 1 (A.A.)• - Sıhhat 
ve lçt!1iıtl Muavenet Vekili Dr. 
Hullısi '.A.lataş §U beyanatta bu
lunmu§tur: 

"- Antalyayı ilk defa gör
dfun ve. hummalı bir umran i-ı 
lcrleyiş vaziyeti içinde buldum. 
Dığer işler gibi Sıhhat Vekaleti
ni alii.kalan<lıran mevzuların da. 
büyük bir sevgi ile t:ıthik edil
mesini dikkatle ve memnuniyet
le takip ettim: Antalya.ya tek
rar gelmiye fırsat düşerse ya-

pılmakta olan bu kuvvetll um
ra:n eserletiniıı başarılımş veya 
ilerlemiş ve Ege den.izinin · in
cisi güzel Antalyayı daha ma
mur göreceğime emin bulıınu
yorum. Kıymetli Vali H§.şim lş
caııı muvaffak eserile pek ya
kından tanırım. Burada da isa
belli faa !iyetlerine yeniden v, 
yerinde şahit oldum. Çok kısr 
bir z,manda lıeı kesin gönnel 
istediği bu güzellikler artmış o 
lacaktır." 

Vidin ıı:ehziııd'.e . .. .... n. anca muhfin 
zayiat •ar 

Sofy:ı, 7 (A.A.f- Tuna neh- · 
rı tekrar yükse.lmeğe başl mış
tır. Vidinda durum vahimdir_ 
~elıir tamamen tahliye ediltııiş
<ir. Antrepolardaki nıal stokla
mı içerlere süratle taşımak 
ılzere bütün taşıtlara el kon
'11Ştur. 

Bilhassa Vid'n bölgesinde io-

naibinin icra konseyine daha • • 
büyük mikyasta iştirakine da.ir Polonya ı a§vek:ııh Frar.sada Alman 

a eyhtarlığı 
devam eciyor 
Zürih, 7 (A.A.) - Telepre& 

Alme...-ı. haberler ajansına göre 
Lile'deki Alman istihbarat ser
visine mensup bir kadın bir kaç 
gün evvel kama ile öldürülınüı; 
tür. 

',,..nca bazı zayiat olduğu anla
şılıyor. Şimııli Bulgaristana ye
ni bir soJuk dalgası hücum et
miş, su baslamna uğrayanlann 
durumunu büsbütün güçleııtir -
miştir. 

oiacaktır. Hindista.n nazırlığının Al 
lağvedileceği, yalıut Uindicıta- manyaya 
nın İngiliz impanıtorluğunun di· gidecek 
ğer azaları yanında veyahut D<>-

Kral V illin' d.ı 

. Sofya, 7 (A.A.) - Kral Bo- 1 
rıs alınan yardım tedb:rlerini 
yerinde l,;izzat tetkik etmek Ü•'. 
zere Vidin bijJgesine gitmiştir. , 

minyonbr nazırlı,,<Tuıda yer a.la- Londra. 7 ~A.A.)_ - Daily 
ca.ğı hakkında. henüz; bir ~ Sketsh gazetesrne gure, .. gene
) oktur. ral Skorsky, yakında cümhur • 

re' si Rın;veti ile görüşmek üı.e
re Birleı;ik Aınerikaya gidecek

Dük D'Aosta gömüldü 
Nairobi, 7 (A.A.) - DUk 

d'Aosta bugünkü cumartesi gü-1 
nli İngiliz ve İtalyaıı subayla-! 
rı ııın h uzurile ve askeri mera - ı 
simle Nairobi askeri mezarlıgı
na gömülmü~tiir. ı 

tngiliz generali Pratt ve İtal- ı 
yan gener~li Nıısi, ayinden son
,a müteveı:taya son selll.ını ver
mişlerdir. 

Rusya milttefi ki .. rdgn · 
na tstiyor? 

C~w.UJ 1 hıclde) 

kazanm· k \e emnivetii bir suth 
kurmak h.ısusurıda Rusya mü-1 
na.<;ı;·betleriııin hayati bır elıem-J 
miyetı vardır. Rusya miittefik· 
i<ı · •len ne ıstı yor? Şınıdiye 
kadar yapılan yardımın deva
nunı ·? Büyük Britanya diğer si
pa r »;'erden daha fa da ehem- 1 
m · · t vererek bu isteği yerine 
getiı mekte teı eJdüt etmiyecek-

1 
tir." 

tir. 

l\' acar Başveki • 
istifamı etti 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Of!: 
Başvekil M. La<lislas de Bar -
dossi'nin hastalık aebebile şim
dilik vazife üa edemiyecoğ:i res 

Başvekilin kabinenin istifa. 
men bildiriliyor. 
smı verdiği siyasi mahfillerde 
rivayet edilınek\.ediı·. Haber he
nüz teyid edilmemiştir. 

ihtihar vahaları 

Şehirdeki Alınan kumandanı 
mukabele olınak üzere bütün 
kahvehanelerle eğlence yerleri
nin kııpatılınasıni emretmiş ve 

Bulgar dahiliye nazırı Ga.b
r~v•kiı1'., no Vıdinu geldiği bil
dirilmektedir. 

Cordell Hull 
mücrim Martın ı~ sine k~dar Amerikan Hariciye Nazırı 
~eydana çıkmadıgı takdirde istifa mı e::l3cek? 
bı~ takım Yahudilerle komünist Madrid 7 (A.A.) _ V . _ 
lerın kurşuna dizileceklerini ve- ' :aşıııg 

k d - sürül" tonda.o gelen haoorlere göre ha.-
ya şar a ognı ·· eooklerini riciye nnzırı "'1. Cordell Hull'iin 
ilan etmi§tir. Mutaarrızın tev - yakmdtı istifa edeceğine dair şa
kıfme yarayacak olan h berler yialar dolaşmaktadır. 
verenlere 100 bin frank mükiı- M; Cordell Hull fazb. uh 
f t dllmi" ti • m a.. a vaaae ş r. fazakar alma.k.la tahtio edilmek-

tedir. 
Sirkecide Nöbethane cadde

sinde otomobil tamirciliği ya-
pan Hayri ile Talat bir otomobil 19 h:rsızfık vakasınıo Vaşington, 7 (A..A.) - iM. 
mııhruti dişlisini 90 liraya sa- kahramanı dün 
tarken yak•l•nmıştır. Suçlular 
dünkü duruşmaları neticesinde mahküm oldu 
50 şer lira para, 7 şer gün müd- Beylerbeyinde oturan sabı-

Rooscvdt, harp şilrasını içti
ma.a ça.ğmnıştır. Tahmin edil
diğine göre, bu davetin sebebi, 
strateji ve malzeme meseieleri
nin müzakeresjdi.r-

detle hapis cezasına ve 10 gün kı1;ıı. hırsızlardan Koço, şetui
miiddetle dükkanlannın kapa- mızın muhtelif semtfoıinde 
tılmasına mahkiım edllmişler- üstiiste 19 hırsızlık yapmıştır_ 
dir. Şimd:ye kadar şehrimizde A · E.1 • p * Kağıthancde bıı.kkallılı: y:ı- tesadüf edilen hırsızların hep_ ZlZ mısrı aşa 
pıın Osman dükkanındaki 4 çu- sinin fevkinde bir kabiliyet gös serbest bırakıldı 
va! şekere beyanname verme- teren suçlu, 8 inci asliye ceza Kahire, 7 (A.A.) - Geçen 

• 
·cena:ıe erı 

{l!aştıu-a ı 1 iıtcl ...asfada) 
Viehy, 7 (A.A.) - P~ 

İngilizle;ı: tarafmd:m bombalan
ması l:ıet.icesuıde ökınlerin gö
mülme töreni miinasebctile Ma
reşal Peta.iu'in bir jı okuıı
muştur. M ·da ezciiııı!e denili
yor ki: 

"Sizlerden uzakta g~a
rıını sUın yıı~laruuzla karıştıra
mama k tan doğan derin bir e
sef ıçinde isterdim ki bu sa:ı 
ve<la anında hepinıiz;e ait olan 
bu lrurbanlann mezarları üze
rindıe Fr8rns3nıp, bütiln Fransa
nın si7.inle yanyana buluııduğu
nu hissedesiniz. 

(Bru;tarafı l ı i 
!eri dil nndruı ı.urtar.ıı ı ı·. 

