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uncu Yıld.önümü kutlandı 
TORKIYE H KK Nöil 
Alman resmi 
mahfillerinin 
düşünceleri 

ra lkevi'1deki t ··rene MilliIŞ. AFRİKADA 
efimiz de şeref verdiler ln~ı;~ıe~a~~~u:'a 

--.. --! - ---- -· lLOndra yaptılar 

r ~~:~:~tmi:~~ ::::~,:7'~~ ::~~::: Parti Genel Sekreterinin nutku şüphe ue .. ,;~.!ı~:~~;;~i~~~:::':; 
lıa:ıoları h&kirn olamaz. 1 .. ki: Savaş müft'C7.elerimiz Tını-
A lmonyaya beş on paralık dog"' ru '' A """/ ,.,.., .. k M·ıı t. LJ • • • karşılıyor mi. Mekili yolunun doğusunda 

ı Sl ~ ur l e ı ... nepımız senın . ~eniden bazı auşman miifrC'zek ... 
ma satmak için, yahut 1 ine hücum etınislcrse de dii -
sattıklarımız.ı biraz daha h . t. d im an k h o nıaıı bir topçu ateşi teatisi i.ize-
Çoğaltmak için Almanyanın Almanlar Slovak ızme ın e o ın zev ve egecanını ç Alman harp riııe çekilmistir. Diişmanın çok 
•igası nüfuzu allına gire. d d b d • • • 1 büy\ik kuvvctlerlr tuttuğu anlıı-
meyiz. Açıkça~ı kendimizi or usunu a şarka gaŞ.l!JOT Ve UnUn gurUrUnU uguyoruz,, genuıı şıma şılan !\tekili etrafında hiç bir 
par t A '- go .. ndermek ı·sıı·yor denı· .,.ı·ne gidiyo.. •lq1i:;ıiklik yoktur. Batı cC'.nupta 

aya sa amayız. r tca. ------------ -----------·--- .., ... bir İngiliz de\'dyc müfıez·ı.1 
lırız, çıplak gez~ri%, /11kat --oo-- --•-- Iusus'a kadar girmiş, orada 

İdiklalinıizi ue uatanımızın Parti Roman mükafatı olan 2500 lira "Sinekli Hunlaı·, 'l'h•pilz, diişman ar.ıbalarını imha etnıiş ı•r•f ini feda •lm r.giz. Maı·e~al Kelt"I ve rsirlcı· almıştıı·. 
• Hratisla,•a'ya B k k J h • • f • .. H ı · d Ed. b . , d. ı\.dnıh•al Selıeeı• lngiliz Orta şark hava kuvwt 

gidiyoı• a a ,, mU arrırı prO esor a i e 1 e Veri 1 ,. .•• Hipp-..ı•'diı• lC'r•nin tebiiğinde dl! şwılar var-
Yazan: Hüseyin Cahid YAlÇIN <lır: Avm tayyarelerimiz Siı\~-

Bem, 2 (a.a.) - lyi haher alım Ankara, 22 (Hususi Mulıa- Yt::rli olsun yabancı C\lsun, Lonclıa, 22 (a.a.) - Üç bü- uaik'm ileri bölgesi üzerind" 
m ıhfillerden öğrcnikliğino gö- lıirimiz bildirjy or) - Halkev- Ankara Halkeuı· takdir kabiliyeti olan herke- yük Alman hnrp gemisinin Şi- tnaı·ıız hareketlerine tekrar bar;-fE5\ esnu Alman haber a

~ jansı Alman resmi 
l'C Alınan ordu!'lıt genel kuıımay leı iniıı J O uncu yıl döniimü J sin bihakın hayııınhgı~ ııı "e- lamışlardır. Ve Gn7 .. ala ko'-'\I ü-

. · v ld ' "i mal Denizinde 'Norwç sahilini J rı •ısı r e !>faı·eşal J{citel , Slo- rniinasehetiyl~ b ütiln ha lkev- ken bu ulusa\ ve kiiltlirel ku- zcı inde bi ı· düşman taynı esi dil-
mahfıllerinm Tiirkiye 

haldunda.ki dü<·üncelerini Bul
garlara §ll tarzda anln.tmış: 

' akyanın şark ccpht•sindeki ha- !erinde, halk odalarımla. bii- ·ıı rumlarm. çatıları nltmda, yukarı doğru takip ettiğine dair şiirmüşleı dir. Alınanlar Mnltaya 
?'!'J:'Uta iştirak hakkında harbiye yü k merasim yapılmıştır. Bii- Mı i ş~ im ze birbirinden :farksız, birer hel- Ne\'york radyosu tarafından hiicumlamıa devam etmektedir. 

k 1- Türk mallarının şimdiye 
"d~u~ ~.büyük alicıSl Almanya 
:Uı. _ugun d öyledir. İngiltere 

nazırı geıH'rnl Cır..ntes ve Slo\•ak iınF..ı<a hu mutlu glin Ankara altın y~ }dı fJ kcvci uJmakt, u, bilhas:ı bu- zikn~ilen Stokholm haberi Jel'. 
ordusu genel km mny reisi ile lıalkevinde ı-am imi t 1?"2.ahiirat- giiıı, heyecan ve gurur duy- I...ondrada tıiiphe ile lrnı sılan -

ç bır zaman "l'ürk mallarının 
alıcısı olmamıE:tJr ve gene <le o l

mühim miizal·"rclmde bulun- ;n tesit edilmiştir. çok kıymetli makln b..'lhtiyarız. maktfübr. RUSYA'DA 
mak iizerc yaı m Bratislaveıya Halkcvinde merasim sa:ıt bir albüm Halkevlermi, bu giinl"'r" u- \'on TirpHz, Admiral Secheer 
gcl<'<'t.!ktir. 15 tc bnşlamış, vekiller, meb· 1asu ra.n, gayretli ve fı?ıagat- ye Admiı al l Upp<-.r gibi mühim ııo ıı:---

mıyacaktır. 

bi 2 :- BugUn Avrupnda yeni Su matra'da 
r nızaan l·urul.n. uı Bir Av-

ntp~ de~·~~tı sıfatiyle 'l'ürkıye
:e ~stedigı takdırde bu nizıınıa 
b~hıl <>la.bilir. Yeni nızam hiç 

ır. znnıan Tilrkiyenin mcnfaat
Jer:ı nl ·yhind · olınıyacaktır. 

. 3 - Atmanl:a Ttıı kiyeye yc
~. A vrup, d<i. layık olduğu 1nev
~ıı vemıek azmindedır. 

4 - Almanya. büthn Avruııa
yı ve ıbu nı€'ynnd, 'I'iiJlkiyeyi de 
Sovyet tehl'kesjnden kurtamııır 
tır. 

• 
Japonlar hakim 

görünü.yorlar 
f;ava ac;ıklarında 

büyük bh• dt .. niz 
11111luu·~ht"HI olclu 

u~ıar, k~mutadnlartelp~rthi er- hediye etti Ji balke\ıci1ere, burnda11 ve biıliklerdeıı miirckk P bir filo-
ltam, vilayet elcg erı nztr lıtpiniz ndmn selam Ye ~tik- L ' d h 
:~:~~~~~~l~~~!,f·~u1~~rcş~f~&. ::ckreterin nutku şudur: t'an yolhıyonım. Halkf•\·leri- ~~~:~ı \'!~:::ıc:k~~~~ı~masınal enınora mu asara 
1nöııü, refak:ıtleri nde Bayan !!"".şsiz Şefim, Aziz arkarlaş- njn ilk a<!Jldıltlan gündenbl'- b • • ld .,, 
~~~~~ınB~~~~~~ ~l~!~~o~~~~~~ luı~~İkevlenmi~in, onuncu yıl ~!~ ~~~~~;!r ~.:~;ne~· ~~:ı:: Den izlerde çem ennın yan ıgı 
tkümhur J cwasını f'ereflendit·- a;>PümünU i<lı-Sk ettiğimiz ':!~ dumuzun diirt bir yamndan s•o'ylenı'yor 
rmı;ıler, sürekli tc~hünı:lhı anın , Yerdiği engin bir sevinç bu kutlama tört>11i için Anka- . 
•· 1 1 1 r içinde, yt"ıksek huzu~untt"'•" i'.aya çakJrı!n.ıA olan, ycnni~c A 1 k r.r ı·sı anını~ a rt ı . r ,... • t• 

Merasim, 1st iklal mar·~ile ~ıkmış bulunuyorum. Bu kut- yakın .ır:kadaş, bugiin aı a- IS Q rV e I 
t·.:-ı:;lamıs. Bunu Part i Genel lu vesilt'!dcn, istifade e<lf'ı ~k, mızı la bulunuyor. Onları ıln, 
~ekrete;i li'ikıi Tüzerin açıf:i hı.pinizi sevgi ve Maygı ile sc- takdiı\.Jc muhabbE-tlc selam- forpİ ile bath 
nutku takip etmi§tir. Alkı şiaı• l aınlal1m. - lıyonun. 
N ;ıfırnda, ki.irsüyc gelen Genel Sevgili arkadaşlarım, (S t n .ayta 3 süt un 1 de) 

[A.A. tclgraflarıııd .. n 
hi\H\ a cdllmi5tir.) 

? - Almanya h~ı zaman! Müttefiklerin iki muhrit>: 
Türk inkılabına ve oıuın yara.- kaybettikleri, iki. japon ·------ -------------: 
tıcı~ı Kemal .Atatürkc karşı en u AMERJ• KAN 

KISLiNG'iN 
KARARI 

Noı•vet; 'e ait biı• 
p~tı•nl 11enıhil eh~ 

lorpllleıuli 

Dün gece ve gündüz n ..,rC'li
!eıı Sovyct tebliğinde şunlnı· \"ar. 
d11 : Kı t.ahu·ınıı:r. fafiist A lımm 
kıtalııriylc şiddetle çaı pışnrak' 
veııidcn ilel'lemiş1er "e bir ı•ok 
ineskfın mahalli işgnl etmişleı-
dir. Ha\'n muharebelerinde f'em .. 
an 28 tayyare tahrip edilmiştir 

denn havranhk Ye hUrmet his- kruvazörOnün de hasara GARPTA BOY K 
leri ~lemi§tir. uğradığı bildiri liyor o r d usunda 

l.ngiliz prop~-.,.anda mak""l· [A A ı 
1 • ...,, ..... . . tc gr.ıtl:U'lndan H A v A A K l N 1 nr~yle hiç temasa gelmeden hül:ha cdlln,iştir. ] 
d~gtı}daın do ~Tuy. halis Alman Ranuon'dan şu malfımat verl-
sıyası mah•merind"n <:ıkarak li~:or: ~giliz.kıt:alan Bilin neh? - -00--- 1 Martla kumaııda 
tlıuan niifuz ve t ~ :ri altındaki• bolgesındc J:tponlal'l ağı1· zayı- ı . , • 

h· radyo tarafından ilan edilen' ata uğratmnğa devanı etmcl<te- .1ngilız taggareıerı heyet; 
Ve Uzerinde "Made in Germany,. dirler. Vaziyette mühim bir tle- A l k 
damgasını muhcıkk. k surette ğir-iklik olmamıştır. m an a r a değişecek nı iş 
!t1şıyan bn sozlC'r Uztrinde biraz H.egina ld Dnrmnn Smith; 
urruını n~ diışUnelim: "Her ne olurı:;a olsun Rnngonu 
· Harpten vvel Alman) a. bizim terk niyetinde değilim, Rangon 
~~llaıınuzın haıı.tikatt ıı eıı bli - \'e Birmanyaı yolunu miHafaa 
~k a lıcısı id', F'nkaıt bugün P-lmek i~in lazımg\'len biitün 
tn~~ değlldır. lngillt:ı l ııiıı Türf tedbirler a.lınacakhr. Biz bunu 
" Mnın alıcısı olup olmadığı Çinli müttefik!eıimizc vH.tlcttik, h bundan ı:;onra Tdrk malı alıp söziimüzü tııtac-ağız . ., denıiRtir. 
: nı~ncağı meaelesini ise tetki- Lonılradnn bilclirild ığiıw göre 
k~ ~ıç girişmiJe-lim, Iı .. arzedclim Pegü, japonların iddi.ıı;;ı hilafı
~~. hnrı.n propa.gandnsmın de- na işgal edilmemi~ir. 
gı doğrudur, Fa.kat böyle ol- FH.lt>tN1,1<;n.uıı~ 

~<un .bizin~. b~ bahisteki nıUta- Amerika harbiye na.?Jrlığnın l 
a CUl1ızı degıstırec k bir rnalıiyct tebliğinde el niliyor k i: "Ge-
1'7.~enez. neral !"Jac Aı thur japoıı kıtala.-

sularına çolı milı· 

tarda mayin/er 
döhtüler 

L ondra, 22 (a.a.) - Hava ne
zaretinin tebliği : 

Orduda idari tJazi/~ gpren 
Generallerd•n •n az doku
zunun uazi/ıelerinden ayrı. 
lacağı bildiriliyor 

Jltlemeleketi terh 
edecek her Nor
veflinin yakınla
rından onu haps 

edilec!ek 

Amerika'da t opyekun Batı cephesinin bir kesimindg 
50 bin tonluk 5 şilebin harekatta bulunan piyade birli-

d · · d' · ıd · .. · h b ğimiz diismaııın (S} köyllnc yau enrze sn ın ıgı a er tığı bir karşı hiicumu püskii~ 
veriliyor müş, Almanlar ınuhar<'be mc)-

(Ya.c..sı 3 udi. sa!ıfa.tla.) (<-.omı sayfa .'1 siitıuı 4 d~) 

FiKi"RLERii····sE·KERI 
L(ıntlra~ _ Quisling Geliri az aileler için yapılacak ! 

t&rnfından neı;ıredilen bir beyan- t • t S hh t V k A) t• • •d • 
nrune<ltı kaydedildiğine gfü·e evzıa 1 1 a e a e ının 1 are ! 
Norvef;te karaya inen İngiliz 1 edeceği ve tatbikata ,,akında .• 
tayynr(•leri ile gizlice me.mlekc- .7 

ti teı·keclecek olan hN· Non·~- baılanacagOJ 1 haber veriliyor S 
liyc mulmbil akrabasından \'C -1 ; 
ya :Uıbaplanndan 10 kişi hapse- ........._w 1 
~~~~~~~~·çalı~l~~i~1°1~;~,~~~~: 

1
: tafehelerde ekı·me ı·(!ıı·rak edı'yor 1 

aliyctine nihayet vermek lazım U Y 
gcldiğini l'rt1ylemi~tir. 

zı~~Ya.nın biznn mnllarınu- rının işg-nli altıııda bulunan böl
ifadeıı ı~-ı alıe.sı olması ne mfiruı g lerCle Filipin alı ~lisinin mane-
1inıie ~eı-y Bıziın hruici siyas~- \'iyat ve sadakatin~ miit e<lair o
lir? z Uterınde ne t.esir yapabı- lan 111.porh ... rı Harbiye nezaretine 

takdim etmiştir. Sivil rrıüdafa.a-

~Ln~~Y·ı. bıı..ım en l)i bir alı- {Sonu ııay f:a a aUt u n 6 de) 

Bombardıman seı:vi1iine men
sup tayyareler cumartesi • pa
zar gec~-;i Ren bölge8inde ve 
ga rbi Almanyada. bazı hedefle
re taaıTuz etmiı>ler,'fir. Dilşman 

sularına. mayınlar dök.Ulmüş -
tur. Üç tnyya.remiz üslerine dön 
memiştir. 

