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Uç ayl•k maaşlar .. ~~~~~~~-=-~~~ 
I· 

Bordrolar yapılırken zamlar şubat ayı da eklener .. k 
dört ay üzerinden tahakkuk ettirilece~ 

Maliye Vekaleti bir 
izahname haztrladı 

---·---

llet-·lıe.nr,i ll'D:-yerde ~nlar • dan alacaltlarilır. ~ 
dan tek:ıüt '\"e yetiın aylıkları Bordrolar tanzim edilirk<'.n 
yal'ısı \'eya yalnız asil maaşlan şubat ayı da hesap olunarak döl't 
birleştirilerek ona göre zam ya-
ııılncaktır. ayı· k tahakkuk cttirilo?Cek ,.e 

Aylıklarını bankaya kırdırmış hu zr.mlaı· Maliye \'ekf.letiııden 
olanlar mart \'e mayıs 942 ayla- t~':ye emıi beklenmeksizin öde 
ı ına ait zam farklarını bankalar- ıw<:ek tir. 

Aylıklarını kırdıranlar ] - - --- -••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••a••••• zam farklarını banka- ! • 11 ıı 

!ardan alacaklardır ı E SICU H U UZ 
Ankara, 15 (Yeni Sabah nıu- -

---- - - --------

_.....,.iND~~ 

KYANUS 

habiı'i bildiriyor) - Maliye Ve
k :ı ; .. ti maaşlarına zam yap•lan 
y~t irıı, dul ve mütekaitlerin. üç 
ııylıklarını nasıl alacaklarına da
ir bit· izahname hazırlamıştır. I 

Bu izahnameye göre zam nis
betindc esas, asli maaş ve bu ı 
mar.>'a muhtelif şekillerde yapıl-
nıış olan zamların tutarının ver
gi~i ~ıkarıl<lıktau sonra kalan 1 
ita miktarı üzerindendir. , 

Milli Şef ve Başvekil, dün gece 
Ankara Halkevinde verilen 

temsili şereflendirdiler 

Temsil nasıl verildi? 

r -, 
Dost '"' müttefiklerimiz he
sabına nevmit olmak için 
hiç bir 6tJlep görmüyoruz. 
Sadece omuzlarına gükle
n•n vazifenin ağırlaştığına 
JOhit .,/ugoru.t. u müşkül 
dakikalarda gösterdikleri 
melanet ve a6im ue irade 
iH kendilfırine karşı sempa
timizi birkat daha art ı ·ıgor. 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 
CLJ1 arp müttdiklerimiz 
ır-ıJ için ,boşa gitmez bir gi-

diş takip etnıeğe ba.~
}-41lllştır. Askı-ri vaziyet, siyasi 
durum liz~ıiııde mlieı,~ir olu
yor; askt-ri muvaffakıyetsizlik
ler vukua gelil' ı;-elmez siyasi 
ınt'ııasebctlerde de derhal lıll' 
çckınme ve uzaklasma, bir ihti
raz ve so~lduk göze ~arpıyvl'. 
Çiinkii harp dı~ı kalmış bir kaç 
devlet ve r.:ıillet iyi te~Jliir et
mi~ biı· siyasi ve sosyal prensi
hc ve ideale bağlı bulunmaktan 
ziyade nctke<le kuvvetli çıka
cak tarafı kestirip onun yanın
da kalmak suretiyle i~in için
den mümkün okluğu kadar az 
zararlı çıkma.ğa E-hemmiyet 
veriyor. Onun i~in, ashri \e
lrayi kimin lehinde gideı se si
yasi do,tları çoğııhyor. 

İngiltere ir;in Libya taarru
:ı;ıınun uğradığı akıbet acı oldu. 
Taw·ruz başlarken, İngilizlerde 
kim.senin görmeğe alı.._~kı11 bu· 
lunmadığı bir itimat nümayişi 
İngiliz prestijine faydadan zi
Y:ıde zarar verdi. 

Singapurun durumu ve umu
miyetle Uıakdoğ_u cephesinin 
hali Amerika ve lngiliz pı·cstiji
ne miihim bir darbe teşkil etti. 
Rus cephe><indeki Sovyet mu
Vaffakıyelleri ise bu sarsılmayı 
kurtararak kadar parlak ye 
göze ç.arpıcı bir mahiyet alama
dı. Hele son günlerde Alman 
Zlrblılarınm Dower Boğaınıdan 
geçmeğe muvaffak olmaları 
çok ağır bir tesir yaptı. 
. Vekayiin bu tarzda gelişme

sın<len dolayı dost ve müttefik
krimi:ıi tenkit ve muaheze ede
cı;k değiliz. Hür Britanya iın
paratorlu~nun hiir vatandaş
laıı sıfatiyle kendileri icabeden 
l'ılütaieaları büyük bir ciddi
Yet ve samimiyet ile dermeyan 
~tmekten '{eri durmıyorlar. Biz 

u gibi zamanlarda müttefik
lerimize karşı sarsılmaz itimadı
mızı, hürriyet ve istiklfil dava
eına bağlılığımızı, milletler ara
eı münasebetlerde ahlak ve hak 
I>reıısip!eriniu nihayet galebesi
~~ !"'Wl=ızı tekrar etmeyi ha
ı~kı. bir dostluğa yakışa.ıı en 

dtabıı bir tezahtir diye teliıkki e
erız. 

Her milletin tarihi mes'ut ve 
Ia talıhsiz birçok vak'alarla. do
udıır. Uzun ve zor bir harbin 

hep muvaffakıyet safhalariyle 
<l vam rtmP•in·' imkiın yoktur. 

tt:J,-.,u lil)fa 3 sütun 7 de) 

Bu kabil maaş alıp ta ücretle 1 
Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

z ti 1 

1 ·-- ---------------
Hayır Cemiyetimiz, 1000 Yunanlı çocuğu Türkiyeye 

1 getirerek iaşe ve ibatelerini temine karar verdi 
1 

* Del'let Konscn·aturnu talebderi, bu akşam Halke\·iıı 
de Fidelio operasını e•sız bir mu•caff;ıhiyeUe temsil ettiler. Rci
riciioıhıır tııönii, yanlarında Bayan lııönü de olduğu halde yiik 
~k huzu!'larilı> temsili' scref veıdiler. Blhiik Millet ~fedi'i 
l\cisi Abdülhalik Renda:Ba$\'ekil Doktor Rdik SavJam ile dt
ğf:r Yekillerimi7,den bazıları da temsHde hazır buİunduhr. 

* Cuma akı:.<ı.mı Halkevinde F'idelio operru;ının temsili 
Türk tiyetro w opera hayatında büyük bir lıiıJbe tc.~kil e
decek kadar mu\'affakıyelli olnıu:;tur. 

Bütiiıı dinleyiciler derin hayret, tııkclir ve lıeyccaıılaı1nı 

Teslim olma ~art- 1 
laı·ı dün saat 19 daı 

Ankara, 15 (Yeni S.ı.bah mu
lrnbiri bildiriyor) - Yunanis
tanda gıdasızlık yüzünden yüz
lerce ~oc~';un her gün hay!lta. 

Bu yürekler paralayı<·ı ha-' ----------- ~aklamanıışlar ve her fırsatta Ye billı:t<;"a temsilin sonunda 
bütiin s .. ın'atkilrla11 ve bunlann l·n btı.~111Ja büyiik san'atkar 
\'e tistarl prvfesör Kari Ebtcrti dukikalun·a w şiıldetlo allt:;;la 
: nı0lardır. Orkt:"trn şdi iiktad Pret orios da bu haklı t akdirt> 
bUyiik olan hisscı-ini almıştır. • 

ımz e idi 
--00--

Adanın cenubunda 
gözleı ini kapamakta olduğu ge
rek ajans haberlerinden, geı ek

i 5e oradan gelen l~ı-den öğrenil -
ı mekt~dir. 

b•:rl .. r k:ırı;ısında medeni diııı
vanın bır uzvu olmak h«.,·•ive
ti:;le Kıı.ı!ay Ccnıiyet;m\7 }·ai 
tığı beyııelmilel 1k~lar<lan 
sonra 13 - 16 yaşlur arasııı<la 
bin kadar Yunan ~vcıığuna 

(Sonu sayfa 3 •lıtun S da) 

--00---

Japonlar Adanın cenu- lr~-------------------, 
bunda 32 gemiyi HAVA KURUMU 

hasara uğrattıklarını 

iddia ediyorlar , . 18 YA ş J N DA 
[A.A. tıdyraffı., ""'" ,ı 
hüldsa c<lilmişti,. I 

----------
Kurumun lstanbul direktörü bir 

seııelih çalışmalar etrafında 
izahat 11erlyor 

Bugün Türk Hava Kurumunun kuruluşunun on sekizinci 
•.li:.Piim yılıdır. Bu münasebetle kurumun yurdıunuzdaki bütün 
~ubdcrinde birer toplantı yapılacak ve kurumun Türk hancı
iığıııın inkişafında gösterdiği yardımlar belirtilecektir. 

Singapurun düştüğü Londra
dan resmen bildiı~lınekteclir. ı 
Tokyodan verilen malumata 1 

göre japon ve İngiliz şefl~ri 
Singapurun teslim olması şart- , 
!arına ait teferriiatı görüşmek 
üzere saat 17,30 de buluşmuş
lardır. Ba.şlann<la İngiliz geııel 
kurmayından binbaşı Wilde 
bulunan dört lngiliz subayı 
saat 14,30 da b~yaz bayraklar-
la Japon hatl:·aıııa yakla.şınıı; _ (Sonu sayfa 3 aütun 3 oe) 

(Somı sayfa J sütıııı S de) \... ______________________ ../} 

-
Ankara-lstanbul Mesele nihayet 

meydana çıktı 
·---

Mr. Çörçll 
Müttefiklere 

Fidelio'yu Bıy Ülvi, Cemal Ergin Ye Necil Kazım Ak:;cs 
'l'iirh~eye biiyiik bit nıuYaffakıyet ,.e anlay1şla çc,·iımişlerdi. 

Leonor rolünü oynıyan bayan Saadel İkerııs tatlı. hoş s~n 
atını herke.e t~kdir ettiımiş ve haklı bir muvaffakıyet ka
zonmı~tır. Ma;-zeliıi b'lyan Rabia Erleı· ~esi ve rok tab;i o-

hitap ediyor: 
Etrafımızda leh
li/le birikiyor. Ta
lilısizlih içinde \ 

za/er hamlesini 
1 

yapacak anda 
bulunuyoruz 

l 
yuniyle herkesin takdırini kazaıınu~lır. ·· 

1 Birinci perdedeki aryaları bayan Rabia Erlerden dinle
mek hakiki bir ze\'kL. Bariton Nurullah Şevket Taşkıran oy
namın Dun Pizaro roliinü fevkalfıde canlandırmış ve ~onuna 
kadar bir sa.nat ve mu\-e.ffakıydle ba!;llrmı~tır. Bay Nurullah 
Şevket Ta.}kıran, bize o zamanki İspanyayı ihtirasları biıyiik 

insan ırkının üçte biri 
bizimle beraber yü
rüyor, insanlığın is
tikbali hareketlerimize 
baglıdır. 

"Fırtınanın içinde 
beraber 

biı· artist kabiliyetiyle hissettirıniştiı·. 
Fakat Don Pizarn, bir Arap kılıcı Yerine başka bir kılıc 

kuşanamaz ını idi~ Don Ferıınndo rolünde Bariton Bay Orhan 
Güııek çok mııvaffal: olmust.ur. Bu arti.;tin fevkalade istidadı 
ve her türlii kabiliyeti her türlü takdire lıl.yıktır. Dlimenci 
perdedeki rolünü hii.kimiyetle emniyetle tabii bir şekilde oy
namış, bu perdede herkeste göl'iilen sevinci, doğan ümitleri 
çok güzel canlandırmıştır. ' 

.. Fılere~tan ı;-oliimle Nihat Kızıltan çok muvaffak olmw;, 
gU7.el se.ııyle zındanda yat.an bir mahpusun elemlerini clinle
);ciJtre dErin bir surette hissettirmiştir. İstikbal bu artiste 
de taın;unen a<;ıktır ve ümitlerle doludur. Roko Ruhu bilhas
•a takdir etm'?k litzımdır. 

Fidt-lio opera~ı, gecdi gündüzlü, muı:ıtazam ve heyecanlı 
beş senelik bir r,alışmanuı neticceidir. Fidelionun temsili bize 
genç 'l'iil'k Uya t.ro opera.sının nereye kadax aidebileceğini ve 
çıkabile<:eğini göstermiştir. " 

Madam Bateıflay bir kaç yüz metrelik bir tepe ise Fidelio 
bir kaç bin metrdik bir ş:ıhikadır. Ji:un·etle doğa~ yeni ve 
gen~ Tlti·k tiyatrosu bu ı;ahikay.ı. murnffakiyetle, yılmayan 
bır ınıa~la . tır!11a..">mıştır. Fakat lıi<; şüphesiz ki bunu ibiiyük 
ve te<:rubeh bır kılavuz olan üstad Kari Ebert \-e ona yar
dımcı olan Türk hocalarına medyundur. güreş müsabakası 

dün yapıldı 
ilerliyeceğiz,, j 

Londra, 15 <a.a.) - Çörçil bu\ 
Almanlar, Vişi- akş.ım radyoda roylediği nutuk- ie .. ----------••1M11M11"'"•••••••••11<1ll4ıll4ıll41H1M11"1"''" .. oeı 
den ş ima 1 "'ı ta bilhassa demiştir ki: --·----

~~-~~~-.. --~-~-~ Hu akşam lngilterede bulu-
Afrika nakliyatı nan sizıere, biitiin tngiliz a.ıeııııGreko-Romen'de lstanbul, serbeste del 

Ankara takımları galip geldiler 
ne: Hindistanda, Birmanyadaki 

için kolaylık S.'.ld'k dostlarımıza, Rusyadaki 
müttefiklerimize \'C Birlesik A-

İstiyorlar ııw·ıkaduki kuzenlerimize hitaı) 
Güreş Fed~rasyonunun sene

lik faaliyetinden oh1n Ankara -
:lstanbul SE:rbest ve Gı·ckoro
meu temsili güreş mi', ., bakala
rı diin Beyoğlu HaJkevi salo
nunda oldukça kalabalık bir se. 
yirci kütlesi önüne yapıldı . 