A.:ı Z::J l.ı.tı l-e I>.e!tt::mnu 
Stokholm'den Ofi J:ı:.hlirıyıı.ı:
Skand.inavi.ska 'relegrn~. ı~ 

tarafından ve ilen babe g;ı..j 
re, Alınanlann 1 ey 1 üJ ı~.... aııJ 
ilkkinun 1941 e k;\dar b" ilııl 
cephelerde ölü ve y. Jı v :a.J 
yıp olarak verdik! ri z-ı.r!J:ı~ 
985.055 subay ve en:llr. Buıılıı.r-1 
dan 750 bini yaralıdır ve ço~ 
iyj..leşmi ·tir, 

1 
Ukk' un 194.1 den mart 1943! 

ye- kadar olan zayiat ltıFI dola.yı.~ı 
sile nisbeten fazla olmust r. 

Alma.ıılann 22 ha.ziran 1() U 
den 1 il kii.ııun 1042 ye kiıdar/ 
R wıyadaki kayıp gwı; ükı 
vasatisi bin ilii., 3600 yaralı 
210 kayıptır. Kış aylan içindıF 
ayni vıısaü kabul edilebilir. 

P.nsl&r Aima.n tlnöoı,.... 
Giyiyormuş 

D.N.R. nlıı saliı.hiyetli 

kaynaktan öğrendı~ ne gö~ 

doğu cepheı;inin birçok yerlerın..ı 
de Sovyet hücum ve kesif k'ıv~ 

O gecenin fecayiine ait tafsi- veUeri Almıın askeri ünifnrmruıt 
18.t dimağla.rımıztla ne ka<lar taşıyarak esir d ti,."Dlilşlu-w r. 
büyük tesir bıraktı ki, du:ı duk-
larımızı üade edecek kelime bu
lamıyorum. Bombalar sokakları 
sildi gupürdü. Mahalleler yoke
dildi. Aileler ma.bvold , çocuk-

Ameri a 

hır beşiklerinden mecarlarııın Nevyork, 7 (J>-.-A.) - Beş 
intikal ettiler." erkekle bir kadın cıısusluf< ıı-

Mare;:ıal, §Öyle devam etmek- <:U ile itbam edilmisler<fr. Bu, 
tadir: . 

1 
Birleşik Amerikanın h~rbe , • 

"Fram<ız askerkırini ölüme ri!ıindenberi ilk ca,usluk mu
karşı gitmekte •yalnız başına ha kemesidir. 
bırakan, iki sene sonra soğuk- Suçluların hepRi Alman neı>
kanlı bu k:ıırarla onların aley- l!nden olan Amı rikahlardlr. 
hine dönen eski miitt ikin cü- 0 nJ • i tt.i.k' · • • .u~ ar, e" e ,e.-, as erı ma. 
rümleri hakkında tarih hükmü- Ifunatı Almaııyaya bildirnıi;,ler' 
nü verecektir." dir. Suçluların faııliyeti haq> 

Mesaj, şu cilınle ile bitmel..-te- ilanından evvelki zamana ait o1.J 
dir: dugundan ltiç bir rnilm ceza8' 
"Şimdi sizler, başşehrin ölil- verilmemiştir. 

leri, elem içindeki bütün Fı-an- ı ----<>----
san~ .ukasıııd1n ağladığı siz- K a 8 fer e--ı· ..... 
]er, olum çanlarınızın seslerini on y •. •• 
dinliyerek ebedi ahret uykusuna de e.ır.-"r, • 
dalııı.ız-'' ~ 

ispanyada bahriye 
nazırlığına yeni tahsisat I 

verildi 
l\.fadrit, 7 (A.A.) -- Bahri-: 

ye nazırlığına 200 milyon pe -
çat:ı.lık munzam tahsisat veril
miştir. Mevcut gemilerin mode
rnleştirilmesi ve denız üsleri -
o.in genişletilmesi bahis mev
zuudur. 

Ankara, 7 (A.A.) Haleı 
Ankııradan pa7.artesi ra,.,,a ,1ı,. 
cuma ve pazar günleri saa• 
15,20 de klkan trenle temin e
dilmekte olan Konya m\ı 3SC· 
batının 10.3.1!'142 tarilımd i -
tibaren Ankaradan a.yui gı ın
lerde fakat saat 13.25 te kal 
kan trenle temin edileceği "' 
bu katara Konya yol ·ulan i in 
her suuftan yerlt ri ihtiva edeıı 
bir yolcu araba~ının da wrile
ceği haber alınmıştır. 

Tokyoya göre Yeni Gine çık
larında Japon tayyareleri tara
fından 21 şubatta ağır hasara 
llğrat • 1 düşman tayyare ge
ınisi ba mıştır. Ifav ıcl n alınan 
resimlere göre bu ta vyaı·e ge
misi y<"ni tipte ve ot'" hacimde
dir. Bundan başka Japon hava j 
kuvvetleri 27 çub; tt · Bali açık
larında bir dilt;man tayyare ge· 
misinı· h bomba is.ıbet ettirmiş
tir. G ı.ıidc buluf' n 30 tayyare 
ak§ alr·uştır. Genu yı.aııa yat-, 
mıştır. 

Fakat Rusya bundaıı daha faz 
Jasını ist:yor. Atiantik dcmccı- 1

1 

nirı de gösterdigi gibi B .. yük 
Brilu.nya ve Birleşik Anıe ika, 
,;el~teki enıniy .. tlpri için 
u"rssıyorlar. Sovyet Rl'~y•.nın 
<la ayııı kaygııyu gö. t"mıe i l:.ı.· ı 
bıldir. Stalin Rusy nın hedefi
nin Almanl•rı kendi tnm·akla -
rından çıkarmak olduğullu söy
lemiş ve bir Sov:yet za.frrinin 
A H"pada ye..ni bir eı:npeı valizm 
kurıılma3ıaa fımil olaca?'ına da
ır endi· eri ortnda·ı kal !ırmak 
ı~te.r.ı ictir. ActAK 11nl~"l]Mı;;tır 

1 
ki Rı.byaııııı ~mnivetı t,. i~ e 
dilemeı:se Avrupanııı emniyetini 
kurmak da ın1kiiıısız<lır. Büviik. 
Brit:ı.nyaııın $,}aseti hRl"!l ve 
sulh •.amanlarında m'•eoı;irdir. 
Fa.kat B~yÜ.< Britıııı.vıııın b:r 
Avrupa devleti olma'<:'·1 beraber 
ıngi!ı.~ce konJşan u11nr-t.ier ca
"1İ!ll'l'lln menfaatl.,rilc alak:ıdar 
olmak mecbur:yetinde olduğunu 
da ur·utmamalıdır. lıı!';illere, A
mor~k1 v Rııs.y3.'1Ui en P.ıkı an· 
la•rna ba ·ı, -'Jı. biı bid~.ı.ıe sa
rılı aları lazm,d•r. Ve lngiliz 
gi~ıa.~etinin şu alJ:rla bu anlaşma· 
)n \'tk etınrsi de fevkalade 
ehcmmiye ... lif1ir." 1 

ın.iş \•e yüksek fiyatla satmak mahkeınesinde yapılıın dUnkü haziranda Mısırd:ı.n kaçmağa 
istcmi.'jtir. Suçlu yakalan~ ve duruşması sonw1da işlediği her teı;ebbüs eden ve tevkif edilen =====================-----
dünkü duruşm'1& sonıında 50

1 

suça verilen cezalann içtimaı Mısır ordusu eski müfettişi A
lirıı para. 7 gün müddetle ha- neticesinde 15 s.:me hapııe malı- z.iz Elmısri paşa. serbest bıra-

1ııı;i!tere müttt>fi:.Jeıiııi 
~yo,'rıtWj 

Japon hükfunetı sözcilsü, 1n
giltertın'Jı Hollanda Hindistanı 
1'e A vustralyaya karşı tuttuğu 
harekPl lar:oı hakkı,ıd .. d-.:mi§
tir ki: 

"İnı:;i!~ere, Avu~tı·Hlyalı ve 
Oavalı .,ilah arkud· ~la.mu keu-ı 
di mnka deratlaru kı C'tr'lcyi . 
dahı ko.ay buluyor. l,~üıı -ü en 
nazik l ir dak•l ııla \ rt\•el'in 
geri ça:\rılmıu;ı · ;~. lngiltcre, 
liollan<L Hin• li .ıu ile A td
raly· ' mı - dd •ll rrna t k 
ve ln~:I' benciliği uğrı.ınUa kur
ban g;tnriş memlekf'tfcrin uzun 
listı sı rıe ilave edilmiş oldukla
rını .ınlatmıştır. 

pis cezasına ve 15 gün müddet- kiım edilmiştir. kılmıQ•ı 'lt .. r. 
le de dükkanının kapatılıııa.sına' _."ııımı••••••••••••'•••••••lllıı. mahkfun edılmiştir. ..--* Beşiktaşta İııkele gazino
su sahibi Halil ga.tinosunda ~ l 
sandık şeker sa.klıyarak beyan
name vermentiştir. 