Vaşington, 22 (a.a.) - Ordu 
ve donanma mahfillerinde pek 
tanınnu~ bir mecmua olah "Ar
my And Naviy Register,. 1 
Martta orduda rolihinı değişik 
likler yapılacağını bildirmekte -
d ir. Bu mecnıuay:ı. göre ordun un 
idnrt.'Si iiç generale tenH edile
cektir. Bunlar ka ra. hava ve le
vazım işleriyle uğra~cuklardır. 
Bu generaller, doğrudan doğru
ya büyiik erldi nıhar·biy<'ye iJağ-

lı bulunacaklardır_. --_ ı 

- . . . . 1 

------ : / Ankara muhabirimiz telefonla bi ldir iyor J 1 
Vaşington günü Başvekil D ktor B. Refik Saydnnı'ııı, şeker yiiksrldiM a 

bir ~lı1~1Y~e biz de onun çok iyi 
ma.n cıs1 l(u1::. Çünı u bız Al-
diği ~aya nıaı sa.Uı> du onun ver
lerdcn ar--.uarıa baslra memleket
.Alınan ınaı sntın almıyorduk. 
bedeli haya ne sauyorsnk onun 
tiı tiyoıxıeu:hnanyada.n mal. ge
il<ur al · Almanya bızden 
lliyaı; ıcılara nisbetlc dünya 
:ll :laJnda..ıı fazla fiyatla mal 
<~Y~~u ... F'aknt sattJğı esyayı 
la fiya.t~uı~a pi~asasından faz
sapta b' . gondc.rıyorclu. Bu he· 
2a Al ızını zıyanlı olduğunıu
hy· man ın~larını cok paha
ka~ ~~.n ~lclıb:mıza eminiz. Fıa,.. 
ta.trn? (>Jırrn kı fiyutınrc'a gayri 
tla.k~ı Yoktu. Boyle olduğu 
değil 1~: ~ Almanyanın bize 
:ıı tta.r oı!ı;zurı Almanynya min
Bu ınüb d~ız neden icabotsin? 
dnn b' de hız Almanya-
~ ır tbı.~lıJt beklemiyo-
ın· ·· 'Ynphgımız ış 1 ic:ıri bir 
tn UUı<:ttarlık b klcmc kendi
-tn ı~e h g rnıe) iz. F ::ı.kat Al· 

ı.la.rın tı d n m.;ıınet ılık l 
(So ~ 1 fa s ttcıı 1 de.) 
H . c ;ı , "1.-( rN 

o c\4 .. , . wi"a 

HUN" rr Çancı ·.;-" 

• 
t(WEl~CO 

S~n'llOıt O 

A.t:. 

N1.·vyork, 22 (A.A.) - Birle- .ıa.maıı fakir hallomızın çocıııdarmn ucuz fiatıe şeker ,·eı ıkL~-
şik Ame11k:uL-ı. Ccorgc:;; \\'as- ği hakkındaki beyanatı kuv'\'ixlen fiile çıkmak fü.erediı·. Fakll' • 
hington'un 210 uncu yıldöniiıuü.ı :ıı!PIC're şeker dağıtılması isi ile Sıhhat ve lGtimai .Mu:n·enet : 
kutJnnmakt.ndır. Yılclönünıü Pa- Vekaletinin meşgul olması hemen hemen takarrür etmiş gibi- ı• 
7..aı a isabet ettiği içiıı Pazartesi dir. Geliri az aileden hiikiimctçe ne anlaşıldığının tcsbiti pek 
günü mektepler, bankalar, bt>r- ~akınıla bir esasa başlanacnl\: \'e ıHi.n edilecektir. Tesbit edilen 
en ve mağazalar için bit· t.:ıtJl bıı csnsa uygun ailelere mahalli belediye idarelerinden tasdik 
günü olacak ise de harp işleri ile i <} .. tirccekleri vesikalarla l?Ch>ıhri Vilayctlerce gösterilecek sa- i 
\'e m illi müdafaa ile alakadar Ut;> lw_opcratiflcrinden . \'eya bakkallardan alabilecektir. 
hükfunct servisleri her zamanki 1 Al~kadarla~tı; tahmın cdilc'iğine göre geliri az ailelere şe· ı 
faali\•ctlerinP- devam edecekler- ker dagıtıhnası ışıne Mart ayı içimle başlanabilect?ktir. 

J <liı·. w llalke ' ' ' delegelerine ziyafet 

I n· d 1 1 t d. * Cümburiyet Halk Partisi Genel Sckret<l.ri B. Pikri Tü-
l ıom a a e e ıva- ı.er bugiin Halkevleıi,ıin onuncu yıldönümü münascbetile şeh-

rimize gC'lmiş olan 10 Halkeviniıı mümesillcrine ve roman bi-

n 
' 
n da O k Unan ıincisini seçen jüri azalarına saat 17 de KarpiQte bir çay ziya-

fotı veı·ecektir. 

ithamname 
Fı am,ız harp rues'u Uerinin 
başlayan muhakemesinde su~
lu sanılan rical lınkkın<laki 
itham.namenin hulasasını bu-

gün <2) inci sayfada 
bulacaksınız. 

lllektepleı•de ekim lıaşlıyoı• 
* Mr.arif Vekfilctinc baı!J. lise, oıta, ilk, meslcl:i \•e tek

nik öğretim, öğretmen ve köy okullaıındaki talebe adedi bit< 
milyon be§ yüz bini bulmakt.J.chr. Maarif Vekaleti bütün okul
ların elinde bulunan toprakıaım boş bıra.kılmarnat:ı ve cl:.im ala
nı haline getirilmesi için k::ı.rmlır almış ve bütün talebe ö:!rot
mcn ve müstahdemlerin ekim i:;Jcrinc önem \"ernıclcri~i ı~ck
tcplere tamimen bildirmiştir. 

;;;;.m-.--.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ır:iiiiii..._.._ .... ~094~,e~Mı.eoMMte 



Riom adalet 
d iv anı.nda 

i~7 de tanzim edilen plan fev
kalade bir noksanlık gösteı miş
tir . Bu tarihten sonra bu pHin 

C, __ Ş_E_H_i_R ___ H_A_B_E_R __ L_E_R_l-J) 
bol! tadil ve itmam edilmişse de en j S p Q R 