AMERIKADA 
SEFERBERLiK 

HAZIRLIGI 
-
20 - 45 yaşın· 
daki bütün er
kekler muhte· 

mel bir seferber· 
tik için kayıt 
olunmağa davet 

edildiler 

Yansı Sa. 3 Sii. S t• 

!ardır: ediyorum. Hepinize, mühim ııeti Alınan teknik neticeler şun- ı 

Grekorooıende: cel<.>r verecek olan bu \'ahim as-

56 kı.loda Kenan Ol""Y (İs- b' .. - -· ezıme ın bırı m a ıı-i 
Londı·a, 15 (a.a .. ) - Bitaraf Jr,,.ı' h · t' te · · alt d ı · 

--~ ır .kaynaktan ogrenildiğine gö t ed' B b' 1 ·ı· 
tanbul) Haıı.d Pala.nıur (A.nlta- Alnı 1 . ap ıyornm. u ır ngı ız ı•e 

re a.n arın ısteği üzerine . t 1 k 1 . l'd' s· 
raya) sayı hesabiyle, 61 kiloda j Fransız - Alman müzakereleri lınprı.ra or u ıezıme ı ır. ıııga 
Cemal (Ankara) 1ıımet (lstan pur teblim oldu. Bütiin :Malezya 
bula) sayı hesabiyle, 66 kiloda ı tekrar ba.şlamı§tıı" AJwanlar yarnn adası ib'tila edileli. Orada, 
Dog" an (A.nkara), Pruı.ayot (ls- ı şimal Afrika.sında ta.'llt ko- etrafımızda başka tehlikeler bi-

(Sonu ıayfa 3 aütun 4 de) (Sonu a f 3 ··t 4 d ) 
tanbula) sayı hesabiyle, 27 ki- -------------------•-Y_• __ '"_"_" __ •_ 
loda Faik; (İstanbul) Ali öz- : "!!!!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!""'!!!'!!""'!!!!!!!!!!""'!!!!!!""'!!!'!!!!!!!! l 
demir (Ankaraya) Tuşla, 79 1 - - · -

kiloda Narbi (İstanbul) Malı- s 
mut Aktaş (Ankaraya) sayı he a ş 
salıiyle, 87 kiloda Rızık (.lstan 
bul) Şükrü Balkan (Anka.ra
ya} tuşla galip geldiler. 

Serbeı;tte: -
56 kiloda 1sma.il (.Anlw.'a) 

Tahir (lstanbula) sayı hesa -
iliyle, 61 kiloda Mustafa Be
ton (Ankara) lsmail (İstıanbu
la) tüşle, 66 kiloda Bekir (İs
tanbul) Abdi (.Anka.raya) tuş

la, 72 kiloda Celil • (Ankara) 
Kazım (İstanbula) sayı hesabi
le, 79 kiloda Aziz Kiper (~ 
kara) lliralıim (İstanbııla) 
~ 87 kiloda İsm.a.il (.Ankıır 
ı:a) M.ahlr (lstanbuLı-.) tııala 
ı::::il~n geldiler. 

YAZAN: 

KLOD FARER 
ÇEViREN: 

ILHAMI SAFA 
"'\ 

Bu roman pek hegecanlı 6ir mevzu içinde, Ja· J 
pon kadınının cıe Japon Jeni:ı subııgının seciye· 
•ini Japon ruhunu cı• /eılııkarlıjını tasvir eder. . 

Yakında Yeni Sabah süfunlannda 



r • 2 

Yazan: Emekli General 

Kanalın zorlanması ıçıu, bu
rasını ateşleıiyle sarsan mü
dafaa manzumclcrioin tahrip 
ve işgal edilmesi, bunun itin de 
&a.yiata katlanılması gerektir. 

İki tarafın, ilk temasından 
itibaren, topçu düellosu b:ı..şla
mııı ve bu atelşerin ~iddcti gün 
geçtikçe artmı~tır. ingilizlerin 

1 

ateşin dehşetine de bakmıya
rak tahkimatı ilerletmek üzere 
binlerce işçi çalıj;tırdıklan an
laşılmakta idi. Japonların bu-ı 
~ünlerde kanalın muhtelif nok
t:ı.larmdan atlama de<ıemelcri 
yapmaları ve kın ·ıda köprü 
lıaşları kurnuya özemcleri kuv 
vetle muhtemeldi· Nitekim ge
len haberler, 16 kilometrelik 
bir cephede biı' kaç köl!rü başı 
kuruldıı.,"unu ve İngilizlerin bu 
tehllkcli durumu kaı-şılamaya 
çalıştıkları bildiriliyordu. 

Evvelce dikkat gözünde bu
lundurulmuş olma9a da, şimal 
foyıda iki ay içind.ı mühim auv
rageler tesis edilmil! ve kuvvet
li topçu yerl~lmiş olması. 
)ıeklen()bilirdl . 

• danın zarı ~ıladı.r: 
a) Derinliği azdır, oynıık bir 

mi;dafaaya az imkan verir, 
b) Cenuba doğru bir çok mll

t'afaa ı;ebtlcsinin vilcuda gcti
rilr.:ıiş olup o!madıı:,'lllı z:ımanla 
'c vazıyetin ;uJtişafiylc öğrcne
c {iz • 

• ) Top<'U ak ;Jeri, .ıda iç 
manz; :nelerini de s..ı::.:tbılir, 

Kemal Koçer 

YENi SABAH 

Hayırsız torun 
ihtiyar büyük annesinin paralarını 
çalnuş ve sonra da bayıltıncıya 

kadar dövmüş 
ka<ln buU<lan istifade ederek P• 
:n ile bernber bir kaç kıymetli nlü
ce' heı.·a.t.ı. çalarlar. Çocuğun uykusu 
eeıdifini bahane ederek çlkıp r.i
derıtr. İş . .PQJise akst'<icr. c:Vny ih
tiyar koca kaı·ı, sen ınisin bizi po
llie ver<!n di,ye 'ene bir get:e bas
kını J'DJtarlar bu dc!a da kadıııı::ı
jızı e~ek su<lan gelinceye kadar 
döverler. Şayet imd·)dına yeUam~
Eeyrlik belki d~ ı.uvallqı ölmilj 
buJacAk(ık. 

Di&e.t l -.lUL tl ~ ifudexl 
tekrar ettL 3 üncü Jhitgelmenıi.ş- -
ti. 

Fatihte bakkal Fethi 49 ku
~ satılması icabcden pirinci 
70 kuruşa sattığından dünkü 
duru;;ınası neticesinde 5 lira 
para cezasına 7 gün müddetle 
diikkiinmın kapatılmasına ve 
dükkılnındaki 14 kilo pirincin 
miisaderesino ınahkılm edil • 
mi.§tir • 

* Fenerde köınürcüliilı:" ya
pan Mustafa 8 kuruşa satıl
r.ııısı i.ca.bctlcıı kömürü 10 kuru 
şa sattığından yakalanarak, 
adliyeye tetlim edilı.tiş ve dün
kü durnsması neticesinde 10 
lira para· cczasiyle bir hafta 
dükkanıııın kapatılmasına mah 
küm edilınL~t!r. 

Feci bir kaza 
Tramvay altında 

kalan bir çocuğun 
ayağı kesildi 

Dün L..' !dide feci bir tram • 
vay kazası olmuştur. Lfilelide 
oturan 10 yaşındaki Leyl.i, Be
şer ıo.putımarunın kar:.;wn<laki 
kumlukla oynaruakte iken bir -
dcnbire tramv"y yoluna doğru 
koşınuştut'. Bu es ıada geçmek 
te olan tramvay arabası zavallı 
yavrucuğu altına alarak sağ a
yağının ke.;iJmeı;iııe sebep ol
mu~tur. Leyla Cerrahpaşa h..ıs
Lıhm~tiinc kaldınlmıştır. Suçlu 
vatman yakalanarak tahkikata 
ba~laıımı~tır. 

Edirnede soğuklar 

1 

ve kar hafifledi 
Edime, (Y<>ni SaLah) -Kırk 

beş giindiir fasılıı.sız olarak de 
vıım eden soğuldarla beraber 
k•r, iki g[;nd•'nbcri havanın lo-
do~a 

tır. 

çeviıı.:nesiyle lıafificmi~ -

Soğuklann azalması fuerinc 
kat"lar erimekte Ye şehrin ci
varla ohn rnuvasalası intiz&."!la 
girmiş bulunmaktadır. Bu ara
ch K"pıkule yolu açılmış ve 
Avrup1ya münakale baıılamış
tır . • 

I= 

B ir taşta kafası parı;ıl;a,. 
nan glivercini"ld.ınae pi

şirip ycycmedi. F'aks.t ikinci 
ta~ia ayağı topal olan eşi, beııd&
dir. 

Suçlunun ruhunu takdis et
tim. 

Olgu, kısaca şöyle oldu: 
Küçük istasyonun adına, mi

~~ir. olduğum arkadaşının çift. 
li;:-ının adı verilmiştir. 

.Arkadaşımın orta olnıllu bir 
erkek oğlu vardır. Oğlunun bil
gisini saglamlamak icın Anlr-ıı.
rada ayrıca ev kiraJ~r. Bu ona 
azınazı yüz elli liraya mal ol r. 

1'.:rden kal«tım. Pencere ö
nünde çay içerek, a\·<lıı.şlarınun 
h~lZırlanm:ılan:u bekliy rJuın, 
ayskları yanın çankJJ, havııç 
burunlu, dcnıates yanaklı, se
vimli lıir köy çocuğu koşa. ko
şa geldi. Mu•fetli bir ıUşan alış
la bir taş attı. GUveıcıulerden 
birinin kafası parçalandı. Bir 
taş daha attı. Eşinin ayağwı 
kırılı. 

O sırada çiftlik ı>Uhihiııin ço
c.ığu fırladı. Köylü çocuğ'u, ağa 
çocuğu olmak .sıfat nı salab.iye
tiyle dövebilirdi. D:.i~. Sa
dece: 

- Ne yapıyon Mehmd? dedı. 
Böyle kuşlar vurulmaz, bakılır. 
Güı·ercin, seq;e, saka, karata
vuk ,sığ'..rcıl< (daha bir çok sa
yarak) faydalı ku01artlır. Kııız·
ga, almaca, şahin (daha bır 
rok sayarak) z:ıra.rlıdırlar. Bir 
daha hunlara taş atma. 

- Ya ınıııalirler çilleri. kek
likleri vuruyorlar ya .. 

- Onlar çıftçiyc zararlı, am
ma avcıya fa) Ua.lıdırlar. 

Faydalı ve faydaaız kuşlnr 
hakkında sözler söyledi. Hatla 
kelebeklerin nıum· oldnkh.rmı 
anlattı. 

İki gün sonra Ankar3y11 do
nüyordum. Çiftlik sahibinden 
beş altı çift güvercin aldım. 
Küçılk tir s<>pete koyup dikti
ler. Trene bineceğimiz zıun.:.n o 
köylü çocuğu yanıma M•kuldn. 
SıJ<Jla.rak dedi ki. 

- H i i!iy(ln y~. b ıı bır 
kuşun k:ıfasını kmhnı. Bu onun 
f>.şki.ir.. Gü\·ercln eşsiz durn1az. 
Buı ada da b~n ba kamrun.. l3u 
topal kul}U da 8epete koyayım 
mı:? Senin oradıı. bakılır-. 

- İç!mdcn aşağı bir kaynllr 
su döküldü. 

- Aferin l.\.Ichwct! dedi.uı. 
Ben onu senin için baktıraca
ğım. 

- Saö· ol. Bir dalıa lıöyleleı e 
taş a.tmıyacağım!. 

BPnce bir ıyi okulun çocuğu, 
en hüyük iiö-retmend!r. 

Şimdi, ikind ta~la. ayağı to1J3l 
olan ku8 bcmfodir. 

(*) Butıd3n e\ veJki ypzılar lO, 
1 1 • ı: ve 14 Şubat tar;hü nü<&h~l3l't
!\l'lzd~ tlkı:nı~tır. 
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an az korkt!!!ğ • çin 
-.. .... z oğuğu lmi yeı·Ue-
abarda da ehlle iHırse lle 

im ·mi şubat und 
n sonuna llill,.~~ar geçecek-şu ıikirayd 

~ohut nasıl yetiştirilir ? 1 

•] 
.. Uc~ıuaıın kökı uzun lllup kurak iklim 'l'e fopmklnr.d::ı. 

rutuhctı top~ clt taba.kasında bulabilmet.ıi için tarlaaını 
Marttan evvel mümkün olduğu ıwcJ:ır derin ve museıa bir bu· 
~k karış dcrrinır· de ··rerek :ya,ğ:nur Bularım topra~ıı ,;alt 
t:rn im ·mda birıktirmck ve tarlnsını lıiG o1ma1.sa iki defa sü
rüp yumuşatmak Iiı-zımdır. Fakat ikliım Mart, Nrnaıı -ve Mayıs· 
ta ynfrr.ıudu v.eyahııt toprağı kici kumlu ve birıaz Tütubetıi 
vlan J cı. rde bu mcvsinıde Uırl.:lmm bir füi defu sür.iip yumu
şatmalt ta kifoy.et eder. Nohut içın pek o kadar ~erL'llli top
rak uramnğn ihtiyaç yoktur. M ... nmofih .n üul:Jit, gübreli tar
laıaı da ekildiği takdirde dah~ bol lıasıl~t vereceğini söyle
mcğe Jl ::um yoktur. 