Suçlu dünkü duruşması. so-ı 
nunda. 2!5 lira para ccza.'Ulla ve 
sakladığı 9 sandık şekerin mü
saderesine malıl~iım edilmiştir. * Beyoğlunda Ekspres gazi
nosunda mez.ııeilik yapıı.n pano
yot fazla fiyatla balık yumurta
sı satarken yaka,Jaıunış ve ihti
kar mahkem~e teslim edil
miştir. 

1!l U - 2 Shıema Vı!ıınn Biriclk T tJ R K F 1 L M 1 

* Ka.sımpaşada ha.mallık ya-
P1"1 Ahmet 600 gramlık bir ek- Evvelki sene "ŞEHVET KURBANI" filminde olduğu gibi yine 
meği 35 kuruşa satarken yaka
l&nnııtı ve ihtikar mal1kemesine · 
verilmiştir. İPEK ve MELE sinemalarında birden 

göstcril~eh tir. 
Filmin ilk iraesi Şerefine 11 Mart Çarşanba ak.'l8Jll! 

ELE K Sinemasında verilecek Gala 
müsameres1tlin biletleri şimdiden 

satılmaktadır. 

* Fatihte kasap İhsan fazla 
fiyatla et sat.vken yakalanmış
tır. Suçlu dlin 5 lira para ceza
sı ve 7 gün müdetle dükkanının 

1 
kapatılmasına mahklı.ın edilmiş-

tu. 1iıı'll .... ~ .......................... ,...,. .... .;z 

-- rfHlih beni büyük c1ii~ır , ......... ........._~~..,..,.... ..,.. ,........, ._. ._,.. ~=•"'• m a n .-..ı• 0 

~~'ı ı;;s"fk%cidu~:~~ııl.~':!ı~ j TEFRİKA z ETi• MUSAu • y AZAN 

gökyüzündeki rakiplerimiz bizi 
~aşırtmak için o yıldızı kısa bir 
zaman içın söndürmiiŞlerdir. / 

dosll• .., ına kavuı;tt.ı du. Belki 
1 

1. ' M. ZEK~ :: ili. 
dltşnı n \f ö li, kı7.ı-. )• No: 100 1 O G lJ. • ının ciL1 lint' derın:-•n v ~ dcn;.t K 
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Mus., ""' yuna 'i('niik geıinınez- __ , ....,.,,..., 'I Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı--- • -> 
di. .. 

D ye ,.; ylendı ve karısına dö
nerek: 

- Yme ııenin dediğin oldu 
Asiye, ılcdi. Çocuğıın ~mini Mu
sa koy.ıuğn. Bu i. ·m çok bo
tuma git i. öteki Mu•anın ver
diği kor~ ıyu da iız!'rimden def
etti. 

Asiye. ''{{oca aptal!" der gibi 
kocamıur vuzüne manalı bir bıı
kış fırlat _ ve çocukla m<'..jlgııl 
olnııya b: .Jadı. 

Firavuı , o uğur~ur. riiyayı 
gördüğü ;ecedenocri daima ü
ıtüntülü ' -ırak oturduğu ta..lılı
ııa geçıp _uruldu. Bu sefer ka
tiyen üzi'ntülü de~! i. Bilii.kis 
g-ayet ferah ve neşeliydi. Divan 
kuruJnıasıru, cadılaı ın da top
lantıya iştirak etmesini emretti. 
ll:erkes gelip yerli yerine otw-
.ıl.uktan sonra Fiı avım ayağa. 
kalktı. Kahinlere, alim ve mu
ahbirlere hitaben· 

- Ey benim h ~ııdılanm ! 

Musa koymıya karar ver iğimiz 
bu çocuğ,ın tükl.<r -ü, se,.gili 
kızımın yaralar nı d r' al iyi et
ti. Ne k·ıd"r b~iıtiyrır olduğüLDu 
g;iı üyor:,uııuz. Ditn gece büyük 
· J.JlJmU~n da k.ı.utnlJw.n. 

illi derttcıı birden kurtulm k az 
saadet değıldır. V•ı Je sizi af
fetmeyip ö!diil'ts y hın şimdi 
çaresiz bir hıılde ksranııı du
rurdum. Dundan böy.'e has ben
de 0rinı ol r .. k daima yanımda 
k" l"°'ılk>U:tl' .. Enıredıyonım: He 
piııize ıoaha.ne hil'atla.r verildin! 

Cadılıır. sevinecekleri yeıue 
müteessir oldular. Başta b~vc
zir Haman olduğu halde na?.ır
lar, diğer d~vlet adamları da 
cııdi~eye dü.5tüler_ Fakat Nil 
nehrinde bulunan çocuk yiiziin
deıı SPvincn Firavunun key;fiııi 
bozroıyn cesaret edemiyıırek ııes 
~ık:ırmadılar. 

F"r vun, yli7lorde beliren 
dişel ı · g1ir··nce ilplıelendl! o. 
turduğı.ı yerden bıığ:ırdı: 

Başvezir ıı.yağa kalktı. Kafa 
tutar gibi bir sesle: 

- Sevincini7.e i§tirak etmek
te mazuruz sultanım! 

Diye bağırdı. Firavun, me
rakla sordu: 

-Neden? 
- Çünkü biz bu çocuğuo o 

çocuk olduğunu zanned lyorıız. 
Eminiz ki anası, W.Qı\sı uzun 
m üdet saklayamıyııcaklanna ka 
naat getirerek büyük düşmanı
mızı bir sandığa koyuıı nehre 
atmışlardır. Tesadüf de onu si
zin elinize düşürmüştür. Buna 
başka mana verilemez. 

Flra. v un, Hiimarun iddiasını 
akla yakın buldu, Cadılamı da 
aynı fikirde olup olmadığını an
lamak için bir tanesine ~t 
etti: 

- Sen de söyle bakalım! Has 
veıtlrim Haman eğri mi düşünü
yor, doğru mu? 

C:ıdı, aya.,a kalkarak cevap 
verdi: 

- Fakat nehirden bir çocuk 
çıka.cağını, kızınım derı.iuıe der
man oli&cağı nı bana siz haber 
vertfuU,.. :;,undi de en~ ediyor
sunuz! 

- Bu hususla haklısınız, 
sultanım! Lakin bu çocuğun 
korktugunuz çocuk olup olamı
yacağına dair biı şey söyleme
dik. Ancak bu ço<:uğun zamanın 
e • disi ola.cııgını haber V'erdik. 
üst a.I.ı bizce malum değil
dir. Asıl maksat, sevgili kızını
zın derdine derman bulmaktı. 
l3Q ınakaat hasıl olduktan sonra 
mesele kalmamııı demektir. Ço
cuğu yaşatmak teblaikeli ola
bilir. 

- İyi a.ııııı:ıa düşmanım ala.ıı 
çocuğun yıldızı sönmedi mi? 

- Söndil. .. 
- Y ı!Uızın sönmesi büyük 

düşmanımın öldiiğüııe alamet 
değil midir? 

Firavun, bu k;ı.da.ı: izaha.ti ka- ı 
fi gördiL Baska bir şey sQrm:ı. / 
d.an Uıht:ını terketti. Hiddetlc-A-ı 
w.yenın yanına döndü: 

- Bu çocuk., düşı:ııanun olan 
t>Ocuktur! dedi. Zaten bunun J 
böyle olduğu isminden anlıışlı- . 
Y?r. ()nu da diğer çocuklar gi- ' 
bi boga.zla.nııya veya bir cellAda 
öldürtnılyıe mecburum! , 

Asiye, kuca,,.3-ında mı.şıl ıuııııI. 1 
uyuyan Muaayı bağrına bastı: 

- Bunu öldürmiye hakkın 
yııktur Velit! Kızınıı.7.ııı derdine 
c!<ırman olan bu çocuk; anası, 
lıabrısı tarafına n ter.kedilmiş 
ve artık benim ~cuğum olmuş-
tur. 

