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··stak 1 
ya 

r 
Mr. Clıurchill il Mr. Ro
ose~ it mü tak bel er ya 
lıakk11ulalci düıünct:lerini 
Atlaniik eyannamesile ilôn 
ettiler. Bu prensip ler gayet 
igidir vtı herkesi memnun 

edecek bir rnahiy {te.'/ir. ı 
}' lm.ı rok ı nıumi o/dı;k. 
'""( ıı vnutm malıdır, 

_J 

Yazan: H ss in Cahid YAtÇI ı 
f6ı ug~n müttefik mcmleı-.-.:t~ 
lg) lenn "c dostlnrının e.tkiı-

l'l umumiyeleri arasınu 
haıptcn sonraki dUnya hakkın
da bazı terc~dUUer ve kararı:,ız
lıklar mevcut olduğıı his.<;e<lıl· 
>ntktedir. Halbuki zaferin k:-z:ı.
ll~h~~ hususunda mutlak. bil' 
b.ııhge ve tesanüde knt'i biı n •. 
h~aç v2rdır. Bu yoldaki miı
nakoı;nlar ve anlaşınnmazhkl u· 
g~yreti kırar, kuv\·etleri iRı afa 
~gratJt· ve muvnffakiycti zodl • 
gn uğrntır. 

Onun içın, müttefıklerin bu.
s;llnkU harp gayrctleıi ara.fiına 
lıa11}t n ·onrnki düuynyı nal'lıl 
lnınnak münasip olnc:\gin l ir 
ln\!f 1 v ımı ıh biı· .nJa •n.ı-1 
l'l da sokm:ık lazımdır .•• irwıı· 
Ye kadar, 1n1?ilteı c ~ , ·.r" k. -
knaraamda bu mesek nııı hır ı ı · 
dU~ me,·zuu balısedildiğn 1 ı. ,, 

• G&.2"tt: l rde de az lok ne . 
' il:at vukua geldi. Mr. C hu -
Cll!U k ·ııdıMıne t~vcih cdilt:n ı:: • 
al~t'l'C PE:k haklı biı· C't:VHP W'l'· 
mıı.tı. Baıı} '\'elm) ii her giin ı ,,_ 

t&şıyor \'e ~eni yeni tiekiller nlı
~oı·du. KimRC hnrbin. ıH• 7 • .-ımaıı 
~e ne tnrzdn. biteceğini sunui-

edn keı;Ur ·mc-zdı. Bundan d•;I · 
Yı ır k' Ih· , 1 su un namı \npıla•.:-
ını . e hııı f.en nt ıkı dün• U· 

nın ne şelcıld kurulnt. ğını ha· 
raı• altına ahrıağa imkuıı y ;k
tu. 

Gene , 

Anlrnra: 21 (A.A.) - Bu ... 
ı:,riin gelen Harp Oktılunun lbi
rmri &ınıf gençl<'ri Ulus Meyda
nında ,ı Atntürk 8.bidusine ve 
Etııo~raiyn mü7,esindc Ebedi 
Şofın muvakkat kabrine t<.ircn
Je "ek•nkler koymuı:laıJır. Genç 
H:ıı1bıyelileı· muntazam kıtalar 
halinde Ulus Meydnmna gelmiır 
l<"r "<' :1bioo etrafında yer al
mıı::lnı\lır. 

J<Jvwlfı herl,e iıı ağzil le söy
ı;~ ı.:n:k iştirik. ettiği İstiklal 
Mar. ı çalınmış \'<' abideye Harp 
Okulu ı cn1izli lıiiyiik bir çelenk 
k.m.mu ,lur. Bunu mli.kaldp i
lm d ımftruı bir okur genç ar
k d. ·l1nna "Hoı:ı gelrliniz,, de
ci. n k<>n.hleı mi tebrik etmiş, 

RUSYA'DA 
• 

l 00 bin kişilik 
b ~ r Polonya ordusu 
vHcuda getiriliyor 

--oo--

S O Vl' Jl'LER 
-o--

... etonyu 
"'arı 

olml ve subaylık çağlarının şan 
ve şcı efle dolu gcı:.ıneRini dile
mifi ve Eoodi Şefle Milli Şefin 
büyük adlanm saygı ile anmış
tır. 

Bu nutka cevap veren yeni 
Harbiyelilerden bir genç ecdat
tan kalan mirasın ebedi varlığı· , 
nı canla, ba. la. rnuhnfa7 ... ı. ede-

t•ıt,\..V )~ 
t~AZE'!'E. ~ı 

ALMANYA ve 
JAPONYAnın 

--00--

Boğazların, in· 
gilizler. tarafın
dan Ruslara ve
rildiğinde ısrar ' 
ettiklerini bil-

diriyor 
~ 

h ru· 

~ek~eı ine . and içmiş ve insanlık 
ıeyız, fnzılet ve askerlik dersle
rini aldıkları Ebedi Şef Atatürk 
le Milli Şef İsmet 1.riönUnün nd-1 J 
Jaıını saygı ile aııarnk sö~lerini 
bitirmiştir. 

Alay Ulus mcydnnmdnn hare 1 
ketle AtatürkUn muvnkk:ıt kab
riQe gelmiş ve her böJiık ve her 
meslekten 'birer okur<lıırı müıck 
kep _!.>ir kıta ba~tn koınutanları I 
oldugu ~a!dc Etnografya mü· 
z~ıı~~ gıd:rt"kA lt}bcdi Şef At..'1.
turkun ınanev1 huzunımfa. arka 
d~~ıa:ı ve okul udum saygı ile 
egılmış ve muvakkat kabre bir 
çelenk koymnı;:tur. 

Törene bu suretle son veril
miştir. 

PASIFIK'TE 
- --o----

Cava, ~Aüttef iki erin 
harekat üssü 

haline oetiriliyor 
( ' iNL}LER 

Siyaın n NÜ ··ıtlt~ 
i erliyoı•hn· 

, ___ .-:am ____ .-.::.w _____ _, 

bir nutuk söyliyecek ı 
BugUn halkevJeıiuin J O un· / Bu me ut yıldonumii mü· J 

ekreteri Radyod Parr Geı el 
cu yıldönilıni\ yurdumuzun f '\ n schctıyle sehnmız halkcv-
her tnrafındn. kutlnnacahır. Londra Halkevinin lı:ıri de J> ırlak merasim prog· 
M mleketimizdc kültür kRj'· b ·ı ı runlıın ha?..ıı lamışl'ırdır. Jı açıhşı münase et ı e 
nağı olan h. lkcvleriniıı kut- , • I ıı~i1i:r, ı;."tirinin ."ondrrdi~i ı 
lnma. mora.<;.imini Cümhuriyct P e r s i L O r e 1 n m J ( 
Haik ~ rtisi Genel Sekt·ct<•ri sö\llediği mühim j 
Do~tor h"'ikri. Tüzcr buglin ~ Londıa, 2l (4-\-• - Lon- J 
s.'lilt 15 te Ankara radyMnın· sözler dr:ı. h. iWl'!'\'imn çılması ınii-
da föyliyet·~ği bir nutukla n· mısebetiyl , tıı,gifü: iı i John 
rncnktıı. Pu nutuk ytm1un Ma. eficld, hiiyük elçi doktoı ) 
ııı r tarafımt.ı dinliôM-:!.)]<lir. öğı cndiğimize g0rc halkev T vfik RüHlÜ A rn~a aı:<ağıdu- ) 
Nat ·u mii• .. mkip heı hnll<evi lel'inin mnın(•u yıldönümii nıii ki dostluk meı;ajırıı gônder- ı 
r.Ju1ı:tin -gi; e hazıı l:-dığ1 kut nnı::eb4'Uylc yurdnmm:dn. ye- miştiı : 
lamn. pıogramııu tatlJikn ba~- nidı n 22 okumn. od:ısı açıla- "'l'i.h'k hiikiımetinin Loıı-
lıyn,,aktır. cnktw. drada bir Jıalke,·i nçmaktn 
~ ........ ~ ~,,..,,.~~_....,..._......... .......... r:wsr..~~ 

ARP-DURU iU ı- 4 

EZARE 
-------- ---

Alnıan 

oe nıi lc•ı•i 
--o-

Atlantiğe 
açılıyor 

Maksat Rusyaya de
nizden yapılan yardıma 

mani olmakmış 

. Bu mlıtaleanın isnb tını lr.· 
knr. rl~.bılm k zordur. F~ l :t 
bu?:ıııık~ı ahval ve şernit haı 1 tf"u "">j'\/"o--V'V'~~vvvv-.JV-.JVV'v'V\ 
fionrakı dtm~ anın a1ac~i :"t'k 1 
hnkkında biraz daha faı.ıa m.ı. 
l~rau.t edinilm ine lüzum go .. tt: 
rı.yor, ~r. Chuı dıill'in bahrftTi
ği yem yeni \•aziyetlerden blrı 
tnh~ddüs etmiştir \ c bu y..:nı 
~au ·et bun~an evvtlki dq';ı u 
1•.0 rarlnı ~ b)r keı·e gozdı·n ı;t·· ı 
Çırmek lıtzumunu m1ava cıkaı
ınıştn · . B!!13.('J}nleyh, ~line ı~ r. 
Ctnırchıll ın prensibine- ~ uılt 
knlara.k bu v. ziyete gcire ı skı 
kaı nrda biraz d ğisiklik , ap
ınal Ye müstakbel düm• ilaı.

H za hu laUNllH· 

ta huH11t:ıt i ma· 
ı·uz=ıt a bul n1· 

Japonlara göre Hint liler 1 
Siyam saflarına kaçarak 

lngilizlere karşı harp j 
ediyorlarmış 

Londra, 21 (n.a.) - ~tok 
holm radyosunun bildh-di
ğbıe göre, ti~ bl\yiik Alınan 
deniz birliği, Von Tirpitz. 
Admiral ~c.hcrr ve Admiral 1 
llipper zırhlıları Şimal cleni
zinde Norn~ kıyıla11na doğ
ru çıkmaktadu·. 

Ayni radyo Slokholmdn, 
bıı gemil<'rin şimali Rusyu •n 
yapılan İngiliz Amerikan 
mah-.cıne yardım yollarını 
1-csmek emrini nldıkln.nnııı 
\'e Bı csldcn kaçan iiç Alman 
zırhlısının Trondhcim'd" bu
hınduklnrının sanıldığıııı ila· 
ve etmektedir. 

Almanlar merkez kesi· 
mınde bir Rus ordusunun 

büyük kısmın ı imha 
ettik lerini bi ld iı iyorlar 

fA.A. lelgrnOnı • dım 
mll:ı n C'd,ln İ'- 1 

DiinkU So\') et lt•bligindc şun 
l::ır \ azılıchr: Smolcnsk l>ölgcsin 
de !\ kaza Almanlardan geri a -

(Somı sayftı J sfümı 4 d.e) 

IHllŞ 1 

Moskorn, 21 (A.A.)} -
'l'ass Ajansı bildniyor: 

Pra.\ ria gnwtesinin İ s
t anbul muhabiri yazıyor: 
Alnuınyanın Tiirkiyc bii

yük elçisi M. Von P.lpcn M. 
Edenin gCt"Jen ilkkanunda 
?ıfoskovadnki görül'Jltlelcıi 
hakhnda Türkiye Cümhur 

[A.A. il'lgı-n 1. rınd. n 
hulı' ::ı cchlmlştlr.] 

8aygondan bilditilcliğine gö· 
re, Binnanyada Bilin ve Ritta1ıg I 

{Sonu ııayfıı 3 ıutun s de) 

kındaki tasa\'Yurlara binız vt.· --------------
2\d'ıh verm<>k tabii addedilml·lı· 

Reishe hususi bir mnru-
Bır l ere, Rovyetler birliği de za la hulun.muştur. :M. Von 

il', 

Bir keı e ortada Mr. C'ıipp 'in 
h:~1·anatı vnr. Bu ta.ınnıner.. şah
s.ı )11 müt.aıea olmakla bc-rnbf'l 
Mı·. ~ipp 'ın şnhsiyt•ti Ye bu 
Mlı ı~ Nin gittikçe eh ır::mıyet 
Pcycfa. edeı ek da.ha bil •iılt rollı"r 
nyn~ınağa nnmzecl gibı görün
k~('f!ı ~:nı:>t)~ı bcyaııat etrafmcla-

au.nılıunclleı e <lıkkat < li'· 
m~ . . 
va ııu emr(Xl •• Amcıık:ıd<. Rll!l 

'\: .~1 ~:·•rdınun A vıııpa~ ı bol::-.t • 
ını. Ştirmek neticesini veri ver 

l\'<>c ~. h 
Vt•lt'e ~ı nkkıııda Mı. R "· 
!eı hıı uaı rorulmn met-t!· 
şU 110 1-cabuk aldığı ,·us-. t rn 
bilı;ı .ak • ela bizi ten ı · cdt.· 
öt<.11 ııh\•eı• ın·opngand .sı d2 

ı ı •i beri bu mevzu Uzeriııde 
rın i' dunna:k.ta '\'C mil tefik~e
leri k 'TU~yı bolşevikleştirecek 1 
t:ın nn~atJni diinyayn ya,r:mnlc-

\' kalmam k . 1 lhal.ik .. a tadır. 
\'nmnı nt· a, muttcfiklerin da- 1 

rnUt~ikl~~nı eden her msan 
do Yo.rınki d~ galebesi taı.dirin
nı çık k t•• nyanın ne olacnğı. 
rette bİım:k 1. ve emın bir su
br. Ort.ı.da dıster. Bu bir hak
lın-n, :..Jhinler_?l~an dedi kodu-
1nal1ere akıl ~e urcaıayan ihtl
h ıne ile ccv rnanbk ne, mu-

ttı l'eddetın ap vermek ve hep 
nun kfifi ek kabildir. Fakat 

luzıındır ~.lmadığını dn bilmek 
~ntik ~' ~enilebilir, akıl 

nıa, bakaı u ıcabediyor am-
fuk ~nı •. ıealite ona tevn-

t Ct; mı? 
le ıt.Gl· b~nı. tev f k ın de a 1 ve man 

2İhl.uıer u edeceği hcıl kında 
bugun ıe k.~n. t telkin etmek. 
l~t \ h~~~ Ve Am<>rıkan oev
tııp h et Ş<>flerin. tt et· 

iıfı·. Cl 'r \lnzife olmu tur. 
\i lt :ruih_ta l ıU ile fr. Roose
daki dU.nı 1 btl dUn~ a haklan

?"nct- ni Atl ut k be-
• dtılcr. Bu 

1' dır ve her-
l cttt-u· 1 •ek bir mnhi-
~~lrl r · nız cok umumi ol-

ını uı tn: malıdır. 

A1fanUk bcyflnnaml'sindcl i pren Pap ... ıı bu görtişmcler esna 
ı:.i1•ler1; iştirak etmi~ ve bunun ' sındu. :M. Edenin Sovyetler 
aıt.ı.n imzasını atmıı.; mıdıı·? Birliğine İ.t.tanbul Boğa.?1-
So1 ra, Ati, ntik be) aunmnesi, m ve Basra Körfezini vô.-
"hnl.uku beşer,, ilunn .ım :,i gibi dPtmiıı oldu;:;'lm\l id<lia ey-
nazaıi ve felı:;c;fi biı· nı\Tılayiş lemiştir. 
n idiı', 'yoktsa lngiltcı w Ame- Muhabirin .aldığı habeı•-
rik:.. d \'letlerini bağlayan bh· lere göre TUrkiyedeki J a-
l .ıhhiit müdiir':' Her halde, ilk (Sonu tayfa 3 &lltu~ 6 d•i 

)<.p'lac..ak iş Atln.ntjk beynnna- ....._===~;;....-.;;;;;;..;.;;;..=..J 
n (isine mneli bir mnhiyet -------- ----
V\! kuv\'ct \'ermek ve hu taah- y ı 
hüt lı·I e Sovyetler birlığir.in de eni n g i 1 iz 
iF.ııiıfıkini leıııin cylcmcktiı·. 