1 6 muhtekir 

·itihamnamenin 
-esas maddeleri 

,......_.~~~~~~~~~~-

1 

yüksek askeri makamında bildir 
iiği gibi Fransız hava kuvvet-

fef~=i~~ti~v~k~~en y~:: Muayyen miktarda ou"'•NKO LiG M•çınıı Muhtelif maddeler Oze-
~~~::a ~~~.~~ ı?-U: kahve verilişi muhtekir- A A riilda ihtikar yaptıkları 
başkanı general Vuillemin, Frnn lerin stok yapmalarma anlaşllarak adliyeye 
sız bava filosunun 499 il. mo - mani olmak 1Ç

0 indir ----------- tesıı·m edı"ldiler JBa ladyellln Bec· 
il~ hakikate •Y· 
\ ı.-niyan te•ı.at 

'?erdlll ••••• 
olunuyor 

dem olmak üzere 1410 tayyare-
den teşekkül ettiğini bildirme!:- Şehrimisde mzı Jdmeelıer ... Galaf.asaray Beyog"" lusporu lluhtelif mırrtablarda yap-
tedir. bUhe- kaıllveciler halis kahve lan araştumalar netiCt'Sinde altı 

.A,yni tarihte Alma.nyada 4800 ~ likiYet • muhtekir ,.akaJaııara.k adliyeye 
11 ilk hat tayy~ olmak ilzere Halbuki öğrendiğimize göre Fenerbahçe Beykozu yendi teslim OOihniştir. 
10 bin tayyare mevcuttu. ltal- Ti 00 . de 1 .ır ~1_1 1.1•0

c. .......... 1 .. __ dün' F-..-S.-"' hile' uma -~ ve Be~~ı .. ınvw> 1 - Beyoğlu Mescit Me-
ya 2500 tayyaresiıı: ön safa di?.e caretsın ınem tLe&..W.U- .u.wr-- ~.,._. "_,._. ,,~ -r- zarirk sokağında 15 numarada 
bilecek ~---·-.L. idi. lO M ta zin bir senelik kahve ihtiyacını çe ve Şeref stadlarında devam kal<'sine iyice yerleşmeğe mu- bakkal y · Kiremitci vl • 

Ulom, 21 (a.a.) - Gece g- Fr::U:·uwl.3l.uuua.O ta..-i m~~:.!!5oı- k"'...,,1"Yaca.k kadar stok bulun- edildi Havanın son-. ... temHla- vaf.fak olan Galatasanylıla.r anı og u DDD 
"11 _ ...._. ~ ~~ ı:......., dük.kinında =:.=;tırma 

Ete kadar tevkifhanenin pcn· makbere 1730 tayyareye a- maktadır. Bir çdk kahve itha • ruı ehemmiyetab olm••n• rağ- bcıtıen ilk dakikalarda Gazan- neticeainde · bir 
elerlnden !§lk eksik olma- hiptl Halbuki bu tarihte Al- li.tçılarmı.ıs mevcut atoklı tak- men her iki stadda oldukça ka- ferin uzaktan •vurduğu tülle guval fek• ve bir çuval da kal 

tn ştır. Hiç şiiphesiz suçlular manyamn 15700 tayyaresi var- viye maksadiyle peyderpey bb- hJJahk bir seyirci kitlemi to~ ilk Ryılanna kavu.,u.verdiler. yemi bulunmuştur. 
ti.rbirleriyle mÜ-?3-Yere etmekte dı. Sınai seferberlik iyi hazır- ve getirtımektedirler. ladı. Sarı - kırmızı takımın ezici 2 _ Sirkeci Demirkapı Der-
yahut not a1:...akta ve mulıa- lanmamıstı. Fabrikalar techiz Noımal ?.amanlarda memleke- Beşikta':I: 12-Taksim:1 hakimiyeti Beyoğluspor kalesi- vifler sokak 13 numarada hur-
.kernc safhalarını dilŞünmekte edilmemiş ve işçi meselesi tam ümizin senelik kahve ihtiyacı Sercf Stadı: ııe tehlikeli anlar geçirtirkeı1 davaqı Salih Kurt 42 liraya 
idil"r. Divan bu gün, müdafile- kıymet ver'lerek incelenmemiş- 100 bin çuval kadardırki bu Şeref stadında. ilk ka.rşılapıa Cemil Salfıhattinden aldığı ara satılımMı li.7.un gelen otonwbil 
rin bütün müdafaanameterini ti. Diğer tarP.ftan ithamname, ~oklada muhaftelif kah~ itha - Beşikdtartla Taksild ·m takımları a- pa~Ie ikinci Galatasaray golünü levazunnlmı 100 liraya sattığı 
\ermelerine intllar etmediği tak silih fabrıkalarının millileşti _ l4tçı rı tar ından getirtilerek msın a yapı ı. yaptı. .aabıtaya ihbar edilmiştir. ı.ıa.-
dirdc fikrini bildirmiş olacaktır. rilmesi işinin istihsali vasati o- Ticaret ofisine verilmi!ttir. Zayıf rakibi karşısında esas- Zamanla san • kınnızılıların hallinde yapılan tahkikat neti-

Muhake:ne safhalan hezirne- larak yüzde 20 nisbetindc dü- Ofis ht!r şehrin normal ihti - lı ve ezici bir üstünlük tesi3 e- hızlandıklan ve hücunılanm cesindo Saiıhin suçu sabit göriil-
tin ıbaşlıcn sebepleri üzerinde şiirmegve 8~,,. ... oldugun-u belirt- yacı nlsbetlnde kahve tevziatı den Beşiktaş birinci devre)·i aı.rttll'dıkları görWüyordu. S:~ğ- mu··(,ltt"ır. 
bir aydınlatma yapılmasına mü- mekted.ir. General VuiUemin, yapma:'kl:adır. Binaenaleyh kah- 1 - 4 gıı.lip bitirdi. ikinci deY- d.-.n ortalanan topla Beyoğlu- "-' 
teveccih btıluıımaktadır. Bu kendı' meziyetlerini n9rlimcnto- ve darlığı TIMWZUU balUs bile d~ rede hızıw bisbiitün arttıl'aD apoı: kalesi vene .. __ "İL Cemil- 3 - Galata K-araköy cadde-
da ud f h 1---:-d ı-- -•· da- D -

09 sinde 4 numaralı kundura ma-mw a aa mu arelA2MU ya kabul ettirmek ftwin hakikati ğildİl'. siyah - t.eya&ıalar sekiz •Y• le çupışan İstavro saka.tıananll L---'·'-'-- '-~"- ,...~:-1·-· ~ 1... k 1 1•1 ibi' ğazası sahibi Yorgi Hançopulo-~-~~··-u~ a.uay""""ı.uıgı me- kapa maktan çekinmemiştir. Kuru ka.hvecilerle halka mu- ua. yapara maçı - ~ g l ovıuıu terketti. ]0 kişi kalan sa- sun mühim mılrtardA deri stok 
ae!esıdır. Dıvan suçluların ayn Hava ua.zırı istih.aie tekaddüm 'Duven miktarda kahve vermele- mühim bir farkla kazandı. n - siyahlılar büsbütün mfuıkül 

• li t•..11.· .ı.:-•. 1 • • -.JJ ..... ~ i h "' ~-- •·~ o · · ettiği ihbar ed.ilmişlir. Zabıta -.yn mes u ye IOQAı •ıuw:ıerını etmiş ve ocduya tamamlanmamıı rl şehrimizde kahve ctolduınm rttitıl' Jlll ~: • - .,.,y-: Tuıyete düştiller. Cemil ftçüncü 
belirtmekle mükellef buluıı - tay..: are1er' ~i". Tecrii- azalmıQ olmasından değil, bazı Şeref stadının ikinci kat'IJllaş- ve lı~men biraz sonra da Musta- memurlar mahallinde yaptık-
--•·ta.d J 6 ---·-- "" r.- b h ·ıe Be k f d" d" · ,..._,_ ları araştırma neticıes.inde dük-- aı·. be edilmemiş tayyareleri ta- muhtekirler tarafından kahve nıasını ~ener a çe ı y oa a or unctl ~tasa.ray golle- kanda muhtelif remderde 4ô 1 

tttihanı., bilhusa, nuırlann mamlanmanıış saymıştır. Ser- stOku yaınalanna mani ohnat takınılan yaptılar. rini yapb. Birinci devre 4: - O ~ yaprak deri Oalıtmmı'3. 
ve askeri ~.eflerin, Fransanuı vislerin kontrolünde ve yürü - maksadiyledir. •rakımlar: sıırı - kırmı?.ılıların lehine bitti. 

· · üraıca--=-...ı · li~bahçe: Nwi; Murad, lkinci devnde esaslı bir mil- tur . 
.harp ilan etmek üzere bulun - mesının m ~ıue aynı Tuz wAl"ine dent·z suyu öm ,...., " Bey ·ru Ahudud L-k ihmal ve tekislill&i görülmöş- , ..... • Orlınn: Enis, er, Aydın, ~ dafaa sistemi takip eden Bey- "Z - og n SOıu~ 
duğu sıı·ada silahlarının noksan- t'ür. kullanmış mal, Esat, Nsjm, Naci, l,;ebiJ?· oğıasporlular Galatasaray hl\- 25 2 numaralı aparbmand& 
1·k v za.•nf'lı<n .. ,;ı .. ,.. te -~" et "- k"~· Kamuran· Sadettin ı .. ı ğ ı d oturan Nikcıli Deıiciog-1unun şe-
u e ,,_Pi,...._.. g .. uı - Jacomet de suclandırılmıştır. r ..... -e (Hususi) - KG.saba - ~Y ...,... ' ' • <':Jm arını on eme e ve go a e-
meımnin mümkün olmadığmı Bu zat yalım keıİdi .liyasi ta _ m.;Muaalli. malıallesinde fı- BaJı.:.dır; M~t, Kema~ ~ dinın tahmin edildiği kadar aı't kcr sa'kladığı ihbar edilmiştir. 
·'~ba ı k d hattin; Sadı, Twaa, Refia, l'W- masına mani oldular. Dün maAallinde yapılan arat-- ta ça ışma ta ır. savvurlaıriyle alik:adar olmakta nncılık yapan Oranh ve çıra- • tırmıı neticesiade mühim mı"k _ 
Okunması bir çok celselere idi. l\fnmaileyh, mtidafa. işleri- ğı Abdullah Glinetjn ekmek ret, Kazım. • Hu devrede Galatasaraylılar tarda 'beyanıımesiz şekerle 12 

lüzum gösterecek kadar uzan ne tahsis edilea ıdparişlerin ya- imilinde tuz yerine deniz suyu &kem: Feridun Kıhnç. Ceinitin ayağile ancak bir sayı 
olan ittihamname, milft seferber pılmasmda vukua gelen ehem- 'lnıllandıklan haber :alınml§ ve Oyunun başlamasile Beykm kazanabildiler. Maç 5 - O san ys~rak ~;~e~~°c;~~ ma.-
liğin her 8Rflıasında nobaUlık- miyetli geçikmelerden mes'ul- suçlular cürmüıru.ıPut halinde ~~;sffi: ==0~J.!ıac;:~~ ~~ takımm üstünlüğü He ğazası dahibi Avram Levi Sa-
lar olduğunu belirtmektedir. dür. ya~. ede• gol por&isyonlanna girdiler. Fenerbahçe Stadında.: muel 940 senebinde imal ettı1de-
Hava ve karal ordulanna malae- Fabrika sahiplerine eipari§in Mahkemeye verilmit olan euç Fakat Esadın yakın mesafeden 1staabul9por: 1 - Süle'""'anı~: O ri gömlekleri o senenin fiyattan 
menin nası kullanılması lizun ~ h be hılar ~ g'iln hapb!ı ve 15 er .,-,,-
ceJdiği lüzumu nisbetinde öğre- kabulüne ait yarı resnu a r- 1 kfun edil topu avuta yollaması ve Nacinia Fenerbah~stadmdaki ~- üzerin.de satış yapması ıa.zun ge-
il • da kt'le kabul edildiğine &it resmi lira para c~a51na ıma 1 - gclı§igüııel vurUtjları Feoertah- na birincisi lstanbulsporla Sü- lirken ihtikar yaparak bir göm-

ti !.D~şt :n· h n ~aşka sı- haberler arasında geçen müd - miflerdir. ~yi bir~ golden mahrum etti. Jeynıaniye aı:asında yapıldı. Bi- leği 29 lirııya sattığı anla.sıl-
ıuu sc er r azır anmıştır. cietler ekseriya 2 ayla 1 sene ıa- Donarak öldü Y~vaş yavaş kendini topar· rinci devreyi 2-O galip bitiren mıştır. 
Sililılann kifoyetsizliği ve asker rasında değişmekte idi. Bir çok layan Beykoz oyunu mütevazin 1sh.nbulspor1Ular ikinci devı·ede 6 - Çarşıkapı Tiyatro cad-
mev{mdunun zayıflığı en vahim mucitlerin meziyet ve i"'1eri sis- Çubukluda Derearkaaı ma- b' · t k k - ı:a... ı.1:.k· • eti b- bil n le la k ha.tfarı teşkil etmişti. Mu- !>" Jaallesinde 40 numarada otumn ır vazıye e so ma ta guç u.a .ud ·Hnıy us t n e a ra desinde Hulitsibey apartımanın-
hakeme safhalarında aydınlık tematik §Ckılde unutulmuş veya Katin& adında bir kadın ölü o- çckmcdL Fener kalesi zamaa maçı 6 - O kazandılar. da oturan Zeki Gençayuı uıı 

_,_ k 1 .. dah hiç hesaba katılmamıştır. İdare zaman ciddi tehlikeler atlatb. Ve&: 1 - Altuıtuğ: 1 saJtladıiFı ya"""•an ibbal·da.n anla-
veruhec~ rn ıı.mbar-n gore a makinesinin muhtelif kademele- larak bulunmuştur. Maç her iki ta.rafın gayrelli • Fenerbahc;e stadının son kar- "" ına 
m <&·matın A.ŞJnda Fransız ,..inde ~'-~~-jya. aıu..- müdahaUe Yapılan mua.yenesinde kadı - , __ , __ . •- k ""-T-=-=- :'--= la V , il Al t 3 §llıwfbr. Mahallinde araştıı:mfl 
ordusunun dür,künlüğ11 teba.rb • _.._ J_.... mn donarak öldüğü anlaşıl - Ailli&ClY.:: geçer en ... _ -· '1 ıpnası eJ.a e tın u6 ara- ya.paa abita maıaurlan Zeki • 
etmi~ bulunmakta idi. Bu düş- etmiştir. edilen mışbr. doğru .savurduğu topa Yetİlm sınrlta yapıldı. :nin evinde 20 kilo un bulmu§-
:tlllnlük 2/ Y 939 dan 10 5. 940 a Gıya.ben muhakeme &.at sıla bir ~tle talnnıınuı ilki Mac: ba3f.an SOR& kadar ber lardır. 
kadar geçen tev.akkuf devresin- Cote'a gelince, bu zata Fransız DftnkA ya119ıalar sayısını yaptı. iki tarafın karfıhkh ve canlı a- Su•lular haklarında tutufan 
d dah rtm tı ş ı..~ 94A Bek Bu gol Beykozlular& hıs Yer· kınlariyle geçti. 21. inci daki- " 

e a a ış r. uuut 1 v J hava kuvvetlerinde neticeleri Mahmutpaşada çiler soka- di. Devrenin sonuna kadar san- kada Şerefin attığı gole Vefalı- zabıt.la.rla adliyeye teslim edil -
da Fransanm elinde 110 tümen fabrikaların mesaisi üzerinde ğında 25 numaralı evde oturan miQlerdir. 
&.. 1 • Al --A 120 lacivert k&le bir hayli hırpalan lar devrenin sonlarına doğru :1 

.,u .ı:nırı<CD manJ'-..a l va.him tesirler i'ka eden manevi- M!.:'88 Bünyamin oğlunuıı kömür dı. F ka Be k zlular - 11--=-- l\I ht · tı w il tün.t:.ı .nevcuttu. 10 l.'layısta derosunda eski elektrik kof1"8.· a t Y 0 ıcuıca.un:ı · u eşeının yap gı sayı ı e mu- Bilet aftrken öldO 
~sada siliih altlnda 115 tii- yat bozukluğu meydana getir- sı 11.1tubetten kontak yaparak geçen müteadit fırsatlardaıı ia- kal:.ele ettiler. l>m'Te 1 - 1 be- Hüviyeti henuZ tcsbit edilemi-
men vaı·ken, Almr.nyada 12 si mek suçu isnat edilmektedir. yangın çıkm8.Slna sebep olmuş- tifJLde edemediler. Devre 1 - O ı:abere bitti. yen 45 yaşlarında bir adam Ye-
sniılı olmak Kartiyle 180 tumen Bundan başka, mumaileyh, tur. Ateş y~ler tarafından l.t"eııerba.hçenin üslünlüğil ilo İkinci devede her iki takım şilköy istuyomı.ada gifeden 'bi.-
bulunuyordu. cumhuriyetçi İspanyaya 10 ve sbndürillmilştür. bitti: . aa biitün gayretlerini sarf ettiler let ab.rken ~e gelen ani bir 

Sihi.hJaruna programı büyük lkıncı devrede Beykoz takı- ae de ovunwı neticesini bir tilr- fenalık neticesinde yere cm~mü§ 
gecikmeleı le tatbik edilmiştir. belki daha fazla tayyare vinniş * Kadıkö,de Cevizlik mahal- mının yorulup gev~iği, buna Iü değj.qtiremcıliler. Maç ı - 1 ve derhal ölmüştür. 
'T 9

1
036 dn naZ&rlaı- meclisi ta- bulunmaktadır. Bunların içinde lesinde 17 numaralr evde dün mukabil Fenerbahçenın hızlıuı- betaberlikle bitU. 

rafmdan k<lbul edilen 14 milyar- seri halinde inşa ediJmiş birçok soba kurumları tutuşmak su~ dığı görülüyordu. Yapılan " muayerıniade zaval-
t ·ı _....__._ At- k '-'-'L.· bir ber i · -•·-- _ _...._~ ........ ......_ lının kalb sektesinden öldug--lı bk ha.rp tahsisatı silihlanmanın modelde tayyareler, hn.tti icat 1 €yangın "lı ...... ..,..a. ...,., en- ~ çen çme --n T....... • ...-.. 

' senede tahakkuk ettirileceği- olunan bir tip de bulunmakta _ dileri tarafında• IÖDdÜl'ÜlmÜI}- san _ sıyan katede beliren t~u- ••lllklsl anlaşıhnıştır. 
ni Wkeffüt etmişken mütemadi- tür. likcler Bahadırıa yerinde müda Taksim Lisesi tamir 
yen uzayan geçikmeler bunun dırG. 1 rdu .. l 'f b- * Saraa.+.-da. Hacı Hamm haleler.le önlenirken Lebip, er- • ediliyor 

- FIKRA 

COCUK 
f 

o bilinmiyen cevhın .. 
Yazan : Aka Glintllfz 

-8- (•) 

Açık Stonuplmı: Doğu, blı.t 

tı, orta. ast.alt Avrupa_. 
ma ne dereee yılgar (mütered
di. dejeDere) oJduğunu ilikleri
ne kadar gördük, anladık. Artık 
bu yı1gar Avrupayı üll öv .. 
eek1er bulwwraa, onlann da. nala 
~ hikünı verme 
lidir. 

Ve ne oJduğu anlaşalan bir dJ. 
yardan, ve hala çocuklarına mü
rebbiye getirmek isteyııleriıı 
- en yenJk "h.'lfif,, tabiriyle söy
leyelim- gafletlerine acınmaz da 
nedilir? 

Avrupa mürebbiyesi üç c:cşit 
çıkanın "ihracat., ınahdır: 1 -