- Bu, dcı:ece merhametli ve 
ııefk::.tli olmak doğru değildir, 
Asıye ! Cadı kullarım bu çocu
ğun hakiki Musa olduğunu söy
lUyorlar. Başve-.Urim Hiunaıı da 
a,yni iddiadıı ... 

- Ben de bu çocuğun hakiki 
usa olmadığını iddia ediyo - ı 

nı:ın. E-ğer bu çocuk hakiki Mu
• olmuş olsııydı, kızımızın der
dhıe derman ohıııuıdı. B:JU'.s ,,_ 
nun ölmcnini ve senin evlfı.t a.cı-

ile kıvranınanı isterdi. 

Buaün M E L E K sin m .. sında 
Roıneo Julyet ve Pygmalyon şahe><Pri.,riıım unutulına:ı: yıldızı 

LESLİE HOVAR D 
ve İNGRİD BERGI\ P 1 

tarafındaıı iJalıi bir surette ibda edikn, ihtir r.I:!. 
&§kııı r nıanı 

I! 1 

ılgın bır 

Nefis, .A§k, Mu.siki ve Y-Uksek Heyecan Sahes ·ri 
FUıne ilave ol.arak : \'ENEZUh.L.LA Renkli &y h, Filmi 

ve REN.t{Lİ lKl MAlJS AlAVİ TUNA 
U.ıgün sııat ll de tNıziliitlı matine. 

~ .......................... lmll .. ı:R• .. ,! ____ _ 
BlGON 

TA K s i M sin masında 
Bütün gönüllere sa.adet ve ıztırabi. tattıracak, h ka.lbte aşkın 
en i1Ahi d~tanııu ya.şataca.k a.hlW lı yat v ge~ filml . 

ELMA 1 ZELi 
Türkçe Söz'· - Arapça Şaıkılı 

llk Tllrkçe sesli "t.sTANiBUL SO- • , 
Baş roldBKAK" lan filminde b:ışrolil alanAzıze Emır 

Mısırın en meşhur yıltlızlarından 
Emsalsiz biJ: n~vxıı_ .. Ahlaki bir r ... İbret almacak ijaJıne-

1eı:: ..... Kadın, _ıçkı.ve ı;efo.hat alemleri... Lüks ve a&ri bayatın iç
yuzu... Kab1re;un goz. ~ıru.ıtu·ıcı salonla.rı_nd <ı.; cihanşümul 
lsk~ndenye plaJla.rında g=eran eJen hakıki ııU- vak"a. .. Her
k:Sı .. teshır ed~k Şark mwıikis~io en_ ate~:i şarkılan ... Bütün 
g<m.ill ve kalblen mestedccck Iiı.lıuti n~gmder. ruh okşayıcı bir 
müzik ... Herkes tarafuıdao tckı·ar goıü!ebilınesi iç_in bu film 

yalnız bfr ha.ıla daha gösterilecektir. 
Seanslar: 1 • 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da. Yer bulmak içııı lfıtfım 

seans saatlerinde gelinmesi. 
Bugiiıl saa~ 11 oo t.eoziıntlı matimı_ 

BUGtJN 

ŞA 
Sinemasında 

Seyircileri merak ~ he~ 
içinde bırakan bir fl]m. __ 

~ulusal cinayetlere mevzu teşkıl eden bir dram ... Cemiyeti" 
mucadele eden teh!i.keli bir kadın.. Facia aşklar ve ca.sıuıluk 

or 
L a Muthe ar Oertzen diye b '2'ırdı. San'atırıızda ~ös-. 

terdiginiz liyakatta.n dolayı he-1 
'.Pınızi takdir ve tC" rik ed ı"m. 
.Söyl tl )ni2 ,.cç · Nıi n lıri ı 
~ bır çocuk bulduk. İfolllini 

Ne var? Ne oldu? Sevin i
m" niçin ictira.k etmiyorsunuz? 
Ceva.n veriıı! Ceva.o ver H~ıuan ! 

- Doğru düşünUyo sulta-
nım! Her ih llmalo karşı bu '<"" 
Cllltu da. ka.Uetmak Wıındır! 

- Dil: manuı=n öldüjünc 
buuıla.n daha kuvvetli a.lii.met o
!ıı.nıaz. Likiıı o yıl ımı bir mLld· 
d~t sonıa te craı- pada.tnıyacağı.· 
aı nıısıl Jrest.irelııiiirjz? Bel&i-

~'iravun, bir kahkaha savur- Mutlaka .,tir nüz.. 
m•ktan ken.disini alıı.m:ıdı: Bugün saat 11 d teı • lı nı:ı.uae. 

' <Ar- -ı '--••••1;ııa•••••••meı:ıııısml2:lı:?'Z!~~=~~· 



rAzAN• 11.s. Lnrwe' TEFRiKA No:-11 Münakalat Vekilinin 1 Askerlik ı1ıer1: 
RÜ-K ALI 1 gazetee!&ıY!!~1 --!.-~-1ın-.... -~e-1:_:'_:_r~ ~ 

,.. .. ,, 1 den tedbirleri alakadadarla. mü.. hizmete davet 
-994'94• Nakil we iktibas hakkı mahfuzdur l....... zake;e ~~ Vapul'lan ' '· TUm. Askerlik d.ıirulrıden: 

1 ...,.... Halig va.purlannm tamiri çok 1 - K~ ve K:ıyseri eskerlill 

l'l1l1 var değil mi 1 · dlre. gı"bi '11'1nn'l ,.lanıp gidiyordu. Bilet Ucretlerinde yapılan bli- sae doğumlu Jhtiyat jımdan.oalar. 
·- Baba, benim d6 acmazl~~ tırtmaya tu~ bir pmaıı - eaash bir surette yapıJ.mıfb.r. mmtaıca K. hb bölgesinden 

3~ 
h "' - • - k J t - Diyarbakır askerlik .mıntab 

~
- Eh t.. "" ;-ü.J __ ..... _ Bir Wrlü kı$kacından urtu a- yWt tenzilAt neticesinde yolcu 
_ .Fakat bP.n, .Arnawtoğluna mıyordu. nakliyatının derhal iki mh;1l K. hğı bölgesinden: 3211, '24, 32.7 
ak olsam ..&eler ağrenbim on- Anıa vut~u. hasmını :iliıbtl· arttığı görWmtişttir. doiumlu ihtiyat jandarmaları. 
n. diğine '311rdU, yirmi beş adım Tamir Ve ı... Jl'adyeU 3 - Er-Lurum askerlik mmbkn 

Baş, db;, nezle, grip, romatizma 
ı - Bu mflmkfin delD ld,.. oğ.. sonra ç.engelleyerek btıki1p ~- Fabrikalaınmızuı tamir ve fn. :ıt. lığı bölıesinden: a!26, 328. 329

' 
tam.. Sen daha ki'cükBllnf. bna aldı. Ve bekletm.eden kiiıı. - şa kabiliyetleri ....ıı.t-.Jr derece- 830 

ve 
331 doğwnl\l ~at jandar-

'""' pehli kUn .J'UA- malan talim ve ~e maDadile 
( - Güreşlerini .eyret8eln li- teledi. Koskoca. vanı • dedir. Kısa. bir za.mandıt bir\,~k celp ve sevk edileceklerdir. 
fi .. Ba~ ufak bir seyıMifte bir te ile kaldırdı ve askıya. aldı. geınllerinıhin tamirlerinin ve ~ _ Yukanda ilin olunan böl&e-

Nevralji, Kırılıldı ve BQtCn ~i/rılarınızıderhal keser 
icabında günde 3 kaşe ahnablllr, Her yerde pull~ kutulan ısrarla lstaytni2. 

bG şey kaptım.. Şöyle bir.· an için. ~!'':18'"~.pes havuzl:a.ma ieleıinin yapıldığı 
• - .f...ma., o da mtmkftn değil.. bekledj. Etmedigını gonınce tetkikat neticesinde görillmüş.. lıer halkından olup da htaobulda 

. . . ~ .... ''' . ,.•. . ~"'- . ··.ı· . , . : ... : . .: •. ' • .... ....... : . .. ,.. 