Fal ~~t bundan çok dnhn mü- k b • • 
nım b~ka bir noktn vnr. Harp- a 1 ne S l 
teı ı:-onralti ycııi diinya nizamın 
da "Nnperya lizm,, in yeri o1a.
.. :ık mıdır? Bi•• ka · biiyUk dev
!ctııı istisnırı.r cttik!c>ri müstcm
lck"lel' clevnm cdccc·k midir? 
))eYletlcr içinde bu emperya

--00---

Alma11yatlô naNıl 
tefNh· ol UHYfH• • ---lizm siyasetini doğurmuş nlr..n ""'~""'""'V'V'"""vvvvvvvvvv-.JV"" 

fünil, büyük sunnyicilik hare- Cripps İngilteren ı.· n 
keti devanı edecek midir? Yeni 
dünya nizamında. yine diinya.- bir nevi l<ereneskisi 
nm dört bir tamfın:ı el atmış say ı lmalı im iş 
büy tik dev leli eıi n yan ındn bir """--------"'-"""".AA.Jv 

------~----... --------- Zirai seferberlik İ§lerinde çalı" 
tırıl. mak üzere yeniden 
teş ki la tland ırılac ak 

Berline giden heyetimiz yeni 
bazı mukaveleler imzaladı --------~ .. ------~--~ 

Am:~ıy!n.~kı~l;~y~. 2p·!~i·~lid~l-\g;blllam~T\)l .. Zeti~c~a~ı··;dn;m: u:ah~r~~?n1reı~ ·t.a:~~;;t El tezoa hı sanayii f eşkil8f landınlıyor 1 
..... ~ " " 17"' ru..... 1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