...,.u d ve böc k tnrnfından ye;'Jlip dcJinmiş, kom&lc gcl
noocn hasad edildiği içın -cıan-..leı·i bın uşuk l=a.lmış olan to
huınJ. r;a bir seneden d:ıba eski tohmnları seçmemeli. .Ancak 
bir senelik tohumlnnn s:ığlnm ve doigunlaı ını ekmelidir. 

So ;uktan az Jcorktuğ:u için memlckctimiznı soğuğu zayıf 
ol n ycrlczinde sor. b.1lıru«h drrh. dt•lehiln·. "aknt en nıuvafık 
~kim ırıevsimi tarlasının dağ ve e. o\':Hln bulunduğuna, topra
Jnnın cinsine göre Şubat ııihayrıtinden Nisan 'lıihuyetine kadar 
F<! "C:Ck olan şu ciki aydır, bu müdJot zarfında :ekilmesi dahıt 
ınııvaf ıktır. 

Evv.clco bir eürgü veynlıut t.ırn-nk ile tesviye dilen t.ar-
laffina ..inbun ile ikı bucuk karış rr.:.lıklr.rJn ~ılau çizgilcre~ir 
buçuk karış mesafede .tohumlar el ile ekilip iizeri sabanla 
ınütc>o.'kilım n.çılac."lk .olan cizgi erin toprağile örti1Iür. Ev ve 
köşk hır elerinde dahi tohum cnpa vçy.ahut kazıklarla ~ı
la ;ak öl ı Jfüçlik çukurlnra ekilir. 

'l'a ı ı ofümdığı vakit nebat çi•;cğc ''arm:ı.zaan .evvel ya
ni bir buçuk kanrı l adar uzanrnca y:ılnız bir defa olmak üzere 
rapaJınur. Bu çap:ı.dan sonra ı olıut ı-Uratıe büyüyerek tarla
fHnm he · tarafını Oiter ve yabani otları boğar . .Başkaca çapa
ya. füzu !\ kalmaz. 

Cczayirde çekirge istiliısıııa mamz kalan nohut tarlasının 
etrafına kireq dökerek nohut mahsulünü çekirge belasından 
kurtarmağa 'muvaffak olmuşlardır. 

. Nohudun yetişmesi gny·~t (!.:ılmk olup yerine gi5re .Mayıs 
lllhR~C nacn (Hazırnn nihayetine kafar l:"cmnlc gelu'. Nohudun 
Yap~·akları sn.ranna.ğa yliz tutun~a kemale ~eldiğiııe hiikmo
lunarak köklerinden sökülüp klif'ük yığınlar halinde kurumak 
fü:erP l ır miiddet tarlasında bn·ctblır. Kunıduktnn sonra har
man m"'halline tru>!ıllr. Orada i.i.zl~rinden h:ıyvaıı koştur.mak 
veyahut döğen ge<:irmek suret!lr: v~1nhut sınkln döverek da· 
ne;cri kabuklarından çıkarılır, ;;apıarı ayrılır, t üzgarla sav-
ı·uıur. 

lyi hazırlanma an V" km'\<::Ui olmayan bir dönüm ta.da 
dnn .60- 70 kilo, iyi ürfilmüş v~ıiinbit bir tarlnclan 14-0 • 180 
l~ilo dnne alınır. Nohudun km·u sapı gnyct besleyici olup lw
~uıılo.r çin kıMrı mnl hul b·ı· lm1·u ot vııznesini g&rlir. t'Ne
tıce: Bu nohud geniş bir mikyıt-la harp zirantiue okutacak be-
reketli ve gıdn ku\'veti fa.?Ja bil mahsu1dür. 

(*) Burulan .cı.'Vtllki '(l/tıZila · 1, 8, 9, 10, 1:1, 1'3, 1~ ve 15 Şu-
\;:t tarihli tıil8hahınmızd.:::::~::. # 

Afrj~{a'da 
İngilizler mihverin 

Japonlar Anambas 50 tayya esini 
adalarını i~ga1 yok e iler 

tt
• ı {A.A. tclqraf.aruuiau 

e l e1" 7Hf/Ust( cdi!nıiştir) 
Sumatray 1 .asker &ıkaran 1ngiliz Ortaşark tcblığinae 
Ja 1 B · 1'.nrinıi • '?\Jekii! 1lmumi hattının 

Pon clrtn .ıtaan yarım şaıkmda. pek büyi.ik bir nıotörlU 
&'Cla-smda yeni b1r raarrcı za tnşıt ve zu hh arnbn hareketi 

geçecekleri bildiriliyor görfüdiiğ~, dağınık bulumnala-
rı tl layı9ıy.kı topçuya hedef 

[~.A.. ıtd.giXJ/!a ;ırnlau te~dl i'!tmcyen bu tcŞkillcı·le ke-
ht~ ~~ıln_ı~?t'1·] .. şif kollarının daimi temasta 

J :oky ldruı .?ıl~ırıldıJ?me. go~c, .bnlu."l!l.ll onları hmp:üadığı bil • 
~ ı;-cın Jıaı-nşutçli t.eŞkıtlerı danJ dirilnıcklc ·o bu teiJkilicrLhiımı.-
'JJrıatrı. tıdasıııda PQlıohang la j ye :mal:sac1iylc lçaltlurdan u-

)'ere inımş ve hava alanını ışgul 1 çan 30 Alman veJtalyan tayya
hı[/1ş}(', dir. , 1 rceini yvk ettikleri ila~c olun
t. 2:ın a u.mumi. karırrga.ımın 1 mnkt dır. 

1~~hgın -tc mU1ıım .ı. ımn km•\·~- linm tcblığind.:? ise İngiliz ve 
la ınnı b'!1mdtrn ada:sına çıkttk • ı Avustr.nly.a nv t, yyarclerinin 
h.rı. \e H?lau~lalıların P.ctrol sa· H §ulıatta Su:euailc fil.erinde 
l:t:ııı.ndakı tesıslt;~ tahrıbc bn; ·1 Libya seferinin en biiytik mu-

cir •lnrı kaydodı!ıyor. . vdifr.akıyetlcrindcn bnini ka-
bı~ıneı ~~ F...arb.ıy.e ,nczar."bnl:ı ız.andıltlarım .A:kroına bölgesin
a. ı t.c.bl gmdc Filıp~ı .orac Luzon 1 de taurruz hııroketleri yapan 
ı ~s~ndn bulunan J&pon kuwet: dilşmnnın 20 to..yyareai :düşil
lı.~~'~r~ \'Sataan y~rım afüı:sınaakı l ı iıldiifrll bildirihyor. 
~ l!rıknn. \'~ li'ilıpın kıtr.lnnna Almar, orduları btıs kunıan
lll 

1 Yf'nı bır taa:rraz hwtıa · dnnlığııun tebliğinde ~!ar va
t .~kta lodukları ve son ~uhcı · ztlıdır: Şimali Afı ikada tayya
J~ ı;:Ierde . ağı~ ı:ayı::ta u~a.yan releniıniz .Ay.nel Ca.zala bölge
tu~~. ı tlık~c~ıı~~ bu y&ı! tnar- sinde di.i-şmamn boti:ırlü birlik
u 1 çın ~enış olç11dc trlkvıye e- lol'illi bmuh:ılamrnbrdıı· Bin . 
11 fklt!11i bllfür~lmc1'~~clir. Ge- gazJnin t;!Zmalindeki s.~hil böl
\t<ı n fı ~rthu J 'YOll ışgal kuv· gesinde kuvvetli bir lıimnye al
b U ·ı tıı n J;ımııinirı W~'l\.l rtfünöa tında !!ideıı lngilı.z kafilesini ve 
llııııı l :M...J.tn • d ..... ._ ' ·ı 1 ,., ' < p· an JOr6"'"rın e ~uıtet':I cım 9 bin tonluk bir nakliy~ gemisini 
r~; ;mu ~cdavülden kald_ırdıkl~- batıtmıştır . 
lir ıurbıye nezarelme'bıldlrınış tt.Q.lynn orduları umumi kn-
b . ra.;:g.Muun tcw_ınınde de ezcüm-

lıtl ?"'c ı \.jansınm veı-..'iilti Otı· le şqyle denilmektedir: Motör
n· Jerc gti"re, Dogu Borno1Jlia J,ü ve z.ırhlı unsurlnnmız Meki
\,:ı.~fl& r •>a~nzında Balıl;pl\P:".n li doğusunda dlişman müfreze 
Han sı~ıd L keşif uçuşu yapan Jll· \r.e de\•riyclcı ini .kısa bir çarpış 
fır<QSı. tuy urC:!crl Blfl"tl o:n1mıl~ mai.fa.n sonra geri .Çc.kilmeğe 
1ıb· ~dt lHfürusc:nln giZlenmiŞ nu:-cbur ot.ıni&tir. Tobnıkta li
~ı·cı \J. a~nnı bulmı.ml r, .~ ma.o tesisleri bombnlruımııı ve 
iınhnc t' ~ dilşımuı tnyynresrnı yoll&r fü:crlııdeki motörlü vası-

V . lerdfr . talar dağıtılmıştır . 
gür a~uı .,to_!ldaıı blfdirildı~e A k t kk .. 
ıı c ı\ınenkan tıayynı·elrui dun Çl eıe ur 
~:~ara nıuvttfftıkıyetli bir Oğlum ve Jm.rdeşim Erol Som-

nulız ~~reketi yap.rru~lttrdu-. cr'.in vefatı dolayısiyle tcl_gl'~f 1 

?oıtaı tılt'U Holruran tebliğindo :aeıktup ve atya.ı'Ot: surctJylo lbız
ba.c; e~ın do& tmıfüı /Anam- lcri ıtazl:~·cye koşan ve merhu
üıuı ~dalarının j ıponlnr t.ernfın- mun cenaze:.ıinde bulunmak li\t. 
di.ı· 1 gaı edildiğt bildirilmekte- iunu cr.trgGmeyen dostlnrımı-

'.f.oı... za ayı"l -ayrı teQckküre teessü-
fju11 "'.1<lila çıkan Yomuri Şiın- rlımUz ınfuli okluğundan bu va
li ,

11 
~ctosinin harp nn ıalıi- zifuyi ga.::(ltcnizin ıtıtfu tavas--

l'n '.rCYdıği bir m lfunata gö- sutundan dileriz. 
J Pon birli ı i :Amr"'l1! a- Annesi Kardeşi 
n çıkmıslardır. 11.Jl'rmhı Somer l\lovlılbe Somm-

&yff : s 

iy Sİ e BS erl 
v z· e 

(D :ıt . .-rıuı 1 ;ı:. • ) 
ı·il. yor. Şimc.iye kailıır ,gerek 
burada ger J, c şarkta muv:rffa.. 

a k"rl 
e görüştü 

'(Bcış-ma1caled6n clevamJ 
Zaten lngilizlcr, ..hiç bir zaman, 
h:ırbin umumi heyeti luilikında.· 
ki geniş mütalealannda büyük 
L.r rukbinlige kajlllmndılar ve 
dı.inynyı -boş viüdlcrin gUrültü
leriyle dolc.lurmadılar. İlli daXi
kadan itibaren, böyle mütlıif} 'bl! 
harbe hır.zır olmndıklarım ıti· 
T:ı1tnn korkmadılar. Onlar hl· 
zc '")'ulnız . bir :&ey vudu1iyoı nrı 
dı: Ellerınttcn geleni ynpac k· 
lar, Bcnelcree nıi.icadelc edecek· 
lcrve nihayet zmcri kazaııa.ca.k· 
lar-Jı. 1Ik gtinlcı de iena haber
ler gclaikçc, dah:t fenalarının tla 
işitilmesi ilıthnalini acıkça ilerJ 
sürmekten çekinmediler. u. 
za.kdogunun fena idişini anla,. 
'tan Mr. Churclıill daha Ü'tınl 
gelişmeler beklenmesini ııçıkça: 
ı>Öylccli .. 