&ınlar, yahıu Kırkpınara geli- künteyi aşırdı. . ti1r. ... 7abancı şubelerde ktıyıtlı mükellcl- lniÖY --:::.:Ml 
'worıar .. Pek nadir olarak bu.an .Arnavut.oğlu gallbiJet:1emen- Deak 'Dcaret ııeldıelıl 1ertn h<?men kayıtlı oldukları ya- RADYO PRC"DAIJj 
la SeldrıiğP. g:<?Jirler. nasını çaktı. Deniz Ticaret mektebinin bu- ~cı-t~~~a:ür::7::11~r hak- ~!1 llJ 

.Arnavutoğlu, ayağa kalktık- Dalgıç Ahmet, olduğu yer- günkü durumu çok iyidir. Bu landa knnuni muamele :vııpılacağı - 8 MART 1942 ~ 
tan iki dakika sonra hasmını den benzi sararmış mahcup bir mektep Cumhuriyet idaremizin iLfo olunur. 
b.ir ıında ve kaşla göz ara.sıuda halde kalktı. Hasmile mu.safa. - Türk bahriyelileri için kıymetli 
tek çapraz. budama ile altına a- ha. ederek ayrıldı. bir e.seri olmuştur. 
lhvt'rdi. Koca Dalgıç bir hamam Arnavutoğlu, meydau~aıı a~- POl!lta, Tt>lgru.f, ve Telefon 
bohçat'..ı gibi olduğu yere otur- nlırken gü~c;e da.ha gırmemış İşlerimiz 
ınuştu. gibiydi. Taze ve canlı bulu- Posta, telgraf ve telefon ida-

Yörük, bir oyun daha öğren- nuyordu. relerimizin işleri iki üç misli art-
mişti. Arnavutoğhmun tek çap- Yörük Ali, olduğu yerde du· mı~tır. Bu yüzden doğan zorluk
nzı babasının ve diğ~r pehlivan ramıyordu, bayılmıştı. ..Ama- lan karşılamak için tedbirler 
1a1 m yaptıklan gibi değildi. Ar vutoğluna! .. Babasına mutema- almıya mecburuz. Askerlik va
navutoğlu çaprru:a girmeden diyen: . ~ zifelerini üaya çağrılmış olan 
lıasnıının göğsünün, midesinin, - Baba, benı Arnavutoglu • posta, telgraf memurlarımızın 
.karnının üzerine olanca ağırlık na götür.. yerlerine yenilerini bulmakta 
te kuvvetle çarptıktan sonra Diye söylenip 91Zlanıyordu. çok zahmet çekiyonız. Yeni ıme
burlayordu. Bu, mühimdi. Evve- Babası da: murlarımızm ve bilhassa bayan 
18. basınını sarsıyor, zorluyor. - Oğlum, dur bakalım .. Şim- memurların kabiliyetlerinden ve 
ve ueı-semleştiriyordu. di olma?>.. Akşam!. işlerine karşı g&ıterdilderi bağ-

Ondan sonra budayıp bir - Ş:mdi gidelim.. lılıktan memnunuz. 
anda ultına alıverdi. Yörük A- ı - Olmaz oğlum!. Güreş Telefon şetH>kemiz tamamen 
li bunu da sezip kapmıştı. Se - bt!k1iyol' o, şimdi, bakalım mey- mahmill bir haldedir. Yaptığım 
vfoiyordu, babasına: dandakilor ne olacak?. Akşam tE-tkikler neticesinde ~ki abone-

- Vallah, yarın Tosunköy- götürtirUrm ~ni.. leri.mfaden telefonlannı terke-
fUyü çok sUrmeden yeneceğim. Diye ikna edebildi. Arada:ı denJer olmadıkça yeni talepleri 
Neler öğrendim bugün... Ya- iki ı,;a.al geçti, i\<: saat geçtı. karşılamanın imkansız olduğu-
f}aS!n Arnavutoğlu.. Dalgıç Be.ş saat oldu. Akşam yaklaştı. nu anladım. 
Ahmet, kabasoğan be!. Aşlar pişti. Dömifina!_e kalan - İflta.nbul santrallarını tevsi 
.AnıavutoO-lu fevkalnd ... <>- Jar bireı· kere daha gureşecek - etmek lazımdır. 

c , " 
IYUnlar yapıyordu. Katiyen ken lerdi. y • • • •• Denıiryollan 1!)~ri 
dini yormuyor, güreşin zoru- Amavutogluna. Sıllo duştu. Devlet Demiryolları, Hayd:rr-
nu, ha.mallığını hasmına veri- Sillo, o zamanın en meşhur peh- pn.._.c:ıa ve Sirkeci işletmeleri mun
yordu. Yörük Ali, buna el& dik- 1ivanlanndandı . Sonra A~avut- tazam çalışıyorlar. Yeniden al-
kat etmişti. oğluna na?.aran da gençtı. l dığımız bıw tedbirlerle gittikçe 
Amavutoğlunun en bilyilk Süloyu, Kavasoğlu Koca fb - ı artan kara na.kliyat işlerimizi 

meziyeti güreşi hasmına taşıt- ı rahim, öl\ince ma.ğli'ıp ebnişti. uınzime gayret ediyoruz. 
masıydı. Katiyen kendini yor- 1'akat J...rnavııtoğlu ile Sülonun Ziraat Sfıfttbeıtik Fullyeti 
mazdı. Hamlelerini boşuna • gürFsi yoktu. YE>.ni tutuşuyorlar GünUn en .mühim meselesi o-
yapmnzdı. Açık gördil mü \'C riı. lan ve hükflmetin çok ehem.mi-
Yilzde yü.z kanaat etti mi der - suıo, <;ok sallı ve iri bir a- yet verdiği 7.iraat seferberliğine 
hal savardı. Ve netice alıncaya damdı. Aynı ?.amanda da tetik- Devlet Demiryollan da. iştirak · 
kadar en son kuvvetini sa.rfe - ti. Arnnvutoğlu ile güreşi ala- etmiştir. İdn.re(e yapılan ha7lr
üerei. Beyhude ye,re ve hiçe kalı olacaktı. Herkes ondan lıklar sayesinde 1019 dönümü 
hareket etmezdi. bahsediyordu. patates, 1640 dönümü de muh-

1'te Yörük Ali <le Arnavut - Fakat Arııavut.oğlu, kafalar - telif hububat olmak üzere ve 
oğlunun bu cihetino de dikkat da öyle bir yer etmişti ki, SU - cem.an 2659 dönümlük kışlık 
etm4Jti. Bunu berkos yapamaz- !onun Arnavutoğlunu yenmeı:ıi - z..~iat yapılmıştır. 
dı. FevkalAde usta ve 7.eki ol - ne kimse imkan vermiyordu. İşçiye Bedava öğle Yf'.meği 
mak 18zımdı. 1 Meğer kazaya gele.. Veriliyor 

Yörük Ali, babasına d&~k Yörük AJi, gözlerini dört ac:· Deniz Yollan fabrikal:ı.nnda 
bunu söyledi: mıştı . Stilo, va.ıgıç Ahmede de 1 şubattan itibaren öğle yemek-

- Baba, gUreşi hep hasmına bcnzenl'iyordu. Daha c;evik, da- lerinin fabrikalarca temini çok 
t&şıbyor. Hiç kendini yor.mu· ha ada.leli, daha kıncı ve yır - ı iyi netice venniştir. Milli Şefin 
yor. tıcı hır adamdı. Hain bakışla - işçikrimizin ifışelerinin temini 

Çalık da: rı vanlı. Arnavutoğlunu. yiye - hususunda kömfu· ha.vzasuıda. 
- Oğlum .. Asıl pehlivanlık cek gibi bakıyordu. vermi& oldukları ilk emrin me-

bu.. Fakat bunu bilmek başka, ArnaYUtoğlu, SUlonun yaııın- ' sut neticesi burada ela. çok kl8Q 
tatbik etmek yine ba.~ka.. Ar- da ~ım kalınışb. Fakat Ar- bir zam4lnda. görülmüştUr." 
nawtoğlu, tatbik ediyor bWlu.. navutoğlunda bir hassa vardı. 

Pazar Sohbeti 

* 
gından: 

F.c-.Laeı Tğm, A. thsan og, Ritvan 
(:i6967), e< uıeı Tğm. M. Suphı oğ. I 
Abdülkadir (38416)1 Tb. Tğm. Rıuı. 

og. Bülent Terc:m 331 (48946), Vt. 
Tlrn. Arü oğ. M. Halıt 307 (S333), 
Yd, P. ı•toı. CeWeWa .Dcipnar 
(41'1Q2). 