uğı'laşnıa.k ve .Almanya piy.aanlarmdan mal müba.yan etmek i\ze-
re Berline gitmiş olan '.Ncaret Ofiı:;i Umum MüdürU B. Cemil 1 * G~en 2S Birincitc rinde Cilmhurreisimiz tınnet 1nö· ı 
~~~~~~~---~~'".!!!!!!!!!!!!'! I Conk'un bu a\~n 19 unda Ber- nii'.ıiin vermiş olduğu direktifler d:ıhilindo yetiştirilmekte ola.a 

F R ftc s ~ı ı lin Tüı~kiyeyc hareket etti- ı h;cılcrimizjn, hayırlı işlerde kull.ınıhnasını temin maksadilc 
l"I 1 ~ ği filcadar makrunlnnmı?...ı. gc- 1 Mr.ıol'if Vek~Jcti yeııi bir takını hırnrlal' almış bulunmaktadır . 

~ nl\ımatıt:ın öğıenilıniş ir. Bu kal'arlar meyanında okul gençliğini sıhhatli, kaı-akterli : 

FELAKETE K~ bu mak:unlnıa gelen olarak yurdtın ve Ciimhuriyetin ınildafaasmn hazırlamak a- • 
mnliirnnta. ·öre Cemil Conk'un mac;ıaıı ile ve bu öd ı.in biitiin i. tekleıine alıştırmak üzere 
Herlin seyahati tamamen mıı- kız ve erkek okullruında bir·~ izci oymağı kunılacaktır. 
va.flakiyetf•.; neticelenmiş ve Ti- Hundan ba.şkn bu sene yurdun zirai seferberliğinde mU· 
caret Umum ).iüdürü, piyasa- him bir Y"l' almalarını temin ınuJ·sadile Maarif Vekaleti ta.-
mızın yii.7.ünii giUdiirccck kiilli- ı afınd:uı sırf bu iş için yetiştirilmekte olan 3000 izeimiz, önü· 

Riom ad/ilet diuanında yetli miktardrı. mul ve malzt'me >n\i?.deki hn&td mevsiminde bj;.zat 1ıiraat seferberliğine işti-
mlibaliU.'\ ederek tıunlaıın yur- r:<l. ettiril,..cek1er \'l' bunlar köyler iınizde, köylülerimizle bil'· 

sürükliyenler 
-00-

takun küçük de\'lctler buluna-
cak 'c bunlara ancak lô.tf rn bir 
müsavat hakkı bağı!jlaııo.rnlc 
lınklknttc dünyn bir kaç bliyük 
devletin elinde mi kalacaktır? 
Hasılı, Atlantik beyannnnıesin
de J;ilçUk devletler için tanın· 
nuş olan hak nasıl garanti edi

yapılan m ııl:akeme ta/si- dumuza. se\ki hakkında mukn- liktc mahsuJün biçilınPsi, lrnldnılm::ısı işlerinde meşgul ola-
Berlin, 21 (A.A.) - Yan rcs- talının da :1amını bugün veleler imzalamı§br. ·ı caklardır. 

mi ·bir kn)ıtnktan bildiriliyor: 4 üncii solıi/emizde bu. ... 
S. starr d c · · · ' A · •~· ... .,, Nto u ır or rıpps·ın Çörçil lacaksınız. ş A FRI KA D V ~ 

(Sonu aayfa s Utun 2 de) iiiiiiiiiıiiiıiiiiiii-iiiiiiiiiiiiilıi•iiioıiiıiiiıiiiiİİİİİİİıııiiBiiiiiSıiiiiiiiiiil • * Memlı ... kf·timi?.d lıi çay ı:ıtoku günden güne nrtınaktn.- i 
,.._______________________ dıı. Bilhassa. soıı zam, nl, rda muhteJif ecnebi memleketlerin-

d n yurdumuza külliy t1i miktarda çay gelmiştir. Ha.len günı
ıiikl rimizde 70,000 kilo giimıi.iltle.ıımiş ve 85,000 gümrüklcn
mı:omir; ~:-y bulunmaktadır. Bıt cayJarın, mevcut stoklara füı· 
vnen uzun müddet memlek tin <;ay ihUyacını karşıhyacağı 

Iec _ktir? Yoksa bu hak büyük 1 
devletlcıin her zrunan çiğneye~ 
bikcekleri yahut geri alabile-
cekleri temelsiz ve J:öksiiz bir ---

_ı aJlikadarJnrca temin edilmektedir. 

lf1tu! ve ihsan kabilinden mi B ü y ü k E d e b i R 0 m a n 
halacaktJr. --------

Mihver kuvvetleri 
~~:'<~f'de şimale 
doğ u Çukiliyor E l t zgfhlaı•ını.o 01•11: nizasyenn * Bugün. memleketin ımıhtelif mnıt:eıkalanndaıı gelen 

el t~giüı dokumacıları mlim aillerinden mürekkep bir heyet 
Kızılay ıaalonların<la toplanmı§tır. Toplantıya riyaset eden lk
tı Vekili B. 8ırn Day, ez"'iimlc demiştir ki: 

Zıhinlercleki tereddütleri tes-
kin etmek ve müttefik devletle
re bütün medeni dlin_ranın mU
zaheretini ve sempatisini kayıt
E.lZ ve 5artsız olarak celbeyle
mek ve müttefik memleketler 
ıçindo de efkfın umumiyeyi za
fer gayretleri etrnfında sıkı su
rette toplamak f çin bu nokta
lann aydınlablmasına ihtiyaç 
vardır. 

ır :vin <Wıiil VıAI(lJN 

Yazan: 
KLOD FARER 

Ç•t1iren: 
ILHAMI SAFA 

B1R JAPON 7..AB1Ttl.1LE BİR lNG1LtZ ZABİTİ ARA IN
DAKİ ItlOADELE VE BlR JAPON HAltP GEM1 1NDE 
JIAIOKI HAYAT.rAN ALiNMiŞ SON DERECE ME.HAKLI , 

OANLI SAHNELER. ••• 

Pek Yakında " YENİ SABAH ,, da 

-··-~----

şaı• laı•ı g u·ş 
ıa ke e 

ıu. r 
Kahire, 21 (A.A.) - Orta

{>al'.k İngiliz tebliği: 

''Bugün bUtiin yurcla dağılmış olan el t<.'Zgfilılarının wie
di 150 bini bulmakuıdır. Bu t zgahlar miıkcmmcl bir şekilde 
fanUycte geçtiği takdirde, R. ys ·rı kombinalarının 1-0 misli, 
memleketin giyim ihtiyacım temin ed ·bilir.,, 

tktıeat Vekili bundan sonra iplık ıbulmını~ isn.ret etmi§ 
ve tek tip lmnıaş yaı'm k hı usunda bu 150 bin tczgfı.hm te~-
kilf\tlandıMlınnsım illerden talep etmiştir. 

Gazala hı.tısında. hnr ·et yar 
pan mulınrip müfrezelerimiz, 

(8om1; & . 3 SU.. 6 da) tioee4~·ffC:ıec~Ke14<~~Ge«~~~~~Me.-C4M004M~oet~ 
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' K v .. 1 Ekmek yerine un 11111111111 auçuga e 
al1Dablfeeek __ - __ 

kondu •••••••••• 
''1LAWitJTEN TEBIJG 

EDlLMlŞrJB : 
Kart usulünUn tatbik edil

diği tehir ve kasabalarda bal· 
km un ihtiyacının temini aşa
ğıda olduğu Dekilde kararla§
tmlmı§br: 

4F .... 

Ellerinde .kauçuk bulunanlar 
çarşamba günü akşamına kadar 
Vilayete beyanname verecekler 

1 - Ekmek yerine wı al-
mak istiyenler her hafta ~ V1Lı\1.'El"l'EN TEBL1G 1 Devlet Denlzyollan idareleri 
zartesi günilıae ait. ekmek kı.- EDlLMlŞrtR : ve Ticaret Ofisi beyanname 
poıüarı mukabilinde ve yalım 1 - İkametgiluan v11&,. vermekten istisna edilmişler-
o gUnkU istihkaklanna karp- timiz hudutlan içinde bulu- dir. 
hk aşağıda bildirildiği şekild& nan ithalatçı. ihracatçı, ko- 3 - Beyana tabi tutulan 
un alaıbilecekJıerdir. misyoDcu. toptaDCI, yan top. ham ka~ 202 ayıh 

Dama ve .-ıranç merakı, Os- - Akmbamıdan birinin 1ıım 2 _ 750 gram ekn ıu- tancı, depocu, emanetçi. f_. glzli koordinasyon heyeti b-
l'l'!:u.Iı tarihinde başh hlupna bir evletüyor. YU"UI bend('hanede kabil 531. 375 gram ekmeğe riCı.cı, imalAtçı gibi hakild Ye ranrun 2 inci maddeainin Ve-
d.!\lr teşkil eder. Samur devri, diij,.iün var; buyurun, ~lin! di- mukabil 265 gıam un verile- hükmi şahıslar ellerinde bu- kiletime verdiği salahiyete is-
Lale dcvı i hibi. ye, ınruşahtaa rica etmi~. cektir. lunan ham kauçuktan 184 sa- tinadeıı el konmu~tur. 

Bu de\'irlcrde dama ve sat- l\Mlişah. geleecğw vid~di) or. 3 - ViUi.y<'timizde 2312/42 yılı gizli koordınasyon heyeti 4 - Ham kauçuklara el 
rıı c merakı salgın halini almıs Ve ertesi gimü 200 Dra göwleri- tarihinden ıtıbaren bu kara- kararının ikinci maddesi bük- koruna kararından evvel "cltıl 
tı. Saraylarda, ıical \'C ekabir )Or. İhra.hlme BOnıyorlar: rın tatbıkinf' başlana('aktır. müne istinaden 25/2/942 gU- Dll§ bulunanlan dolayıstle ve-
konaklaı'lnda hemen her g:in - Padişah da düğilııe tla,·et Ka.r:ınn tatbikini geçiktimıe- nü akşamına ikad r bir beyan- y.a her hangi bir sebeple bu-
clamı.. ve suran~ partileri y, )t· cdWr ıui'? .. Korkmadın ıru \-agt- mek için şimdihk bu tevziutm name ile mahalli idari makam lundukları yerlerden ba!ika 

KArtLI 
ŞAKA 

Bir adam tabanca 
ile ağır yaralandı 

Sirkeci Ankara caddesinde 
hamallık yapan Musa ile gene 
aynı yerde bakkal çıraklıb:rı ya
pan Enver dün şakalaşırken En
verin elindeki bıçak Kuaanm 
karnına saplanarak ağır yara
lan m asınıa sebep olmuştur. 

Yarah hastah•neye kaldınl-
11111, auçlu yakalamrak tahki
kata başlanmıştır, 

• - Tahtakalede otW'IUl Yu
sufla gene aynı yerde oturan 
Ahmet dün bir kadın me elesin 
den dol.{~'l kavga ctmi. lerdir. 
Bıçağını çeken Ahmet, Yusufu 
sol kalç:ısmd:ın yaralamıştır. 
Suçlu yak lanmış ve tahkikata 
ba~lmımıı;tır. 

brdı. Başda padişah olmak ü7.e nrken? fırınlurca l&pılmaSl muvafık Jara bı.J1rmeğe mecbur tutul- mahallere müımade alınm:ık-
r~ vezirler. paşalar, devlet cr-ı Oe\o-ap ,·eri)·or: görillmüşti.lr. muşlardır. sızın nakil edılmelcri memnu a Ü 
kanı saatlerce dama tahtasının - Bea padjt}ahı ~ lld )'ÜZ 4 - f:blka ekmek kupon- Bu beyannameler mahallin olup bulunduklı.m yerlerde sa- K ç K 
tatranç masuının başındnnl lira)ı davet ettim! lan mukabilmde haft..ııun her en büyilk mülkiye memunı bipleri veya zilyedleri tarafın 
kalkmazlar, etleri şakaklarında Pazartesi giuıu verecekleri tarafından makbuz muk&bi- dan hükfrmet emrine teslim o- r..Artr..STER 

------

dU.UnUrler, "a~z.. yapmaya 1 Fon devrin damacılan içınJ~ unlar içın f ınnl:u m §imdiden linde tesrm edilecek ve vakit lunmala.rı ınecburkHr. , 'I 'ıl 
çal•IJlrlardı. Halk a.ruında da ~füt-yman efendi, Ad, p:ızarh Mi huırlıkla bu1unınalan tebliğ geçirtir.mekshin derhal latan 5 - Gerek beya.ııname ve 
S8\"SJZ dama ve satranç merak-1 nas, Üsküdarlı miralay Ethem, olwtur. bul Ticaret Ofisi adresine i&- gerekse el.konma hükmüne, ı 
lılan ve tıstadlan vardl. l Binbaşı mütekaıdi Rıfkı beyleı i I Senelik ~'k ..-fi) ata deli teahhil.tlU olarak posta. aykın hareket etmek halle- B 

o devirlerde, dama ve sat- unutmamak lizlaıdır. Komis ·t·- Ankara: 21 (Yeui ~abab) - lanacaktır. rinde MilJi Korunma Kann- İr mağaza sahi-
nnc yalnıa 9'ehtrde o~maz. ~~~te~ mütekait Şebabeddin del Tıt!aret Veki.letı, memleketin 2 - M.iUi lılüdafaa Vekl- nunun muaddel 55 tnel mad- b• • t hd•t d k 
pav:ış zamanlannda, "Otagı Hıl- ı.ı:ıncı sınıf damacılardandır. ham kau~a: k ihtiy..ı~ını temin 1- letine bağlı -birlik ve telek· desi hiiktimleri tatbik edile- l iDi e 1 e ere 
meyun da bile oynanırdı. Son-f Adliye müfettiflerinden mcı·-'ı çin yeni b"rt.akma tedbirler al- S.k•u~·ı~ıeı:;rl1ı4etetDe\:M'ı:eit~=·~o1~Uaı=n~,~Mcek=ti~·r~· .... ~tet._.._. .. 994.; para istedi 
ralan ''-tranç ihmal edilmeSe 

1 
hum Salahaddin, son devrin .>a.· ı mıştlr. Bu tedbirlerin meyanm-

'bqıa~. Onun yerini dama tut- )"llı ciamacıları içinde cidden bu· da ;nenıleketio her nevi kauçuk Hovarda Bozulan bı·r ttçüncii Asliye ceza mahke-
tu. '·Röhrct., ti. Eşsiz bir "·oarule- ihtiyacı taınP.rı1eıı tesbit edil- meeinde dün gayet enteresan 

Dama en ziyade AbdtilAaiz ci. idi. İsmet Molla ile yaptık • mistır. Mevcut rakamlara göre 1... moto•• r bir dava cereyan etmiıttir. 
deVTlnde revac; bulmuştur ve bu 

1 

ları dama partilerinde, Mollayı 'J.'c 'tye hudutları dithilinde hu- ucca r Suçlu l5 }13Şlarında Beyaztt-
merak, V Mehmet wnıaa ka cok 111.tınr, Uç oyualuk p&rtiii ı_.ıusi ve resmi mü~ tara- la Bıılaban caddesinde oturan 
dar bütün hararetile de'-am el j beş. on dakika içilde )folla~ı I fu.Jan iRUblıt.k edilen bfr sene- ----0<>- -oo- Mehnıct P..ecai isın.inde bir ço-
miş. tstanbulu bir alev gtbl sat'• yen:nek suretlle bitirtrdi. 1 lik iti.uçuk miktarı 800 tondur. B. 

1 
K I . k l . cuktur. 

mış~r. Bugftn de dama mentk· ı isme Molla, Ebüsauud cadde \'("kil~t. ham kauçuğun fuzu- ı r 1 az n o Y u an ıca ıs e esme çarptı 
iıları vardır. Fakat. pek azrbr, .:inde Samaun kıraathanesınde lı bir ~kilde ı11raf edilmemesini aJtOst etti ve yaralandt Bu çocuk 11 2 942 tarihinde 
""""'-- nı'ba•-+ • .f-4-4 otuzu j w-ı.·dıü-t 0 v...... kahve ka- tMn;n ma.badilıe ith ı;.+ .. ı birlik bir kundura mağazuı sahibi o-_.., .&a&-• J .... J .. w•,.. ,.,._ .,. ,, _ _, ._.. Anadolu dan §ehrlıniııe öte at. Beykozdan limanım'M gel- 1 Sab · · b' kt 
gtcmea. pandıktan aonra üstteki ote- lcnni. ellerllldeki ltauçuk mikta· ri almak rnabadlyle g8len ~ nıeltte olan Bereket motörUnün an ııye ımzaara ır me up 

Pell etlki de.trler ..Ustes•. ı;n bir odasında deınm eodt-r. j nnı t-'ldinneye duret •tmiştir. • ~ı.,-ı.. ı-.. .. ı--- u.--· yoUa.ınış ve mektuba şunlan yaz 
vle be · canlıın Alhmet bundan bir b,. aaı usu- vvau..,,..ı -ıne m•"""'r: aon ""''-'•re Jladar, dama, e 1' di:>!'t bcaoiin uvumadan dama I B ı kauçuklar ihtiyaç nis tın- .. tö' tas d ~- ti · "!?"• 

" ..... ~ " 0 -.. 1 gun·· evvel bir ..,erde adamalnlb mo r ro ını egış muş •e "~ _. den ziyade kahvelerde oynanır· ovn111n..it. Ondaki dama me- de mah.!lllerinP dağlttlacaktır. K--•~ _..,.,. . temi ti ~ızim. bu mektubu eline a-
J .. _ l İ"tikten sonra Bev...Munda Mus- IUUIÇGya yanaS"ua ... ıs § r. b lm 3 . f nd dUkkıı .dı. C!d.rin bUyUK k~Uk, 'he- rakı hutabk halini ahnıfb. -.lli.aııAINIJl~----1111(11-- ~ ,,,...,. F '· ı· lı da r a az gun zar a •• ~· .~L...L-.a... bi .ıftfanın ~k:ı: lok"'"'-n• .. • gı·....n..__ a.-at \.an caya yanaş:ımı- h' .1 .. d '!...: k"' . men biltUu kahv~nuuv r Sonunda. yense de, yenilse ele ~ •y su .uaw.o-. M&&"'IJ"' nının u·az ı ensın eıu o.'*!mn 

'-----.... ı M·Hı p• tır. Odara ..'!... ı...:_ h ...... li ,_Ah- yarak l'lhtıma çart:mat ve imdat t•ı.:._ . ..ı-k· d liw 1000 ı: dama tahtam vardı. BmılllUVlln bütim masraftan kendiei verir- 1 ıyango ua. ~ •-J ""'"'u • • v k' hal 11.n yeranu~· ı e ge .ra 
Ü B b met "'"'gıct ı .. ...ıı-rın oynamasını aşareti vennıştir. a a mı.i • k k eli • Ju a .. b'l başka, skUcla.rda, or or ÇOŞ• di: Oynadığı oyuncuya da bol '!ıf<M ı1UDa ------ oymusan en na u.ru"'9 ı ... 