( brru: 1 jn "de) kiyctle kar ı lmyduğumuz tc. ~. 
l:ır :v.c :lıuµHz ı uv"ılcıinin te.,lim .kdorin hiç biri hiç bir vcçhill) 
olmak istcdillermi japon a ke-, ımumanuştır. Bu itibarla İngiliz 
ri makuııilnı:uıa bHdil'rni"ı ıdir. m;;Jctinin liyakatini ve dCh. ~mı 
japon komutanlığı ~ ~!•uılerıne g6ster ebileccği blr anda bulu • 
teslim aartlarını tevdi etmiş- ırnyoruz. Talihsizliğin içinden zn 
tir. IJ:ngiliz subayları her iki or- fer(} giden hayati .lınnilcniıı alı -
du !)fillerinin tmlu.§llıalarma ait mıhilcccği anlardan birini yası -

Üç A lnıc:n harp 
:emısmın Manş 

1/enizini geçmesi, 
müttdfik Heniz 
kofılelcrini tclıdit 
edici rnahigette 

lüzumlu tedbirleri .nldıkt::ın son- yrır.uz. Az bir zaman ev:v.cl !bizi 
ra saat 1.6,30 a:ı. japon umumi öfümün kollal'ındnu kurtarın1' 
Jrnrargfilımda:n ayrılmışlardır. olan h~in bir irade ile karışık 

Teslim olma sartları saat 19 siivlınet ve müvazeneyi göster • 
da, japonya naınına gcner.a.1 Ya-ı menin zamanı gelmiştir. Uzun 
maşitn., J3üyük Br.itanya namı- tnrihimizde sık sık yaptığımız 
nada general Percıval tarann _ gii.>i :;imdi de muvaffaltiyetsizlik 
dan inıza.lannuştır. Tokyoya go· lere ve.karla ve km' etlerimizi 
re tcslını olma, su bcndlcrınln ln7.P.Jcmck surctile tahammül e
japonL.ır tnrafmdau zaptcclil • de:cegimizi gösterm nin sıra.31 
mesi ve Singapjurun susuz kal ı;c'rniştiı·. Yalnız olmadığ'ınnzı 
ması yüzünuen olmuştur . ha.iırlamahyız. tı3r..: biıyük bir top 

Son .ı.""lllharcbclcrdc J;,rpon hflu.>un oı1asınd yız. tınan ırkı 
topçusu sehri durn•!ldan clôv • .nın oörtt" ikü imdi bizimle be
müş, kalerun bir 'kısmı t.ahrıp e- rA.ber yürüyor Bütün insanlığın 
dilmiştir. istılfüali belki ku\lvetlcrinıi?.e ve 

Japon umumi karargahmın lı:ı.reket tarzımıza ba{;lı olacak • 
bildirdiğim: gör.c, Japon doıım- tır. Şimdiye kadar p,emimiz ka
ması, Singapuıun cenubunda raya oturmn.dı. ]'ırtınauın ir.inde 
İngiliz deniz kafilelerine karşı beraber yürüyelim ve fırtınayı 
taarruza geçmiştir. AralarUıda · gt.e;clim. 
karşı taarruza geçmiı?tir . .Ara- -----------
kruvazör, "denizaltı ve ma.yn dö 1\ /f i 
kücü gemiler bulunan topyckün ıvıese.s. e nihayet 
32 gemi batınbnış veya hasara 
uğratılmıştır. Bir Sidncy tel· meyda a 
grafı da, küçüle bir Avu tral- - çıktı 
yn harp gemısinin Singapura 11 1 (Ruştmıtfı 1 inmlo) 
kilometre ınesnf ede bombn Jsa ı 
betiyle battığını bildirmekte • I laylıklan ve Alınan fabrikaları 
dir . için yeni Fran ız i~lcri istiyor-

Diln sabah Japon topl:ru.·ı şi- lar. Buna karşılik olarak Fran
malden ve Rarktaıı hakim sırt- -sızlar da h ıdut lı. ttımn düzel
Utra. ycrleştirilmi~, tm topları -ınesini ve -Purlı; çevıesinin Do
§ôhr.i OOınbarfumnn ederken ja- -vuz dcpartmı nıııtld!tl Oreilc ka 
pon kuvvetleri limanı cenuba dar b şallılnınsllll teklıf ediyor
doi:rru müdafaa eden bir ıklıçük lar. 
adayı zaptetmiŞ!erdir. ~ingapu- -----------
nın garp mahallcleri, billıassa beri bR.kkın la Londrıı sattlhiyct 
tayyarelerin pike bombardı - li mnhfillcrinilc ·~mkün olmı
manlarjyle harap olmuştur. yan bi.r şey yoktur., de.nilmek-

Singapurun teslim olduğu ha tedir. 

Hava Kurumu· 18 
~ı 1 inl'i d6) 

lstnubul Hava Kurumu Dııektötii Rıza Oran'ın bir arka
dnşınu7.a bir senelik çalı mal r et.r.a ında i?U faahatı VCHil tir : 

Sınırların kaybolduı,"Yu, mil!ctlcrin esir dU;ıtıiğti ve dev erin 
~arpıştığı bir devir.ele havacılık dnrnsuu ön safa gcçm1ş .ı;öı ü
nüyor. Sınırların silahı olan u6lıız ve kara orduları kal'.§ısıııda 
rubu asıılik muzieile kahir bır luırr uıısw·u 1mlini a n kanat 
ve motör nsrını yaşıyoruz. 

Huvadlık, her zaman içın fcrııgat ve kahramanlık ıstıy~n 
bir meslektir. '1925 şubatında ttmclleri atılan Türk lfova ı<ıı
ıumunun bu il~ hasleti de bula::ağma inan ve imanı vaı Jır. 
Bu inan ve imanı damarlarıııu (' .. :ıki kanda kaynatan, coşturan 
s0zlcri, Milli Şefimizin şu küçük ve fakat veciz hitabelerindc 
ne kadar canlı olarak görebiliyoruz. 

Sayın MiTJi :.Şefimiz, Huv.l f\urumunun bir ktıngresiudc 
(Milli Tayyarecilik, biz.de Mılli o:tlu gibi doğrudan doı~ruy~ 

milletin ıalU.kasiie meydana gcLrniı;.-tir) buyuruıilar. \ e Tüık H • 
va Kurumunun tamamen Milli J1ir eser olmak iizerc vasıfla.ııdır
dıla.r. Filhakika Türk Hava Kl!ıumu kmulduğu gilnd :n .beri 
de,•am eden ve hiç eksilrni'/cn ha:-yük bir enerji ile vaı.ifcsini 
itaya çalşrkcn bütün kudret ,·c lmbiliyetini münhum~~m Türk 
milletinin gösteı eliği afılkn ve yardımdan .almı". bu degerlı mü
zalıt.reti muvaffakiyetlerinin ha~ta. gelen unsurio.rı o.rru;;ında 
saymışbr. 

1311 inanla değilmidir ki ·rur.t lnilletı bağrından k01ıup yuk
sclen ima.nln Tilrk Hava I<urnmuıta bu on yedi yıl zal'fmda mU
yonlar teberrU etmiŞtir. Bu rakam on seldz milyonluk ~ir bü
tiinIUğiin ve bunun yüzae yetmişi köyfü olan bir toplulugun ci>
mertlik örneğidir. 

Vat.an ve toprak sevgisini de ;Jeıi sürmeğc ~ılm~~ın lüzum 
var mı? .. Asırlar bizi bilir, knıols.rıa Benizler uzennlie nasıl 

bir fedakarlık ve a~kla çarpı!]tığımııa şahit olmuştur. Böyle 
bir geçmişin kan~tlannuş geı•çW"i içın verllecCk lmr:ı.:rı da 
Tilı k Hava Kuııımunun kampJ:ırındoki faaliyôt ve h~~ yıl hava 
ordumuza eı:diğLbinlr.rce gencin neler başaıabile.cc~ı hattkm· 
daki inanla takviye cdebilirsıniz. lJevlet bütçetıinin J1azırladığı 
yı..ırt ordusunun bağrında ateş kufas•ndrıki inan ve <'....ı.lışınasın
daki disiplin bu genç uçuculı:ırın111.a da.ima rch~rlik ctmi.,tir. 

Kurumumuzun on sckiziırci yıluıı idr:tk ettiği bu glinde 
eldeki istatiStiklerclen çıkararağımız rakamlar. yaba1ıcı memle
ketler havacılığının ilk kınıılusları sıralarındaki Talrnmlar önün 
d{' birer dev heybetile durmaktadır. Eskişehir, l~ars~ri, Kı
rıkkale, Etimesut tayyare fabril,aluıımız durmadan ıŞlıyor. ha
vacı yetiştiren Ankara ve Eskic dıir yuvalarımız her sene Ot'· 

dumuza u~ucu eleman ycfü~tirivor. 
'"İstanbul hn1kının bu Hlliyoraım teşekkilhinı~.e kaışı 

gdsterdikleri candan alakayı belirtmek için bölge.ı-nı7Jn hır se
ne zarl'ında.ki faaliyetini size şö} lece hUlfı.sa etmegi fnyauıı bu
luyorum. 

Türk Hava Kurumu geçeıı nesilde havacılık bilgisini uyan 
aınnak için gerekli teşliilô.tı yapmış ve bu güne kadar ~80.olcu! 
da havacılık dernekleri lmnnu:>tur. 762·!4 tnlebcroız rumdı ku
rumumuzun yardımcı a.zasıi:lırinr. Bundn.n başka frl!Jrika ve 
imn'atbanelerdc çalışan 24.0UO irıci \":lt~ndaş aTZUlnrıle kuru
mıımuza yardımcı aza kay<lolmuşlardır. Ticm et erbabının 
27'11 kişi her ny kurumumuza m11ayyen olan taahhiitlerini ödi 
yen rısli a::alarımızdır. :Ayrıca ':!f.f'ı29 yardımcı azanıız :vnrdır. Bu 
her .iki kısım 11zanın senevi vcnlılı:lt.Ti para ycl~iınu .1.10000 Ji
ll?Yl buluyor. 

Yülrr..ck scrmay~li ticaret miiesseseleri de arnlnnndn h"y t
ler teşkil ederek bir defaya mru;~us olmak i.izere kurumumuza 
yilksek bağışlnmalaraıı bulunmllşlat'd1r. 194-1 moli yh ı •tn te 
bLLı:lardan elde edilen varidat t-00.000 lirayı bulmu tur. Muhte
lif teşekküller tarafındun y~pılau bu yardıınlıırclaıı mnada hn
miyc:tli ve yurtsevecr hrulnmıdhn da gördüğümli?. ilgi ve sevgi 
Jıcı tUrlil takdirin fevkindedir. B'r sen<' zar.fında fitre. ku ban 
derisi ve .sair bağışlrunnlar ye%imu 500.000 liraya ermiş bulu-
nuyor. 

Muhtelif vesilclcde saTferl l n tutkallı makbuzlnrımızdan 
bi r.smıc zarfmda 170000 liru!ıl· h::ı .ı:t .elde edilmiştir. 

Bütiln bu bağış1nmaların 'P yekun neticesi şudur: 
'l. Mnrt 941 den 15 Şub!lt '' e l:adar geqen on bir buçuk 

aylıl. müddet zarfında sayın 1•tnnbul hnlkı Türk Hava l~uru
munn 735000 lira arma( an cl."11! 'r. Bu ka.dar verimli bir bilfı.n
ço ile geçen yılın hesaplarını l npn.tan Tilrl· Hava Kurumu İs
tanbul şubesi lınmiyelli ve ym tever vatnndaşlıım bu vesile ile 

tekrar açıkca ve candnn -te.sekkü leri gerçek blr raztfe bilit', 

İngiliz amirallık rdairesi 
izah ediyor 

J.;ondıa, 15 (a.a.} - İngiliz 
amirallik dn.ircsiıuıı tebliği, per
şcrr.be günü 1.lanş ueııizinde )ta· 
pılan havn ve deniz =savaşı mev 
zuıms ait olarak, Alman filo >U· 
nun ilk defa .saat 11.35 te I'as. 
de Cnlais·niıı batı kısmında gö
riildüğıinün bildiı ildiğini izah 
çtmcJ:tcdir. 

;görülüyor 

eya:z saray.da 
sitx·ateji mesele· 

ler müzakere 
~l~ı ··s~~·ordfisb,, tO?rıil t:ıy{':l· edildi 

resı ılk hul!umu yapmışlar, duş- • . _ 
ınan nv tayyareleı:min karşı J..oy \•asuıg~on, lo (n.a.) - Bay 
maların:ı ra!:'lllen torpillcl'i • ~ .Ruzvclt .!1-un AI?crıl:-_a~ ve .. 1n~t· 
ıd atrnağa muvaffak olnıu§· lız askcıı şcfle:rı!e goruşrnuııtur. 
lar ve buralardan bıd clü;· Be~nz saraycln toplan~n konfe :r 
ıııaıı torpillemek için f. dct.a. ı.;u 'l ansı ~tcJ~~ mahıyctıııu~k• 
yüzüı,e kadar alçnlrnı . • ır. ~<: ~lclerı m~ıza~ere. e~ı~tıc. 

Görüş şartlarıwn çok fencı. ol- \ mımgt~.ndakı muşalııllcrm ::snn 
rnnsı yüzünden hedefleı e i . ..,beL dı..,-ına gorc konfcran.,da Alman 
oltluJuııu söyletmek giiçtür. ıılosuna ınensu~ .. üç. gcmınm 

J11fi1aklal'l göz önünde tutan 
1 
~~anş~aıı g-cçınesı ~z~rı.~e .~tı .. ~n

İtt<>iliz hava kuvvdleri mürettl'.'- . tıktek1 durum goruşulmu~~ı:r. 
b:ı~ı bir isıı bıJtın muhakkak ve, Bu gemilerin g,eçınesi m\it~fik 
dıgeı ikisinin de muhtemel ola· drmiz kafileıc:.iı;i .tehdit ve 1zlnn-

1 

1·ak h dofc vard.1ğın~ knnıdiılcr. d nm kontrolu ıçın tchlıkc tcşkıl 
13u altı tayyaredrıı hiç biri Usll.!· c: ı;; m~hiycttc görüli.iy~r. 
tine dönmemişlerdir. F kat mü- 3 etkık edilen b:ışka hır mcse
ı'Cit battan beş kişi kurtarıl • lede Si~~purun kaybı tnk.diriıı-
ınmtır. dd~ p:ı~ıfıkte alınaenk tcdbırler -* ıı·. 