Hususi kurs gören casus ycl
lozlar; 2 - Hovardalü teşkille
lerine ~ığırtganlık eden şıllıklar; 
3 - Memleketlerinde bile hoş 
göriilmiyeıı tosjeleye aykıi1 
ai)'.aset dilşkil.aleıi ve ae.raedler. 

Bunlann ihtiyanııa, geaciııe, 
güzeline, çirkinine emniyet ol
maz. Hepsinin kendi çapma gö
re bir ödevi vardır. 

Çocuklanm bö_yiderin eline 
teslim etmekte inat edelleri • 
çıkça tahkiı' etmeğe kıa••">ca 
hakkımız y<Jktur.. Fakat bu ga
m inatçılara karşı yüreklerimi
zin btitiin heyecaniyle Mfret 
duymnğa hakbımz nrdır. 

Y annı etlerine reslim edecej!i
miz çocuJdanmıa; biitin beutik
Jerini olıftıca zillete teslim et
mekten çekinmiyen mürebbtye -
lere bırakamayız. Bunan önilıme 
geçmek için hususI bir kwuaı 
çıkarmak zamam gelmiştir. Ben 
mürebbiye e l i n de ~ 
nice vatan çocuklan tanıdım 
ki sonunda ya cemiyet aefaleü . 
ne diişmıü,lerdir ya ah1ik sefa
letine. •• 
Gösterilen zaruretler, sebepler 

nelerdir! Yabancı dil mi? Kıs 
enstitiilerinıizm yattl&b.nm e
lektrikle pasta pişirmekten. 
şapka çiçeği yapmaktan kur
tualun, oıılana yerine diJ dera
lcri koyalım. Muaşeret nidcle
ri illi! Kız okllJlanmıza sağlam, 
muqert ve bakım desrleri ek
leyelim. Bir ~ kıs enatitil -
müzü sırf bu ~ tahsis edelim 
ve oralara, çıktıktan sonra nn
ztkhımmyacak öksüz yavrula
rıınm yerieytirelim. 

Çocuk;~ hm ı~n ~ilıer .. 
Mürebbiye; o bilinen ttVheni
zin etinden kurtu!sun art.ık. Bi
liyonım ki arkutdan üriiyen
ler bulunacak. Ne zarar? Bea 
bir kervanım; 011lar ürür, ben 
yilriiriim. 

(•~ Bamdan e,•ulki 1'~" 10. u. 
12, 14, 16, 18 ve 21 şu\ıet tarihli ıı.ıas.
hııbrmmra çııcm.,tar. 

tmirli surette tetbikini felce uğ- rl~\~ali, ı~~~ :n_ ımı..halesindrBcnli İsmail soka- talardan kaptığı topu ikinci de- 6 ıııea ._.... Salıya Verili,_ 10..000 lira sarfi....ı... Tabim 
ratmışlardır. lttihaınnanede cUmenlerirun bu hfidiseleri teyit ğında 5 numaralı evin üst katın- fa Beykoz kalesine soktu. İstanbul Konservatuarı ta- erlu!k liaesinin ta~ edilmesi Bir •••tekir 
göitterilen delılere göre Fransız eden ve hakikate muvafık olrnı- da oturan bahçıvan Hasanın 0 • Hemen lııksız BODl"a da, Nact. rafından tertip edilmekte olan eezalaadırıldı 
ordusu harbin başında alev sa- yan teminat veren Daladier'ye 

1 

d:u~ında diln dşam soba borusr.ı ııin ileri p&SU'la yetişen Naiın sa- tarihl musiki lkonserlerinden kararlaştırılmıştır. İşe yakın- Yeşilköyde b.Wlalltk yapan 
~n makinelerden tamamen mah isnat olunmaktadır. Mamaneyh, dirseğinin birdeGbire dUşmeaile n - lacivert a.y!lannı üçe çı- eltıncuıı 3 mart sah günü akp. da ba-1Janacaktır. P.avli Cakıli peynir .alamalı 
rum bulwıuyordu. Hava ka.ı'Şl ı111. H 1939 t--11-:-.L. lv..n su:rayan kıvılcımlardan yangın kardı. • mı Şehir Tiyatrosu komedi kıs- M ht kı"'r bı'r mekte 
koyma tC>plannın sayısı eksikti.~ ~=~n harbiye ~d; ~akmıştır.. Ev eşyaatyle birtikt! ~tMtia. ç 3 ·- O Fenerin lehine mında verilecektir. U e P ~ıı:;Q i=:i:~ 
Ayni zamandn tank karşı koy- hava kaı·şa '·ovnı• toplannın 26 ia"oamen yanmıştır Bu esnad.. uı ..___amda 17 nei ve 18 inci bakkah 

.... ,1a ela d bu "-'kl'k .. r. J- " • '"' ...... "~ 5 lira para cezaeu1& 7 po ..-. ına v.1yogrın a. eaeı ı go- çift borulu topun inşa halinde ev:le bulunan fftisnünün -tana JJaltem Feridun Kılınç o~ asır klisik musikisi bestekar- Kabataş Erkek Lisesi bak-
l'illmcktediı·. H · yü .. d ka r d iyi idare etti. lanndan "Hafız Post, Tab'i '.Mus kab olup talebeye fihiş fiyatla dede dükk&amın kapetıl.gnama. 

Harbin ilanı sırasında Fransa bulunduğunu söylemesine rağ- atıce zun en, yın va ı e- "-""-.... ~-y.· 5 - Pn-anitn" - • 1 f f ı· B ve bir hafta d1. ticarettea mea.: 
" 

09 
men bunların yalnız kağıt u.1 si Şerire de ıpuhteUf yel'lerinden ~--- .,.,J ~ ta a e ent ı, enli Hasan ağa, kaşar peyniri ve kiğıt satmak ine mahkiım edilmiııtir 

da 21 muharebe arabası zerinde mevcudiyeti tesbit edil- yarı.ı.lanmışlardır. Besiktaş · stadmm llOll ~ Eyubi 'Ebubekir -ia, Tanbu- su~undan dolayı mahkemeye ve- • · 
"taııık,, varken Almanyad& -4200 miştir. Yaralılar Hueki hastahane- G:ıhıbsarayta Beyoğluapar la- ıi Mustafa çavuş,, un ~leriyle rilmi§ olan Recep, yapılan du· Bir eesed balanda 
tank bulunuyordu. 10 Mayısta Ge--' '"'-elı"'ne 1. sine lddınlmıttır. İnsanca zayi- kımları yaptılar. yarım asır v.e daha eski zaman- nışma neticesinde 56 lira para Kil~ .. __ , -ı.:ı ......... 
Fransada 3180 taak varken Al- mç&aa ~u ge ulce, C) ı.-..ı --:•~ ___ ...._ la 'd k l d mal 1-..__ cdilıni . ......,. ,._._ at.U&l"lD ~e aw-.· .1 ı.. b d b 1 d at yoktur yanlHl .._.,.amwac ..,_..... ra. aı şar ı ar var ır. cezasına. IAw.u. !i"..... ..:ı~ meydana "11• __ bir 6P'°'-~ 

manv~7~8~n~~v~. m~ruey~n ~na uun~!~~~!·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!j~~ r~ ~~· " .;.., ve ıbütün zayıfhklannı bildi- ---edi bulunmust. ıır. Heuia bU-HaVll m1idafa malzemesi pek "- .. ~ 
noksandı. orta irtif aa kadar i- ği orduyu idareye memur ol -, - - - - ~ =y-~ - - - ~ - - - - 11iveti teabit edilemiyen ccaetiD 
ncct'k tayyarelere karşı koymak masma rağmen, Daladier'ye ..., ~ • .._unw>4W - - - - - '- _; • Afi&JL.&V&41~~~ hllviyetiai tesbit içi. tahkikata. 

için toplar mevcut bulunmasına yüksek harp meclisinin daha 111 1111111111 TEFRiKA HAZRETi MUSA 1 YAZAN: S 111111111111 baştanmışbr. 
rngm-en ancak lO mn,1ısta vük- çok toplantılar yapmasını teklif M. ZEKı c. M 1 M _,.. ____ -;,-;_-;,.-;_-;_-;_-;_;_;.;,;;;;-

,, .ı:. Un k . t lumn kta 11111111 Ne: 8& KO . .;GUN.'.AL • 11 1 
...... k irtifada bulunan tayyare _ e eme suçu ısııa o a - "' .., j ~ dır •••••••••••• , . • ••••••••••• 
lcre ateı edecek toplar tedarik · 1 ' \ edilmistir. Sclıra bataryaları ile 1936 danberi yükselle harp .............. ~ Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ............ ..-.-....... 
ağır topların modası geçmiş meclisi _yalnız üç de.fa toplan - . , 
Jve b ü yük 1914. - 18 mu- mıştır. ithamname, Bluma işe 
tıarebesiııden geri kalmış olan ait kanunlann tatbikatını dc
§>&11.iyi teşkil etmekte bulun • ğiştirmek suııetiyle milli müua
~uş idı. faayı tehlikeye koymak ve bi.l-

Müstahkem mevzileri döv - bassa mesai saatlerine dönmeyi 
enek için büyük havan toplan gayri mümkün kılacak tedbirler 
~oktu. !stihkim için de buna ittihaz etmek suçunu isnat eyle-
i>enzer ehliyetsizlikler vardı. mektedir. 

2.9.930 tarihinde istihkam Yükse!k adalet divanı başve-
lfV'•etleri cüz'i miktarda sahra kil ve milli mi.ide.fa nazın olan 

9.layınlanne. sahipti. Daladier ile baş komutan olan 
Aecele etmek ve yaratmak Gamelinin ve mürakip Jacomet -

icap e t m i ş t i r. 1936 da nin ordunun bu zayıflığından ne 
ancak 4 milyon 500 bin çift derece maliimat sahibi olduk -
• lak elde edilebilmiftir. Yalmz lanru takdir edecektir. 

milyon battaniye bulunması 300 den fazla şahit yüksek di-
pederken bu miktar 3 mil • van huzuruna. gireceklerdir. 

ondan yukan yükselememiştir. Bunların arasında Galux, Wei -
terlerin büyük kıamı 19'0 gand, Geor.ges, Amift1 Villemin, 

iuıunu beklcnıeye ve böy- Dufieux Decamp, Ladıambre1m 
e ikinci bir battaniye elde et- eski hususi kale müdürü Bous
cğe mecbur olmuşlardır. p:fuı cat Cot'un, eskeri 'kabine şefi 
ol·suzluğu, sto~draın fakirliği. Jeaunet' Georges, Bonnet, Cha
nai seferberliğin kifayetsizliği llll.İe ,Benazet, Herriot, Heidcl, 
aJ.;Q vasıtalarının cksiklı.ği, Ma. Sarr.aut, Laurent, Synac, Robbe, 
inot hatlını uzatacak ve itmam Paul Reynaud bulunmaktadır. 
ecek tahkimat i§lcrinde mü- Şahitlerin istiınaı oldukça 
m geçıkmelcrin husulü inhi- sür'atle yapıl caktır. Fakat 
.nıı yaratan amiller aıasında yüksek adalet divanının Ağus-

t lı.mmuştur. tos başından evvel kararını b'l
Havn kuvvetleri için nrttıııl- dirmcsi mümkün olmadığı dü-

n. ve yenıl ·~ ı ılm ksadiyle fiUnUlmektedir. 

- Neye ba.ğınyorsunus be 
adamlar? d!ye çıkıotı. Bu gece 
devletli sultan:ımw tath uyku
sundan mahrum ettiğinizi bili-
yor musunuz? · 

Cadilardan birisi, Umrana ~ 
vap verdi: 

- Feryat etmemek elimizde 
mi! Başmm; elden gidiyor! 

- Başınız mı elden gidiyor! 
- Ne rcı.ımettin ya? Bugün 

cellatlarm önünde diz çmteee
ğiz. Feryat ediyoruz ti Firavun 
f eryadımm duyara"k merhame-

·te gelsin de hayatımızı bağışla
sın. 

- Ne y~ akılsızlar? Bir 
hata mı if;lediniz? 

- H ta ı~emedik, fakat al
dan0ı1'. 

- ~ıl:i kım aldattı! 
- Sultanımızın saltanatına 

nihayet verecek olan çocuk al
dattı. Beni İsrail er.keklerin.in 
karılanndan ıayrıl.masına rağ
men bu gece ana rahmine düştü. 
Çocuğun gökyüzünde yıldızın• 
gördük. 

Umran, bu cevabi alınca için
deki son şilplıeyi de silip attı. 
İyice kanaat getirdi ki Beni l&
"'aili esaretten lrurtıa.racak ÇOCll-

ğun babası kendisi olacakbr. 
Cadıları kendisinden kupıılan. 
dırmamak için: • 

- Siz ötiinıi hakkettiada, .. 
ye bağırdı. Sultanımızı da a).. 
datbnız. Daha ileri giderek bir 
süri masraf yapmağa, Beni ı.. 
rail erkeklerine iltifatta buhm
m~ mecbur ettiniz. O hakir 
tayfa aca'ba sult.arumızın yüzü
nü rüyalarında görmüşler mly. 
di? Onlan, hiç te layık olınadlk
lan bu saadete ulaştırdmlz. Şia 
di aultammıza ne cevap vel'eCekı
sinis? Ben abi huzura götfir. 
mek üzere geliyordum. BaJ!dfR. 
dülibı öniime! 

Umran; 8.linlleri, klhinleri. 
mUDeeeim w muabbirleri önüm 
ketti. Bir koyun siirüd Birer 
gibi ite .Jcelta saray& gMnrdll. 

Firavun. sarayın bahÇ8Bim 
inmişti. Bir qağı, bir yakan 
dolaşıp duruyordu. Huzunma 
getirilen ca.dJlan saçlan, aabl.
lan yolunmu~. göğüsleri parça .. 
lamnı§ bir halde görünce U.yra 
etti. 

- Size böyle ne oldu! 
Diye sordu. Oadılar, ~ 

verecekleri yerde, hep birden 
seçdeye kapandılar. lt'rr müddet 

aonra başlarını kaldırdılar ve 
ağlamağa başladı}a.r. 

Tiravun, büsbütün meraklan
di.. Her aman arlnam,..n nama
na cevap veren cadının yakası
na yapıştı. Şiddetle earsarak 
sordu: 

- Cevap ver behey şaşkın! 
Size böyle ne olda ! 

Cadı Iı'iravunun önünde diz 
çöktii. Papas önünde günahla
rını itiraf eden bir idam mah • 
Umu gibi hakikati söyledi: 

._ Ey bizim Ulu Tunmız ve 
devletlu sultanımız! Kendim ve 
aı'lrndaslar1m namına ı.ber' ver 
~ğ >cburum ki düşmanımıa 
tHai :rr.ağüıp etti. Doğacağa
dan korirt~z oğlanın anası 
im gece lhimilc okka. Gök yü
siinde çocoğun yıldızını gör
dülc. Bu yıldı.sın ziyam, bütün 
~ızlann ziyasından fazla idi. 

Vclit bin Mus'ap, beyninden 
wrulmu§a döndü. Haber, çok 
müthişti. Alınan bütün tedhir· 
ler neticesiz kalmıştı. Hem ken
disine bunca masraf yaptıran, 
hem de çocuğun ana rahmine 
düşmesine mini olamıyan ba 
garlatanları namı affedebilirdi? 

- Yıkılın kar~ımdan belıeJ'. 

~itler! diye bağırdı. "Biz bu 
i6in h~datı. g~emeyiz,, de- ı TUrtclye lonıaıı 
seydınız, elbette bır çare bulur-ı ..,•LtK Ml9-.. l7IO ec.., 
cJUm. Beni aJdıa~ .-dest 1 AYLHC lW ,. "91 • 

'hareket terneme mani oldunuz. 1 AVl.IK 411 ,. - • 
Şimdi ateşe atılmak suretiyle 1 AVLftc 119 • .. • 
helik almayı h&kettiniz!. ı---T-A_K_V_l_M __ .... 

C::ıd!lar, ftktiyle ~berlemiş o-
lacaklar ki hep bir ıağıwiaa ,ıe K.Mıa 108 GCN 54 Ay z 
ınaka.mla yal'Yarm.ağa bqldı-

1 lar: 
- Ey bizim. aultanı.nm! Feda 

1361 23 
olsan canımız! Fakat bizi öl- Sefer t U B .1 J 
dürme! Ölcliirme ki ilerde biz- 'l " 

1357 

Şubat 

10 den fayda göresin; p.yet hy- 7 1 ,,2 da. görmuaea., o zaman öldü- 1----• 
resin ı Çocuğun, anasım, baba- PAZARTESi 
smı bulahm; yahut da doğması- GIMI Olt• llrhNll 
m inı kansız.iaştırahm. 

Firavun, bil"az düşthıdll. Cadı- ı:;: ıa6:J: 1:::: ~ lar doğru söyJ üyorlardı. Onların 
ölmesi ile tehliice bertaraf edil- A..,... v.- 1-..11ı 
miş olnumh. Bilikis oıil.:ırdaııı 12.00 1.31 11.14 E-r 
ileride istifade etmek ka.bildi 17.52 19.:/2 5.05 bud 
Çilnkü çocuk henüz ana rahmi-ı l=-=======;:==---1=1 
ne düşmüŞtll. Dünya~ a gelmesi- , - O 1 K K A T -
ne da.ha hnyli vakit vardı. Cadı- · 
lar, bu miidtlet zarfmöa ~iki Gantemıu ~ ,...._ 
~crun lı:ııtgt anadan doğaca _ oeeredillin edilm..uı iade al• • 
ğını kCifedebllirlcrdi. mu ve ~ -~ ki.• 

{Arkası var) buJ ed'.._ 



~lhNMe) 
Bil ....Ue ile Londrada açıl 

DDI olan halkevini de &elfun
laıwL 

Sayın arkadaşlar, tıelkın 
in•mna, cfh ' • ,. &Mcılue 
dayam.n&, alerilrini kaz.&. 
m ve in.kUipknmı >'&pall 
~ njbli. an ,-ıı l-
9nde. ~ t . aşıp, 
iıalka ulaşmak auretile, · bU
yilk 'l'llrk mileJtjnjn, ı.engin 
ve asli iç vaı:1ıiuıı bizlere da
'8 yaJnna•n taııltmlf bulu
llllJW. .......... ,, . 

Eter ~ ... ...-. milli • • -0-0 .... MP'i"' ailll 8&1l&tımli& Y.e 
~ tarilaimiu daha QQk er
.,, w vkpnfi bıılıınnyonıak, 
b~1nd~, halbıvleriniııı büyük 
bır lıı~et hi8Se8i bulunduğu· 
nu, teshm etmek, yerinde o 
lur. 
~urdumuzun muhtelif köse 

le"inGeki, sanat ve Adetleri, 
canlandırmak ve bUtün mem
k:ketc yaymak iliıere Anka.
~11 davet edilen haİke\•lilcr 

' 15 gUnde bir, ı adyoda 
ve folklor ........ t --·~1 A •. •• 1 - -...uann\441 <un edı"lderim ı. ile • .. .1 • lı· . -. rıwe mı u 
aSEasıy~ti mütecanis bir ha-

mur halınt· getirecek eleman 
~n halkın ruhuna sindirecek 
kır vasıtadır. Ve bugünkfi 

uUama pı oframımız da, bu 
~aksadı dnb~ genis mikyas

' gerçekleştirecek bir şekli
: tertip edilmJt bulunma'.ktsı.-

r · 10 lıaikerinden gelen '104 
ll~kadaşınuzıu biraz sonra 
dınJetip gôaterecekleri hava 
~e edalar hal ımızın ö~ ruhun 
~~~ "9 yuıdmmmm 
._ .. UWIJI ~erinden toptan. =- ltlftr l! nat eeeridir. Bun 
hal~ !D°' ııfan etmekte bu 
d ••n·ıen hilyilt bir zevk 
uyınaktadu ......... _ ....... 
c!i~Ja!', timdi görllp 
tanat~.intz btt eaerler, S'!ll-