* 

8.30 Pı·og.ı·etm. 

8.33 Halil 
ı J8.W Dıms 

orkeırtnw 

program JS.•5 Ziraat 
a. 45 Ajnns saati. 

bal:ıerleri. 1 Ul.55 Fasıl 
9.00 Paı-cal:tr, heyeti 

mnrljlar (ı>l) li.80 Ajans 
9.15 
9.30 Evin saati 

12.30 Program 
12.33 Ber.ıbel' 

tilrkiller. 
12.45 Ajans 

haberleri. 
J9.ü Komll)Dla 
19.55 Şan solo-

ıan. 

20.15 Tabiat ana. 
Emin6nU yerli M. fJ. den: 
2/626 P. Atfm. All Rıza oglu ı. hnbcrleri. 1

20.30 Şarkı ve 
torküler. 

21,lC Temsil. 
21.35 Dans 

Hakkı 319 (39941 ), 2/644 P. Atğm. ı 13.00 Karır,ık 
Ahmet oglu Hakkı 326 ( 48084), şarkıla,·. 
4/146 top. At!{ı11. İsmail oğlu A, 13.30 S:ılon musikisi (pl 

22.30 Ajans Hıımdi 316 (23924 ), 4/271 tup. Atğm. ı oı·l<eı.-tra.-.ı 
Osına11 oğlu Sabit 326 (42046), 1~.30 22.45 

22.50 Program. 4/34() top. Atjinı. Emin oğlu A. N11- 18,00 Pı·ogt'aln. 
<'i 319 (31205), 9/ıoa s. il. Ml. Me. I ------------
Ahmet otıu Yusuf 299 (318-28), Yeni neşriyat: 
9/180 S. 8. MI. Me. Hlbnl oğlu B. 

Tevtik 300 (318-4), ı Son Sadrazamlar 
Bu ııuba7lann acele ol.ırak sııbc- k'll 

:re gelmeleri llln oıunur. ve Başve t er 

* 
! - Vçü.ncli dıt -
1 Yakın zaman tarihile iştigal ede-

8eyoBla Yeril As. ,ubes.lnden: ı 

Pıyade teğmen Rııuf oğ. Emm To-1 
:ı-.an Kadıliöy (52091) sı··ele t-uhe1e 
mürm~. (4120) 

* EME'Kl-1 ve YEDEK SUBAYLARLA 

ASKERl MENIURLARI 

fUBEYE DAVET 

&e~ikta, Aa. Şubeoinden: 

Pe$iktaş Askerlik şubtııdncle kayıt
lı benilz yq haddine uğr:ımıımış olnn 
cmdtli ve yed~k (e:ılti t.Abirle birin
<.'i ve ikinci snıf ihtiyat znbitan ile 
mcmw ni askeriye) subaylarla ns
kcri memurların senelik yoldamal.arı 

rek bir çok kıymetli eserler vücu -
da getiren Mehmet Zeki Pakalın 

bundan evvel birinci ve ikin<.i cilt
lerini neşrettiği "Son Sadrazamlar 
ve Başvekll~r" adlı eserinin üçiln
<.'Ü cildini de bu defa bastırm.ı§br. 

Hamdi, Ahm~t Vefik ve &ıdık 
Paşaları ihtiva eden bu cilt de öte-
kiJr:r kadıır mühimdir. Hamdi ve 
Sndık Paşnlann hnyatı Ahmet Ve
fik Paşaya niıobeten sönfik ise de 
bunların hassaü:n sadrazamlıkları 
zamanında mühim h!ıdiı!eler 

yan etmiştir. nvsiye ederiz. 
cerc-· 

nn 15 Şubat 942 güntınden lübaren I L A N 
~nnmış ve 15 Mnrt 942 a~mı 

nfhn)et bulacaktır. Yoklam:ı günle- Mot.örlü Kara Nakil Vasdalttn 
ri haftanm Cwnartetl guııü hariç di- Cemiyetinden 
ğP.r günler saat 9 dan lll e kııdnr n-
.şal:ıda yazıh ve5ikalar1a birlikte bjz- 26 Şubat 1942 tarihinde Ce-
zııt müracaat edeceklerdir. miyet merkezinde aktolunan 
ı. C:rnek!ı eubay ve menıurtar: heyeti umumiye ictiınaında ek-
Aı Nül.us hüviyet ı·u~.<l:ınmın tas- seriyet hasıl olınaoığında.n 12/ 

dikli sureti. 3/ 1942 perşenbe günü saat (14) 
B) :Maae resmi senedi (berat). den (16) ya kadar Beyoğlunda 
C) Varsa askerl ik vesikoıı:ı. Nuri Ziya sokağındaki Cumhu-
D) Her hangi bir fen .şubf!sinde riyet Halk Partisi kaza merkezi 

ihf•rns yapmış ise diploması. salonunda ikinci bir wuumi he-Dedi. Güre~ girdikten sonra E]lı}er ve 
Dalgıç, yanm saat güreşten ayrılır. Ağır hasımlarından 

BOllra aoluma.ğa başlamıştı. Gü- I farzo1unmazdı. Bu, hassa her 
reşi bir hamal gibi taşıdığı i- pehlivana müyesser değildi. İş
çin solumuştu. Arn.avutoğlu1 te Arnavutoğlunun vücudunda 1 

yabancı t;ibi duruyordu. Has- böyle bir hassai mümtaze de I 

F ) tki adet 5X6 etındındn ' '<•l.iika- yet toplantısı yapılacağından 
(B.ıı tarafı 2 inci sayfada) lık !oWJr&f. bilumum azanın hazır bulunma-

• 11, Yedek wblıy ve aakert memurlar: lan lüzumu ilan olunur. 

mına ense bağlamış bir eliyle vardı. 
de göğslinün ve karnının bağ - Amavutoğlu. hiç aldırmı.yor -
lannı sürerek hafif masajlı- du. Kazan dibinde güzelce yağ

dan birkaç kalite daha yüksek- A) Nüfus hüviyet cü7.danımn ta.c;- RUZNAME: 
tir. Ötekilerden bazan kurtul- d'Jdi sureti ı _ 1941 yılı çalışma ı'tlporu. 
mak nasip olduğu halde, bunla- F) Askerlik vesiknsı (terhis tez- 2 - 1941 yılı hesabatın tet-
rın elinden kurtulmanın imkinı ker~si, ~ edek subay diploması) kilti ve idare heyetinin ibrası. 
yoktur. Bir kere kolunuza. gir- (,) li<!r hangi bir ren şubesinde 3 - Nizamnamenin tadili. 

Sayıcı Ayar Memuru Aramyor 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tilnel 
işletmeleri Umum Müdürlüğiinden: 

tşlctm.elerimiz elektrik kısmı D1Ü rteriler dairesi, feıı FJbesi içia ~ 
de 300 ile 400 kurutıa kadar {l~ verilmek suretile üç &ayıcı aynr mel 
mmuna ibtiyaç vardır • 

A.c;kerlikle al.A'kası bulunmayan istckli1erin niifus hllviy~t l!'.•zd:ın\ 

bllsrıübal kAğıdı, &atlık raporu, iki fotoğraf ve imdiye kadar c;.tlıştıkla~ 
rı yerlerden almış olduklnrı hi.-Jı)(:t rnüddeti \'eı.ılk ..ı lan ile birllkh.' 9-3-9-d 
t. r ihinde 81\tıt 14 de işletmclerlınizln Metro h<.111111111 alt lrntındıılu 2'at ,~ .. 
lcri ve sicj] müdürlliğüna mlirncaatlaı ı lüwmu bilrUriliı·. (3181) 

Üsküdar Asherlik Şubesi 
Başkanlığınaan: 

l - Şu~mizde kayıtlı buhJııaıı ımılı'ıl wbay 11t- eratla şehıt yetimı\
rlnln 942 yılı yokl..-ıma~ 16 Mart 942 tarıhmde b.'lŞI<ınnc:ık ve 25 Ni. .. ~11 
942 ak~mına kadar devam t'deccktır. 

2 - Malul ırubay "e eratın ırr:poı-, mna,; resmı sem~i. nurut ı m ıy••t 
ciızifaru tütiln ikramiye cuzd,ııılnrile, ~·tıit yetiıııleı·ııı;ı. is.? n Ufus hiıv • .ot 
cüzdanııu tülfüı ıkmmiye diwanı "C •ıı.1n • ıılm ıktq ıse •11. ,~ <:\' d nlıırıle. 

birlikte .511be1c müracaat cdccekleı-dir. 