I.iOndra, 15 (a.o..) -1.fanş lm· ------------
nalında Alman harp gemilerin.:- D u s y :!J ' ·~ ~ 
cdılen lfücını1da !ngiliz torpido n u -u il 
m~ıbıiplerine lmmanda etmiş o
hın 3üzbaşı Pizey s.-u tafsilatı ver 
Il'!Ştir: 

Torpillcriuıi.zlc tam isabctlnr 
lc::ı.yd..,ttik. Almruılnrı öı lcm.:k 
fri:ı emir nlclıf;rıınız zrıman tor· 
pido rnuhriiJlcrimiz ateş talir 1-

le:-i yapıyordu. Deniz fırlın::ılı 
i<li. Sis yüzünden görüş şartını ı 
ı-yi cleğildi. Aııcalt beş ve yedi 
1 .ile.metre arasında bir mcsaf "yi 
gb1•mck müıııkün o~uvov ltı. , 
'J'•Jrpido muhriplerimi7. tÔrpille· ı' 
cini atmadnn önce sidtletli bir 
baraj ateşine tutulmuştu. Tor -
ııillC>rlmizi att.ığımı~ .zaman d · • 
mau gemilerinin yakınında bu • 
lunuyorduk. Fakat bunlardan 
lm.11gisinin f.iamhut veya Grny • 
n·ıf olduğunu tayin cdcmedlk. 
Yiı1b ı 'f>izey muharebenin :,rul
mz -on dakika devam ettiğini 1lu· 
ve ehni§tir. 

98B'3 gen& orduya 
i11ihak etti 

Be.rlin, 15 (a.n.) - Fülrrcr, 
kam ve ht!.'ll otduları yeni su -
baylaı ile, deniz hnrp munzet su
baylarına Sporpalasda bir demec 
tc bullmmuştun·. 

Mareual Gôring genç subayı ll' 
in, namzet subayların sayışının 
&\83 old~öı.ıııu Führcrc iblağ 
etmistir. 

Fünrer, Alınan tarihinden b h 
aederek Alınan willetiuin zaleri 
nuqyonal :sosyalist hn;relrnthıdc 
btıl tı nduğun u söylemiş ve nasyo
, o.l sosyalist müsell!lh kuvve:ıe-

---00--

S6vyet ileri hare .. 
katı durmadan J 

devam eei~or 1 
[A..A telgm[ln1·ında11 
hiti'isa tid~·111~ti1·] 1 

Diln almamki Sc\ ye:t tehli· 
fhıd~ kızıl kuvvelterin düş-) 
ınaıı ınuka\ emetini kırarak iler
lcıneğe dev·aıın ettikleri, -13 §U· 

br•ttn yapılan ha\•a sn.\'a§laıın· 
da 11 Almnn bıyyare.d düşü
rüldü.;;;ü, buna mukabil da 8 
u• yy lr~ 'kuybediltrğı biluıril - ı 
ınel·tedir. 

.Alman orduları başkuman-
danlığmın tcblıhrinde ueıııliyor 1 

ki: Şark ceplıeswin bnzı ııokta
huında diişmanın cir kaç kere 
yapt!ğı hucumlnr dün de akim 
.kalnuBbr. Alnıaıı hareketleri 
muvuffakıyctle neticeleniyor. 
H \•a lmvclterimiz h va ijartln
rınııı fenalığına rağmen lıarcket' 
halinde bulunan düşman :kuvvet 
lcıinc taarruz t!lmitl]cı dir. Di~
ınuıun ynı uyuş koll:ırı tama -1 
in.ıcn yok eıJilıııi~ ve şimal bi"l-I 
g~inin ucunda Nw·man şi
mendifer 1ıattının tcsısleti tah
ıip edilıni .. tir. --------

yın nizrn~ti 
(R.'\Şt<ıni!ı l inc{tle) 

1'ürkiycyc getirerek iaşe ve 
ibateleriylc hor türlü ilıt,i;; çla • 
rını tomin etmeyi kararlaştır -
mı iır. Yuııan ma.kmuları, bu 
vü ek kalblillk karşısında 'l'ür
kiyc Kız.ıl<ı.y Cenıiyetme .min
netlerini bildiı ıniş.tır. 

Bugün i..~tc bu fena h b rlzr 
ard arda gcliyoı ve bunlmm 
nerede dur'1.l!ağı ve nered1;; bite
ceği henüz k • ·tirilenıiyor İngi
liz Hariciye Nazırı Mr. Eden 
1941 yılını!! "zor sene., olacağı
nı ve 1912 ile selfuı1Lte er· me 
devresinin b:ı..<ılnyac, ğını biltiir
mişti. J:ıponyanın 1·, rbe gırme
sjylc bu tahmin biraz mevki ae
ği~tirmigc benziyor. Asıl zor 
seneye yeni giriyoruz denilebi
lir. 

.Bugünkü ol:ıylur 11 d~ı ıın ·' t 
etı:ıiş .oluma olsun, lı tci at'. u 
cdılir. e, bazı.nrınm onime g ·ıl·' 
mck i:mkclııı bulundu.;:u hclfie 
geç"lemeıniş olduğu ıddia -cd.ıl
siıı. Hakikat sudur ki mütte
fikler e • ;lı .nÔktnlarda ciddi 
tahmin h tası yaıımmuı ı.l:ır ve 
dünya~ ı aldatmn.mışlardır. Ilal
buki Mil -ver devh.:l\,rinin har
bin il!< ncsiı de vıı.kın biri tik
bnl için 11cler v:ıd'otmiş oldukl -
ıı unutuluyor ruu? H nı ;yJl· 
d rım 7.nfeı kr? Biı çok nıu
'·nfC-ıln) et, evet, fakat gny >d n 
' e n il .ıi zaferden u k bir çok 
mm J'fıı.k yet. ln•Yillcre \'e 
müttoflklcri ınuztru ·p ohyor
far, d::ırh-~ e.r ~ İ) orlar, ılnbyor
l:w. Fııkat biı yı10ınlık, bir boz
<>unluk '.\'C ümit.sizlik e eri ~ös
te •m ' öyle dın-sun, b :ıds bil
tün bu lıoı;;a gitmez hlidı cıl,..ıın 
h p m \ elde:ı lıcs3.ba l .ıWml§ 
oklıı;;unu cl·işfü•n ·ten ve 
m 'letın hud lsıız k vn:tldarı
ıu., .ı .im ve .. e .. mrefa c · ı mmk\lc • 
tan · ıeı i gelen mii hi 1 r n·a
ne,ri kun·ct \ e twı t ıl 1 ~l· 
~oılar, hnYJrl.lcları.m bt ırru ;;e 
ul-r ,_oı.~r. 

İngilı-.lcr kılyaul ı ı r=un 1i 
Af ıihadan çıkarab ır:. e ı. l· 

imn subay ve r.!Jcr olınala l 

•niinasebetile, genç askerlere 
!rl fü:::takbel Yazif.clcrini gö eren 
direktifler vermiştir. 

(.)ğr.cndiıfunize göre bu çu
cuklar ha.kkınd. ki iliari ve sıVR· 
si mt ameleler ffitc.r bıtnıez bun
lar mernlrkctımıze getirih.c-k
lerdir. n:ı:cr tarnitan lx~ncl
milcl Safbiahmcrin hnu've!;ı .ıl- 1 tırdr. bir 1svc><> gemisi d Fay-· 
fadan Yunnnıalana h,ın.kct e- n.t İL'> hızmel ını gı • ·ek n ktn
dc '. pek cok gıda mruldeleri Jar elde kakl «<? j~p lY mo 
götiirccegi ~ibi TiirkıyQye im- nılıay~t ttnağl ıp lllrunsı 1 . d-

~meTiKada s f rbe 
1m hazfr.ır ı 

Vaşington, 15 (a.a.) - Ya
r ıni<i l O ıfüat günü, 31 ilkku
nun 1.94.l tarlhiııtie...20 yn.';{mı geç 
miıı ve 16 t']Ubat lil42 gUnü 5 
vamndan 81',ıağıda bulunan bUtün 
eı~eltler bir sefeı:bcı1H· ihtiınnli
le k ydo!.unmıı:ğa mecbur tutul

tfonlcn bınlcrce Yunan <:ocufu- dcrdır. Buguııkü JLı.pon mu
nıı ::ı.laı k lngiliz imparalcrı lu-

1 
\'l!ffak!}'.Cllerı on m b.ışıurı ge. 

,ğll .momloke~lerine da 1"!tacaktır. lccok son nı.ıı,;lıtbıyeli ,, iktiı. 
Bu sun:lle pek \'·t ın bir -zn- mektC'n '~c dııhn z<ma;;:u• k

mauda laakal dört, b~ bın Yu- tan bn l.a bır nı~tıc \ . · · ez. 
nan 1..oeu bı ıaçlıktau, .sefalcttc:.ı Bina nalcyh, dost v~ multe
v.e ölümdoo rku11.ulm~ ola k- iikl.ennıiz hcsa.bıua n rmıt ol
lflrdır". 1 nuı.k u;' u !uç hiı· st' p ... , mi -

WffiCl V~p.ur sıfn.ijyle 'L'ürki· a?.UU Yan~ ıee k "tdilctinc 
mn§lardır. 

.l\yrıc..ı. aldW,mıız m liınıata 1 yoruz. &ıd ·ce .onııı.zlar ın.a yulr
görc, beynelmilcl SO.:ibiahruc- I lenen Vli?.ifellic tı,ğırlru;tı ·ma -
rin himav i nJı_mdit bq.yilk biri hit clııyoruz. Bıı mü9klil dakika 
lsveç \'.l.punı gcleı_-ek bit.~:- ı,u.'ds gosterdi~lt-ri mf't.rutf't v 

. .. ye • Yun. .. 'Uıistan rıı. ındaki dıri· ı ka:rşı aenlI\ilimizi b r k.:ıt dal, 
.. Bu Am~ıkada:y:ıı~ılıın 3 Ul\· mi ıriıbatı ".fe yardımı temin et- nrtt.ll'ı,vor. 

cu kayıt mua.nıelemdir. 16 nk- nı . , ;. ~(' ktır l~iıı I.nhid 
tEsrin 1940 da ~-nııılan ilk kıty:t .ı.- · 
21 flii. 35 ya:şlnr.ı arasında ve ıo fT 
temmuz tl.9U de y uılan 2 lııcı YA .. TN Al{ŞAM S {) l\'I E R Sin\;ması 
l=nwnm ar:ı:dn 21 yn.şınu vnrmış 
olnıı rk klere ait bulunuyoı-du. 
Yarın t:ıwddiilecek olan:-crkck 

1 r d a taşımağa mecbur Jm • 
lll!lrlnkltrrı birer vesika nlacdk • 
lardu. 

Kıı.ydedilmiyenlcr 5 sene ha
pıs c~ v.e 10.000 dolıır parn 
ce:ı ı ödem ö-c mnhkfını olacak 
1 rc1tr. A_yni zamanda. füi Ce'l.a 

blı;dcn de ~cı ilebilcccktir. 
BıA tedbir, siya.si ·e konsolru;

hı1' mümessillcrile bazı sın. 

~Jrelcr ~l:iinı müstcmı:ı olm" k 
ı zcı:o tttün ynb n ıhm clıı. ·t 1-

te Niluıımuştur. ı~~~~ 

A N N A :N .'lıJ.A O ' 
\'e t lt E N J~ 'ıı.in vılı~ı 
1: O J, A N D '1 O li .N G 

t:ırafmda.n yaratılan, çı: n ve 
neş'elı, mws.i!d~. henkesın ağ· 
zında do ı.cak ~ d.011d·.l-

rücii şarlalarile bUtu11. r1. kor
ltın knıuı. 
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Yörük, ne oluyorsun oğ
lum? 

Yörü.'i. baba'!lnın sesini du· 
yun~?. açıldı. Etrafına alık alık 
bakımlı. Nihayet kendisini to· 
p31laclı. Gördüğü rüya idi. Ba
basına cc\·ap verdi: 

- Rüya gördüm baba!. 
- Ne hiçim ı J)"a bu be? iA· 

vazın çıklığı kadar bağırdın ... 
- Sus baba! Çopar, rüyamda 

venme~in mi beni'! 
-Amma, yaptın ha! 
- I' orkıımdan heyecana dilş· 

mU~t m.. D~nıc!< 1)aJ1.r~1 1 n1 1'aa!. 
~ Ne E• ;h.v l'l?Ull? Be.oı üile 

uyandım! Nasil oldu? 
Gi!re•iyord'.!k, bi.r çapı az 

tr•11l!l lı, aldı götürJli, kazan di
bir.Jc bt.d ıy:ır:ık sırtiislü yen<.ii 
beni. .. 

- Gündüz niyeti.ne oğlum .. . 
Rat~,y<siı· \elatüassir illı .. . 
HayırJır iıışa:ıllalı rüya tersine
dir .. Sen, onu yeneceksin? 

- !r.:ı:ıalhh baba'. Fakat çok 
korktum. 

- Ne diyorum sat>a!. Sen, 
Çopan, y,aı,n ,;-encceJ<'-=in? 1 

B:ıb:ı, o;;'lıl tek<ar yaltı!Jr ... 
Yürüğün rüyaları sababt ka· ı 
dar de\·am etti. Sabah ulrlu ... 
Ezan \'akli kalkan br"ba o::,_rııl, 
abdest alıp namazlarını kıldılar. 
Ve tekrar yaltılar .. Bir kaç HJ 't ı 
dalı:ı uyuduktan sonr.ı. k:ılktı
lar ... 