J'Tllmı ~ maddi 
r:rlıfından ağır fedaklrhk-
~ ~~ otan TU.rk halkı
\'e ' ç .,,,.,., "1m1an. ana t ze"'1c 
'ka~~-. hiç bir 11ey 
ta g5s ış oldtıfumı açı'«-

B ~ktlr. 
~suretle Türk rnhunda 
...... ~'?!:la Ye ralue 
lufu -r- - eeşlnnt~ ~n.,adıiının _ anlasü.-
d<>iru •illete ghel, iyi ve 
Jdak J ~Yler getirmek ve Y"ll 
r.eaareı~i çaiıtanlann ~v~ ve 
dendir. arttıracak a.mıller-
Sayıa ~ 
Yurd ve 1-llr 

!nızda bir h ' · yana ba.t,a
nm halk ~ır. Anahta· 
Biz halk f•~de buJuyoı•z. 
d<>tnı gi~erile, sade halka 
lnl\ h lk .ert değil, her za. 
itU:izi a h~ınde olmavı, her 
laaık için ile beraber ve 
inle bul Nmayı, ti&r edUı-
8 WUl)'orac. 
~ • ~ ve l3filiii. halkın 
~ llilMli~ Onda, ~l, 
a.. ~milli .ile değer va.r
'llEyt~ ve Jeniden benim
~bl birbi .Y-:Oiden halk olUNl" 
~ nnıw Yoiuracak. bes-