S .. --ahmet talı•htı•len• emıetm;"+ir. Emrinin yerine ..._ linc yeti§en imdat motörii Bere-nıcsinde, Fatihde, uu.~u • boJ para verdiği çok olurdu. ~ .,~ · keti batmaktan kurtaı'abilmi§ Sabri mektubu alır almaz der 
te, Üskü farda Selimiyede dama Jsmet Molla. elinde kahn bir Milli Piyangonun son çekili· th~ğ:i :örünce :U'::ncam- 'Ve mürettebatını alarak limana hal polise haber vemıiş ve pa-
kahveleri vardı. Buralara ~al- ı::-0pa taşır, oyına oynarken bile §inde 20 >bin liralık ikrnmiyeyl nı ,. .... ere &JllYI Uf ve getirıai§tir l'UWI veı-ilmesi ıcabeden cUnde 
mdev• dam&ed rm;.sıillr)t:.b.ıar\Uttaya!; ~J~lnl yanından ayırmazdı. Safranboluda K narlı köyü hu- gteazinhdiot edesab~kııık::~·yıo,.:: Yorgan~. v• mobilyaCI bütün tedbirler ahnmıştıı. 

anı er, nı sa r- ~tati tarikaüne ıneasup c.1- ausl muhuebe tıahllildan BUr· .... -ıcua Su~lu sallana sallana gelmiş 
lardı. duğu halde, taç giyına. Rank j han Karakat kaaanml§tır. On· smı istemiştir. esnafm sen9llk konar~I w tamam delikteki kutuyu aıa-

Sultan AbdWbhıin pnp ta· sal'Sb. Derbeder, deryMlil liu-ı bin liralık ıkranıiyeleı-den biri Hadme derhal po1tae haber Diln saat 10 da yorgancı Ye cağı sırada yakal;.tmmştır. 
biatleri, mera.klan ansmcla ı bati zarif ve apiıitüel lbir adun- Tekirdağmda 1necik köyünde verilmiştir. Suçlu tabanoastyle mobilya~• enafbm ffe!lelik kon- Me!jhur Gangster(!) &ı.briye 
dama merakı da ftl'dli. ~'T'i- dı. ' Muhtar Şeufın kızlan Muau.ez yüalamnıı ve Istanbul AJt.mm gre~ Kapalıçal'IJldaki cemi- g&terUiııce o da şaşınnupır. 
nin en meflıur damacı n ov· Kayserli Sava da son de\'rin ve Nebiye Oueıt.:, <li.;cı·i Mal· asliye ceza mahkemeainde 6 q yellerinde yapmışlardır. Çlinkü bu çocuk en azix biı· dos-
nar Ye hepaini yenmti en başda r,en damacdanndan 'ı •·--~da n..Y..e~- Hurlue Cna.. ha- mahkfun edflm;...ı.. Kongrede cemiyetin senelik tunun og·ludur. Bunun üzerine 

Bu devrin m.e:m. ur dam&C' .. ıkl· biri, hatt Y"...&-esiydt. att, oG 1\4.&>li ve- waı\:n • ..,, - ,,~~ AV"" h ki ~ "'6.... ov .., kWl& çıkıwştır. eyeti umumiye raporu okun- Sabri davasından feragat ebniş-
n ~a ~~ev ~~ yaŞJnda ölen Sava, İbrahim be· 5 Bın aralık ikranuyeleri ka- ---•04

·--- muş ve cemiyetin bir senelik tir. 
eden em e en ır. em yin zamanında dama oynamayd .u.n"'n talilılilet M *1nlardır: Du l y hesapları tetkik ve kontrol edil· Hidiseye el ko~ mUdcleiu-
efendl. l225 yılında 'OMtidal'da b&§iamış, altımş yıl dama tah-j Zongulda!kta un tüccan Ah- m upınar UDa• miştir. mumil:k suçluyu 3 ünoU asliye 
&tela. Ölünceye kadar "Haa tuı bqıııdan blkmaıruşt.ır. l met Hulusi Ornıan, lstanbulda • •tt• Yorgancı ve Mobilyacıbr ken ceza mahkemesine teslim etmiş· 
Ahır,. kitiplitfnd~ balandu O. Ölünce,.e kadar TUrkiv· "tma Sul~mette Nakilbent soka- nıstana gı 1 dilerine lbım o11Lll mattıeme- ~- ti 
daYna ovununda büyük bh- nd ~mpiyonu olan Sava. B .ı. tb 1 - nda 9 au.mAl'ada saraç lılacit, ardım dde- dıuikinde mllşkWlta maruz kal r. 
r.?tti. (3000) "açmM ... ı val'dt. &rrada ve daha bir çok mcnıle frnyede Şeiılnnan köyünde Çift- ıeJ;~:::-: ok ~:mar dıJdanm söylemişler '"cemiyet Suçlunun avukab, dünkü du-
BunJan çabuk \•e lcotaytdda ya· ketler~ oywılaı- oynamlf. ora- ! çi AJunet 07.demir ile saraç lla· vapuru dün saat 20 __ de ~ ten buna esaslı bir çare buhna- =~· ~::~a~:n ~; 
pardı. . .. lardaki en methur damacılan cit. 5 bın liralık ikranuyenin mızdan Pireye mutevecclhen eını istemişlerdir. ftt-cc"h .... -x ı . . 

~'them Zfendınirt ya~ıs •(.'- yenmiftir. Sava, Avrupaya git- birisi de İstanbulda Bebekte a.- • Cemiyet reisi Seyfettin Ter- teY yat''""""" l)UY emiştir. 
ma?. .. ları ml'Şllur dfııtffdi . Nllt.. mOft"lif, şampiyonlarla karşı kar dmın Qelliııi istamiyeıı bir va hareket etmiştir. can Yorgancı ve .Mobilyacııtnn Dinlenen şahitler şn~lun•ın 
tednnhiile ~ in Almıştı. Buır şıya oyun oynamamıştır. Fakllt, ı taadqa Çllmuvtır • Dumlupınar ba defa 3GCi9 ton bilmnWD malsemeJerini tedarik ganster filimlerini bilhassa faz-
ceva~blığna ııclfı•ıea flkra1an. bll Utlta oyuneularta mektuplalJ- ------- - ·.. .. .. .. •• • faaulya. patates:. aoPn ?e • etmek ÜRl'9 cemiyette bir ko.- 1ıa. bir ali.ka ile takip ettiğini 
hikayeleri hlli ei'ylenlr, anlab- mak au.retile dama müsabaka -1 • k bktan -kt 'Yımanlltanda ya- peratif teşkil edilmesi teidiftnde s5ylemışlerdir. 
lır: fıkra ve mtuımun meraklr· fau yapmış, onlan "mt't., etmiş Bır yavru aynllr kın akrabaları bulunan 'Mtaa· bıdunmuş, bu teklifi ıbiittln em- Dünkü duruşması neticesinde 
lannia aizı1ıdaa dtkpnes. 1 fuo. ı •ı b l d daşlarımızdan alınan kolilerle naf memnuniyetle kabul etmil- mahkeme suçlunun tahliyesine 

Bir kac; f.ı}rasını yazıynrum: Daha ~ocuk denecek bir Y•· SU I e Af an I belediye ve .matbuat birqlnin tir. ve adli doktor tarafından mua-
8'r aıel4 11er11M ........, ı t.a İbrahim beyin mmanmda * Edi?"nebpada oturan am. lrolilerini cödırmifttlr. Vapur Buna göre yorgaDCl ve molııil yenesine karar Verilmi§tir. 

dan ~et ecllfolmue. Elhem F'raıJadan gelen bir "dama aç-! le Hüseyınin lllr buçuk yaşındıa- hamulesini boşaltınca derhal yacı esnafına lwm olan malzıe
ElencliJe: rna~ nt ~öınılş, mektupla on- 1 ki kıiı Fikret dün odada oy.na- tehrimise gelere~ ildnc1 parti me, birliklerden ccnıiyet namı-

- S.. baklyons da brma" lan yepmlştlr. 1 maktı!:l. ıken kazaen üzerine dö- ha.mulesiııi almaga bqbyacat- na aimarak alakadarlara nor-
arayonal Uata Sava dama hakkında kWen suyla ha.şlanarak yanmıt- tır. mal fiyat üzerinden satılacak-

Dııll ..... O .. CllllVaf ou ·a ~ımı.n 115ylerdi: tır.. .. tır. 
• Hanna g6nenlz .__,._ "-Dama oyunu herkesin ki Fıkret k&ldmldığı Cerrahpa.- Yorgancı ve mobilyac.ıların 

lmdt _.. 11 değildir. insanın zekumı kam ea haatuhanesinde ölmüştür. lap MOdOrO Ankaradan bu arzulan dinlendikl.en sonra 
\.'" ...a .. ..._,. -•11: ~ılayan ve kuvvetlendiren haki- döndO cemiyetin reis ve Aza seçimi ya-
- ~ t:tbt hı :a~ • ki bir zihin oyunudur. Dama, iki 0 bamle,, leri. ta.11 alıp vermeleri pılmıştlr. Cemiyetin bu yıl scçi-

Jftftk ~~ .._ ~ taraflı eeferberlfği dilsen zorlu ke.ffrneleri o kadar çoktur ki bin Bir kaç gün evvel alAlraclu minde me9Cut iaaJann yansı 

---·· t«,---

Sandıkhda bir konferans 
Afyon (Yeni Sabah) - San

cWrh lmzaaı halkevj salollundra 
b&a müddeiumumisi B. Şadi E
beceU tarafından (dünya bub- ı 
ram ve milli korunma mucıl>hı
ce memleketimizde abmw kanu
ni ve ikt.ııtadi tedbirler) mevmlu 
w konferana verilmiştir.· 
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•j Üalk Doktoru 

1 

G07.el eller, yoz 
güzelliğini tamamlar 

Ç elıre insannı en ~ 
bir yeridir. 

(Yüz güztlliği) aşkın en Jnnı
v tli bir kaynağıdır. Parlak bk' 
sıma, şirin gözlerle de Walenln
ce, güzellik arttıkça anar. A,. 
yın on dördü gı'bi gü7.el btr çeh
reye pamuk gibi beyu eller ne 
kadar yarqır. Narin bir vil-! 
cud, yumuşak ve nermin ellerı
le birlegti mi, insan ne kadir. 
11üenin olur. 

Çehre ve endam gür.elliği ile 
ellerin şirinliği bir bakışta iD81Joı 
na kuvvetli bir (proje!kt.fir) gilıl 
tesir eder. 

Güzel ellerin baş d•tşmant 
şunlardır: 

l - Soğuk su ile yapılan (Sa
bun) Jar elleri hffbat cdrzier. 
Çünkli, yağ ile (soJa) bir' irle
riyle hm olıtrak birleşmernl . o
luyor. Ve (Sod ) elleri yak yor, 
ürseliyor. Bu cihetle knynar su
larla yapılan çok ıyi pışmış sa· 
bun kullanmak lizımdır. 

l{ı~ın şiddetli soğukları da. el
leri f~nalaşbnr. Hele nıtuUetli, 
nemli soğuklar daha fazla tetru" 
eder. 

Nemli se>h"UkJar. git7.e1 ellerin 
beyazlığını giderir. Şişırir, kı· 
zarbr. 
Havanın birdenbire bomulma -

aındaıı. şiddetli ri.izgiıwrdan 
giU.el eller çabucak nem bpar, 
çatlar, uyuşur. smu. 

tık görQşt.e bir çok paçleri 
(Aşk cihetine) çeken anşınlt
nn elleri, esmerlere llW>eten 
daha çabuk bomlur. Çatbmnş 
olur. (Lenfatik) yani (hula 
mizaçlı). za)'lf. bDmz. ~ ia
ea.nlann elleri lıuluttaa .. a
iaromama de1'baJ bo&ulur, yan
lır. 

( Artritik) olanların Jlni §lt
manlann, romatizmalılaraı, 
kunısancıst çekenlerin (mafsal. 
lar) rwda, oynak yerlerinde, 
(eklem) lerınde ağn, sızı SaDCı 
bulunan zavallıların elleri ue ka
dar çabuk çatlar. 

l{ışta evde kapawp kaJanla. 
ruı, hareketsiz oturanların elle
rinde çatlamak istidadı husule 
gelir. 

EUeri bir tlOğwğa. .bir ıınea_ğa 
koymak, tekrar ucaktaıı BQğa · 
ta sokmak çok zararlıdır. C-· 
ı.ıı elkr soğuğa git ince Ost da· 
marlardaki .kan deThal ic; tarafa 
doğru~. Daaıarlac büd -
lür. Eller Rteak suya glıiaoe -. 
marlar gsişleır. lçeroea eBcrin 
üstündeki damarlara ba lıHi· 
cum eder. 1 t.e birllirine at oıan 
bu kan hücuınundan eller çat
lar, yanhr. 

Bu cihetle ellf'rf ayoi zaman
da hem soğuk, hem sıcak 11t1 ile 
yıkamamalı. Dışardan. ~
tan gelir gelmez. mangala, soba· 
ya, kalörifcre. ocı.ğa J3Ml!P 
elleri sacağa tutmamahdn-. 

En iyisi. üşüyen elleri bir
birlerlyle ovuşturaı-ak uutma
lı ki, .M;eriye kaçan kan dol&· 
şıp ellerin üstleri.De gclsin. 

Avuç içine biraz kolonya ko
Y11P elleri ovuttunnak f~lı· 
dJr. lWoGya yeriae <.Küu.rJu 
ispirto) yani (Alkol camfret ile 
OVWjturmMk alÜUa&ptİI'. 

Bulabilin.teniz ~e ~ 
ellerinisi gtieeriale ~ -
mz çat1anrnlardarı koııt..lunu
a-. O:ınlıkyağı) da içmek li
xundır. 'Oşiiyıen elleri ne kadar 
harelrıeıt ettirit1lelliz ettirian t 
koUanlmla idmaa ~ ki 
ellerim yanhnum. çatlama· 
8111. 

aklılar!., ._ v:--' 1'ir oyundur. Dama da, şatran<; l leri ve binleri gec:er.1, makamlarla bazı temaslarda ba- değiştirilmiştir. Buna göre Sey-
.. ~ .W.!,. diye~ .__ gibi muhafızlar olmadığından l Savanın hafmunnda ve def- lunmak bere Ankaraya gidea fettin Tercan reisliğe, Esat Bir
)'iik ıwrlr aldı!,,. '19 mvap bu oyunun "açmaz,, ları satranç terinde bu oyunlardan onun ta· kcn, Niyazi Düşer, Hraat GU
~ a.llMıld Wdm evde .,9!~ tan daha sanatlı, daha ustalıkb- birile, binlerce, hatti bir kaç bölge iaşe mUdüfU Mtbntu Rek zelgün ve Koço Konstantinidts 

Konferans bir saat kadar sür- ,.,,. _ _. _____ ... .._.. .......... 
müş ft kalabalık bir halk küt
leRi tarafından alaka ile dinlen
miltir. -. • de ~ BM VK

1
· - dır. Bu oyunun olgun ve eanatlı ke.~ binlerce vardı. bu sabah şehr.imize dönmilltilr. de i.zalığa seçilmişlerdir. 

eankyallualmrnnvar !!!!!!!!!i.:~::=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Yille Wr &Ma, Dilem Efeadl 
.....,.._ ~ Öllünde War- - Firavunu uyandınnm. 
11a ~,..... All •kaPe, 75 - 1tte o saman ikimiz de 
a bir Uatiyarm. ılM 1'alai gö- I h&pı yutan&. 
ftıll bir .... ~ Wr il- - Ben bmıa razıyım. ~11r 
....-aı sen razı değtlaea beni menı.k-

- VM, vah! z..a. akimi tan kurtar. 
kaçanmş! Kadın, bu suretle kocasıuı 

- Hayır, hamm bayır! Akh- hem tehdit ctmeğe, hem de öp
tıu ka(mnadun, bu tli eclıebeizll. meğe başlamıfb. Umran. daya-
ltmclNa yap1yorum. nam&dı. Karısını hararetle ku-* caklayıp kolları araama aldı. 

AbdWW. devrinin damae&W.- &imdi muhabbet faslı başlamıt 
rı awca tllrahbn efeııdi, Ha- ve iaal onlara her şeyi unuttut 
çili aja maıbeyba bafkatlbi Ziya muttu. Arbk aehir dı§ındaki 

JIJey de ~ Bular birinci s1 sa~ hapae<lilen Beni !srall 
111r damacıla~dı. Seryaver ert'~nden bahsetmiro~Iardl. 
Halil paşa da ikinci sınıfdandı. Bır mUddet sonra bıtkm bir 
~amanın damaedan. pafaDl1l ~ ayap Alkan Umran. ken 

abata&daki konajında topla· disici baştan çıkaran kansına: 
ıurak müsabakalar yapı.yorlar- - - Şimdi sann hakikati söy· 
d. liyeblllrim, dedi. Firavun, Beni 

!brabl1n efendi de tıpkı ka.. tSrall erkeklerini aehJt chşmdald 
yı pederi Etem efendi gibi nlllc yeni samya hapsetti. Zavalhlar, 
tedan bir adamdı. Devrinin za- Şaban ayı çıkıncaya kadar ora-
r1 bil' a6z şahıydı. da mahpus kalacaklar. 

Onun da bir fıkrasım yazı • Kadın; hayretlnl yenemiy~rek 
~ o ~·um: sordu: * - Niçin? Kabahatleri ne l· 

brahlnı DiMi Salta Abcliil- mil? 
ı-.:zi7Je klama oymıyor4u. Oyu a- - Kabahatleri vok... Fi...-
, smda: -q, oulan bu ay ı•ınde aileleri 

r==AtiAZiü:Tf~7S 
,_::_ ......,., Nakil ve iktibas tıakkı mahfuzdur r--:::::.J 
ile cörtlşmeıiııler diye hapsetti. sordu. Bu çocuğun anuı, baha- ~ Fina.wmuı yatağı odanın 
Halbukt onlan hapeetmekle bir 111 olaeağımn için bep••n _.. t!!igıne yaslanıp uyuyormuş gi
şey 3cau0 DMf olmadı. Firavu- lecekleri h~ diifünmilyor mu- bi yalandan hodwğa ıbeşJadl. 
nun korktuğu. doğmasını, hat· AD! Cwd••ar. tebiı' dıpndıki ar.-
ti ana ralımbıe düpıılllhıl lete- Kadın, pervasız bir sesle: )'la yakın bir yerde toplanmıe-