* Gürer; kuruhtu. D~"teye gü-
r~ccekler güı> ~;. Sır:ı kfü.iik 
ortaya geleli.. C:1zgır bn~1ırı
yordu: 

- KU~;Jk orta ba§lan kazı>.n 
dibine! . 

Çopaı· bir sı~rayıRta hızl:ı ka
zan cıibirıc gclmi,ti. Yörük Ali 
agıı· ağır gcliyonlu. Hiç acele/ 
etmiyoi hı. Oavulcu, zurnntı 
c;iııgenclcr daha ahenktar vu-
1 "P çalıyordu. Çop u teşci e
dıyorlardı. Bütün •cyırcilerin 
gözü kaz~.n d'bindc ini. 

Çoınrhı, Yöru:t Alinin gii-
reşi hcy<.'C :tnlı olacaktı. 

Caz;;ir, Ço•ı.ırı, seyircilere 
1 

§(jyl~ takdim etti: 
- Bun•ı \irıg.·ne Çopar der-ı' 

le~.. ı..:.l.ir:Uk ortauın e~siz bir 
pehlivaıııdır. 

Cazgır, Y<irük Ali için de: 
- Y .. -iri.Ut P .. li.. l~üçiık ort.a

nııı yılnıuz yeni pehlivanıdır. 
Cazgır, p_h!lvaularin duasını 

y::ptık""au ::lonra. nıeydana .sa
Jıver,:i .. Ve güı·ps bütün şiddc· 
tiyle bru:hdı.. Dah:ı ilk elden 
dent'n:ch .. rc filll.n ha.cet ~talnıa
d"n lı.nılclf'ro gr~ildi. 1 

Çalı::, he) ecan il; inde idi. Ol
duı;u yeıJe duranııyurcin. İkide 

1 
birde yar.ıııdu. l:ıı!l~ıı .. n Cazı:;ırı 
t1 ·:.rtcrc~:: ; 

- u~ta ! Ne olacak d· ·rs::ı 7 
- Bn ~in~cne fl·na salıyor! 
Ca;,-r.1, .. , t.:evap vti·mek i.,te

n1erı.1· .;i.L Çtinkıi • •~ı h:ı ort ·da 
bir ~ey yoktıı. Yörük Ali de sa
lıyordii. ~'<ık ıt tcınkınli idi. 
\'Jnr:~ucuin Jolu dolu ,,,ıı:,Jaıı 
r, r ii.d::ir vt:r me:ldi dah.a!. 

f.\ıl'\at Ç~J.ı11.'in tst:ne::;i duı ıtıl
yordu. P,ı;yuna Hciylcniyoı'l u: 

- u~ta! Yöriik, kaybtd~~ek 
.~ iu Loji .• 

\'ay J<iipekoglu Çingene 

V;ıy, Kel Aliçonıın piçi, 
vav!. ı 

; .. ih2yc:l Ca'!gır dayanan1a<lı: 1 

-- Ça!11<, <_:enen dursun! Ne 
.. ı ty(\rsUJı be? 

- DurJ.rr.ıyorıım ırnla ! Ftna 
;: .. 1yı1r gür şe c:ingene ! . 

-- Yüriik ıle durnuyor }a ! ı 
• - Ah! E'lıntm ki ne olacak? 
-- Srn ta giireş 'cyr~cleliı.ı .. 
D~r.ıeJı? kalmadı, Yöriik Ali 

lıJsmını tek çaprazla biçimine 
retiıip budayarak altına alı
verdi.. Alinin bu hareketi her
hsi ~.n~ırttı. Temkinli hareket 
Pckı Yörük, deli dolu salan 
Çbgcoıeyi bo~layarak bir bam
k· 1., allına alı\•ennişti. Ustaca 1 
!!ar ket clmif}ti. Çalık'ın söy
lenmesi durmu~tu. Şimdi de Caz j 
~-ır dayanamadı : 

Çalık! Ne o, söylenmen 
durdu? 

- Amaıı usta! Şimdi sus!!. 
- Bana nasihat ediyorsun, 

~imcli değil mi? Ona Yörük Ali 
ıicrkr.. Gördün mü nasıl boşu
nıı bulup bir elde budayarak 
:tltına nhverdi. 

- Yaş-ısın Yörük!. 
- Şimdi yaşasın değil mi? 

Yörük, hnsmıru altına alır al
maz derhal ya. nkazık \-Urdu .. 
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BEYANNAME 
2395 sayılı kazanç vergisi kanununa göre beyanname vermeye 
mecbur olanların, ileride müşkillıi.ta maruz kalmamalan 1~ 

bir defa da, Mali İstişareler Bürosuna müracaatlnn. • 

KAZIM YURDAKUL 
Sabık Hesap Müt.elıaB&ısı 

Galata, Bankalar cad. Boru.:urt han 24. 

t' 