On ve olrunı..tıra~ 
Jı1, bu~ ve aziz mak 

, , ~eıttlnneye az gele- 1 
~uy~at, bu arzu.vu içten 
bir t ki • . her gUn artması. 
ı!UYıp'"'~t.!~~de bırbırinı ta
~ ... ----•'11111, bir &afta sıra-
~ ~İa~t.tl bu ınaksat için 
tine hı~ 1tlzum \'(' hikme
~ nıuıı. ka7.a'n bu kısa zamal\ln 
kı!Una her cıdır. Sosyal kal
ltfllt "1dtr IBJ'<hlı ince bir teş
\evlel'f ~ • Bu kalkınma, hal
~ . e ~ gerçekte,-
~~~· e•emm bulmuş ve 
~efe ç~~hnaanıdandır ve 

me1t ancak bu 

yolu .çizmiş olanlara makadder
"UiT. 

llalktıaa abp lllalka wıren 
müessese 

.Aiiz arkadaşlarım, 
B&llun iç nrlıjı ile 7Jl.bndan 

temaaa gelip te, ıu.net Jınıau-
anndaki ~k Ye beJec8lll artan, 
takdir •e :mııbabe'.i -.it derece
sine )'ibeiea mlEM ••, ıaı:afa. 
sında ve gönliWe cüzel ft ger. 
Çek niı vam. balkın biln:ediği 
ve öğrenmeyi isteyecei1. nesi 
\lana meydua ~ lğre
tip -..clnHJi, t.çw2* bi
-..ttr. 

Ha1Jr.eWed Ye odaian, t.öyle
oe a.1kta. alan ve ltaUla 'Wl.'ell, 
'l\irk wıWettai 9"ff Hz lftr lnr• 
iik w toplıüak içinde yoğurç 
gffistiren kenmtlar olarak her 
gün, biraz daha hürmetimizi ve 
flıkranlllUZl kuanacaktır. 

.Arkadllflarım, 
HaJkevlerimizbı ve. odala.runı

zın, çalıgmalarmı 'kolaylaştıı'
rnak ve düzenlemek içbı merkez 
den gereken yardımlar ve direk
tifler eaııgenmemektedir. Bun
dan başka, saıı'a.t ve kültür ha
yatımızda tepik edici olmayı 
daima p.reoal il:tfhu etmiş o!an 
paı1imiz, fırsat ve 1m'kan e1ver
dıkçe bu alaıyja ~ sarfet
mekten bir u geri kaJguunışbr. 
Nett=kim, muhtelif tah8il dere
celerine mensup taıebe1erden bir 
kısmı. teais eUfimiz talebe yurt 
ları ile yatı melrtcplerinde ye
W}tirmek. bir k1B111ma na'kdt yar 
dımlarda bulwımak suretDe 
binden fazla vatan çocufunu. bi
mayesine almı• buluniiuğu gi
bi, her yıl Univeraite profeaör
terile tanmmı• aydınlar&, muh
telft yerlerdeki 'halkmerind~ 
'konf erans?ar verdirmekte bulun 
muştur. Dürt yıtdanberl liyalcal
~ı shna1annuzdan bir çoldannı 
memleketin muhtelif köşelerine 
göndererek, matı.ani, fnıımsiyet 
ye güzellilderi, bira 8DIU'a sergi 
mnde ~ cmrt yllzü. 
mütecaviz tablo ile tesbft etlr
miş, ve ha\kevlerinin bu omtm..'U 

yıl dönümünü, yeni fırsat ml~ 
:rek btı sefer de (parti san•at mü 
"kafatı} nı lrunmıştuT. 

Parti mükifıdbn ,..._. 
roman: Sinekti ftaJdad 

Her beş senetle bir, de'net
mek thıere, roman, şlir, tiyatTo. 
ınusılri, reaim, heytcel, lllimatf 
cürak )'edi kolu ihtia eden bu 
aWkafahn airiacilli. l:Rl eeae N
JIWla tai&8İ8 edilmiştir. Memte
Jrettmmn kültitr ve san'at haya
tında mümtaz ..-.retıerite ta
DllUDll 25 kiıfilik '* jAri, ,.eni 
aarfleria uad%en -~ 
ka.ıJıar ~-· relMll ıue llM-. 
Jeri mceıey.-ek llual&NMı .. Si_ 
neldj Bakal., romanını üstün 
bulmWJ ve bu suretle Ciimkuri
yet .Halk partisiDİll IU'at mü
kafatı olaa 2,5Q9 Ura. bu neri 
yazan Bayan Haliıcia Edib'e ve
ribau,ıtir. 

Bu ~i. Jwımruauzd& ilb 
etmekle, apl'1 lKr zevk du~du
ğumu ifade-eder. ve celecek.yıl. 
yiıa• buglil. verilecek mtıaik mü
kafatı i~in san'atkarlarımızı gü
zel <'!!erler hazırlamaya da''et 
eylerim. ............ 

Arkadatlar. 
jtemıi ve lwsuat her tefekklll

de iş almış olu.. ve bilhuBa dev
let hizmetinde bulunan, her mii
nev('riıı, halkevled ve odaları 
lara.fuı'1an rica edilen ve mec
bur! işlerine eagel olmıyen he•· 
hizmeti yapması, yalnız bir ma
hiyet meselesi değil, yalnız gü-

En Son Ajans Haberleri 
ndmdaşl&rdan,uk .ml~ft-.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mis. ve ayın GeDel Bz ıt• ve-

RUSYA'DA Sumatra'da Denizlerde Jdtimiz, bu kilmifıılen wMta i• 
1.mıişlerdi. Ben de bu aJ1ı1ıii bu
~. bütan ı. ukad a' • b -.u.1.ld (illıllarall l lllchllt (B~ tarafı 1 incile) [A.A. telgivıfianrul&n 
:!1~ n7Jfıl _._ 
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- temini için F .F.F. yi;ıi ~- wtisa ed.ilm~] 

~-~ - _._..___.._ L:- .-wıa - ~. rVet iı.r&n mücıd,.;le., mini taşı- m:ı... ---ızlara aı't .1.1:._ .ı-:-. •w"H.ın .... - -- ._..._..batı up=bt Wr... ,... ,,_ ._. c:wi,et ~a uc ~ı--.w:t .- .uwu 
'hiıne!t: bllıal « ek, .. , Eh. ilimilMle Mreı1ci.tta Wau llPa · !: korvet, torpiDelltenilt batını-• mili etmştir. J1.ot>On ma!kımlannm 
memlekete alakasını, ete sev birHğimıiz 11ef gümik harekat bir kac güa evvel m&n&.. veci- mıştır. Korvetin 9ilvaıtll yara-
gisini, ~ya .b!ilyetini. aarfında bir iBtayoa 9 taak ·.e •armda &ğrttıklan beyanname- llmoJl!lbr. Ta~ M ki§i 
partiye bağhhğmı isbat iein bR.Ş askerle malzeme yükİü 180 kam ler garip bir §ekilde ıtahrif edil- ......mr. 
ta gelen bir ölçiidür. BM haale.t-f )'ODW ~ .Nmiftir~ ımilör. HUr Fransız deniz kıffvetleri 
krini, orada ~bp t»e~. fı;tokbo1mdan Leningrad ıwi- E&C;....la)''SH•eh aeöWik"'ı• 'bqkumandanı bu h*1i verir• 
- ., ...... 6giR ....... -ı J"I atfa ...... - t z :.. lııer.· PiM>• maküil 10 Filipift- keıı. Alis'lıı Atlinh'"Jrte bir kafi-
PJ'e o1mahalr. dt: Sovvet latalarmuı I.eıni-=:A A:.-:..... .~.a:&-mece~ ..,.... :.aı. le ., .. _.;_:_.a- '-·,und .. ~· ·---ı-

ıe ,.. ı n ı ' r ctrn~daki Ahnan m~ - ;ı:ı WırWat-.m~- ~ ~emekWnr~~ 
Sayın arkadaşlarım. Mı ilk ve ikinci laatlanaa P.. .mue lali. kısmı .her öldürülen Marse1 Keblrde ağır h-asara 
Baaı.vleriade, ..,Imclite bdar ı rek W.liui Almanhır'lll ID vııır..:t- 10 -tann.. w ~J.r lana ..m MıOiıılll .... ' bZlil, 1~ .. ~ .. ·wı- :tiye mtikabil .ıa.r-a ugra,y.an Dnnkerk mrlıhmnın 

akla bir sual gelebihr. Buna, biri bule)Wllediği bildirilınelrUdh". =:.dizileceği fekline geti- :~~n~e:~ Toulona eeuiği 
~ sayı ve 'bir kaç olayla ip.ret .Alman orduları bafkıııpaııdall Dii!P'tlanın Bataandaki faali- * 
e1mı;:yi yeter buluyorum. h"1 tobliğiııde deniliyor ki: yeti hatlarımıza sık sık hava 

:tO yıl içinde batkevlerimi1..c r Dqğla cephesinde cfüpnsru.o akınlan yapmaga· inhisar etmiş- -Dün eahah Cunçao açaiıada 
50 milyondan fazta yurtdaş :gel- bir çok hücumları piiBkUrtWmiiş ıtir. . "Kongegaıaıd,, iamindeki N®-
miş, zevkini ve bilgisinı bileyip t.tir. Hava Jwvetlerimls clıfSb Guezmıdan Vaşington&. bu· veç petrol gemisi torpillmctiği 
zenginlc~rmiştir. .ker.Dııinde Rwıların 200 dm .fu-j luu.n Filıpin komıserine gelen =t~~ öldijğii m-

Halkevleri sanat ve fikir sa- ıa. tatı.tmı tabrip .etmiştir. bir mesajda jaoon istilfl.sına I 
haımıda yüzlerce genci yetişti~ - - _........_ Filipin Crimhurreisiniıı .PA.SWıırl'Z 
miş, memlekete t:an1'tmıştır. On . ----- n.'hMıır b' J k + .... btnlerc~ yartdaşa., muhtaç ol- ten ma"!'ı çalınmış ve tertip ~t- ~de bir yerde Ü<' •cişıhk ~ .. ,, .ı... ıt apon u er "'"9" • 

d kl ~ - r1 k len mil:b eymtlar saat ı~.30 a bir kabine ile memleketi idare tmın Bali açığında battığı ree-
u an uı,gılen, dersle e. ur 8 k .ı.. R · · ·· h t .. ettı·gı· · bildır· ı'lmekt.....ı=-. men bildirilmektedir. 

1 la · 1 · ~ · 1--: · a,· &'1.1Hr eısıcum urumuzun a""- ~· 
:ır ' ış e~ı_ ve g~ın:ı cunı r..· clirlerile devam ebniftir t<•elmwak HinAstwmda Vaşingt'Olıdan 1ngi1iz istihba-

satmadan, öğretebılmiştir. B da u..ıı.1.-ı : • F .· n·· _ .. ..-ı:ı __ ..... _,__ ~ t _,;;.,; e bn.:ı:"'""-. 
O 1 = • ..... 25 b' 'k t u M'll ~Çn nn11 eı ı- un neşı~ı .auuwda ~~l- f'A .,.,,. ......... • uuı •• !"':". •• 

n yı ı~mue . .n . O!l E"- .dM Milli Şefe Atadiı:<lı:te bem- ğinde şunlar yazıldir: '25 japon . Hari>iye ~-r~. verdiÇi 
rans4 lb~ b~ temsı~ 8 b~k~- ber 'çıkanlmıa neahalerte Wrllk- bomnardıman tayyaresiyle bir ~habere ~ore bahriyeye ait 

k~tr, "ı~ers ve· ~irs, d 
0 1 le Reilıic ti l••iilitUatn luılk•J mı"'ttar av tayyaresi Cavanın 820 tonluk ~-. ~uaeta,, ı ap, .....,.,.., .aergı ı e J'Ur un 1 .. • • .. ,~.__, -'-l...11--a t ı ,...._,,l .... ~""' 

muhtelif :t()şeterinde, 'ha'lkımıza &C.'rı ıcıl' soy~~ <?0 • garbmde bir hava t1anına taar- ,....._.., geiDl8l o.vay~· 
inlnlabımızın ı'mnn ve t-. ........ nı laya.o d.lll. Y!i1dallı lbir 4b\M! na etmişlerdir. Dört tayyare dti 
nşılanmıı,, "'111 'bilgi w gn~e- ıı.dıre etmıştır. türü!miiştfir. ma ha:reketilli himaye eden ja-
rin, aydınlı,ğı ulaştınlJJnttır. MıIU 'Şef, oyaalartan 8C>'!f'• l Bata\·ia'dan bildirildiğine gö- pon birliklerine taamız etmit • 

Bugün, lm bayırlı, ve verimli ladkla ~ fet~ aergısl· ~ .re, müttefik deniz ve hava kuv lerdir. Japon radyosu iki .miit
karumlara alb halkevi ile yirmi ni ~ış ve A~iln •atın ~jain ficidetli hüC10Dlarma temı Dıhirihinin hatmldlğuu, 
iki halk odası daha katılıyor. ün ~ ~cülerimn milletıe ağrnen bir veya iki japoa ıblrüği Batavia nwb'OH da iki jepon 
Bu suretle hı\lkevlertmizin •- neı;-ret~klen ~~ m~r l Balide .karaya. çıkmağa muvaf- kn:ıv.uörilyle iki auhıibinia • 
yısı 389 za, halk odalanmızuı mer bır ~l~k-ı Uzcrme hi.k edıl-1 fM ohnll§lardır. Kara.ya çıkan iır 8aa&ra uğradlğmı bildinnit-
nynn '211 ye~ 1-lmıayot. mit metni~~ dua mae1ım:dtr. miifreaeler Holanda ve Bali kı-, lır-rdir. A.nlap1ri1ğ:ına -göre Saaat 
~imdi. bwwiaa yllbelt hUZUl'\l'- Hu Birada vfılU Şefin etraf.mda talannın §iddetli mukavemetiyle n.da jap&al&r v~ziyete :hilldm· 
~uzda 'ft yilkRk mtteaadenide ~anlar:. (Sea ağ lıı1 J ·i-~- Cava üaer.i:ııde dir. Cava ite SuJD&tn. aremwla-
ha~bia wı ~ ye :bajınarl sntır. jn;pon 'hava faaliyeti geniş ölçü- Jö muvaealayı tamamen a-~ 
kutlama töreni ile cbirl~ bu Ş.hrlmlme dıe devam etmiftir. ğe mRaff&k elduklan tlüdirili-
J"!fti lmrum1an, w lll)'ftl aman- -ŞPlırimizdeki balkevlerinde de Saygondan veri.lea bir haber- yor. 
da, ~lflran Anbra 'bafkev':eri- ıo wıcu ylldöıiiimn partü. bir ele d(ruliyor ki: tık defa ol.ırak Matbuat İngiliz ve Holanda 
nm3n ~ ve 1'a alon- töreale ku.tlanmllbr. Cavada kara ve deniz Jmvvetle- kıtala.rmm bııradan gittilderini 
lal' yet:itmedilf icln b1r bam FAmn;snü Hatkevinde ınr.r.sflit· rj arasında mühim bir muharebe hai>er vermektedir. 