3 - Yoklmna b'Ünleri hariç olmak ıı~ı e her ıı:nn ogkfün ıı,.ıı« ııı ıı• 
lJ,30 dan sonra 17 ye kndnr yapıhıc ak VP bu uım:ınlru- harl<'iııde ycıkla

DUiya 11elmi.1 olaular kabul edllmiyc< ,,ktlr. 

, 4 - Mal01 aubny ve ernhn yokloıın&1< 1 ayın tck :gılııl t-rnYıc ı' ~•ııt 

yetimlerinin ise ayın c;ifl günlerinde yuk;1u1n gfr•:ierilmiş l•lan .. mııı:,•ılıırcM 
)iapıl.ı:ıcaklu'. 

5 - Yok}AmA mıiddcii Zl!rfıtıda ta~rada buh.ırı,•nlar bulunıltıkl, r. ııı:ı

hallin nahiye müdilrliJıliindcn tasdıl:li tahkiki lıiiviyt>t ilmuhabforlerılı.• f;ıır

lik1.e tütün ikraıuiye cüulımlannı !f•Jlıcye göııclerdıklcı:i hıkdird,· yokl.ııııA

ları yapılacak ve ikramiye d1:•.d:mlnrı yine keııcillerine i.ıde edilt>• l•t'r. 
6 - Yokwma mlldck>tı zarfmd;ı nıtu·a4,aat etmi)'l'.nlcr bıUH~ıre ı ı.- hıııır, 

talep ve idlaşmda bulunnmıya<.!nkl.adll'. c:;ı2 ı) 

Muhammt>n bedeli (:ntlô) lirn olan 17öXG5 mim cl:>'adıml.ı v, ~ 
heri l,5 volt ve :i5 ohm tnkııt.ıııd.a 2000 ı;rH-!t kuru pil (23/3/ l ~12 :w .u 1.t"il 
ıs~u saat (H} On dörtte Haydnrr~do Gnr binası dahllindı·hı Kuınıs

~ t.-u-af:mdaıı a<;1k eksiltın~ u u.l.lle satııı alıııac.-aktır. 
Bu işe girmek istiyenfor n (277) lirn ( 50) kmu:;-,Juk fiiUvuk.uıt ıeull· 

ant ve kanunun tay.i.n ettiti "'->StıikW: liırllkıe ekı;ilimt> gilrıiı .sn:• 1111 k:ırl~• 

~misyona müracaatları 11\ıımdır. 

Bu ile ait ~meler KnıniS.)'NIA~n p:crasıt olarak d .. ğ tılın~ •.,rlıı . 

f!IOli2) 

====================;:::========-=========== ~~~ ____-:: 
Selimige Tiimen .Askeı·/ik daiı-esiııden 

Dairemize baelı yabımcı Kadıkoy, K rn lal , Ad:ılar, Şile şub<>lc ı ı.de 

yabancı knyıtlı bulunan 325, 826, 327, 3"!1. 329, 330, aSJ flO!!UmlU J:,nd; r• 
ma ııratı talim için Rilfıh altına nlımıc:: ıtlarından ııcclc 1rn;> ı • bulundııl':la
n y;ıbancı askerlik şubcleıinc ilrnnıet 1<6•~ dı v,, ııi;fus cüıdanhırılt• l ı-r.ıtJC·r 
baş ,·urmaları ~ bu ilanın celp yt"rfoe kaim oldu~nun b • lınınt>t>ı11! ve 
davete icabet etmiyenler 11;."tkkmda as~t>rhk kanununun nınddei mnhsu58.ıa• 
wn tatbik edileceğinin bilinmesi. (2418 - :Hı:>.) yordu. Bu, bir masaj sonu de- landı. Dua yerine geldi. 

ğildi. Kimbilir neye hazırlanı - Nihayet güreşe çıktılar. Ka -
yordu. pıştılar. Sülo, ~-Ok sert ve deli· 

diler mi, medet Allah, .kabil de- Jht.;as yapJDıŞ ise cliploması. 4 - İdare heyeti 8.za.Ja.rının 
ğil salıverm.ezler. D) Sahhi sub.:ıyl.arın diploma ve nısıf ~imi. ======================================-.: 

İçlerinde şiire, edebiyata me- fnfü:ns n~sikası ==================== 
Sonra Arııavutoğlu, ense bağ dolu sa.lmıya başladı. Anıavut

ladığı zaman başını ters tara - oğlu, sakindi, basınının hamle
h çeviriyor, hasmına bakını· lerini kolaylıkla savuruyor veı 
yordu. Onu tanımamış olan defediyordu. Açı,Jc bulursa der
pehlivanlar, avanaklığına vere - haJ şimşek süratile giriyordu. 
rek derhal mal bulmuş mağri- Yörük Ali, heyecanda idi. 
bi gibi Uzerine atılırlardı. Fakat Süloyu çok sert gördüğü için 
onu Dalgıç gıbi tanıyanlar eli- üzüliiyordu. Arnavutoğlunun. 1 ni bile sürmezlerdi. w b k w 

Çü"n.kü, bakmıyan Arnavut- bozulacagından, ir amya ug- 1 rayacağından Urkmüştü. Baba. -
oğlunun, ensedeki eli i.deta bir sına: 
göz gibiydi. En ufak hareketi sert' 
bile bu elile hissederdi. Hasmı - Baba, bu, Sülo, çok .. 
ha l g · ddetl - Öyledir o ... 

meye geçer eçmez şı e - Sülo, ne ayarda pehlivan!. 
mukabele eder ve bozardı. Dal-
gıç Ahmet, Arnavutoğlunun - Ta.ı::ı Kavasoğlu ayarın-

bu hassasiyetini bildiği için da:_ Ne diyorsun baba? 
boşuna hamle etmiyordu. Bu _ Öyle ama, Kavasoğlu onu 
da, Yörii.k Alinin dikkat naza.- k 
ruıı çekmişti. AlelAca.ip bir du· bir ere yenmiştir. 1ki de be-

rabere güreşleri var .. 
ruştu. - Demek Dalgıça bememi-
Amavutoğlu, dimdik duru- yor .. 

yordu. Bir ayağını hasmının _ Yo.. Dalgıç Ahmet, bun _ 
önüne kırarak desteklemiş. O - lardan bir, hatta iki gömlek 1 
bür ayağım ela dimdik dilde- a,~ğı pehlivandır. 1 
miş eğilmeden vaziyet almıştı. _ Arnavutoğlu, yenilecek 

Halbuki karşısındaki kosko - diye korkuyorum. 

raklı olanlar, lıici\•den bahse- F) !ki adet 5XI ebadmdn vesika- DOKTOR 
denler, tarihten, içtimai meslek- hk fotoğraf. ••••• •••• 
lerden. yeni nizamlardan dem Halen tstnnbuldan hariç mahaller- HAFIZ CEMAL 
vuranlar, siyasi kehanetlerde de bulunan emekli ve yedek subııy- k 
bulunanJar da vardır. Bir y<i.- larla askeri mem~•rlar yukar~~ ya- ı Lo m an Hekim 
ba.ncı dil bilmedikleri halde, zıh vesikaların bırer surctlerını bu-
Garp dünyasının en meşhur şair ıunduklan yerin nskerllk şubesine Dahiliye MöU!h·ı-
ve muhaıTirleı·inin eserlerini kı- milracaat ecıeı·ek pul llsak etmeksi- Divuyolu 
ritik edenlerin ise sayısı çoktur. r.in tasdik et1irillP taahhütlü bir 
Her fırsatta kendi eserlerinden mektupla lfUbemise gondermeye me<>
bahsetmeyi, §iirlerini okumayı burdurlar. Mektuplarında bulunduk
unubnazl.ıır. Bunların anı..<lmda ~-11 mahallin-~.,.. adresini yazmakla 
bütün bir tarihi, şanlı bir ma- .... -mNr eTieftirler. 
ziyi inkar ed.en. ha.brasma h!lr- Senelik ihtiyat yokL'lın:ıınna iştl-
met göstermiye mecbur oldugu- -'"k etrniyen veya t.wnd::ı olanlar 

yukarıda yazılı ve::ika suretleri ile 
hılundukları yerleri blldirmlyenler 
!O'i6 ı:;ayılı kanunun 10 maddesine 
tevfikan 50 lira para cezam tatbik 
edileceği ilftn olunur. 