Ve sokl'.ın paça yoklail'.ağa :-;- K U Ş 
başladı, Belli idi ki, hasmı pa~a 

T-0'\'' ÜNDEN ---=· ·~ hem de kasnağa asmak istiyordu. Çin- J LE s ABA H ö G LE A J' / ş A M YASTIK, YORGAN, YATAK kullonmak hem kesenize Ye 

~~~e :~-ı.ıave~~~~~ ~~: ' ve · .. &\.. :~:::::;:;.· BİR KUSTOYO YASTIK 2 LİRADIR 
tü. Ali, israr etmedi. Kemane Her yemekten sonra günde 3 defa 1 ::..::~:::.zaman di;lerinizi fırçalaymız, Ya$tık, yorganları da pek ucuzJur. Adres: İstanbul Çakmakçııo. 
ile hasmını kaldırarak sarmaya Sandalyacılar sokak öıner Balioğlu 1;:u:; Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 
gireli. Mücadele müthişti .. çın. l •ıııiı!lıııııiıımmııiısımm -•lliiiıiıiıllıiiıiiıiliiıiiiııiıiıiııiıııı•-•••-.. 
gene alttan kalkmak için çırpı-1-------------------------------------- =======================,....-;= 
myordu. Fakat Alinin elinden ce 
kurtulan;ıyordu. Bir aralık çin· ;:;;;;;}) fô\ @ lf' 

'. ıl Devlet Demir Yolları ilanları gene tek paça kaparak doğrul- ~ 
du. Ve Aliyi paç!lı ile sürdü .. 
Lakin ktturamadı. Ali, paçayı 
aldı. Güres gene ayakla lıa§la
dı .. 

Çingene kurtulup ayağa 
kalktığı zaman da\-ulcu çinge
neleı:n vuru:1ları oıtahğı inle
tiyordu. Toknuklatın blri inip 
biri çıkıyordu. Hele zumacılar .. 
Çapar, ilk ehle alta dü~tüğün -
den dolayı sinirlcnmioti. Ne ya
pıp yapıp hasmını altına alma
lıydı. hık:ı.t Yörük, kendistni 
çok iyi idare ediyordu. Hamle· 
lerirn1c hiç acele etmiynr. Dai
ma temkinli ve tetik güre~iyor 
dtı. 

Bir arnlık Çapar, Aliyi tn
padedı ,sürdü .. Lakin ,\ li Rıyrı
lıp çıktı Ye h:umıına k'ırşı dikıl
cı:.. G'irc:-; bu suretle ayakta 
uzadı. Hem~n hemen bir s:ıat 
kall:lr siirdü . 

('op:1, 1n ~al,ır~ızlandığı hare~ 
ketlcrimlen v, vüziinclen bcllı 

1 
idi. Gür ... ~i zora·, c gn.rldarlığa 
diilrer.ıiyeceğirJ de biliyordu. 

Çıhıxü Yörük böyle palavra
lari.ı. mağlup edilemezdi. O da 
g-addHrl·:J'.:ı karşı knya.rdı. Bu 
gürcı;tt! Çoı,;..rın ya1ı-.. ca~1 uı::;
tahltt:. YO~·:ilt ba~k~ı türlü ) e
nil~nıczdi.. Rn s!'bf·ple ı?,üı·e~ 
avakta bir a. ıt u1..a~:.!1 h'lldc 
h;t i!ti taraf da ustalıktan ?y
r!lnuyordu. 

I<tinlPci ·ıe HJf.iZ, yani iki 
magilıpl'ır, ~Ö:!!·~rini ıneydana 
dikmiı;!eı· ılikkatle ve [:ederle 
scyrediyorlaıJı. Hafız:ıı da, 
Küntt.14.!inin de gözlcı·i dalıı. zi
rde Yörük Ali de! li. Kiinteci 
Yrjı tik Alinın gü!'e!'ini \"opac
d:tn daha ıkrli topİ'I bull'yor
du. 

Çopar, biı ~z <l:.ğnıık ~üre~çi 
idi. Ali, öyle değ:lrti. Daima 
t,·nkinli \'C lelik ı:ırre:;irdi. Bu 
:.;eJıcJ!l~ ..ı~ha tehlike!; hir pe~
livandı. Coparın <lt~li dolu gu
rf·Şi içinde arık bnir.ıak usta 
bir pehli\·~ıı i~itı koby.:lı. 

.J\li, a<~ık \'ermcırck için ted
bkli harek~t ediyordu. Yöriik 
~· .Jri'Cneuü1 lıuyuntL bild:ği it;,in 
onun i..iC1i c.lolu s(ı.lı!-;l~·rlndan ıs
tilı!de etme..:.ini biryor.lu. 

,~vp~r, tt'kr3-r hızl:ınaı·a.~c .. \
linın üz !·ine t:uil ... t1~h \'t f; 'Praz 
t )ı•ladı l•'akııt bu st:ferki ~apra- 1 
ıt. l!E:nc!ısıne zarar Yf'!-<lL Ali, 
ü~ ı.löıt atlım sonra ha-,rnının 
<:.<ı•ı ı.;:ını bir yanba~la. köotc·k
[en·ı c.< kemali ır.eh~rdle Çopa-
1·1 bir ~:;o~ c,,uvi.ı.l ~:bi üııUne dii
!:':_ü Jü. 
· :~)· *.J·, el:;i·-!· .. a.~·n1._ .. ·;,1. h.ısn!ı- 1 run oui.nıe du~lıH.~t kuc;mng·1 
t~,_·~r .. ·•lı ttti. 1 

~1:.ı~.ı.l Yi:iri.ik. !---iırı~ek sü.r'a
ti ~ ı J üzerine atıt .. l.ı. \'"' aJ ağın -
d.211 · :rapıştı, çekti. \iT"Jgene faz
ı ı. d.,;ı·rencr.~edi, d1~rhal ol:.lu~u 
, t;. Ll._~· kalrtı. Ali, h:1sn-:.ıı~ın iizc
;·iııe atı' .11ştı. Dcrlı~l kemane· 
ye gc\,.ti ve- hasmını olduğu y~r
Jı• t,.,,;'ıit etti. 

Y<ll'~ik A~ınin l.ıt! nıukabclcsi 
ft:vk~5.d~ 11,:lh!rr.ne idi. Çop:ı
rın çaprHLını o kad~r biiz:el kar 
~ılamı ,~ı ki, .ıııcak bir baş pdı· 
livan IJüyle bil' ın:.ılrnlıcktle bu
lunabii;rdi. 

Çalık olduğu yerde duram,ı-1

1 dı ve Cazgıra bağ.ı.'.rak: 
- H~y Ma~aal'ah ! Baban da 

pehlivan mı ıdi? 
Deyince. Cazgır: 
- Çalık! S"'ni lemin ederim 

Yöıük, miist'lkbelin ba~pehliYa· 
nı olacaktır. 

- Şimdi kHn~at getiriyorum, 
olacaktır, fakat!. 

- Fakat da ne oluyor be?. 
Ba~pehlivan olantar anagının 
karnından doğmıyor ya!. 

- Öyle değil.. AJlah bu çocu 
ğa biraz daha okka vermi~ 
olsa ... 

- Yanılıyorsun Çalık! Ok-
ka ile ba~pehlivanlık olmaz .... 

- Evet amma!. 
(Aracı var) 

~----~~-~~~111111-------~--~ 

Fenerbahçeİ stanbuI ... poru 1-0, Galatasaray da 
Beşiktaşı 3 -2 mağlup etti 

Kupa maçlarının dömi finili mil seri r ı· süı·üşlcdikten son
diin Be•ikta~ stadında tril>ün- ra ikinci <ialat osaray goliiııü 

Mehm~t Ali:ıin hatalı çıkı -
!=;ıudan isciiadJ.?> td(\n Caz~nfer, 

ü~üncii Galatasaıay golünü 
yaptı. H~mr-n bira~ sonr~ bir 
lj<.'nnl tı ktlz~1n~. n Be~ikt r;~ E~

r.--f~n a}«ığiyle ikinrı golünü ~ı 

k~ alı. Maçın bunda" sonı·al<i 

kı;-;mı siy·ah beyazın tıız}"iki Ye 

füotünlü~ü altında g~~ti. Calata
saray n'üdafasının Pn.erJik uyn~ 
nu beliren tehlikeleri önledi. 

leri luncalıınç dolduran kalaba- yaptı. 
!ık bir öeyirci kütlesi ön<inde Devre .., _ ı s:ırı kırmızı takını 
yapıldı. Heyecanlı g~çen Ç:ll'· lehine bit t '· 

1 

~ı.,malar neticesinde: Fener
bah~.:ı . !st:ınbulsporu ı . O; İkinci •fovrcye Galataea;-ay 
Gal:ıtasaray da E~fak'ın bi- ba6ladı. ra;<at topu kapm Be
ricin devrenin b:ışlarında sakat- ~iktaş 1.er. en hücuma geçtl . : 
laııaı·a k oyunu teı·ketınc.,iııe rağ Sıkı hir rem:ler içine giren •an/ 
men B,~ikhşı 3 . 2 mağ!Up et- kumızı }_ale miihlnı tehlik~·ler · 
ti. atlattı . j 

Bu mıret:o iki ezeli rakip Ga- Tazyikten kurtu\;,n Gahta-
1.ıtasarayla Feııerbahçe kupa 1 saray yerden ve seri pasb la 1 kınnı:ı takı-

finaline kaldılar. 1 Be~iktPş kalelerine yüklenJi . 1 mın ü"tiinlüğü ile Jıitti. 
Maçların tafsilatı: ==================-=:.--==..:==-.=---====1 

Ft'nerlıahÇ(": 1 - İ..tanhul~por: O ,IJlll __________________ aıı•' 

Günüıı ilk kar:ş~la~muBı Fe
iıcı bahçe ile İstaııbulgpor ara-

1 sıııda yapıldı. ,_ 

TAKIMLAR: • Li 1 

Fener bahçe: Nuri, Mı•runmer, 1 

Murad, Ömer, F.,ı;at, Aydın, 
Fikret, Naim, Melih, Naci, Or
han. 

t~tanbuL~por: Fikrc,t, Hayri, 
Faruk, Bekir, Rüştü, Cihat, 1 

V9kıır, Tarık, Miikerrem, K:ı.- 1 
dh·, lsınet. [ 
Hak~m: Selami AkaJ. 
Oyun'.l Fenerbahçe başladı. 
Sai(dan inki~af eden sarı la-

ciYeıt hücumu !st:.ınbul~por 
müdafa:mıda kolaylıkla kesil -
di. Kuvvetli rakipleri karı;.ısın
da c;ok enerjik Ye ciıeııkli bir 
oyun çıkaran san siyalılılar o
\rıınu mütev:ız.in bir ~ekle ~ok -
m ıkta güçlük çekm~'<lilo:r. :ı.rnr, 
bir mti<ıdet kal"lıhk!; neLlcesiz 
hiicumlarla geçti. 

Zaman!a Feıınbahçeııin açıl
dığı ve rakip kakyi zorladığı 
~6rilliiyoı clıı. Biı biril'i takip 
eden nail liicıvert ııkıııiarı b
taııbulspor kalesini hırpalarken 
müsa!d bir vaziyette topıı ka • 
pan Naim sıkı bir ~iille takımı· 
na orüzrl bir ı:ol kazandırdı. 

Biriııci devre bu Şf-kilde 1 • O 
F<'ıwrbalıccnin lehine bitti. 

lkinri devrNlc h(·r iki tarof
ta bütün gayretlerim S<>rft.de -
rek oynadılar. Çetin ve kar~ı · 
l•klı akııılard~n bir tiiılll r;dice 
alınamadı. Birinci rlenedeki 

Devlet Deniz Y. işletme u. M. ilanları 
15 - Şubatta1122 .<;ubata hadar mulı
telif hatlai a J,a/kacak vapurların 
isimleri ve kalkış giin ııe saatleri 

ve kalhacakları rıhtımlaı· 

Karadeniz hattı - p,,.,, ·te 1';.0l} de Kadee;, Pcrşeınbe 17.00 de Eııı;~ 
G:-ıl;ıtc tıhtıı 1ınd1.ın. 

Bartın \ 
hatt• na',.. 

lzmit hattına 
Mudanya ~ 

hattına ( 

Ba ndı rnı11 

hattına 

Ki'ırabiga" 
hattına 

lmroz hc'ttına 

Ayvalık ha.t trn:ı 

lzmir birinci 
s.Ur'at 

- Cuuu.cla&l 10.0U du Anoi~\rln Sirk(.'(;i rıhtınnndtin. 
NOT: ı~·arı .. hirc kt::dnr ha(t;ıcla bir po:-:ta yr:pı-
1:'. ·r.k ye bı.; po:--ta İneboluyu kado.r giclcccktir. 
ı .. ·::rı r•hirc k;.:d;ır JJO<:fa y::ıpılnuıya.c:lktır. 

- ),!)zar f'ı i. Salı 9.oO de Çarşamba, Pcrı>Ctnbe ,.e Cu
Jl'l.t lri,(•0 d<.ı (AI.ıı··ıka1.) Cun1nrtcsi 14.00 de (Trt1k) 

t· ' •'••"··'" ~-50 de cr,fo.ı-.ıkaz). Galrıta rıhtıınıncta.n. 
~ 1'..ı•rt<-i. ('uı-.,aıı:!.ı:ı \·e Cunıa 8.00 de Trok Gal.ı

t ıhuınınd.ın, ayrıc~ 20.00 rlc (Ülgen) 'fophan~ 
rılıtıınınd;..n . 

NC•T: Ç:ı.r"ümha ıti.tnl(r: saat 20.00 de f,,taııbulddn 
11 .. ı!ft.ı.·,ııiiy. t',i.ıLı::-n~~ı.ı ve P1;,ro;-pp,bc günleri i><-ı'll 
2! ~so rla B; .clıı·n-;:ıdo.n i.~·tanbuJa dönınE-kte otan 
• ... . poc~.1 • ':ırı ;..bire !;;.::,daı· 1;'\~vcdilnıJ~tir. 

- S.ı 19.00 <1,. tülgPn) Cun-ıa 19.00 ela (Butı;:a) Top
iıan~ ıbtı, ·ınd~ın. 

- S...lı 9.00 d; tBu.,.. .ı) Tt•uhane rıhtınundan. 
f\ıOT: ll."l.d,.m:ı. imroz pn:,taları tı;tanbuldan Paznr 
~ l·•1 lil ~ C'fine S;,,Iı ı-::•btıhı kalkacaklardır. 

- C• ~;11.:ba 12.00 d•} ]<.[ersin. Siı·k<'t:i rıhtınund<.ın 
l\OT; Curr ... rt•-..-1 post:-sı yapıhnıya<'Hktır. · 

- P <-.ı.: 13.0ı> dl..' (Taho.n) G:ılata l'ıhtıınınd~n. 
NOT: (,jd, v Nlii, i.i:;te (~!'lil)..jlll v~ Ç~ınakk:ıley<' 
u •. J .. , .. aktıT. 

NOT: Vapur seft.•ı-lt'ri h:tki<ıc.da h(r türlü •nalıitıırıt a<;;ağıda 
num::ıralaı·ı y,ı2·h 3('eııtt·1c .ı ,l,rtcn ıigr(lniJcbiJir. 

telefon 

Galilta bat acentc :iğı - Gülrıta ?l'.tına L:ı111:.nh1r Unıtım 

!ı.iuchi.rlut:?~ olna"-ı ~ıltında 

- G: J;\ta rıh!J ~ı :.\fıntaka Lın~ün 
Hı 1:-t••t i::iı,, ı ~!tında 

42362 

40133 
vaziyeti değicmeden maçı 1 -O SiL·Kec:-1 > - Sırh"< i, ~·o~. :ı !"rılonu. 22740 l 
Fenerbahce kazandı. (23ıO) 1 

G3lıttn~!l~ay: 3 · ~iktu<>: 2 '~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~!'~ Günüıı ikinci ve haftarun en 1 = 
mühim k:u.-;ılaıımast Galatusa-ı 
rayla - Be:ıiktaş arasında yapıl· 

mm:ı .. ıwamm• 
Ank::ır;ıda y:ıptırıhu.:ak Zira:lt bD~ ı ,Ü{C'tt "'liği bUınsı ıl (,<,. l<•ı i 

soyunına, yıkann1n yeri ,.<' yl'ınckhnnc ınası ins:ı~tı knp~h ... o.' tı ı • e 
vahidi fiyat üı.crindcn ck.-iltr.H~ye konı• ~:--tuı Hu inşa.atta döcı ıl' \e h.ıı ı.

lar i<;in nıuktC'~-i d<:nıirler idnrece vcrile<:C'ktır 
1 - Bu i<:-iı1 nıııh.ıııınıC'n bedeli 50.Gııtı ı:raciır. 

2 - İ.slcklilcr bu lsc ::ıit ş~ı·tnnıuc YC' ıı c\-rcll"'l D. D. :yr:ıl. rı A ı • vczncfıncic-n 250 kurLQ nıukabH;n le rıiJl.ıiliı lt'r. 
3 - Ekı;iltıne 2/3/9-12 tarihinde r.ı.;.:;ırtcsi günü ·;.ıat 16 c, .. \r: .. 

' 
ıa 

D. D. ycıll:-ırı yol dairC'sindC' loplanr.c'\: ıt· .ı; ·ez b"rinl"'i 1 on -~ • uı r. y. l· 1• 

lacııktrı. 