aergieyfnCle hazırluan ve evJIJ.. me fRtiklal marşne baf!aamış, olmuştur. Buraya yerle§lmil o- Tokyo mahreçli bir telgrafa 
rtmizin on yı14a'k1 iŞlerla4en \'C ve müt.c~~iheın parti genel aek- 1 lan Anglo - S•k"'lll deniz ku\ · ne.zanıı japonlar Saıacoeıı Ka
~aaa .._, ffNli n1zri Pıkrı 'nbıerin 1 .. ııilaki vetleri Bali adasuıa.yapılan çık· m.ı.tg'ı ifgal etmiflerdir. 
sergileri &Çly()J'UIJl. nutln: diıılrnmlştir. ==-=..:.:=============:..============= 

~ ..._ :Stmdan ROnrn Ev reisi Yavuz ı;t :&...•~ dul ti a.-rl ._ rl 
.Aziz arkadqlana, A'bacbn bir llÖjllev vermiş ve .El merızı l!e ye mı~ n 116 Btln6 
Sözlerimi bitirmeden <'Snc... te8Jlltl koluııun "Değişmiyen A- IRBlıilleri11 nazarı dillkaUne 

birhirile .elele v~ 'ııittiri ilt. dam,, piyem ftt"YTedilmiştir. Tem 1 

kayaafmlt, ~mı~ ~i "' sili ll!Meaktp tıllZ -şairi ~ Raza ı Em'~'- ve Eytam bankasından savmayı vuile hıibnİ9 l8 Dil- ile RanHiinin '8rkılan ıdial«ıe- aA 
yonluk uil Wr Dlıilıletia, uıi& 11. -'{l!k ıtoıpbmt;ıYa ai:hayet •Mtmiş-
fi ~vreairuie, Mitllıı ibtimak ıh·. Meruimde ... ve ıbeleıit.e 
göme .aJaıwk bmlır ve tlltik b rei9i Or. Ultfi Kmllll'. ••'"İG 
hmdııığua11 g:iıinnenila, •* ' , .A .. ıMt Knnk .e Parti Ri8i lte-
gurunınu belirtmeyi, ve ıaii oAt Mimaroğlu b&Zlr buJwmw,-

Ma hrmı bankamıaa temlik etUrnf'k suretDe alan emekli dUl ve 
)"~l ılerln Haziran - Atastoıı 942 'Ü~ rylıkl.annuı '9dişeshıe Z Mart IM2 
.-.Zaı tNl "Cnnünden ıtibaren balil nacM:tu . 

ı - Maaş sahiplerinin ternJik n •.ıaroels için, bir defte e\'wJ "'anlca-

...,. ıl 

Türkiye 
hakkında 

(tlaz ' rnı • ........ , 

hekhreie haldan almeeını tim 
kabal~ 

Ticaret mjtgp""etJerinin si· 
yul mttnnebetıer illerinde 
tesir y&pnUI ve bir dostluğa 
-- tetki1 etme.ı pek tabffdlr, 
Bunu tedm ederiz. Almln7a. i1ıt 
daıthak mftıımmıtleri içinde 
J'818dılt; INna ink9f etttr.ep 
p'.lıştık. AJmuvaııa dUpuuM 
!dslerl duJmanm içia hİltiı' .. 
bep ,yo1rtu. AlJNp mi11etinia ,a 
sek ~ kabiJb'etleri
ne ldeta lıayranUt hcshliJr . 
Ta.baU. iÇin AlınmU'a.ya her -
bir çK Webe yöllıdık 1bmAM 
mma aa ~ De dost kai
m.at anusunc1ayıL l'abt Al
mımyaya brp duyduğ\muz i,t 
hislerin Abıanluıı mal s:ıtıp 
onlardan mal 8atm atmakla kat'i 
ve Z&IW"1 bir ralMam yoktur. 
Almaaya bizim alıemıız olmma 
idi de keııdiıriniıı JDeEiyetJerilli 
inkar etmiyecektik ve Afmaa 
milletine karşı .mWıabbet beeJ&.. 
)'eeelrtJk. 

Demek istiyoruz ki. .41~ 
üe aiyui miinaaebetlerinnizıde ti
caret miülhaı:aJan hüim Ok .. 
ma.z. -t\hnanyaya ile§ cm paralık 
mal satmak için, yahut atbk
lanmllll biraz dalla çoğaltmak 
için A\ınanyanın siyasi nifuza 
... ~iz. Açıkçası kea· 
dimm paraya satamayız. ~ b
ıın., çıplak pali&. .fakat iatik
lan..isi ve ~ la'ef.imıİ 
feda etmeyiz. Si)'&Si b&tb hare
ketimizt tesbit edeıhn &aret 
mUnMebeUerbıi bir tara.fa bıra
lmrak yalnız 8iyaRi nUDlhaza
'-nn ic:ı.plamu. ehenmi7et ve· 
ririL 

BiRaenaleyh, A1man l(yMi 
maJıfWeriain TUrki_ye hakkında· 
ki dUftinceler.ini anlatnitea. bi
rincı madde olarak Almanyanm 
Tt1rkiye için en iyı bir alıcı oWu
ğunun, 1nglltere.nin ise aiç biT 
teY alMadığNtın ileri sürii1ınııri 
gayet yen;1z \,. taclsıE bir Uiır -
dıdır: Tiirk ps·' olojiıüni b•lme
mektir. Beş on paralık fazla. 
mal il3.'t.ln3k mUli.ha.&ı.Sı baziT
gan me-mleketlere belki boy:ua 
eğ:dırOOilir. Fakat t rıhi:ı :dk 
ça,ğlannt:hn beri h:ili yaşaın11. 
d1nya aimetlerıM Ik nci. üdl.u· 
cü dıeroceJe obemmiyet \' aek 
b m 1 "'" \'e c .. ı1~ .: vJ 
yllk&ekh1t1ere ve bil) likltıkleı 
b.ıg?anmış T:'i· •• ,.,, ı n • 
si me\•z•.ı b·ı.h5o1U · - s .,. r; 
ray:1 dcğıl,) almz eı f ve ha)· 
siyete l:4q>:u-. 

(!) •• ' 
Uti!IC')ia Cahid YAi~ 

birliğinıizin yübek tiprwti ola iM'dlr 
DeğJşına Geael Bıra•ımın .-ı1ıı11ıııı· -------• huwianada lailrmiet., ve t.&zia-
il~ ei.ilnıeyl ıı&Eife liailiriln. 

ınızcn kendilerme verilm ş ohn nesap ııusulalaruıdakı jzahatı ıı.ıı:r...rı d kkıı- T u NA 
"' "'""'" mezkQr purulalann alt k•Sm•m. ,,.,. .. """••iş &Un ve ... ıı..nıo [ :ı 
ret~ntflı nüfus cüzdanlan ve resml :enetlerfle bankamıza mürac<iatları. 1 

AföiJ 'l'Udr mileti; 
Şimdi de. IGil eii='hNl ana 

ta.b!'j~ Miyorum. H...., saıin Mrme1••de d
marun, mevk ve heyecanını yaşı
yo."U& v.e ~ ._. -.. ,c&tiil 

hu.r.w-.a• ·~ Bu nutuktan 80D1"B ........... 

.. ""' 
HALLO! BROAOWAY! 

.._. .. ~akfmll 

S A R A Y Sinemasında 

! - KuPonhlrıru vi~ et rmek Pllrt'tile muamele yapacakların ve maaş- IDllf 
hırını ilk defa olarak temlik '!tm .. k istlyeıtlt'rin miiracaatlennm 5 Mart G4%~-
tıt1·:hfnden itibaren kabul edDeôlle• l,i. j 

3 - Askeri malülleıin 1'1ttr3Ca: t.2 MPTt IM2 Puarteli eünfl aabaa.Jeyhl 
saat eelrlE(len on ikiye kadRr kabul e..ı lt!Cektir. 1 

Her hangi lıiT k:rrışiklıga mah:il kalı nrnak 'baıe askeri llUllıl1erio JU1 Yakında top)aNt• 
•M..ırffitüne ..azaıan müracaat SJrosı ~ tıcla '911ıPeııHmlşür. 1 

saat cak olan konfe-
'8 - 9 araMnda 
9 - 'lO Fn!1h 
ıe - 11 ,, O..ıtn~ar ve Ka•ıka1 
11 - 12 ., Bevoliu "• thger mal miJdurlnklerlnde 

tayıflı m li'tlere ted!yat 1111>ılal'81ttır.Vt1laırda ._iklirılen gi\Jl ve saatleıdo:m 
~nra vAkf milracaatlarm diğtt maııı whlplerı idbl ınwuneJ~e tab tuıula
mih ,.e manımo 1otolraflı nüfus tezkc. <.lerlle ikramiye tevzi dlzdanlM"WI 
biri kte geUrıncleri. 

1 - fJIKKA T: Ma.11§ aahtplel'1aba rahn.tça .muame1elM'ııtl 
ya='tırulıDmelerl lçln gDa \'C sutıeri ı.riciade ~ etme-
1at'llNilli w h Piti wıiiramadann kabul edihniyeoeil DM olu-

ransta :rana yolile 
'il akliyat itleri 
göriif iilecek 

Sofya, 22 (a.a.~ - Salihiyet
li ma.lıfillercle .söylendiğine p 

zel bir jest~ blr münevver- onPl'nAÖ-e hulrlanını&. u .. a rollerde: 
Iik. bir miDetaeverlik, ve hLr in- -·--. -. 

nur. (2-121) 

rt,; hvbiıı b:ışındaaberi ilk Wa 
olıu ak Tı.m. kıyısı deıt'Jetlermin 

hrpsınm ic: t .·ılkiyle bir konf e -
nmtı toplanacaktır. Bu konf e
ruta Tuna yalzyle ticaret eo
yaaı ve yolcu .llaldi 'm~I '! 
kuvvetli bir ihtimale g,.- ~ -
ciik trans ~~ mitz "e· 
re edil.ec ktir. 

aa~~~t:~~~ saatlerim b~- A L 1 C E F A Y E 1 lst.a111Jul &ledlııeslnden: 
kevlerinin ve odalan.nın altla- Bi:l'TY GRABBLE - JA.OK OAK.IE - IOVNJI: P.AYMll: 1 .Havagazı isb1J1i1<1eıi ~kı wıylara ıııwıraın ç<ıt tmlllllıtı tuilde saaüerlnln 
:cncla yararlı olmaya ayımuıla- Ve triMiln NE W. y o R R. J wı.r. y~Ddan ı;ıkiyeti olan abofteforuı 4otnadaıı dottuya .be~lz 

ruıı bütiln memur va milnevver ·-----------------------= Fen şiarı nı lkina IUbeııi wıiiMlurl& ıne mfiracaat!arı ilin -0lunur. 26411l 

ca karanlıkta onun iblis gibi &il· J 
lillUnii gönül. Beyu diıtleri za.. 
fer pınltıu yapıyordu. 1'&P1Y1 
§iddetle kapadı, çekildi. 

Hürriyet tepesindeki 
mOcade'le 

Sinemada kimseyi görmeyişi, 
daha doğrusu !lelihatı 'bulama
yışı Şevketi pek UZmüştü. Bey
eflunda bir aaağı bır yu'kan a
randı. tanadı, soma. iunnadan 
1'anı!ıı8ye indi. As ~ '* ,,,_ 
pur kalktrğl için kırk dakika 
sonraki vapura bindi. Doğru 
Naim Beyta ftine, Qat kapı. 

Kapıyı açan hizmetçi, Şevke
ti glrlr prmes~ 

-~ evde yok! dedi. 
• - KliçUk Hanım? 

- K&;:ük Hanım 3imdi gelc!l. 
Ama kinse ile g~mtyeceğl
ni söyle&. 

Hizmetçi kapıyı aralık tutu
,_. ve &nbden çSilmfJ'Or<bt. 
Şetbıt can tümtm içinde: 

- Ktlç(lk Hamm başkalan t· 
çhı te9ih etmietir. Git, 7eenim 
geldiğimi sa,te. 

- Bmum. Erendi, tek"Nr tek
rar kimse ile gö"*"1iYeeeğhü 
BÖ~. o.aaama çekildi. Bel
ki ya~. 

Şeftet dkıtbn plikHhn geri 
dölldl. t.kele ,otmm geçerken 

ha namussuz ve alçak bir herif 

H A Y Ç A P K 1 N H A Y ! 
im'şsin. .Bül.ün HO)'iedİkJıerin j 
y.d~a11. O sabüJı güya 08.§ka ar 
adres BOIU4ak idıı of.ve geidill, 

1 degil mı:' Kanının w"-'crind<>n 
Çe11iNn: BEHÇET SAFA Tefrih Ne 16 J bııman flia )Qtlan -OJduğwıu aal!t-

• dım. E-wvtla aı-aıı. vuımq, 600-

keadi kendiu: I bofboiubğmdaa ilerilarK vaa- Çocuk ba§ını bir türlti kaJdll' I rn içeri ~ .ınit;sm, Ben ~tıeıı 
- Bir kere .8'hm çakmıı: de- geçti: mryarak: bunun böyle olduğuau bıiliy.)l'-

dL Su kadim. u llıiylwm inaa- 1 - Ha)'H', hayır ... deıli . .Sen o- - Hay:ır, dffi. 'latcawww. Be- durn. Dmkk evvo."ki hatla .e"i-
mıyor. Artık usla1lacağım, na-1

1 
tur! Benim .J'fraz işim var. Kea- rada geçiniy«nm. 1 mc giı-Q iki geoe kamm hapıle-

muslu, ılrıar.ısua aamk ar koca. diln gijriirünı .iflmi! - Peki, sen 1"1ii'8İll. Bogftn de. de sen.slıl. 
olacağım; diye rbin :iefa söz ver- Ahmet henüz ytiaünü ,_... benim bir işim v·ar. Bıellti ,işime .,.cv:ket, zavanı .kocayı, m ka
d~ iruuıımyoır ve Gi1i. eski hl- •umşb. Ha)'l'eUe efntli&btin yarar, babcr ~etirmau. Belki d r ald:ınd.: ·nı anlatarak tat. 
kiyeler ODU sanıyor.. Amceı da arkıN!tdea .-.ıı: Jizım olursun. BeWnıle beraber ıni!ı "t"C td8kin etmeye v.."l.i:ft ; u
kıskanç kadın ha!.. Peki, ben - GUÇtlk Jıııeyi ecianiler illi .,eleblir 1llima? ı lanntd1. Bahçenin bu kb~ ol. 
ölünceye .kadar höN.lıe uhDclere galdirquda!- Çoewk bmıa b' ı - 4ıcip ımyan ft kimse taT:ıfıııdan gö-
mi maruz kalacağım? lstanbu- Diye aöylmdL Soaıra henea !adı. Sırtına aldı; j rltlmi,.en nğa~ı arasm,'ta ba-
lun her köges.inde tanıdlğım p;üp diae _yiiülle 8inu: • 4ök- - GelJrim etenc1im! dedi. fiil• san1ri bir köttik denı'Jı. 
kadmler var. bnnlar karşımıza tü; tekıw ._.ye Çlkta. Şevket - O boya 'talmnlarmı bizim Şefti ._.. iri ve tccrl belı 
çıkabilir, yahut birinden biri- ~ ~ •mk•r=r "khçeye bırak. Peaimden gel. ytlllll'llj'u çenesine ıçarı nuştı. 
nin hikayesi on sene soDl'a bile Sokağa çıkQğı aaım.n küçük Çocuk Dti dakilmcla k<>§Uı, Kımdl*li toplamaya va't:it WJa.. 
kulağımıza gelebilir. Bu yüzden l>Qyacl çocuk tevciJ11•• ba,aa. .Smete yetiştl. otomobile bin· _._bir istc•Jıe De bc1iDe n
darıhp somurtmak, odasuıa ~ da pinekeyordu. Bu bal Şev«. diler. Çocuk gofarün yanında o- nııkM. Şnket yere yUV&ria.DdL 