muz büyüklerimizi istihfafla fi• karşılıyan zibidiler, zi1"7Dblar Ji' _____ .. ______ mlllil_ml _____ a;ı 

ve kü.crtahlac da vardır. TÜRKiYE CUMHURiYETi 
Bunlu kimler mi! .. Üdeba ve 

şüara konukları ola.n bazı kah- z ı· R A A T B A N K A s 1 
velerle, bir iki pastacı dükkam-
na gündüzleri ve akşam saatle
rinde uğrarsamz, bir çokJ.arıı:ıa 
rastlarsınız, Onları tanımasanız 
bile, kendileri yılışırlar, aşinalık 
ederler, hüviyetlerini ve §Öhret
lerini ( ! ) bildirirler, ve bunları 
anlabrken de dikine perda.ha 
~la.r. 

g ...... -- 1111. - .....__ 100.-000MOt ftırk 1irw. 8Ube ... 
AJu. Mled1: -

ca Dalgıç Ahmet, bel kırmış, _ Hiç korkma!. O, Arnavut
kendini koruyarak uuruyoı·du. oğlunu dünya bir araya gelse 
Belli idi ki, kapıla.cağım diye çıkaramaz meydandan.. ------------
hasmından korkuyordu. Ama- 1n 1 hı ISTANBUL BEi ,ED1YESt 
vutt..ğlu ise oralarda deP H. - şala ·· 

Hülisa, Yörük Ali için _ırk· - Amawtoğlu ile ilk güreş-
pınara gelmek bir kar .du. leri bu ... 
Bilhassa Arnavutoğlunurı :ı ı e- =~.Çok güzel giireş 
şindcn !;ok istifade etti. T~ 1.ba- • olacak.. Yalnız doya doya sey-
sına rica eriyordu: ret! 

- Baba, beni Aınavut ~ ıu-

na tanıştır. =· Arnavut.oğluna tam on 
Yörük Ali, Ama vutoğ1una beş dakik& delidolu saldınyor-

işık olmuştu vesselam .• Ağzın- du. Baza.n oyunile Arnavutoğ
&.n Anıavutoğlu düşmüyordu. lunun mukabelesine dü.5tüğü 
Arnavutoğtu ile Dalgıçın gil- halde zorla bozup çılayordu. 

zeşi çok sürmedi. Güreşin kırk Arnavutoğlu, sakindi, kana
~ınci dakikalarına doğru Ar - resi geldiği zaman :işliyordu. 
na.vutoğlunun hasmını ça.p?"a.Z&. d 
alıp ~UrdUğü göıiildü. Kazı.axeQ plmedikçe uruyo~ 

Ahmet, o, lıoskoca pehlivan. du. 
lilçUlc Arnavuto~umm fudlnd&>' 

fl'T~~~m Sahir 
ti~ Tiyatrosu 

~mda. Dram iKısmmc1a 
Gündllı saat 15,30 dn ve 

Bu aqam sna.t 20.30 da 
PARA 

~: Necip Fazıl Kısa.kürek 

* lstiklal Çsd. Komedi Kısnunds 
GündQ.z sa:ü 15,30 d::ı ve 

' Bu akşam saat 20.30 c!a 
ÖKSE ve SUKS~ 

Zlr•t ...... ncla olnunbenk .. ıao.rmz CM&tte&l aeabı.tnda ... 
u 150 ıırası buJaı;amılant eenede 4 defa çüOecelr kur'a ile aeatıdaJd 
plAna ı«Sre llci1alDb'e d&lıt:.'41caktır 
4 aded 1.DOO Unıhk 4.000 Lira ,, 100 eded IO LlralllC 

•• - • l.000. 120•40. 
l.000 Lira 
4.800 • 

4 • UO • 1.000 » fl 11C • IO • 
40 • teo • 4.000 • il 

uoo • 

DIK1tAT: Besaplanndaki P3f'alar bir sene ~ 50 11.nldan aplı 
düpiyerılei'e fkramlye çıktıl!ı takdL--de 'fa 20 !ıu:.Wıiyle verilecektir. 

Kur'alar Aaede d<L?t defa 11 Mart, ll Ha.ziran, 1l Ey• 
liil w ll. Birincilmnmı uriblerinde çekilocektır. 

Kırşehir Nn/ia 1Jt/ildiirlüğünde11: 
ı. - EksiUıncye konulan iş: 
Ku'Şehir - K;.ıy~<!n yolunun lolomctrıı !667 + O<ı0-276-ı 000 aynı kılu

me!Teler arasınfln 14448 m~tre mi kahı ham ~ ;hz:ırnıı olup 27 /2/fl.-!'J. <let ı 

itiboıen kapalı 7.arf u~ulıhı eksıltmeye koıınıuşluı-. llu ~irı keısif tıl~lf:ı 
93.921 lira 92 kuruştur. 

2. - Bu it-e aııJ eYrıık ~UQÜ\ı·,hı., 

A. - &iltme şartn<tmetıi 
B - Muavele proJesı 
C, - Bayuıdırlık işlerı genel prtı.1mım 
D. - Şose 'Ve kopriller fenni şartnarı~ 

H. - Hususi şartn:ıme 
F. - Keşif hiilAsn cetveli n~ cet\"elı ~ döprl vaııat! M~ftfe 
G. - Grafik 
lst'ycnler şıırt.nnml•leri bedelsi7. olarıık Nafia .lıl:iW.ürlüiünde g~r~hıUr

ler. Evr&kın ı.::un tini 220 kuruıı bedclJc akbllirler. 
3. - Eksiltme 13/3/942 tarlhlnde C..ıına gfmiı s«at l6 de Kll'tf'.hir vıllı 

yetı !'falla Müdürlüğiirıde y;ıpılacaktır. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için ıstf!klHerin 329-4,14 lira DMtvıtkkat te

mlnııt vermesi. bundan başka 1142 yılı 'l'ica:·e-t Odası vesikaı:;ı ve ekı::iltırıe gll
nilııden datil günleri hariç, 3 gi.in ew<>I Kırşehir vilftyetinden alncaldı>rı 

ehliyet v~k~smı haiz olup teklif mekhıplıırıle birlikte vermeleri. 6Dtıftr. 
n. - Tekli! ın<'ktuplun yukarda 3 (1 ıwiı m:ıddede y~mlı saatten bir o.mat 

evveline kadar Kırşehir Daimi Encümen riyıısctine makt>~z mukabilinat 
ver.!ec:ektir. Posta ıle gondcrilcıı me:lı.."iuplr rın 3 üncil madctede vnzıl1 ~·ı-ıtıı 
kod:.ır gelmi5 olmnsı ve dış zar!ın ınilhiir mumu ile i)iec ı:;ı}latılmış olmssı 
J~zımciır. Po..-tada olacak gcçikrncler kabul edilmez. (2809) 

lstanlıul Def terdaı·lığından: 
Sirk.ec.ide Ant:ılya nnbanna ait ci~un ya.'lında bulunan (4500) «· 

det boş ınazot, benzin, makine yıığ.ı ~eneltesi 9-3-942 pı<zar~ günil sn
al 15 de Defterdarlıktn milt<>.şckkil Komisyonda aç1k ~ı-ttırma ile sntılıi

caktır. Muhnmmen bedeli (2250), teıninıılı (169) liradır. Tcnekelcn 
görmek için mahalline, fada ız:.ıhnt için "Milli EmlAk Müdürlugi.ım mu· 
~M~ ~m~ 

Niğde V aliliğiı.de n: 
Niğde - B,•r - Aksaray yolunun 74 .+ 748 - 82 + 670 idlvmcite

lcrj arasındaki "15840'' lira "83" ku,·uş k~i. tutarlı "8000" mctr.: lik 50-

sa t:ımirot.ına 25-2-942 gününde yapılan e~lbr.cye talip -zuhur e~ı.AJ 

ğindcu 2!>-2-942 gününden iüburen bir ay içinde eski ~ı. dah:lirıde 

pnzarhklıı ihale edilecektir. Keşif ewnkı ve il jj klerı Nigcie Natııı Mı.ı~ 

dürlüğündo görülebilir. (tlJ5.f) 

8ahlbt A. Cemaleddln Saraçoğlu WqHyat Mlld!irC: M, San1i Kara)'el 
_ Basıkt'~ı yer: {fl. S.ktt' Günoylar ve A. &maledciln S.ra1;çjlu matl>aa;. ı} 