4 l.k ·iltınC'ye gircb:Jınck i~·in i~ l·hiılL' in tt-ldif n1~ktı: I; rı :Jt 
HKtc ::'~~ıgıda ynzıh tcnıin~t \'e \"('Saiki olY11i gün saat 15 e karlar kom 
ı-C'hdi;,.'.ııe vr:ırmelcri ltizımdır. 

A - 3750 lirnlık r.ıuvakııt tc.ıı ı1oıt 

B - 2490 !'ayılı k::ınunun tavin c·t1 _;i \'C.3ikal~ · jlc b ı ı , uııı 

oln1;ık iiz~ re l\llinakJl~~t \'ck:'ılt~indc.·n 1lınnı1:-; ı:hliyt•t \ C'-..iko.s c. ıİ t c· 
:-ık.ısı İl"in ihale tarilıindc•ı en az !--<.•J.;:i:;: t;ii!ı e\'\'l·I bir i-ticiJ il( \fııı. K ıtıt 

\'ı-:k51c-tine nıi'ıı·nı·::ı.-.t ohının.1!'!. ~ (803-!•!15) 

:\1uh~ınınC'ı1 bcd·~li (1 lfılO) liı 1 otın n'uLltli! ch'alta <.ı:ın'ouı 2 OIJ t·trt 
d!'ınir gaı. b•lru.::t: (2fi/2/1942) c:arşnıııı,., fi.it,{\ s:a:ıt (15,:30) oıı 1-.(". t· .;,;. ı{ta 
H~1yrl~rp~. ·Hd;ı Gar bin;:ısı d<thilincleki ı-.0"1: ... ·on ta"'l! ı dan 1< .. r .alı • .• : ... L u
li!c :-atın :ı.lına<·:ıktır. 

k31:1ıııun t::ıyi11 Pttiği \·eı-;ikul::ırla tekHfl-..ıiıü nıııhte\•i i.Jr;hır .n: ıyn, ~ıın 

s:ı:ıt ı J-4.30) on dört otuz:;ı k~!dar ~(·m ynn rt>isliğinc \ r ııc·lr·r~ J.ı nıdıı . 
Bıı işe ~tit tr.rtnnnlelcı· konıis:.·oııd:ın p:~rrı~ı:z o!::ırık cl~ı.;ıtıün~ktddır, 

(~118) 

Bastırılacak 
adet "A,, 

bir 
fişi 

milyon 
\lanı 

Toprak Mallsulleri Ofisi 
J:;tanbul Şııbesiııden 

:i\.i,gı<lı t:ır;.ıfıını:.ulnn \'f iJnıc ~ıııt t·lc· c ı .. pazarlıkl:1 bir rıul)1._.n .. dtııi 
~A) fi~i lı:ıstırıl..ıc·;:klır. ~<?rtn:Jnıt ... i lİrTe'·ı:1. ı~l:trO\k ;;ubenıi7in }("\=~;ı;n stor .. 
\hıt_\l<'n \'t:rılnu-!.klt-cliı·. Pn?.aı-Jıl· ıl u, 'l .a~-i2 s:\1t ~ünü saat l•I tlc ~~be-
nıii..rlc yr.pıh.cal,tır. t .. tt•klıh·ı·in SlıJ,l·l· d·• J., ·" ltnnı.1cl:ı clörtlüıu:il 1-::.H::ıkl 

d<ür,..ıniz~ rriirı.ıca<~tları ih.n uluıvır. 
------- ====== -'=======:=::=-:il 

82 

Niğde Valilifjin<l'-'n 
1 - Ehı;;iltın!'ye kc.ıı:ın i.;: 1-ii"tl'!' - I~or - .'\l;.'>:tı r-~• :f<,t•.:nun ';'4 

GiO l.iloınf'lrelcrı 1.ır"'.lc;.111d.:ı rıin eı-~lı tanlir-:ıt.: 

T:-ırııir;;.tın lct·,~.;jf bedeli •15840 lir:ı. •82> kuru;,tul'. 
2 - Bu •~c nit ~;ıı·tnan ı·lcr ve ~\·ı c.l: ~ 11ı1I!'l1 dır: 

•A . - Lk -;iltıne ş.:ırtnnn)ı.. i, 
B. - Muı..on:cl~ projesi, 
C - B;ıy1~1clırlık işlcı·i ~ent.•1 ştırln:t;~~fı,;İ, 

D. - T~viyci tliı'Oıbiyt, t·v~c ,.c körri.ıl··ı 

E - l!u~usi şartn~ıı-r.c, 

F. - Ke::;if cetveli, sil.,!lri fiy<ıt ec t\·c·Ln 
C\' .. ilı.·: 

nıelr;.ıj 

7.f3 -

J~teyenleı- bu ~nrtı~;,ınıc \"C! cvr.~kı I\,ı;dc :N:,fia rii.i':lü:-iiia:inilr \le Vil:\)"·'4 
D:-ı,ıni Eıu·nınc-nindt• utiı·('billrlcr. 

3 - J-~kilinıe 25/2/942 tanhinllc \'<-ır.;,.aınbn günü •·nal 15 dt. JıJıtd• htJ· 
kliır,~t bin.ı.:a tl.-ıhiHnde \'"il;i.yct Dain1\Eııtünıf'nd~ yar.•laL·<.1kt ı-. 

4 - Eksiltnıe kap<ılı zurf usulii ite ~npıl<:ıcaktır. 
fi - Eksiıtn1cye lı!ilcbilınt-k için itl•~k.Iilcrin cl lRC l!:n "Gı Jt ;ru .. mu

,,.,!,.;..rıt h.·rn:nat vennesi J;i1.rındır. 

6 - ı.~te:klilt:rh1 eks;ıtıııc gilniinden ~n a;; Uç gün c\·vcl N·t~te ,,,~~' h•• 
nıüı·~c;.:.at edere·!~ ibra;: e<h:cLklcri m:ıli ve :fenni rrlcrans muk;ıtııii .. ~iiı!cl• 
\'"il.1ycti elıliyet \·e~ika::;ı ko.11i~yonun::an :ıl~<·;:ıkları ckJ;i1tn1eyc " .LiJ.;..• 'tos!~ 

k~~ını ibrrız ctn1clcri r;arltır. 

7 - 1'l·kli! nıektupları yukarıd·t ,Yhı.ılı S3nlten hir !=tı<.ıt C\'\ ~~o~ k•r.lSJ 
'i~".ic: Dt. n.i Encliıı1~11 orl;ısınd:ı f':ncliıncn rL·hliginc nı;.ıkbu?: >ı.,ıJk;~ı,;ı;\..,-U 

vcrH('<·elkL·. Poı:ıtn ile gtinderilN·ck rr.t :.ı::hırl~nıı n;hayet ü·;ür.,·ü n1:-ıılded• 
y~ı~ıh ~aaU.· k<ıctır gelnıiş olnıusı l:lzıınchı". 

I'ts~:ıC:a olncak l:'.t'\'ikmclcr kaLLıl c~.ilıntz. 

dı. 1 '!'AKIMLAR: 
Galatasaray: Osm~n. Faruk, 

Eştak, K~mal, Salim, BarbaroP, 
Hikmet, Aı·if, Cenıii, Gündüz, 

l ısıanbul Lnd,m amirlıfi s~tma 'ma komispnundan 1 
iın•c•h.• .. i•n.-H.so•ı•~"·rn•"",.•"•"'•L .;,;;.,".,ıc .. n .. ı.oo•o•d-•t :bınlirc oıınacokta" p_, - ı---A-sk·e·ri.F
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a•t•r ı·ka.!a·r-Sa•!•rn•al""m·a·K•O•ffi•İS•Y•D ··ıU-i!a .. :ı.la.r:.,: -·J-ı 
7~rhkJa eksıltmesi ı., ... ~42 ~ah i' H1l\ " t ~5 de Tophanede Lv. :1n1irl~f>• • · 

Gazanfor. 1 

Beşikta§: MehmH Ali, Ya
ni, Feyzi, Rifat, Hil~f'yin, Ça- ı 
c;i, Şakiı', Şükrü, İbı ahim, ~
ref, Eşref. 

Hakem: Şazi Teuan. 

!atın ::ılma komisyoınu (.!,, ;.-. vıı: { .!ır fllt tcn1in<1lt 326 lira 2Ş kuru~tur.: 
Nün:un<:c:i komisyonda ı.:ı·,nıh, Iı;.l.~ lj' in •f'lli v;ıltiltc koınisyoııa geln)c-
lcri, (560 - 222!1) 

• • • 
D~l\·ut!')DSa ve Beşiki; s ii.·i:erı fııl"' ı r.da birikrniş oloın 2000 kilo kn

dur fırın ~önmiiş köı:ı;iı li s tılc:ıca ·tiı'. r-nıı,1·Jıkla arttırması 17/2/942 so:ılı 
gün~ sant 14130 dn T '- ·1h de LY, .irrirl'.i;,l r.atın atma kcnli~yonunda yapıl:ı.-
c.·ktı:.·. İsteklilerin mııl lıt-dı:ılc-rilc ı-..c• • !{ ttf• komi~yona Jı!t:lnıel(·ri, 

Zt:'ytinb;,ırnu siJfıh taınirhancı:>ln.:? yi.i~.sck kUdi'o;!ttc ve ma~t..1:- yaptıi <. ık " 
tiılnrını h•ıiz tornacı, teş\"iyeci, fitc.zec.i ve sucu a11nacaktır. 

İ!'teklilf"r:n nüru~ tezkere:-;i, ve b"u.:,crYi5lerilc mczkfir fabı·ik.1)ıa 11=•~-
l'.•t• at ttı11clerL (68!;) 

• • • 
.00-.~"asıııa b:>j;lı iki kıta lish-tle yll.7.ılı 5·1 !:alem !MktriH 

ın:ılzı>nll'Sİ alınacak 
'J .-.lın1:n edilen bf'd(·li 27-l-58 liı·tt 0ı.1n ~·ukarıd& .fWZılı elektrik mc:ı.lzc1ı~~-

(5.57 - 21P~) 

• • • 
Bc~iktaş takımında Hak

kı, Sabri, Galatasaray takı - / 
mıııda da Em·er, Musa, Mus· 
taf k Be:her kilosuna 450 ku•.~ t •. t.r :ın ı\·i:ı· 10 ton l<"~•dor kundur~·lık \·a-

1 ~ i .\•."k<'ı i F"abrikalar Unıum ~Hidı 1 ·h·ıı:,;ıi :\-lc·rkez satın alma lromieyonurı·P 

tı/3/942 c;;-~ır.~:ınıb;1 günü sant 15 de pa~::ıl'lıkfn ihale edılccektir. ~»tnrunH 

a yo .. p 1 Oyuna Beşikta.') başladı. Sa- kete rllın~caktu·. azDr ıkla 1•'i:.<; hn,l ~ ı '' '94:~ ~ .. lı güı\ü .!iaat 14 cie Top-
rı kırmızı kaleye yüklenen ~i.. lır.ııcde fst. Lv. An1irli&i f.<!tın ,.,.Lı:a k. ı.~onuncla y~pıl:u:al .. tu-. ı:-tekhlcri,1 
yalı beyazlı foı"\·etler elde ettik- tc:Qi! cdec,•kleı·ı nHktar Ü?.l •• :ıden kat'l tı.: ınüıatlarj)c b~ili ;,il<ıtte kunüs;ro-
leri gol fırsatlarından bir tiir- na t<lınclc: i. (558 ~i9R) 1 
lü netice alam adılar. • • • j 

Beşiktaş tazyikinden kurtu- 4X6X3,S eb'adında bOOO lc!<'L hıt:ı •. iıı,tıraktır, P;ız:u-lıkl;ı ck~illı!\E'~i 
lup mukabil hücuma geçen Ga- 17/2/942 : alı gilnil sn<ıt 15.'.IO d;ı T"-·Plııııif•<lc L\'. ;'~mirli~i ı-atın ;ılına l<o-1 

l3fl l.1.ıru~tıır . K.-:t'i teıninilt 4118 lir.:t 70 laıru~tur. (220G) 
••• 

1 O ton ~iğ lıeıir alınacak 
1'.,hn~in f'dilcn bedeli 17.500 lira olnn 10 ton r;i~ bezir Askeri Fo..:':ori~!'l· 

laı l'ınunı Mi.idürlügü ınerkez sııtın ;.ıhna Ja,misyonunca. 24/2/042 (!alı gıjr•J 
saat 15 de pazarlıkla ihale cdilecel.tır. !)'1rtnnn1c parasızdır. Knt"l tPnıhh· ' 
!'..'J:!:.i liın<lır (2187) .. • • 

Jatasaray yedinci dakik.ada misyonunda yapılacaktır. Tch" iı h<leli 4000 lira kat'i temin:ıtı 600 lif;odn-. 1 Kınkal<·de sn tesisatı yaptınlac:ık 
Gündüzün uzaktan ı-;a\.~rduğu Evsa(ı l<o;nü•yonda göı i.llılr. t.ct.t">i<. 1 ı;r·riıı l·t'IH f:Eıatte kt-..nıi~yona gelınelt•ri. Ke~if bedeli 45310 Ura 65 kuru1 o1rın yukarıdn yazılı teai.s~.t Atrkt>ı 
şiltle 1 .. O galip vaziyete gir- (366 _ 2291) F'• 1orikalc.r Uınuın l\Iüdilrlüğil ınerk<:7. ::'1hn alına komisyonunca 3/3/042 s.ıl 
di. Bu sayı Bet-...ktaşı 3.deta ____ ...,.________________________ gii:ıfi s-ınt 15 de kapah zarfla ihulc cdil~ccktir. Şartname 22r kılru~tur. l.ftı~ 

şahlandırdı. İbrahimin mükeın- ı Deniz 'lıvaıım satııııılma komisyonu ilanl&rı ,, V"k(;s! teminat 33DB,30 liradır. 'l'ıliphin lcklil mt'l<ıtrplorını mezl<lır ~·"'" 
mel şütü Osmanın ellerinde kal· ., <'e , • •t u ele k<•daı· komisyoue "•rnr!cri. (2188) 

dı. 50 metre tulünde yuvaı·lak ('( lıx. •,p ır1/m • • • 
Hemen biraz sonra İbrahim 43 1 > t.·clik ı, 1 ,11a .ı.o 11 /M ı.cni.şlik 10 ırı/ın kalınlık cufuk l)oKya""ına l>.1ğlı j.h,i iu1n. h!.->tctlA lA.Zı!ı 83 lca1t"m l'-ltdtrlf• 

ile çarpışan Eşfak sakatlana - 1 r 1ar ~u' .., 1 h.tır 300 ın/ın elen a~n~ı olnı~- ıuaizt'nıl~İ alına<"al,. 
ls!anbul Deposu Direktörlüğünden 

\nk,ırıı. civ.ırmda bir fabrikanın Galvanopilastik Atöl
yeo:ıi irlnıc eılece!ı: • Nikelaj, Kromaj ve bilfımum Galvano 

işlerinden anlar 

Bir ttstaya ihtiyaç vardır 
İı;t.:kiil~ril' şimdiye J:adar çalış?klan yerle.r~~n aldıklan 
ew :;. L.ırctlcriııi ba ~layara:k bır mektupla Buyülı: postahane 

· civanr,;;a 1r;mar Ve<l°at caddesinde (Kızılay) Hanındaı direk· 

i törlüii;üınii7.e müracaattan • 

ı·ak oyuntı terketti. Gala.tasa - y;ıca:.;:tır. Tn!ln,in cıdilcn bE'dC'li 51064: lir l ı,T 1 ~·uk.trıda y.:.zılı elekt.ri.ıt rr.o.lı.ı.. 
ray 10 kişi ile oynamak mec- ~S > • Çl'..lik 'U\ 12l• 'l\, n g•.nişlık ıo 'J./r: · 1 alık cula" A. '..t'ri Fobrik::ıl:".r Un~uın !\Ilidüı-Jü~ü ri~cz satın ~Iına komb;;yc.nc,r 
buriyetinde kaldı. Bu vaziyet- ı d f 1 •oo ı 1 1 ~r.,. 1942 cunı .. :·te i ı:u ıl "' t •o rt:ı r: · .. ı:r,ıu iholc ed IceekUr. s,,1 ıı .• ıını-:ı .• r .ı ınL,, \ ır. .;ı nı ın <.en ~iBtL oln1ay.~ - .. 
ten istifade eden Bcş.ikta.ş hı· CDktır. ;?,r.•ı ı~uı·u~+ur. Knt'i tt ll;rı;:t 763!~ l'ra 60 kı.ıruşttıı-. (~2G7) 
zııu arttırdı. İbrahinıdcn bir --•· / 1 ~ • • Yukaııda Y.-....u ilr k lem malı ~f''l'n 17 2 942 ı;:ıiı ;t.lr.i: saat 14 d·. 
ara pası alan Şeref takımını Knsı·1 p:tFdn bulunan Denı.z Lcvazn.:J. 4 .n tdıı~n komisyonunda p:.za1-lı~ı 
beraberliğe ulaştırdı. Bu say - y~rı1..,cak"t1r. tstelılile'"lrı. bclH gün ve sattt~c n1czkür komisyona müracaaUu-
dJn sonra Sarı kırnıızlılılu, si· rt ;ı~,, o!l'ntır. •2301• 
hay beyaz nısıf sahasına iyice ---
yer]eşmeğe muvaffak oldul:ır. Sohlb~: A Cemaleddln Sar•ço{jlu Netrlyat M üdür!i: M. Sami Karay•! 

Ortalardan topu kapan Cc- B••ıld.Oı yer: (H. lleklr Gürsoylar va A. Cemaledd•n Saraç ölu matboası l 

'1\:.hnıir" edılcn bc(lcli 510 lh,1 ol.t l·c~ l:.-ılcn1 Sf:lızc tiart 9·12 bil 1 .ı. 
~la) ~ 912 sonuna k• d;,ı g~"llük ih• ? is dn<lC! aln- ~ık ıizcre 2.7 ş..~b:-ıt ~ .., 
c'Jına günü sant l·l d~ ~ ••. lıpazarındn lt "" ı r"ut.rikalnr yollan1asındilk1 'ıl• 
alma homisyonun!'a ili ~ ek iltıne J]c ,J. ı~ 1;1e ~ ~. ilk ten-ıinatı 39 lı 
dır. Şnrtnnmcsi her gün kon1isycnc.1 ı ı :Jir. 

ı~tckliler'n o g·ın "\e arı.he k n 'V .ı buLu c :-ı. 