mediğl çocuğun anası. babası - Elbette aevinirİIDt dedi. S.. lar, gökyüzünü tetkik ediyorlar-
biz olacağız ni İsraili eıaarett.en kurtaracM dı. Semada, diğer yıklızlardaa 

- Baııgl çocuğun? çocuğun anaaa olm.t a l8ftlf dah l k bir yıldız lbelirdiği-
- :nravun bir rüya görmüş. midir! .ni g ıı J• Bir takım lttıımplar 

ŞaMa ayında bir Beni llrail ka- - Bilakis bi.iyiik eenftir. i'&- Japaı <! k bu ylldmn Musa'mn 
dnu bnmile kalacakm.ıe. Bu ka· kat gevezelik eder de bir yerde yıldızı olduguna h1lkmettller. Fi
dmdan doğacak çocuk, bUyü- ağzından bir kelime kaçınve- ravuna aldırdiklan tedbirin bir 
yUnce, Firavunun saltanatım. rirsen hapı yutarız. Firavun, i- i§e yarmıadığuıı anladılar. Kor
nibaytet verecekmif. Beni !ara- kimizi de kıı.tlettirir. Bizim kat.- kulanndan feryad etmeğe, gö
n erkeklerinin nıçm hapsedil- ledilmemiz demek, Beni İ8Nili ğüslerini yumruklamağa, saçla
diklerini e.nladm, değil mi! eaare.tteıı lmrt&racllk gocuğUll nnı, sabllarmı ynhnağa batla-

- Anladım, ıml•dun ! Allah dUnya.ya gelmemem demektir. dalar. 
insanı böyle eaşırtır. Hemen buradan git ~ bu gece Firavwı, cadılarm mtlthif fflll'-

Umran, "Allah insanı işte beni ·görmüş olduğuna idmle)le yadım duyunca tatlı uykudan 
böyle şaşırtır,. sözlerini söyler- söyleme. uyandı. Bu gürültüye bir mim 
ken dielerinl gıcırdatan karısı- Kadın, 1rocMmm *lhıtl tat- vermıiyerek ayağa kalktı. Oda 
na : tu. Oradan tNr gölge gibi ayn. kapısını açtı. Baktı Jd Umraa 

- Seriniyor musun? Diye hp gıtti . Unrnıl da ftl'I d&le- ~ yulamnm \MDOlt: 

- Hey Umran! Umran! 
Diye sesleııdL Umran. yeni u

y&nmış gibi kalktı: 
- Emredin Sultanaaı, dem. 

Bir ~ye mi ihÜ)"'llıCDUS var? 
Firavun aordu: 
- Şehir dışw.daD bir gürültü f 

geliyor, .caba nedir? 
Umran. biç diişibımeden ce

llHtn..tK 
& AV1.f1C 
1 AV\.1K 
\ AYLIK 

......... 
140I K"" nOI 
110 .. , .... . .... .. ... ,.. . ,. . 

1 AK V i M .r.- Jt7 CON s.J AY ı 
ft:P verdi: 

- Sarayın ıavlusona hapset- 1361 
tiğiniz Beni Israil erkekleri ~- Seter 
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lik yapıyorlar galiba... N'ıce ten 
lilr }'apmasınlar ki yıllardanberi 6 
g6rmeğe can atbktan yüzünü- 11-----
sft gördWer, sesinizi işittiler. 1 

Firavun, bu cevaba makul bu· 
larak tekrar yatağına girdi. Fa
kat aklmdıln türlü türlü geyler 
geçirerek ....,ha kadar uyuya
madı. Sabah olunca, bu gürill
tüaüa JNlbebini öğrenmek üzere 
Umram gehir dıg"MJaıki saraya 
cöndenü. 

u.m. yan yOlda cadılarla 
karşılaştı. On1ann mtttemadi
yen feryat ederek phre doğru 
Derlemekte oldü:larım gördü. 
öııleriai keserek: 

PAZAR 
oı-. Cila ......, 

12.57 ·~8 1.31 ..... 
6.46 12.21 15.28 v..aul 
~ v ........ 
ıa.oe ı.aı 11.11 ..., 
17.f:t lfl.21 .. u " .... 

-DiKKAT-

~ va•> iL.:::.:::;. ___ .;:. __ .... 
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ON AJANS VE TEL~ ~HER SABAH j 
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~i oldurmaya kadir olduğuna 

KömOrOn sırmal• çevreye 
konduğu zamanlar 

PARTİ ROMAN MOKAFATI kanidi. mc uliyet mevkıinde Yen 1• ı n g · ı iiz 
ınüstesna zekilar aradı. Vawe 1 
ve mcs'uliyctleri ayırdı. Hatta kabı•nesı,. 
cepheden geri aldığı ıaütehas • 

sıslara yeni ödevler verdi. bıı Fı· krı· Tu·. zer sayede yeni ordular yarattı. tn- CBA6tarufı 1 inci sayfada) 
giliz cephesi gerilerindeki de- kabinesine girmesi hadisesinın 
mir yolu hat arı. au tesisleri, ve bu ka.binc.>Cle yapılan değişik· b • • . ~ -
::sem adımlar ablmasına imkan lildeıin Sovyet matbuatında ol- u g u n ' "an 

tarafından 
edilecek 

Hindistan 
Çine gidecek harp 

malzemesinden 
gümrük aimıyacak 

bu kıyor ve her taarruz haınle- dugu kadar homcn bütün Ame
si cehennemi atee&=ın dayanı- rikan. sol cenah gazeteleri tara- Ankara, 21 (A.A.) - Cüm- kuruluşunun 10 uncu yıldonü- J ~ ı Delhi, 21 (a.a.) - Hü
yordu. fından memnuniyetle kar§ılan· huıiyet Halit P.artisi San'at mü- mü munnsobetiyle yarın kaza- l~' L, müdafaa malzemesinin 

Birleşik devletlerde, mi'yarta- ~ .... Berliııde alB.ka uy.a?dır· ldifatının ilki olan Roman ve n:uı eseri radyoda ı! ~ n edece, ·mıük ıe mınc tabi tutulma-
. d ~...... Hikiye mükifatmı Jtazamıcak tir. ' , 11 Hind" ndan Çine geçirile-

n yerm e, yoJile harcamak h;in, A'·-ft- harıc' ı'ye na ...... ~nde esen' tesb;t ı·,.ı·n yem· harfle .... ıı ""-1 W• • . ı· . t• daha önce ilrtih9al nezarotı RÇ· ~ ....,....ç .. , • 1' .. Doktor Fikri ~er dUnkU rJ leccgını • uırmış ır. 
m.ışlardır. Bir ajans h b"ı i, hasıl olan ka.uaate göce bu ha- kabuJiindeıı bugüne kadar neş- toplantıda ıhullisa. olaraık şunla- • "3 rnu a yolunun '"esllmek 
.,:uıo.ooo k' k ordu geri 1• d~ Cripps'ın . lngiltcıenin bır rollman roman ve hikaye içinden n söyleıni§tir: tehlikesine m· ruz bulunduğı.& ve 
de o o l_,_ bir ı· çı 0 1• ne\'1 Ker us.Kısı Suyılması lazım seçilecek jüri heyeti dWı partide Rungon hmnnmın mayn dökül-

~ ~ lece d · · 1 d "2500 lira olan ilk nıbkd.fat sunun Jı ığloı bıldiriyor. 'ne ır ı rı suru en i -

1 
toplanarak Genel Sekreter Fik- mek surctivk: kı:ıpatılm:ıı;ı knv-

ls ihsat n zarctı, i<;tibF kı rna dı.lyı h _{l gl; terıuektedir. ri 'I'üzcrın Iıitabcsilc tetkik! ri- harf inkı!abımızdnnbcr ' olu ,.c muhtc - ı oldu - 11 s ı:thi-
k , h d 1 d Bcrlınin siyasi mahfıllerinde, ne b~lamıı ve müka.fat veı ile- n n roman ve. hikay._ t • o- ycttaı m:t hfillcrde söylenm. c~te.-

u. a e lJ ırecek 'c her 8 Yİ Cripı s'ın Ü7.erınc aldığı rol Ma- cek eser k raılaştı11im~tır. P.tr dan s· erin s çec1;;buuz 03cre 11r. Bu itıb ı la malzemenın bü-
l t ' edecek. G~en g~- car~tan:ı da Kont Mıchel Ka- ti Genel Sekretcn Halkevlcrınin vcrilt!ceJ,tir." yük bir kıs nıI'ı nJistan yo-
c~ ..,,.~cıra radyosu. toplanın ı olyi tarafu dan O)I nnnımş olan ht iıe goııderilı .a. .mm g imek 
~o 1

' rdrıı 'lPlar, tanMar ar - rol" b nz tılmcktu<Lr. " • 1 · ·1ir. 
hal r ynpl ığını ''e H,Of){) cto.l Londra. 21 (A.A.) - Knbi- p ASlfJ1 'TE J~ U ,S YA'D.ı.A 
mu"un besi ndiğini snylü; oı u. nede yapılan degı-ş klık buvıın ~ \ a iı gton, 21 (a.a.) - Hoo. e 
Bu tasamıf A · b n· (B:: ,,cıt, Çan - Kau • Ç~k - Guııui u, vrupanın o ı.ı.r hala matbuatın dıkkatini çek- &ştaaafı l wcıde) (l. '· <lla'• ı wu;uk) " 
mendck U :-..:ı- hazarda g.··-··- ı · 1 · d ki b··ı el • 1ı1Ulıikatı hakkında Çın set •ri 1 ~ mektcdır. ııe ıır en arasın a ge c h~nıştır. l lİ.•ınan buraI .. rJ,, 3 yorduk Bı· k. - t k 1 b h bel · d t ~ a .. ilı> göru rnfüıtıir. Asvanın mtls-. r a.gı , cmı {, z Timf'S gazetesi başmakale- mu &re er şıddctle evam <'.! - biııdeı ru• a ban tnhnp niş-
rı"r""' ... ının '-- -'er edilı ..... a 1 · d 1 ınektedir ,, ~ "etilen ta!d el ı: .. 1 , ı tayın· e h" .met C· ,... ....,..., ~ "'' ı - sın e soy e .vazı.vor: · yungıung .ıen • tır. Ih r ız kald11cl~t 1 • rıa tıı -- ., Ja ılıyordu u--· d k .... • - de ek olan bu müllkata biiviik 1 4 .JAUl nıadd te !!.I'l- Harp kabine ınde yapılan de- bir naberdc şım ld '-rn ·ıtata- mf!l Jerden dolayı 2147 tıı.., 
ki dcrdı' 'l • 1 ı··k d T 1 d k 1 k b!r ehemmı,,·et atfedunıeJ."tcdır. 
•• • ., L!llllZ u s eşyaya <'- t;rısiklık pek rnusaıt 'hır . ekilde n ay an U\" et cnnc · 1 .ı 27 kadın ve 14 ı·ocuk ölım •. tur. ., 
gıl, tarihi ·bidelere d kıymak- kar. ılanmıştır. Millet bu kabi- kazandıkları mu\-affa.kiyetler -1 Düşman 262 zaı arsız SQvyet va 
tnı'lır neıle 1918 de bızi zafere götü- den istifad etmektedirler. ı tarıdaı>ını alıp gotürnıtiştür. 

&..r şey ve herkes harp irin· ren unı.;urları bl la ktır. Neza- Çin askeri sözcüsü, \'in kU\'- LouGıa<lJ.n verilen bir ha.her· 
4ir ve De'.laretler, bu husustaki r tlcrde \'e sair yerlerde kabi- vctlerinin Birmanyada duşmana de dt:niryor ki: Mal~a 
ka•nmlann iııfuile mükelleftit·· ı nc.-df' yapılan değişıkhğin tabii karşılık ta:ıruz yaptığını teyıd İlk defa olarak ruıuıt ~zam 
ler. biı .ı tice i olarak husule gele- etnıektedir. İki saat ~f'ell lM· Sovyet kıtaları I..etonyu tcpde-
ı.~~yr 'llan, bu harp bcı-ş ce·. JJ n değişiklikler tamam- <'~rpışma so~u-~ ~ın kı~aları 1 riJe temasa geçmi~lcrdir. Bu hat H h~ b d 
:""V'~ b iv biı· ~ok em- landıgt zaman mili t, biikiilmez duşmanı ma~~up etm~şleıdır. j dıl:le Rusların, Leto:ıya hududu-ı ar ın, aşın &D• 
lılfut.t.de k 'P &leyhl&n idil"L' mıllt azme hlmnnti.Je uyeıcak ye- Londra Bılın .nehri. boyunca na gf'Jdiklecini göstermekte • beri 1690 f aV8 
~eUtre y; rdım ı~iıl lnhiliz ıli \'e <:anlı hır idaıeye mal;k ol- cereyan eden ~ıddettı muhare- dır. Leningradı kurtarmak Pıüın 
lMt!eri meı:11.1 aaat'o.:riuin aıl ı- duğu•ıdan cmın olarak ilerliye- b(''C'r ı:mnunde J~pon ta~u:ru- ıwn olJuğu takdirde muazzauı taarruzuna uğradı 
ııbrıuuıı r ı mmaklkla kabul cektir. nun durduruldugurMI bildinyor. bir Rus ordusu bu bölgeılckı Fia. 
e~.işlerdir. Harp imalitı, bu . Daıly Man gazetesi başm.aj]ta- Avusturalyada: ı lere ve Alman ordulanna muh- İngilizlerin '\iı:rdiği malüma-
}ük ilina b\1.:0 eder tşçinin CJ'ı.1 le nı 'e Rö;le yazıyor: ~ydneydcn bildlrüdiğlne gö - tciif istikametlerden unrruı. c- ta göre Malta adac:ı Şubat 942 
Yeye Mltila ruhile b&flian~şı, Harp kabln~nd~ degu:üklık re, eski ~vekil Menzies ~alü~, debileceklerdir. ayı zarfında 206 hava hücumu
Yalnız Verimı çoğaltmaz ayn. ,,a vapll'llL5 oluı.lSlna rağmen ".la- ~rkt:klenn askere . nhnabılm.1:sı Vasingtondan lpU h her \ ıır:. ı'ln mar ız kalmı~tır. Ha bin bas 
rnanda mal~menin harp ihtı • fer 1 üki.uncti., ancak barp gay- ıçın kadınları ellermdcn gcıen liyor: Polonya hariciye nuın lmıgıcından beri yapılan ta ... 
Yarına uygunluğunu da temini !'ttHıinin idaresiyle mi\keUef o-

1 
bUttin i~l~ kabul etmete da- ,llakuıda Rusyada harbe hazır 1 rnzların yekünu 1~ ~ıı:_. Her 

<-der. J, n nezaretlere sal5hiyetlf a- v;;:t etmıştır. ]lKI bin kişilık bir P1>lonya kuv- ta~rruza on tayy:ıı el tirak <!t-
Ne?.aretı "r arasında İti bölü- dam ar getinldıği takdirde ta- . ~amberradan şu malumat ve- veli buhmacağını söyl<'mi:ı-tır. 1 miş olsa. kısa bir hesapla ŞUll • 

n;u yapılmış olmakla bcrnber.-. ın lll lanI?ış o'urakt.ıı .. Şımd!ki rJlıyor: .Alman orduları baş kunuın • div" kadar M.:altaya. hücum eden 
bir <;ok ış er muhtelit nezaret- 'ıu f~·tennde muı.affakı,_ g'Ai- Japon tayyareleri ~ıma vel danlığının tebliğinde~ ceph~ t~.yynreleıin yekunu 1690 n ba
k.Ti ıJgih!ırt iirirler ve arad:ıki terı nler yer ııude kalıualt mu- Bagot hMt!-l'ıefteleriın dıe mtt -, nin merkez kesiminde r.ırhlı kııv liğ olur. Halbuki Malta tanınız 
datıni tem~ ve müvazi mc:saı vatfak olnmıycuılar uzaklaştı- ral~ ateşine !~~d vetlPrin dört hnfta süren mu - uw ekseriyetle en az 50 - 60

1 
gedkmelen önler. Bu miitesa'.ı nlınalı '"Ya daha az ehemmi- . _ıort. - ~inde 0 1 are harı:ıbelerden sonra bir RtlS OT"' t.o.vyare ile yapılmıştır. 
nid ~a. mttess eler arasın yetli vazüeJere nakledilmelidir. ilan edilmışbr. be dusunun külli lmımııu QOD:ber i- 4 H t yyare bir ton bon ha 
da c.la vardır ve bacı döndUrtlctı - -- --- Londndaıı verilen hır lıa - çire alarak tahrip ve "8.fka. bir er a 
\'t' ı b w re göre Avustralyada tam sefer d d .. hi Jtumwıı ıuı atınıs olsa bu adaya ntılan bonı-
tf!di~ u. ahenlı: temin etnıck - Hal"evlerı·nı·n 10 ıncı beılık ilan ~dilmiştir. ~: ~:ı ~. ~vy':'t 7.ayiatnn~' batarın ağ1rlık rekunu 16 mıl-

H 1\ Fdeoıellk Bbı.IWamuda; 10 bı . . <v7 b' 01 .. ,_ı~.,.':ur yon 900,000 tondur. 
arp imalatı c""p'ıe ile nıu·· • . . ·-· ~ n eBJr ve~· ın o u VI~ (n l 1 .) 

• " 
1 

- ld'• •• •• B ta "ad bild :ı.:ı=crıne "v- n!l< 1U'l ga=c t;8t ~tli \)Qjµnmak şaı tile !l yı ruıumu a ı,•ı an ırW&lo- ~ nu hıldirmekte ve büyük nuky s ~ :J-

bu~ uk faideler bahşed('r. Diğ r Ulf re, lnçUizlcı:_in anudaoe muk&- ta malzP.me iğtinam edildiği i'H. .. r---o----
t ı ~ iptidai maddeler de vemetuıe ragmen Japon kıtal8!1 ve oluııma'ktadlr. \'<14iogton 
kol . av, yakın yol<lan tedarık (Hil!.......,ı 1-....) B:ıfi adasına asker çıkarmaga mahreçli bir telgrafta Sav.) et -
ed hnclfd . Dftnya o?çUsünd •lt:ı bulunduğunu duymakla ball- de,·am. etmektedirler. ild'ti" ler Birliği!tln istediği ınUhım 
bir harpte vaziyeti ma\,s:td u tiyar:ım. lia\kevleriaia kadın Btaviadan haber ver lbme r.ıiklarda et, sadeyağı. \ :\İl.. 
dunnak l iç te miimkWı dc<"ıl- ve erkek, genç ve ihtiyar her- göre. ~llttefikler Sumalra arla- gıda maddelerinin giinJ~ı ilt- ·c-
dıt'. Kıtal ı.r arasıııd.ıki mi"ba- kes için bilgi, kültür, sosyal sındakı İngiliz ve Hofa.nda kıta- ği :lııgiltcrenin bu yıl için yine 
dclE V" , • .__al, ...,..,,_ \c.rı·n .... .,,...,;_ 1 t '··t ca.· latmı tahliye etmele ba.Hlamıs- mühim miktardn bttgday, k r 

., ll.!lı -r1u .... ...Av 1 t l> an ı, ~ u.p, .uAır müıılnve- Dah t di"'·· w· 
Ycsi, tehlikeli ve çok uzun mer· lı:sı:, konferans, ..... atro ve lardtr. a 9 m uc;n ~ vııp ver.n~i taahhüt ettiği blldinH-
hal ı d -.,. Cn a adasının en garbuıde bu- or 0 

• E' tt en doıa.nuı.~,, mecburi müzik bakınwıdaa birer mcr- lunan Herak limanına gelmı~ - Y .. ___ _.__. ..... ,.....,,.,,,.. .. _ .... "' .. ---
lolar. Buıada "'•:ıı..,.,. .. bı"ı· b·0 kı- k z oldU"Unll vat'"t1d1a·ıaı m k n\ L..., .uu • .a • • r- " •1 ı tir. l'11ttefiklt>r Cava~ bır _a-
r 3. ~ucc müsaid bir 1urumdaJ1r. bılmiyebılirler. Halke,·lel'i ne- le haline getirmege ve ou 
~}l~!lya, kendi yagıle kavruh- reye gehnişse oraya bilgi suretle ı·annnların Avustrat,a.· 
IJl!diği tnUddetçe imal ve in a- ali.ka, neşe, arkadaşlık. dost~ r-
~~ ikmal ve takvı"' de zorluk- luk ve aulfl.yı~ g...t; ...... ;., ve Y1 ıstill etmelerine mani olma-
~ ., ..-...&•~ ğa cahşacaklardır. Bununla t:>e-

'1&nız kalmaz. bır çok dimağlan batıl itiyat- raber ada sahilerinin bir çoJd 
i Jlenıokrul, IDU"a!fakiyetiui urdan k~lU'. ButaJa. uoktalan japonlann karaya cık 

Ziraat 
Vekili 

lzmitde lı .... ~cmin en beklewekt~dirle:r ~ rın temin cttlği faydalan ben malt-.nna müsaittir. 
,~~at. ta ep edl1ım m.ikyaooa bızzat gördüm. Birkaç )11 ôn- &iygundan haber °"'"ldıgme 
fi triJll elde edl'Mea' her şeyli n ce o nefis yeni Türk baş şeb- ~öre japonlar Bilinin garp • . 
- bir zaruaa 1Bef\"lesidir. O tini :dyaret etmek saadetine lmınuldMı gıec;erek JW - Taııuk ı Ziraat seferberlitt etra· 
~ bil buhranlı de,Teyi at· eınıiş ve dort bir tarafında limanı körfezine inmek ıRtemck 1 tında ,..iftçilerle temaslar 
ö ~ bn-aııdndır. Mihver, yeni bır hayatın ateşini sez- tedirler. Mtıhhn miktarda hUf!u- r 

1 •-ıbdE'ki yaz içinde he np- nıı!1tım. Bu yeni tesisın, "Tür st Purette in~ edilmi~ ~eUk du· yapıyor 
'"'- ·- l ın 1· kiye dı~mdakı bu ilk oolkevi- ğa ~ ı 'J':~- ~ 
8 Y1 cmlamaktn ır. ·•· nin., her ikı halkın bir arada balarla karaya çıkma t....,.."- zmlt, 21 (a.a.) - uu.~t • 
" -· b r iki tarafı yarışı u.- bUs ediyorlar. kili Muhlis Erkınea dOn Arıfi-
-:,atlbectKar ediyor. \ 1 ak, hal~ toplanmasmı, fikir ve kfüti\r yeden şehrimize gelmii, Vali ile 
•-" var, •evdaa ytı' .. dur. DC'\'- ortaklığında bulunmasını, sn- ~ AıdıtSfmdll: birlikte Gölcükte tetkiklel'de bu 
l\.'r .._r- ,.,,, \' sonu meselesi hakkında L;..,'11..-dan verilen bir habere ı Gece beledi + ... _ _ 
ın ası neı "u~ \ e ne ?..a- fikir taati e:tıııesim ve birbi- MJuvn uıııo\J.ilur. ye ........ ... 
l'a. A eer.-.ran ede<'f'k., Rn soru- rini cenretlendirmeaiDi lrı>- göre baı,vekil mebusan medi- fından şerefine bir ziyafet ve-
tiPA ~ .,....,.. i in. zannede- sinde Timor AdMllUa Japon rilmi!jtir. Vekil bugün öğleden 
\i-;- gak 1ııekleapk gerek- la.yla,ftırabileceğım d'ipnmek kuvvetlf'ri tarafından· itgaliM evvel halkevinde yazlık ziraatın 

r · le mesrunmı. Her lleCip feY karşı proteP.to teşkil Pden bir urttmhnası hakkında çiftçil...l·-
~ ~ nasıl muvatfak oh:rsa b\l mü demeçte bulunarak <l@mittt.it' ki: Je bir 'tonu§mada bulunmuş. öğ 

essese de Jıalıbaıza simdeki "lngili"z - Holaııda işgıılı ile ıe<len sonra kağıt fa'brikaswı 

Pravda Gazetesi 
(Ba~ tmnfı 1 itıdd6) 

pon büytik eıç· ı Jaı onya
ıııu bu malwn:~ta Ahnan
yanın kavnakhır nd Ul baij· 
ka kayn klardan sahip ol
duğu keyfıyctın.n ila\ c ile 
'l'lirk hilltiımetinc buna 
benzer ibir demecte buluu
mağa memur cdılmi tir. 

Bu suretle M.iJn cı dev
letleri mümMsillen 51kıc.1 
bir ısnu la 1'ürkiyeyi müt
teııkleriıı !mevcut olmıyan 
yalanlarına inıın<lırma -a, 
iknaa gayret etır.e rtedir· 
ler. O yalanlar ki uydurul
ması tanıamile Bitlercilere 
aittir. Bitiln bu yalan uy
durmalann Hitler ile hcm
palan tarafından itJaC <.'di
len ve birçok defa Sovyet 
ve yabancı basınlar tara
fından mahiyeti ortaya vu
rulan kaba ve idi yalanla
nn tek.ranndan başta bir 
teY olmadığı bcrkcs için 
açı.kıtır. Bu yalanlal1Jl tah
rikçi bir mahiyeti bulun
duğunu aul~ak güç de
ğildir. 

Şimali 
Afrik'da 

(Baştara.fı 1 hıclde) 
yeniden Tmimi - Mekili yolunun 
birçok noktalarına ulaşıxıı tar
dır. Tanklar rcfa.kntinde düş
man müfrezel rine ı'aatlannU::, 
fakat bu kuv\·etler umumıyetle 
muharebe vermeden şimale doğ 
ru çekilmişlcrdır. Tınimi'de bazı 
düşman kuvvetleri ve Mekili ile 
bu mevki etrafında du.)Illan kıs· 
mı küllisi görülmuştür. 

Hava !J&rtlarmın fenalığı, iıcr 
iki taraftaki hava ,faalıyetini 
ciddi surette &ekteyc ugratnmş-
"' .. 

İtalyan tebH~rf 

Roma, 21 (A.A.) - ltaJ.yan or
dulmı um uni karargfilıııun 630 
numara ...,... liği: 1 

Timim. " fokili'ııin cenup vo 
cenubu ?..ı. t ilt:rı unsurla
ıınuz dW;u tı ı ıte if kollarına 
karşı mukabil ta çcrek 
bunlan geri pU.Sk u lerdiı. 

B ı denı1.altıruu us tlne don
m m· tu·. 

Du mandan gelen ha.bel !ere 
gör bu dcnızaltı .nıürettcoa.tıwn 
hr ıik bir kısnu esiı edılerek 
Ctbd Ltarılca. götilrillanüştur. 1 

Saglttario muıu ibi bir dil4-
nı.aıı deni2alusuu rnah ıuzla.ya
rak bir kaç saniye içinde bat
mıştır. 

Matbuat U. Mü
dürlüğü matbaa

lardan teknik 
malumat istedi 
Ankara, 21 (Hu usi) - Mat

bu t umum müd.trluğü kağlt 
alımına temel olmak iizere bü
tün matbaalardan miiı:ett.ipha
ne ve miacellithanedeki makine
lerle, baskı makmc ve nıotorle
l'inin marka 'lre kuvvetlerini ve 
müstabdeml~in ihtisaslarını da 
gôstemıck suretile tanzım ede
cekleri bir listeyi acele gonder
mcleıinı ıst~mıştir. 

00 

S.vyet .. Ceaubi 
Afrika 81ya8i 
miiaasebatı 

Ya.ren: A. C. SARAÇOCL~ 

B ete$ beteri vardır der· 
ler a, doğrudur, Bu sen& 

e k tı - ııniz mahrukat Slkıntısı 
}~ünden keruferli adamların 
kese kağıtları, kuçücü.k çuval• 
lar. in torbalar hatta pz teae
keıerile yakacak taşadıktanııı 
gören fırsat düşkünü şom agız. 
h kara haber tellillaruwı: 

-lstanbul İstanbul olalı büy· 
le mahrukat sılwıtlSl çekme· 
miştir .. yolunda feraset tasladık 
lamu işitmişinizdir. Halbuki 
zav:ıll1 İste bul k · .. ür } .. ·n· 
dt n 11 ler ~ek&iıi im.ış! He;nı oy
lu tarihin karanlJkL-ırma gö· 
ıniLJrncğe lUzwn olmad. ıı miıla· 
rckc yıllarına ait hafıza.mı.ı 
oy1e bir yoklamak kgfi geJo

cck ıiş. ~reket versin ç kıleıı 
uı:ı u ıyor la: 

- Ayol, kömUıiin sırnıal.t 
çevreye kondu ru zamanlar bile 
ol uş! dı; ıp h rüı sus ı mı~ 
b uinı bile aklıma g :lmedi. Hal
b ki üstad Ahmet Ra m mer
hwn kcndısine has o buyilleyt
ci uslfıbıyle mutarel!eu.in o uu
luısetlı gUnlenne aı bir nıurf&
lıedesini şoyle anlatır: 

.. Komilrclıler aldıkları ko
mtirlcri gızli bir yerde depo edı 
yorlar, dükkanlanna bir ıkı çu
\•sl getirerek mostralık )'alllyer
hır. ömrümde kara bir ~e 
irım~nmemiştiıu bu sene k~r 
dolu (,;Uval gördüm mü aµımın 
suyu akıyor. Atala11mız, baba
lanmıa kiraz mevsiminde l«t
;niMUklerini doldururlardı. Biz 
tam mevsiminde alıyoruz. yamat 
e laı'.Bğız. Fakat bulabilirsek. 
Onlar pırnal kömürünü (1!), 
m~yi (8) paradan alırlards. 
Bi7 daha şimdi hatti mıcın, ta
şı kumu da beraber olduğu ha:
de her nev'ini (11), (12) lrunlf 
tan ahyorua. Kömilriln sırmak 
çe.,reye konduğunu k~çilklU
fUmde i§itmi.,tim. 

Kömü.r. kmnilr! diye subcaıl 
gezer, ararım 

Ru 1ıar, •ıake e/zmıUıammıaM 
olalt-

ltiraf etmeli ki, bir hayli ya
kar.ak aıkıntısı çektik amma, 
meı hum üstadın dediği gibi aö 
mtirün sırmalı çevreye kondu
ğunu henüz görmedik. 

Hıüimize şükredelim, çUnldl 
Londr!-, 21 ( A.A.). - S?vyet- betmn beteri oluyor. Mostrası 

Jer !lirlı&; sefir •. ~aıs.ky ıle ce-
1 

ise talihsiz Yunanistan. .. 
nubı Afrıka Bırlıgı yuk"ek ko- • • • • • • • • • • • 
mi.seri M. Waterson bu.gün men • • 
sup oldukları hükftmetlcr namı- Mes'ut bir evlenme 
na bır anlaşma inıza ctmi§ler· tun.it avukatlanndao. Bay Te\ tik 
dır. Anlaşmada Sovyctler Bir- Frtan kerlmes.i Bayan Yıldız ile sıa
liği ile Ceııubı Afrika Bırligı a- merbank Sellüloz ııanayll m0esll8lelll 
nsında konı:;olosluk mümessıl- Hukuk !ıtuşa"'irl Bay MuhiWn -r.. 
Jelinin teatiBi derpiş olunmak- layın nlk.Ahları lll/2/9'2 pe~ 
tnclır. g!hıU snnt 14 de ~müt Evleoıne D\e-

Normandi "4)zdürülecek murtuğunda > ılmıştır. Tara!cr· 
ı ne saa~Ueı- tcmeııni ederi&. 

Vaşington. 21 (A.A.) - Nor
ımantı tra.nsatlantik gem.isi dört 
metre kalınlı8ında bir çamur 
.tabakası üzerine yatınıı bulun
makta ise de bu gemıyı yüzdür
~k kabil olıM.-a.ktır. 

is,·lç.re Yaaaal• 
, ... 8Ül 11•••e

reeek 

MotörlO kara nak1iyecllert 
Cemiyetinden. 

1 L.A N 

Cenuyet.ı lzıu senelik birinci he
vt:ti umumiye toplantısı kanune• 
h l.Chnstlz addedilmiş olduı?tım~an bi 
rlnc ı dcCa olmak ilzerc yeniden 28 
Şubnt 942 ll\ l'mbc gilnu a:ıt 19 

Nevyork, 21 (a.a.) _ Vaşlng- c1.ın 12 ye knfüıt cemiyet ıııcıkcı n
toıırlan alman babeı-lcre göre, Is de ktccUleceı:ındeu bil(ıınum 11 -

viı re hilk(ımeti bir oıilyon İs\•iç 

1 

nın ha;ı:ır buluıımalan 1ü uınu ilan 
Te fı:aııgı kıymetinde Yunanis- olunur. 
tana tikim edHm.iş süt göndf'r- Ccmnet merkezi: Tıık im, KÜnı-
mcğe mu\-afakat etmiştlı'. Bide-, bive . ok ' u. 12 
~ik Amerikada kurulan Yunan.is RUZNAMESİ: 
tana yardım kontitesj tediyat i-I 1 - 1941 yılı çaJı~a raf'Ö
çln döviz nakh hususunda Ame- ru. 
rika maliye.sile milzakeıe et • '! - 1941 yılı hesabatının tet-en• en iyi şeylen bilmeyi ve sev- 1 an mevi öğretecek müessisi.eri- Portekiz hükünıranbğnla yapı- g~7.miştir. 

niıı bl\Yiik Umiıtll:rıni tabak- lan tecavüz Japon askeri hare- Afmanyam11 Cenubi 
• kuk cıttııec~tır. Bilgi ve an- ketini hiç bir zaman hakh gos-, Amerika nezdindekl 

mt-ktedir. J:iki ve id re heyetinin ibrası, 
Aosta Of kQ atır hasta 1 a - Nızrunııameniu tarlili. 

NaJrobi, 21 (.a..a. - Rearnen DOKTOR 4 - İdar<? heyeti u.alarınıa 

9ottlft 9lvller seferber 
v tdffdf 

· bi · b" tere:nez. Btt itibarla t~izbon l\ii-ı 
layış temını IO temız ır ga- kiımeti tantfıncian Tokyoya bu sefirteri 
ye içuı Londrada açılan bu 
yeni müell•eaeye her türlü mahiye4ıte kati bır protesto tev Buenoa-Aires, 21 (A.A.) _ 
muvaffakb'etler diler, iyi Di- eli edilmiştir.,, ı İki günden.beri Berline hareket 
yetti bti.tiln hcBiz kadJıı ve Siıısong. edeceği bildirilen. Almanya sefl-
erlregınin hiasiae tercQmaa Japonyanın J..iT.hon sefiri Po;- ri Baron Von Theııınann ":Mon-
olarak sl.ıe hot g.tldiaiz de- tekiz hariciye nezaretme hUktt· te Girbia,. ismind~i ~sdpanyol 

· metinin bir notasını t vdi !'t- \•apnru ik Buenos-Aires en ay-

biteirildiğine göre. ltalyan ~ •-- nı~ır seçimi. 
pli esnasında Ha.bet,istanda HAFIZ CEMAL ,·,1---------.l 
kMilnaibioluıDucD'AostcmUz k H k Aslı~rlik işl~r~ 
~in veremden rahatsız bulundu o man e im 1 

-
ğuncian bir sa.natoryoma yatın! 
mıştır. Mumaileyhln halen sıhhi 
durumunun enw~ verdiği ili.ve 

Dalalllye lliltem-u. 
Dlnayola edilmektedir. .. ________ .. 

~tyoğhı Yerli As. Şubes nden. 

Yaz:,.-..... il U.A..) - Be
re. fteia ,-. bilairüdiğine gö
edilaıet th-~ de bal tatbik 
dahil·Dddl bütöa -ı..aı llitkaıuet 
hali fuK.~ ... ,_ - ~ 1-izı harp 
b!~ -J'~ getll"i ..... 

;~I LOltEN'tN SÖZLE1tl miştir. Bu notada Adatttn Por- ulnııı::br. Arjantirıin Beı:lin sefi-
t idze ait kısmının işgahne mec ri oıı,·era ıle Alnıanyanın Bı e- s ı• M 

Halk
Londe··,t .. a.

111
• !la"~~~ buriyet ha.qıl olduğu bıldiri\nı k- nos-Ayl'es se1'1r!nin 1941 s~nesi I BugOn T A K Sinemasında -.. 

..... "" .,. te ve tamamıyle meşru bır mil- sonunda yani dip?omatik müna- -,a 

:wı; do&·umlular \C bu tlu ut> • ~ 

ıa r uaınele~c taoi olaul:ıruL ilk ve 
son yoklaması. bcı aber olarak Şubat 
&v ıuı. çift &\inlerinde yapılma' • -
dır ve ŞU.hat nyuuıı UÜ161yetiııc k cbr. 

de" am cdcccUir. Henuz yo · l i' 
• clıuly"ıılerıo bır An evvel ~ok! !J a 

~ r .... --...__ mı 
9:llltJr. -ua.am inıtıaJa.. 

A.ınerik tayYarc in ~ ·~ Nevyork 21 ( . ı-tı 
lik Aın a..a.) - BirJıe • 
~ıu ~x:amn tayyare .iI~all
tlğin.i gö t ~1Huu geç 
'1'''lllda ~' ~ kat'i deliller kar
kt tnla~ ntıngton askeri ma • 
hı aline ~.de 60 bin tayyare 
]Qllda e--. h~ olacağı hak 
ıı-. Eld::::- göstermektedir
~t.tilecek Vcıtt fabrikalar ~ 
~.u; Ye Yenıleri de açı-
~· 
\?~~~ -- hıdirlldl 
A_·__,."UD'ma hllilriıdiğine i-

bl lıPh. tik limanı dUn d rt 
- ·ıı dellimt in l". 

Seıır Persi Loren demu,tir ki: dafaadan bqka bir şey olrnı- sebetlcrln kesilmesi Rio konte- Cemiyetin ah1iLki ve içtimai yaralaruu ne§terleyen. 
"~ ~ıbt Düyük Bri- yan projelerin tahaklrultundan r:ınsı tarafından tes\ iye e111.. kalp ve gön.iilleri ıa.te§liyen, klisik Türk ve Al'ajt suılllll en 

tazıya De Türkiye arasında teb- sonra Portekiz hükU.metinin bi- meden evvel "istişare,. maks:ı- ategli \IC rubıuıvaz nağmelerini si.nesinde topla.yan: 
:itler t-.tiıli fJnabndan daha taraflığını muhafua etmesi §ar- diyle mensup okluklaı;ı h,!lkU- ., E H 1 R L 1 Ç f Ç E K 
bU\r\ik bir şev arzediyor. BUyük tile kıtaların ıeri çekileceği ita- metler tarafından gen çagıt'ıl- c. 
Brltanya ve Tlrkiye hUrriyeti ve edilmekıtedk. m~ old.uldan hatırlardadır. TUrkçe aözHl • Şarık musikili 
ııevmekte ve bUrmet etmekte- 1111p1P1erde: (~, .&ra~ pdulı) 
dirler. İki hükumet birbirlerine Scnt'niı ,.0 biiyUk ıaw ~ heyecaa kaynağı, ölmn 
tam bir given içinde ve cea - Amerika harbiye nazırlığının bir mağlabiyete uPbal§lardsr. ı..-t taciası. 
retle konU§mağı öğrenmişler- bir tebliğUlde eunlar yazılıdır: Siyam bq k~ ...., .. 
d . Filipinlerde son 24 saat zar- teblig-inde - ... ı.. ... vtamlıdlr: r A K S ı M S t N ::~ 1\1 A S 1 N 1 N ır.,, -.:ıı--·- 9U"'- J-
Arnavutlukta karişıkhk fında Bataaıı yarım ~la Hint kıtalan ~m ~hint- Vasi salonunu bir ba:ttadanbcri takdir ve alkı§ 

karşı düşman ağu· bir topçu a- lıı.riyle Siyam ımvvetıenne tes- tezahUratiyle inletiy0r. 
yokmu' teşi açmış '"' ayni fi<ldetle kar- lim olmak için şjımıll Sıyam hu-

1 

Bestek&rı : Kemani SADİ IŞIIAY 
Roma 21 (A.A.) - Arnavut ~~-~erilmıltiı'faalf_....· Pi~1t;'~! dudunu geçmektedirler. 'llanburl: SEIABA.D»1N, Kemani NUBAB ve 36 kişilik küme 

lukta bnşıklıklar olduğu hak- ıcuuM• 3 - Esir ledflen !ngllb gmeıallerl Saz heyeti, kadın ve ~rkeklerdon mürekkep büyük Koro grupu 
kında ~imalt Amerllm radyosu birçc* ıailsadelnıeM' olmuftur. ~ 
tarafından -""lan haberler, sa- 81.yaıda: * Japon ı·esmi te~ göre. Bu:rline kadar hiçbir film bu kackr nımıa.ffakiyet 
18.hiyetli ıta'ıy~ kaynaklan ta- Londradaa bildlrildiğine göre Singapurda esir edilen lııgiJ!.z ~kazanmadı ,.e hiç bir filmde hıçkıra hıçkıra bu 
ra~ndan tahrik edici olarak va- Uzak Şarktan gelen ilk iyi bt.- generalleri şunlardır: GeDel'll 1 knd:ır ı:ı dı . 

._ ti Al'L. "'-- Çiıı k etlerinin çı .. ..,,..,,._ Perciva.l, HeeUı. Smi~ Rugan. l._:.iiiiilB::;ı:;-::;ft~;=;~t;-;;1tlı;~iiiiiii~_, sıa:ındınlmakta ve •• y ... -r 'UQ" uvv u.e--- u.u .. n .. ..u 11 de tenzilatlı matine. ı ı M 
yalaıılaımtalrı.dır. ay'ı alarak Siyam kıtalanııı tam Slnsong. -.-

laı:ını yaptıro alan. (3200) 

* BıyoQlu Yerli As. tubeehtdltfl: 
M2 )'1h tütün lkı-ar.:ıi,y«Snin talınk· 

ı kuluma eaas olmak üz re m lıll su· 
bol_" •e enıtla şehit y Uıuler uı e 
ııcllk yoklnmalannn 2 !\fart 942 R(l • 

tlnde14 ltıbaren baeıaoar k ış nJ -
san 942 de ona erecektir. Bu scb 11 
le Bcyo lu Ye li A . Şubes de kn
: ıtıı melül subay ve eratın 2 marttı ı 
b nıarta kadar r~mi senet, ı 
\ e ikramiye dlzd nl ril ve 
.)iPUmle n 16 tan 1l> n· 
kadaı l· en d ı ,. b ld ' 



YAZANı M.S. Karayel 

Y6R0 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur '"°"o 

~ tvUd: ıaaa. - Sermıı:ral: ıoo.ooo.ooe '.ıiirk Jlnlk.,. llM D 
Ajana adedl: • . 

Zltat ve Tr,ut her nwı IMtf\ke ... -.w.ım 
.... blrllttlretılere UNO lira tlcPHtlve ,,.....,_, 

Onu, civar glirea}erde tektükl realerinln ne demek olduğunu 
z ıhur edecek hasımlariylc gü- anladıktan sonra Yörük Alinin 
re§tirerek yetiştirmek arzusun ba~asının oğlwıu neden Kırk
ıcla Jdi. Ve babasımn düt,;ünccle- pınara götlirmek istemediğini 
r.i doğru idi. daha ziyade kavramış bulunur-

Bir çok kereler sırw::ı geldiği lar. FO.:mt afacan Yörük du
rıa.man ar?.ettiğim gibi Kıtkpı- rur mıı? O mutlak, Kmkpı -
nar gilreşledne bazı haşpehli- narda boy göstermek istiyor
v:ınlanmız iştirak etr.ıe:ııişler • du.. Daha doğrusu YörUk, 
dir. Bu hafif okkalı ve zeki o- Kendinde Arnavutoğlu, ~i
lnn başlar güreşlerini hep Kırk yeti görüyordu. O, öyle Kmk
pınar hnrici yaınnış1a.rdır. pınar harici b&Ş'pehlivan olmak 

B zl izma • 
1 

' 
:Meselıi, Çolak Molla (Mümin isteyen takımdan değildi. 

lıoca) Kırkpınarda gtireşme- Zaten Yörük Alinin devrin
m h.;tir. Onu Kırkpınar?a. gü- de Kırkpınar hıırici baş pehli
Hc:nı~o ola k l 1ınse bı1nı1Yor. van olan yoktu. Sultan M1.:ciu 
H..1.1 4 ,ı:-ıtr~ı Sı yolcu ?. hmet levri ve Sultan Azız elen l•.'? 
i't'SıJıvPıı bıl lıflyır dıy.lr.. pchlivaıılarının hepsi Kırkpı • 

Nevralji, Kıı·rklık ve Bütün A.ğrılarıllızı derhal keser 
icabında gfınde 3 kaşe alınabilir, Her yerde µullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

F ransa'yı felakete 
suru4· .e f ?ler 1 

lstanbul hava mıntaka depo 
amirliğinden: 

1 - I! \ hıı likk:ri ihtiyncı l•·ı , • pd:ı cins \e ı ıikt rı y.uıl. üç lm· 
kın ~,::ığ P I h ,ı .. ~ tJ'\ ftlıll C, 1\tlı'. 

2 - 1-;t ıl ı 111 °1.l'.ll ı tcın ııııtı ol ı. !' . ~ı ı 'r, yı Bakn koy MulmUchirlü· ı 

Z!rad BanJı:oınnda kUmbaralı ve lDbanlıZ l8llllnlf ~ .. 
aa 60 llrall bulunanlara senede t W. celdJtrW kalı'• U. .tıdald 
ıUha etin DtramJye dalı~ecübr 

4 adM 1.000 Llr•lık 4.000 Lir• 100 •def IO Ureltll 
4 • ICIO » 1.000 a - • 40 • 
4 ıt 280 • 1.000 • 1M » U » 

40 • 100 lt 4 .000 lt 
<. , 

bPn bıı ,., iiıı Hu yok ı ~leh- nn.r C'P.mb<'l imlcn gccmekı i gc-
:n: t • hlıv n . 01 dum: r kti. Öyle açıktan ba!; i ehli- Riom utahkeme • ijiıne yntır: ı . l!ııuı.lm·ı fü• b r .t :'fi :! 94~ }) r•(rnlx. gunii ::ır.t Jl'i de 

ı· .ı -Y•.nıpost.."'lh. . :?Tt:tııda Blı~ u, K n • • •1 ı ı>ı ık'ıı.:ı ı .ıt 9 10 No drı, • 

DiKKAT': Hesnplarınd ıkl p;;ırelıır b,r tPne içinde 50 llradı.m iı 
dü._cmtyo?nlcr,., ikrnmlşe c:ıktıib taktl\:de o; ~o !:ııhs"yle ve.rUeefktir 

Kur'alar 6elledfl tfürt tl(•fa ıt M.~t. 11 Haziran, 11 Ji!J• 
fül VP. ll Hiıinl'.İI,fır. nrı tarihltı inuc f(!kilcccktir. 

\c ıbn n ~ı.:n Mlll n hoca vanlık olmaz<lı' Kır:m k'raııa 
Al • t" • r 1 ı :• ·t «mem tir? giire~e girmek l.iit..ı, lliı. 

. ı,om":;yoııun·ı nıı-.«· ıı. (2559) ısir.in tam afsilafı 
h.uı narlıj.!ıı lnn ..... 
Hu ne d ·nıektir '! Nihayet Çalık Ot~lH ·un ı ıa- ı 

H . h.ıJif •hlh·r.11 olduğu nmı. <lny. nnm .clJ. Onu Kırkpı-
1 ın ıun y..ıp ... ağı giir~ an- nar güre<>lerme götürclii Ali, 1 
cak ~: b". l'İfl gUr ~tır. Yahut tam kıvamında ve idmamncla 
l'ki '<ıft H Jbı kj Kırkp tır gü ıdİ. 
r "'· bfivlc ı IE:"-ilcliı. Yi.izler<'e Kıı·kıHı ar ui.u Cflled ht·ı sene 

hlh·anın ı~mdPn ırlır' l'C" gii- · olurdu. Bahıı~n olan bu g"iirc::- 1 
re erek ı:;..:çılnıek g rçktır. Bu ltıe bu k~<lnr Hurneli ve Anu
h ı· babayiğitiıı karı de;,ıldır:. dolu iştL:,k edc·ıdi. Kırkpm::ır, 

- Oylc amm . Amr\ uto~lu Jriirlik bir nah ive lll<'l kı>zi idi 
Kırkprnaı dan t.'<·ilmiş.. d t' Hfa. hnyvaıı ··hm ··~tımı o~ 

- 8c!1, un ı b::ıknrn l.. O mti:-:- hı ((U. ÇıfHik sahiplf~ı·~ hn,p .m 
t(~Jla ~il Y rnd~~ı·-.. J?en A_ı·- ninıak, hay\'nn ı:; t.ııak iı: n ' 
n: vııt<, .. lupun gı.ı cşleı ınC' \'Pt ş- J~ı • pınara toııI. nn l ı dı. nn ı-ıe- 1 
tı:n I~ntta ben o vukıt ort ~a hep!. hem paıı •yJJ oluı· \'<"hem 
gür":' yordum. O b;:ımba.;"k b!r d{' hiyiik at y·ırı>;1nı . kn ıı ı 
rı hll\nıllh .. l~ııılın z b ı. • d.I>: \(! pfhlhan nıfü,h:ıknl ırı y;ıpı-
yaydı.. :-samı b<·.),. Snnu be.\ .. 1 lıı lı. Yam Kıı ıcpın ıı d;• yalnı~ 
K< kıı• l{·Y·l~•elı l(oc;ı ,,.·l'c-. .}·p·lm !1.h. Y:'.}• lwı-;u 
İbııııuı kı. yuz..}ırm. b ~ 0ıo:a- y.ıı•laıı .. At kosulan da ol.tr
lıldı.. f .. i. C'!!l ra" tc pl~dı ı;e u . Ve bunl: ıa nıiihım miil :ı. 
A n \'ııtog-lunu aldı. HUr•1n. Rel- f tlar VC'riliı U. 
kı <ıtur. ıı hm hıırm nhı) : ak 
ı:;ıiı d . '. • ··u"'t•!ıı·w ı t-k di,5i!r 1 
(~ü .. Arn ~utoglu, d·ıı du yü"iil 
k .ym b ıylu b.Jyunn. y .·re vurdu 
1ı:P din .• I\; vas ıgıt l{o<: lt h.· ı 
hıııı O\' yiiz yiımi bt... okk~Jık 
rı ıwa p.ih·ckı;;iy'c Aı n<ı.vuto~-
lunıın ı,u tu ,ı. k.tlıbı knhbm bu 
~('kit, ~ I gibi UÜ!ltiİ. \' l11t'Y· 
d.uı biı s·ıt.la veı di: 

- Küt!. 
gd71Pl. ılİ 
koca Ka-

oıı .. 1;., • .ı \it • rna\1.ttı)~iunıın 
lı.., 1 'ıkıl iuıı.11:11.ı r.fmR11el. ı -
ırnı goı·c'iik .. 

- • •,, dıyfll"hUll b~~ b<tba.? 
·- J<;w·t.! l:.sir. ıınun kemikle -

ı kır.ldığıııu, eig<'rleri aı,:zın. 
w dı..,.inc hüknw idkeı bunu 
bi:kkd-..eıı 1 OHkoc·:t lhıa.h'n. 
altt.ıı Al"llR\'Utuğlu ü::.t1 <· idı. 

- Nfü ı! olu... ı ·t.t? 
- Bal: oğlum! N' sıl olt•1·, 

oğı t:ıı? S lJ yuf glir<'şi yr~Jıtı; ıı 
Çin t,;Ji, in .. Aı na\ u+oı?n h. 
sını ı.:t:ngdi ·ı ~ı t ü:.t lu. i·ıı 

ı yeııilmıyt•) inı dive JrJnUp kcn· 
ılin .} iızü lt<ıYl ıı yeı, ntm .... ı. 
Atm· ıt.maz \"C iıa.ı>r•u lİı:( '1P•' 
ctıı.,crt!ii~mez IJııtn ktı\""\eU ı 
Jm ıra h •• va~o. ıfıl,ıı ıkı h!r 
lı.. lt.lnğı altı. B t ar i h: ı ckı·t 
ı • < ·ı I< · • 0ğhımm, Arn · 
vu• ı • lıııııuı fo.,tiindr-n a[?ır . ınl. 
~1i,t f <Ih ö: r ui~iiı ıniiştii. ı. ı.: 
1.aı eıb·t... ! 

, 'ı;ı;ıl +>zilnıı ll . \'e. bu h -
ıt-k( tı n..sıl qınıak KlıtirE:-tini 
tıul.ıbı.di? 

O ·asııı· sorm. bana! De
d nı V.t .. Scı yag giırcf:?İ. ..ıl f -1 
ı a,, ga gfü '"• -trbe:.-. güre" 
yapmıs bir • rlarnsın .. ~t·n ken-
11'n dıi iiıı? 

Kırkpın:u·, Oı-;manlı 'füık im
i ..ı , tı,rluğunuıı senlik milli oliın , 
pı\. <l Y< r ,4l:trı ım. vlcii ıde idi. 
Atlar da, inı;nııl. r da burada 
b ') gö?let iı ve sı·çilıı di. ı 

* l 
Yiiı ük Ali ile babası, ııilıaytt' 

Kırkpına ı' yoku ıııgnna ~ıktıbr .. 
Ko · füm:ıeli, o v:tkitleı· Tüı k
<-rin halis div->ıı idi. Bir bn..<ı· 
tıırı b.t b.ısa 1'ürklilk diyal'l o-
• an bu v• 1 ı e~ımilc rile, m('(h i?· ı 
... t>l<'rilc>; kc>ı -.·ansı ıu vlJriyle, hi<· 
bit t:Cn<'hi lel.esı olınıvnn 'J'üı·k· 
li.H· ülkc•leri i li. · 1 

"!''tın;L bo,·Iarrnd·ıki Tüı kler l 
d .. h muhac~ı et ncdır bılmt \'Ol'
lnrdl. Hl"ı t.Prnfta zenginlik ve 
Ilföh göze ı.;aıpıy.; du. ÇHdik 
·ı~.ılJnn n ı .ı.cdyetll ri birı r !ı:a.
taı tet;kil ediyoı·dıı. Deı·ebeylik 
1 llhUllllll \ 'l'I diğı ı~ki ayıutl!k 
: _,', ıiedi yuı:.ıyonhı. 

Kıı·kpıııur, Edirı.c ile> C'<..,.;'m 
)iust.ıfap:uın urasmd. 'f: ı l\'n.· 1 
ı ında olan bir yt'rdi. l~un;-:ı 
Tüı k pt hliv nl.ı: ının Ttına ser
hatlcrıne yakın olan toplanma 
\'c kuvyet d"uemP. meı kezi idi. 

Kıtkpmnrda toplanan Tüı k 
b<1.bayicritleı inin .ütıldaı l nara
laı k~a balknnhır üzcrind ak-; 
fit:<leı c k 'l'unu kı:. ıla.rına kadar 
y yılıu .ık clinleııiyordu. Tunanın 
öbiiı y. kasında yiiz1erce sen€
diı hıu ıs gC.izlr!'iııi Tfü k il kası 
iızerıne acrm:ı olan .'." l:l\ lı k bu, 
bJ b:tyif:;il nfıı etbı 111111 korkunç ı 
:-,: claısile l'a~eleniyonlu. 

İfilı· Yfü iik Ali, bu kaygusuz, 
\'1.' ınii~tt rih \'alanın c;o,·ıığu, em
TII) etle ha basile yola <;ıkmış, 
Kırkpmar:ı geliyordu. Ona kim 1 
deı di ki, bir giin bu diyarlnr küf 
faı elin le knlncak :. Ona kim ı 
dı=-rdi ki, bir gfin ana. baba, ço- 1 
lul; çocuk muhacir olup yurdun 
elan Uriılc•ck!. 

_ Olur !?<'Y dci:ıl.. Çiftlik ağaları maiyetlerinde 
• bulunan baş p hlivanlan sü::tlü 

- Ha, iste dava. burad...... <iküz arabalnrına bindirmişler, 
:Arnavntoğlu. C('lik bir y~yd~ .. davul, zurna ~nlarak ne§e Ye 
Onun ytic·udu harlı1cd~n gı'.'Çmiş- zevk içinde Kn kpınara yüı·ü-
u ~~. 1 

nedi ve no~rudur. O bir istis-
tıı te kil cdiyotdu. Henreleei 

lı1 .ı hım bil~ Kırkpın~r giu e. · ı 
er1ne iııtiı ak etmcrr.iştir. ~ul-
:;;ı Hamid den 1 başpehlh•an- ı 
:u ından olan Çolak Molla, Her-
eleci 1brahim gibi küçi.ik ok· 
alı ve gayet ur-tn olan pehli· 

Koşulara. girecek yüzlerce 
hayvan itin'a ile ortiUerek her 
tttrnflaıı Mavıs sa lkımlaıile süs 
lenmiş oldu~u halde boy ölçüş 
mek için Kırkpmara gidiyorlaı. 
dı. 

(Arkası ~llr) --------
• ar hasmılr.rını Kırkpınar ·-~ 

u~i~:ı::ı~~~I~r~;:İil, Koca Yu- ı RADYO --~ ı!1Jn !UI 1 
~uf ~ırkwnarı~ başlan !dı. Bu, r u unH'i~ 
ld v c~s~E.ı _P~hlıvnnlar Kırpın .. - - 22 ŞUBAT 1942 ___ 
~:ı halrnn ıdıkr. · 

! 
C".ı ı, h .Yiolla, Adalı HaliH Kırk 

trH· nd · ıı-i defo Ü· tiı -
:lt ıı ~ uıı etı.ıı,,ti. Fakat bir gü 

l \. .... 

ı Çolak Molla. Hami guı e~in- haberleri 
~ " J...o ı ) ıısufu, hntaladı dıyor 9,00 • Iarşl ır 
ia H r gfoe ... ı 0.15 E\•:n ı;aatl 

!Jcı r-l''l'<'i Kırkpınar harı . 12.SO Progrımı 
<'Jn Aonlıyı m~ğliıp ettı. Ha 112 33 Hicaıdan 
ıt.f b ı AH ada ti t iistc hem Bii- r;nrkılar 
17Uk Y cı. ~rı, h m lfoca Muradı 12.45 AJ:ıns 
list Uste yendi _ Fakat bu haberleri 
lmd r... 13.00 Saz eserleri 

l mar böyle değildir. Bir 13.30 Salon 
~a . rın ırün süren bu güre$- orkestra ı 
fcrrfo kırın kııana meydanı al- ıs.oo Progrrun 
mak gerektir. 16.03 L•ans 

Ok yucularım, Kırkpınar gü- orkestrası 

1 16.45 Ziroat saati 
18.'iS r slı snzı 

.19.30 bj:ıns 
haberleri 

ıo.-ts Serbest ;o 
d:ıkikn 

l9.65 Kndın 
se lcri 

j 20.ıs Tabiat ana 

1
20.30 Şarkı ve 

tur .. Lller 
21.15 Tem .ı 
21 .35 1\1uzlk 

BccthO\en 
22.05 Dans mürlği 
22,30 Aj;ıns 

haber len_ 
22.45 Progro.nı 

(& tt1t(ıfı lla.ıl.ii oy mızda) 

Bur dan ~on• u Ribt t, yiıkstk di
vanın hul ıki mn.hiycdııi urun 
n, rHhya ı cddedf'rPk "Yem bıı: 

C n.,ı 

Paın. J. • , 
Sus.-ımv.ıı;ı 

tinayct ıcadı ıstcnıldi . .l\fiidnt a ======== 

Mıktı:.-ı 

_ooo 
21• o 
21)1)0 

)q 

ı a ı aım l .. ' aı ın ıu ruiy. fl(,e.1\ d'•&•ımM•iiidt?fill.'ii'iFElllSA;lli'lgı.,;iıl~*•:.1wc;a1111ı1-11•;am•r m•'~iCfWl!._•N~::a111 .. •••111••'b• 
v._ ıı,t iklalindc>n . iıphe c:tnıeL 
tedir, dt•ml~tir. 

})alıulier'ıtin m\iiliıfrıası 

. foh:c. H.ibet, saat 16,25 te 
.... fo·J, l'ıni bitiı :n y~ı ınc oturmuş 
Dal: dl(,. dC'rhıı' ı-ı\: z ist,~mi:,-;. ir. 
ıı:-ıh ıtiu· demıs ir ki: 

Knrı;ınız n .ı.:r.nuıı oln ak 
dı;. il. 1h 10 940 taı·:hir.d..:ı lJC• 1 
ı i ı1ıa.,,.1ıın olarak cıkı\ uı ıı'. 17 I 
:ı yıı hı-d kendimi müdafı c et 1 
•nt ı ımk.~m bulamr •uıı ına u .ıs 
btt lınuyoı um. : 1u lübi~ eti ıış 1 
Jıı•: mesulii o. ı nk b. sıı • ! ri- ı 
•c ıl• '<' hır.zat dl·\. !et re.s a-

;-:.ı ı11ıhın ith?m ellilr''rıı Bu ey 
fi m.ıP.' Cııı1ivı>• lı:ı r '"ll .ı k: ·şı 
<·iddet le itiı: z <'Ciiyorııın. D a· I 
dı"r ~özüne şH! lf' ılt::vnm ~ t-

1 mi" tir: 

Y ü.ksek kıymette iş. 
UCU.JZ · fiya-t, 

S ·;r'at ve m€tanet 

E" 1ÜN 
Eu vasıfları 

• 
ın 

işlerinde 
bulacaksınız 

A(lrt•s: MPı·~· ıı )' oku~u, Pııh cı·:-,ifo l,apı,.,ı kur,ı .. ında 

ı·a~ı <'rt(ldest Nı" 50 Kı lıı-..nwu lSarlıttrı~ 

M: hakt•uıt·~ i !ırnrn: · i-.t~..,, ·ş 

lh ı bin Re~· de ıne~ ltll ı ıı ·n '~•••••••••••••• .. • .. •m••• .. •••••-' 
1111 ııakenw edilıru•: ini lıeı '~ ·• ı ., . nnc cı»am === • d( ıt ı•\r"IJl•l Alnrnm ·a. istcııtı \ı •. 
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İstanbul Defterdarlığından 
ı:ıosya No. 
~. Hl27 

Nev ' i Mı h:ıınmen bedel 
Beyoıı:lu PtınJ•nıtı mah. lir. iııın 900 
s~ıb~"l sol,a• nan 61!l ıı ıl ;. 2 
parsel eski 22 ;>eni ~'.! •:ılı uh .. 
snp evin tnmıuıu, 

Teminat 
67.60 

Yukarıd., ::o:ıılı '' yn ıne: ·ul ı:ı: 2/!}42 p:ıznrtrsi gllıLÜ rnnt lG de lkl 
tcrılııılık Milli 1-:Jllli'ıl. l\ 1 ılclı;,·1u 1\P lı' utc-:ckkil k ı)mi:;ycıncln :ıçık r.I"t tıı

mn ıl" ı;::ıtıın. ; kt:r. I'. ~ı 7.dı: t i~·in :\,il!, ı;:mırı•c ti üne!\ knlf'nıiııe mit· 
raranL •2G25) 

Hagdarpaşc1 J...,ise!i/ 1'/iidıirliiğiinde11 
P.ır:ılı yatılı t.ıl •J•·miı"ıı uçfüı• ı t , ı ~n·~ııı J i.wt 9•~ dlı. T ...... 

11t rin •>tıa gii <' sutıtıl .ı\I olm. ı.ı l:i nı'ır, (?.437) 

ı'Vaj'ia Vehiilelinden: 
ı1/~/lH2 eııı' gL°ı li .• t ı ı de J'.ı·I· r:td.ı ::.ui.ı Vck:ıktı i.>iııntt ı;lnıle 

l\>·, lL~ınc 1\1tidtı·lııı,;ii od· \rdn top! .... ı 1: 11.l' ıı.• Ekısiltııw kuıni ynnuııd;ı 

1175 lir.ı nıulM ıın<:' ·ı hı'ılcll be!" , n l'ı-.1. .. z l ttııılndı; sıkıŞ\uJlnwıı•' 

or1lı . erin lal> ı poz., hl u ulilc c:tınit .t ı y •. p•l. ..ktır. Kitabın .,lıit 

lrnr rı·ıı ıle .;iııwlı \'t ı lc•lı·c \ eı İl'""t'<ı.ı. D.rt r ı, f,·ı·nilı MalzC'n ı !ttu'1lir• 
:-.! !lı elen öğrrniltıhllir. 

oıılııdil r. Fr~nHanıı_ı ııe ı..< • - ı~n~1a~eme~··~ devam ecl<'.ın.iyec~: 
mvıı. naMl ,.e } ımcıc·ıı ıhan€'l gor 1 ~ını .. zıra k_unu~n~ıı maim ~lııı~. şu 
lh ğüı.iiı~ h1;1 ~e:a f~ımusmdıı <:·ıı- 1 ~;uu keyfıy:tmın .. k.a.bu~ii ~um· 
iaı:;ılacagı ümıdmd.• bı·lundu - kıın olmadıgını SU) lt•mıştn . 

ikinci den 'ce<lc it!dialaı, ~e<:c· 1 
rc!k meselenin hukuki saflın\ ;ı. / 
hftkim olan sjynsi safhasını be
lit tiyor. miin•kkilinil' ikt.iıl:u· i\fuvııklc.ıt tı·minat 50 lil"n •1\1 " ,, .. tur, lsl<'klılmfo rı1U\: kkat tc-
mcvkiiııi elt"· ~lmad:ın f'\7Vı·l 111_ 

1 
"I i•)'lt m,ıkl>u-ı:lnrıle biri ktt • yni ~ i ı r .v J ı c • d, r nıezkı.iı· komi~:> on-·~wıu SÖ\'lemIB \'f' fjU HÖZh.•r 1 n;.. Heyet, Ribet'niıı isteğini l!a • 

~~ t'lrniştir: bule ,.c bu idclialn.rı tetkike kıı· lcıımiı;; hat.alatı k<'ndisıne ylHr - l _c_ı:ı_:ı_r.?'_ı_r_ıı_u_ıı_11_rn_.·n_ı_:ırı. c2.•22) 

He h.tld nn y mm ı • · ı·aı· ''ermiştir. 
tirdı·-;'l lh m·ıhkü..>nıyet" itirnz L • Reis Caou~. saıı.t 17 de celsc
ciivo~um Ha.kik· ttc h~n }'l< • ye nihayet vermiştir. Mazmııı
kt>t ılisı me ·'ul (t):ın Ah nnya, ]al", mahkeııw sn.lonmıu terket-' 
hu gün bu chn :ı sa) ~·~iııd<.> } t1ı - mis1cr ve hiier ·!ednc cfönmiiş • 

km~nin müınkün olmadıj;ını vı• 
bar-kalarının hntal~mnÇhuı cloln- 1 
yı kendisinin ıncsuı tutul:unıyR- Devlet 
cağını f1Öyliiyoı, nıtt;yı mııl so~ıya 1 ' 
Jfaı.n 02:~ tc iktidn rtıc\ idi ıe gel a1•••••••••••••••••1111•• 

bin suduı,;ıı k<'ndi ı olmadı .~ı • leı di. J 
t tmın <"I id biı· dt>lil frdaı·i"iı i tl,ind cc~ 
IBth or. .. 1 \' 2 · · · Yuksck aıla "t t ıvn111mn nH'l 

(\.:s Gaous, t•ğ\·1· D ,:atliPı', celsesi dünyannı ayni nğıı \'tl 

yı-ı bm:cı bil' tlL'vlC"U ilcı i t1iırmt:: ~ miihevvic hava. ile at.;ılnuı;;l ıı·. 
tf 4P' anı f'ıiı~ek cılımsa yfrlı l <'l- Aktö;ler ~ve sevir·cilcı· a ·ni insıın 
ıs1. kıPal'l \t l'l'< t·ı!iniikich·ia h- )aı'dı. Yalnız ·ıocnlarıla yeni-;i
uıı t>t• n ten soııra ı.:ski b:l~"Wldl ınalar o-öriinüyordıı. Saat 13,20 

diği ve Alınaııvıı Re- ııni'vi !ı::.5 
tc ıı-gal ettiği 

0

hal<lt· ·\,aı-k;ım. j\·' 
<!anlığının kendi nılh ckkili ii<-l 
~i<tar 111~vkiinP. gelmt•dı'n ı?vvel 1 
t<>. lhi!'lcr alımımtfl olmat>lrıa hFt 'I 
ret t•cliyor. Mni\ı°" fübf•t, yr lnı~ 
!'136 ıo-encf'indeı1 e''velki mesuli-! 
yc>tlcl'i aı·3mnk ba.his nlt·\'ZUlt ol 
mallığını 9~~9 eylfılün<lt>n ı;ont a· 

A~·,gıdR crnsi, mlkt.aıı 11 ulı:u ·ııcıı ı Hll'li " ' ln1un,ıtı y .. :.-.ılı eıloı ıl.l 
!; .ıl"ll1 ııtıı;ıt n, .,faco.~-ı .1<"11• ek U• ~ u ıı'Jlt s:ıtın alına ::ıktıı. Ek itime 
10/3/1)42 salı ıcunf~ sı:ıat ll de Siı.! ,.\ ıclc ! . işkine binasıııı\a toplan:ın A. 
F. J "rnsyoııu ı:ımfıııtl;;ııı ynıııl;ıc:ıl.tır. ı tci.ııkn ·ı temrn;.t ve kıınunl \es!· 
ı.nlnı ıfo ııil'li klc lrnnılsyoon n tıı ;ır"ıf tı. ı·• . 

Ş;;rta;ırr.dcr par.ııı :.- o!..ıı ~ ı, ı:.1,n:syo•,ıluıı vu ılıı .-ktc.d!r. 

"~· lıamnıen 
Matın clıı&I 

(2!i73) 
Muvakkıı ı 

haıth1 açılmasıııd ı l<"'ı i:!nSlmı "' h ı dı ~ ı d~ muhakeme a:; a ,...,ııç u ~.~-
mes'ulıy( ti olınnclığını söylf:mb- nılanlar önlerinde bir polis ko-

ki ınesul!yetleri de nrr..şt!rmak M:ır,.ıly. 1ip1 yerli 'drl'l1 ı t 13 10 

bed.:ıfi 

Ura 
:-:uırn.20 

tcml., zıt 

Lira 
166.02 

t ir. mh:eri bulunduğu hnlde ıuthyı,, 
icap ettigiııi. ziı·a <lurumun o M:;ıhyrılık kiıi!ınıt iııo 

DahH.lier bunu milteakip Hu · mınıyı ile tevkifhan~ arusıııua 
bi~~· ı.. zıdığını ele aldığı z.a. ki '1<>ralt.1 yolundan çıkt.J lar. Da 
man Fr,;n. ız oı dusunu ne lı~l lad

0

ier elleri cebinde, huşı eğik, 
d" bulduğunu söylt>.mi!" \'C keıı- dudaklarında gene ı;igsrası ol-

ün ihteıı ~onra \•nhim]eştiğini ============-======::::::;;=..:.=...: 
f''iylii 'Ol', a.ılalct divanının as
keri işlerin Sl'Vk ve hla.ı esi tar
ımı tetkik 7.a.rurctini d ıym:ınıa-

! 
::;ıım şaşıyor. 

di iuin Harb:yr: Nazırı ohışuıı- duğu halde m başta geliyor, o-
d. rı sonra Fr::ı.nsn. trunfıııd.rn nu mütebe~siın bir C'ehre ile )lttiflıh·~ e1in sc_ l>t'>bi A-keridir 
sut f•·<lil n gayr<!tin imk&.n ni<ı · Blum ta.kip ediv,n·. Gamelin, bez 'Maitre Ribet. divoı ki: 
İJ• tıncle fazl~ olduğunu isbPt ,._ gin lıit· tavırln ve l..ndır.ınbn.~ ile Dav~nın esa~ı b~ı suıctle kfl\;n 
\k:rt-ğini ilave '"ylemiştiı. n.ıl:J..- Jac·omet lak:ıyd lrnllerile aıfoı- mait mevı'.Uu olmam~lıdn·. ı\s-
dier f;(;yıc ucv:ım etmiştir: dan g,eliyorlııı <~l. kt'I i hezimet stratejik \"t~,Ya. tek- ı 

M~nl ja!'>krri ı,tıt'M·roir Biı· kaç ılakıka df;OJıl'a hepsi rıik ve bazı askeı i :-,('f lerdPki 
1 mLhkeme salonun a ye.rlerine maneviyat zi.fının netic:esidit. 

ge<!i)ıişlerdi. 'f<ı.m ı~at 13 te ha- Mr.itre Ribet, 'F'ransaııın ge
kimler hey<•ti, salona gitdi ""' neral Veygandnın d:ı tasdik et-

Ma.ğlfıbiyetin mesulcıi kirı
lcrdır'. Aı:;k ·ri şefkrdir, ku\'\"t t
lPıimizi dağıtanlnrdır, Cephe· gı.:; 
ı i• inde htılunan ınuazznm m ı
ZN"ileyi kullanılmamış bir hall!C 
bn r.lmnlaı dır. Generaller. mey
dan muharebelerinde teslim ol· • 
duk .an POnra onlııı ı bir ne\'İ 
mrumi aftan istifade bltirnıek 
i<:in aı;kcri ceza kanununda tadi· 
Wt yı pılınış olması şayanı dik· 
kat değH midir? An'anelerimize 
ve fı1 ansız adliyef;ine şeref \'e· 
rPı..ck sekild hareket edeceği
ne emin olduğum yüksek di\'a
nır. istikliıline imanım vardır. 
, .. icdanım temizcUr. Kendisiııo 
yifületilen inhitat Whmetini as
la bilmi'\rcıı Fransız miletinin ta 
rıhi me?.iyetlerine mutlak biı· iti j 
madım vaı'tiır.,, 

Daladier, eözlerini saat 16.451 
de bitirmiştir. 

Müddeiumwni, Cassgnau a) a· 
ğa kalkarak, muhakemenin or
dunun hazırlıksızlığı mevzuu 
üzerinde cereyan edeceğini ve 
keııd: bitaraflığına Daladicrni.1 
i.t'mad edebileceğini söylemiş
tir. Cassagnan, şu sözleri ilfixe 
etırıiqtir: 1 

Biz de sizinle beraber bütün 
hakBcnti ortaya koymak istiyo-
ruz. 

celsc açıldı. ti~i gibi kafi miktarda malı.eme 
T-.ıhkilmt :ıMlsı~Jıuş ile teçhiz edilmiş kuvvetli bir 

r...eis Ca.ous, celse açılır açıl- or<lnsu bulunduğunu iddia ed~
ma,~ sözil Mailre Ribel'ye Vl'r- rck askeri işlerin i*-''k ve ida
di. Maitre Ribet, iddialarım o- ı resi tarınnın tetkikini ısı1'.rla 
kutlu. !ddianarrtenin m~ıddeleri istiyor ve tahkikatın çok ald:ın
hf~kimler tarafından yapılan tah llıgmı fiöylüyor. 
kik~lın hiiküms'ı.iz olduğı.ınu söyl ~faitre Ribet'ye göre, evvela 
lemeğe nıatuf mahiyette idi. harp mesuliyetlerinin tcsbiti b;~ 1 
Maıtre Rihet'in iddiaları 3 kıs- his mevzuu idi. Fakat adale-:t ıli · 
ma ayrılmaktadn'. Miatre Ri- 1 vam aRıl suçluların ortada ol
lıet, 13/ 9/940 ta1 _ıi~li tahkikcı.t nıadıklarını çabucak anladı. Bu· 
kararının Dala< ıer ye noksan, mın ü1.erine yeni bir da\·a açıl
talırif edilmiş biı· metin şcklin- 1 <lı. Bu dava, harbe )ıazırlanıl • 
de tebliğ edildiğinin adalet di- m::ı.mış olması davası idi. Mait
vanı tarafından beyan edilme- re Ribet, da\'a tahkikatında giz 
sini ve binaenaleyh kararın ke- li f:\rrakın mevzu teşkil ettiğini 
cnlcmyekan sayılınasım istemek iddia etmekte ve adalet divanı
tedir. Maitre Ribet yeni tebliğin nın Daladier'yi hem harpten 
tam metin telakki ettiği metne meaul olmakla itham etmesine 1 
uygun olmasını ikiı:ci talep oln- hem de bu harbi yapmak il.zere 
rak istemekte \'O nıhayet Uıh- lfızım gelen vasıtaları orduyıı 
kikat heyetinin davet kararı hi- vermemekle muahaze eylemesi
lafma olarak ve ikinci derece- ne şaşmaktadır. 
de sulhtan harbe gcçmeği istil- Maitre Ribet diyor ki: 
za.M. eden hareketleri ve sonra- :Eıı sacma bir iştir. Çünk6 
dan bu suı·ctle ihdas edilen dn- bu-Tezi kabul edeeek olursak, va 
rumun neticeleı_'ini vnhimleşti- 1 bni hi • t faraziyesini kabul 
ren hareketler} a r~~tırma kla etmemiz hh.ırngelir. Onun için 
meşgul olmadıgının yuksek ada .adalet di\·aııı, Daladier'yi mağ-ı 
l!:t di".aı:ıı .tarafından. beya~ e· lubıyeU'en dolayı mesul tutmak 
rulrnesını ıstcmektc<lır. Maıtre la iktifa eylemiştir. 
h bet, en son olarak Daladieıye . • . • 
suç maksadı isnat edilcmiyece- 300 şalnt dınletıe<dc 
ğinin adalet divanı tarafından Londra, 20 <a.a.) - Vichy 

, ...... ! ................................ . 
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T. tş BANKASI 
Küçük tasarruf 1942 IKRAMtfELERİ 
hesapları 1942 1 adet 2000 Lireılık = 200-0.- Lir' 

a , 1800 > = aooo.- > 

iKRAMiYE PLANI 
2 , 750 :;. = ısoo.- > 
3 , 5" ll> =1500.- , 
ıt > w > =2500.- > 

KE.9IOELE": '° 
, 100 , c:=4000.- ,. 

2 Şubat, {Mayıs, 3 Atustos, 2 fk1ıl. 60 > 60 > =2609.- , 
cftest'in tarlhlerinde yapılır. 200 > 215 > =5000.- , 

200 > ıe • =2000.- , 

Ca.ssagnau, muhakemenin ma 
kahlinc şamil bir kanun gere
ğince karar vermek husu'"wıda 
manevi bir hakka sahip olma
maf>l keyfiyetini reddederek mu 
hakeme celselerinin icabe<~"'n şe 
kilde t nflı olacağı ümidini i~
har etmiştir. 

Bunun Uz.erine Mnitre Ribet, 
ileri sUı düğü iddiaların tetkiki
ni iBtemi ve nd:ılet dh·anının 

sö) lenmesini ve mü\'ekkili hak haberler ajansı, Riom davasın
kındaki takibata. nihayet veril- da 300 den fazla şahidin dinle • 
m <>sini istemekte, davanın yeni ncceğini söylemektedir. Bunlar 
d en tahkikata mevzu ittihaz e- nrar;ında, gengral Veygand, Ge
dilmesinl ve bu arada Daladier- orge Donnet, Herriot, Albert •••••••••••••••••••••••m•_.....-:•111 

nin serbest bırakılmasını talepj Sarııu, Lorant Eynac ve Paul 
etmektedir. Heynatıd bulunmaktadır. Sahltt A. Cemaleddln Saraço61u fhfrly.at t.IOdUrU: M, Sami Ka11ayel 

Maitre Rlbet, bundnn sonra (Devamı yarın) lla11ldıiı yer: (H. lleklr GUrsoyJar ve ~. Cemal.Ulft Saraçojlu "1atbu•1> 