kilip nişanlısını :kabul etmemek.. U hayrete diişürdil. Bu çocuk 618 turdu. Hiirr:lyet Tepeame vard:- Kendini kaybettijii r.ıl'ada büya
mauasız §eY-· celeri de 'burada mı yatıyorda ! ıar. Kabvelerdeıı yalnız biri a- Cl ~ acı bir feeyadlıu ve 

Şevket, eve cmııaüğfl zaıman Onun yeri yurdu, ki=eeai )'Ok Glktı. 'ŞeVket orada kendiai.nden yere devril4iğini du,eu. 
hidise hakkında dayısına. biç mu idi! •'fl'1el gelen Şevki :Efendiyi bu- KahveciDia bir uaba ~gu-t
bir şey s5ylemedt Sabahleyin - Yavrucuğum., sen nedetı Mıca hayret etti. Boyacı uzak- tığmı ve kend.isı:ıi arahnya k y 
erkenden kalktı. Daha ortalık her gün böyle m'ilizunsun? Ge- M bek'U) ordu. duldanın bilıyordu. .Ar.abacıya 
karanhktı; giyindi. Bahçeye Ç'l· ee nerede yabyonnm ! Yenıı yur Şevki Efendi kahvesini yal'lnl adresi ıijyliyebildi An nc
karken ne olur ne olmaz Ahme- dun yok mu! Ben seni gece gün ı 'Jfakank aynğa kalktı. SeLiın en ura bo ·~ çoe.ak alil a 
di de beraber götürmeyi düşün- düz bu~. göreyorum. hter- Teml~<l_:n Şevketin yı1nma gıttı. gc d .. Eve .s!_d ~ gitımct dayı.sılc 
dil. Uşağı uyandırdı. Palcat Ah- sen sem bitim bl\hceye ~ 'T tık sözn: .t rnıa~tı. u~t u ha yü ·· ·• 
met hazırlandıktan sonra omm Oraa.., il ~ - Sen benim bildiğimden da- ıü be. bat vı penşan bir 1 alde 

oldugu •çiıı day• llll\ her !>c ., 
olıtnğa «1'ııi eeylt ~ mecbm 
yet nrle kaldı. Hatta: 

sııı., <ledi. ÇJC>k fiena ıı.e'\1 r 
yaptnn. ~n -da -size it", f 
cd«rim. O gUa gfttii!ı.ı ye. ht:
Ram ~ evi idi. N~ ha , _,. 
ki ıle ne ~ansi~ le alibm l.,_· 
ama da maıun. Bir y~a 
kuriıaMl gittim. 

DayJSı bir lihza ~·- Ba 
ha?inde yeğenilli lmlfj( isteme
di: 

- Olallilir, dedi. Kua ...... 
Ma~ bn de kulağtft<hı. lrB· 
pe °'8\m. Kllv.adan kurtwttııM 
imltir.ı olcluğ'. ıwt1 da ttaubfta.. 

~cvl:et bu kere dahn ratıata 
düştü. AM. it boyscı ~ ak
lından çıb:uyo"1u. DaJ._.. • 
aw da .aıJattı ve yalftNnılt 1:6-
dip O biçueyi bıı.._ 9i;Jie
di. 

O &"üa öğie,e -doğnı Al:rnet 
postn.:Jan gelen bir r.J~i;tuba 
Şevkete u1.attL lıılektu.p RM*6-
yünden gcliyor.ıu. ~vkc.t ccue
si foki \e bcl'ndokj aı.,~.:iara, 
sı7.llar:ı 1 ·1 hey~ 0ı , :r. ,1:. 
tub ı h. O\ d~: 

"Azizim ~ \141. Be.·. ·ı. ,iv~ 
tı> • ,., r • n .. '<'.T ... • .ı r 
• · ır f · d" n..,u, ciık bulu 

yo 'l l u~ 
(.\ı: a ı ~) 



Hulasa, on binlerce kişi mrk 
pınar yolunda. idiler. 1ri gövde
li pehlivanlar.. Dev ciisscli ba
bayiğıtler erine gc ine Kırkpı
nara yol yorlard. Alt.koyun
lu .Kazıkçı l{ ra Be rler, Arap 
1zz u~r, Siılol. r, .n was oğlu 
Kocn tbrah :nlcr, Anı .vut oğlu 
AJiJer, ılh. lwkpın'lr ... boy ol
~sm k için yola çıkLıı lnrdı. 

Yürük, dahl\ çocu~u. On se
ikiz ya: ındn. orpc bır delikanlı 
idi. Kırkpınan gôıme.mişti. O, 
ba'bayiğit karargahına daha var 
mnmı~tı. Yolla.ı da, hanlardtı ka 
lrı.balıgı gördilkçE': 

- Baha, çok kalabalık .. 
- Dur baJ..."'31ıın oğlum! .. Bu, 

hiç .. Bu, şimalden conuba doğ
r u akan bir sel.. lstnnbul yaka
sından, cenuptan, garptcn ge
lenleri bir göziinilue getir.. Bu
radan gelenler daha çoktur. 

- Bütün baş ı·Phlivanlar da 
gelir, değil mi baba.? 

- fuhaklrok ... 
- Oh! Hep. ini göreceğim on-

ların. 
Seyret, seyredebıldiğin 

1 k adar .. 
- En ziyade m<.'rak ettiğim 

pehlivan acaba gcleck mi? 
- mnı o, merak trttiğin pch· ı' 

livan .. 
- Arnavut oğlu .• 
- E lbette. Gelmez olur ımu? 
- Bıba, en 7jyade onu gör-

mek L<>tiyorum .. O da benim gi
bi okkasıznrna ... 

- Ama, o artık ihtiyarladı. 
P hl:vanlık yavaş yavaş geçi-
yoı· ondan.. 1 

- Knç yajjındadıı· dersin? 
- fürkhk vardır .. 
- Kavas oğlu Koca İbrahim 

ne k. <.1.ır deı in? j 
- O, otuz ya ,ındadır. 
- D, ha genç d ene! .. 
- J<~n grnci Kn' as oğlu 1bra-

ihimdir .. 
Dedi. Yiirük b.ıb:umıa ne1E"r 

sorm.ıyoıdu. O, 
vaııl.11111 nasıl v. dıklann<! \"U· 
rmcııyn kaci ı· • b. b. ı.11 • i,;: ya 
çekiyoı du. Nih. ~ • t, bırka<; ko· 
n. kt n onıa r:· lcnt t""'*k·nc 
Kıı kpın ra geld lı·ı. 

Çalı.· C.J,':lu ve 'ti. ylb!eril~ ci
vaı kuyliileı i tı< t ber id ' ı" 
Onl r ri h"r ij niz aıab,sı ""'·~
liyeı çıknu.!•lrı dı. Mayıs 
nyıı l , , JM;,'.;~ • ~ • 11 ÔRU/. 
ar b ı• •rını b:li ı 1kım~ ıile, 
c_; ~ ·leı ·ıc :oiı İt: ı·k udet i lı. 

Rı..psalılar ve <'·var köv'iııc:ıi 
kafil~i Kn kpınaı da c;...dıı ku
r . cı klardı. Hanlru drı, keı..,,·:uı--a~ 
r ayh ı da yer bulmak iınkam 
01oktu. Giireş, koşu meydanlar.
na yakııı biı· yerde <:ndır kurup ' 
otuı mak en mÜn" ıbi idi. 

J(ırkpınıır, ico~u, gtlrcş za
me.nlo.rınd!l udeb çad•rlı bir or
dıJglilı haline gdirdi. llinlcrce 
çadıı hı çayıriu.rı brtillürdii, 

H ı· ç dh' dcrc\:c..,ine göı e ha 
zıı lı!tlı olunlu . .Her çawr önun
dc bir k~aıı lrn) nnıdı. \"c, bi.r
~ok çarlıı l'lnn ö11ünd~ kuzu çe
viı ıncsi yapılırdı. 

y, riık Ali, Ku'kpmara geldL'r 
tc>n s rırn sabırmzln.nmağ"n.. baş.. 
l· rJ•. Giı' an evvel kiı ük orta 
gi.ıı qlcrini ôğrenmt•k istıyordu. 
lkıd~ bil.· lıab,ıf':ı : 

B •i.ı:ı, Kaııbuı Alı gelmiş 

1111 ?. 

"l"EN"'I S AB A D 

1 

- .. . ... 
;- Ne o, aenin çıkmıyor? - .... 
- Ne duruyorsun öyle ı 

Korktun mu:' 
- Snna sa ıyorum bam! Ne

den korkacağım?.. Er meydanı 
bu.. Sustuğumun sebepleri var 

iLE SABAH, ve AKŞAM 

da. ondan. 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçatayımz. 

- Ne imiş o? 
- İkide bir Kırkpınarda mey-

dnn almak kolay değildir diye 
oniıme korku dağı ntırilyorsun 
da ondan .. 

- Oğlum, daha körpcsin .. E
zildiğini istemiyorum ca ondan. 

1 RADYO PROGRAfı ,1 ( l1_oml::B!ivı_:t .... D_em_i_r_Y_o_ııa_r_ı _iıa •• n .. Iamiir:._I 
- 23ŞUBAT 1942 -

B n de bilirim ki, sen korkmaz- -; so P.-ogrom 
sın hiç bir şeyden?. 7.S3 H f r 

Dedi. :Yoriik Ali, yeni haınm- Poırc; Lır 
lannı cetin tnflmuştu. Ki.intcci (Pl.) 
Çopar, Hafız ela onlnrdnn aJi:ığl ';'.45 AJ:ıns 
kalır şeyler miydı? Daha birçok s.oo H.ıfit 
kü,ük orta pchlivıınları vat·dı. Parç.ıl:ır 
Fakat bunlar seçilmiş ve tnnıl- o.ıs r-:\ n saı;ti 
Jıllfi pehlivo.nlar değildi. Oradan 12.00 P:ogrnm 
bumdan gelmiş tanınmamış pelı 12.a:ı ~· , kıl:ır 
Jivnnlar da vardı. 12.45 111 ·ıs 

Bu, tanııımnnıııı pehliva.nlnrı ı ıbcrlcrl 
yaban:ı atmamalıdır. Bunlarm 13.0!l ş.ı.l.ı ve 
içinden hazan öyleleri çıkar ki hlrkulc.
orı nhğa duman nttınr \'C bütün ıs.oc ~ıo~an1 
me.fdanı silip siipürür. lS.03 n. ns 

Giirc<: r,ilni.lıH' knclnr yaya ko- " k(.'Stı 1.;1 
~ııf:;r oldıı. At yatışları yapıldı .. 

1 

i.0.4'ı Z.ırJwt 
Ya va ko~hılarda birinci, ikincı , ır.,1c .. !.nl 

j Hf'yeti 
lh,30 Ajans 
}!).~ i Seı b t 

5 d::ı .ika 
10.M M:ıhııl' 

şarkılar 

2l\.1 'i Rady~ı 
g:ızcL'Sl 

l'O 4~· Dır Halk 
lfırkU:U 

tigreıı yoru: 
~1.0\J (Ö., cfmen 

S:ı. tı) 

2; .l '5 ~rkı vo 
türku er 

21, ,5 Senfop4 
Orkcstı·ası 

22.SO Aj:ıns 
ii~~rıcU gelenlere hediyeler ve· rn.ı:.:.; Pn, ıı 
r~hll. He iyt>ler mnllımdur. T.ty. 1 -=========::-:: 

;~~r~~ı~~~zg~fı;~~.~::~~!~;~~: 1·u· k Köınür madenferi 
At koşularına dıhn. zıyade, 

para konurdu . Koşular, günler- Aı ıonı ın Ş.rt\elı : 
oo devam ederdi. Ondan soma ı Şiı ket ı li hı ed. rlanmn 19 \ '[atr 
pt'hlivan gUı e. Jerinc ba laııırdı. 1942 Pcr embe gi.ınu sant 14 u Ga-

Jı~:ığıda cin ı, mikt:ırı, nrnh:ı.mmcn bedeli \'C muvakkat teminatı <;yn 
ayn göstC'rllıni o1ıın muhtelit m" "'UC':rt; t'/3/1942 pnznrtc 1 günu ınt 
l!'i,~O a::ın ıtıb. r• 11 k p .. ılı :wrC usulib Aııl< ı Jd.'I .ldorc blıııısuıd:ı topll\n. n 
l'.lcı·l~ez 9 uncu om sy•Jı.Uı Nt sn ::ı ıhı \.e ftşn nyrı s<ıtın nlıruı.c. ktır. 

Bu işe ,, ,ek i!>tly<•nlcrin hı:r 1ıl'!1 11.. tın hiz:ısıııdn ynı.ılı ml\\'O.-k.•t 
te>m:n:ıt :ile J ıuııull tnyın elti&: ve. ık 1.ın .1yni gdn saat 14,SO a kn<l r 
ı:omlsyon ı 's ı irc veı mclcrt l!ıımrılıı· 

Şortm> ı • p:mı ız ol:ınık An\<.ıı-rd~ Mnlıemc dairesinden \'() H.•;-· 
clorı>o~ıda 1 t elhı n \"C Sc·ık Scnı~fnıkn temin olunur, 

~lınacak mensucatın elnııl 

J No. ıu Ji te nıuhtc\fy.ıtı 3uCOO 
metre sıy:ıh ostarlık bez. 

2 No. lu liste nıuhtc\ lyntı 20000 
metre kae<ıli.1. 
3 No. hı li tc muhteviyatı 301);)0 
metre ı· put bezi. 
4 No. lu 11.ı.ir. mulıte\ iyatı 30Uü0 

metre p:ıtiskn. 
ı; No. hı liste muhtevi~ atı ı Ouı,O 
metl'<' pij. malık \ e 5000 n11:'tre 
gömleklık Dril. 
6 No. lu 1i tc nıulıtc' iyatı 30Qfı 

ınctrc l.ırmı:ı:ı lı. 

M uham'!'ell 
bedel 
lira 

1102:1 

8900 

10275 

32.'/0i) 

M uvakkat 
teminat 

lira 

82 ,83 

G67,50 

770,63 

2452,!iO 

4 ıo,t,.1 

';500 562,50 
(25~2) 

Gümriik/er Al11lıaf aza Genel J{omu
tanlıh Sal111alma Komisyonllndan 

Yörük Alinin bir hafta~ı hep latad<> K r:ı Mustafa Pa :ı < ctd~
asabiyetlc geçti. Adeta boğulur sinrlt 149 num:ıralı o,nkimy.ı. ha
gibi olnm,c;tu. Bir mı evvel mey- r.ı ıt!.. 4 ıım k.ıtt.'1 ŞırkcUıı d::ırc 
dana çıkıp ka.pırıma.k istiyordu. Mu ke indi! akide surette \'l ıou- 2.625 llrrı nıuhmrunen l>C'dtlle 750 N:tt klıimlnln 2G Şuboıt 9ol2 l'<:r ,cmbc 
Hıı"ı içinde idi. Babası, ikide l:ıt.ılc Uınumi Heyet ktim:ıın J ha- gUnil. sn:ıt 15 rlc ncık t k lltme i )l::ıpıl:ıl'aı.tır. ilk temiıı:ıtı 197 liradır. Nu-
birde: LI\' bulunmnlaı ı rfcn ol mur. ı ııı:ınc \'e ş. • nnmc. ı koını><yoııda he ün g,;, ulcbiliı-. tst ... khlcı in l-.111mıi 

o;;· um, ~r\btrlı ol!. Hn sındım U ' 7. N A 1ı! t~ vc.,lkıılnn ,.,. teminat ı ı.ıkbm:lnl'ill• Gcılı tn Mumhane crıdc i ti4 mıı aı, lı 

k d. . . Gr- dola" 1 - 1t ile ıcclisi R:ıponıt• o- cl •• ıredekl kom syonn g, ın.clcrl. {257 n 
e:n mı yı~ ı ırsun.. z, 7·· 1.; il • 1• • 

~öriik Alınin ktıla'1ına laf gir 2 _ l\;ur:ıkip rnporunun o' n• ıa-1 
rniyoı'lhı. Elinde derrildi. Yara- H' 

d,lı~ı itihaıil asabi idi. :ı 3 ı Blrirıdkfinun 1041 ıl-

.Nihayet güre )er gtldi çaltı. nt c,.,ıt IJ,I.ınço 'c l.ı'ıruz:ıror lı ,ı •ı-
nı ı l .ını.ı.u;ı mcı.kür bil:ln~o ' il.-

Dıwullnt, zurn:ılaı· kuruldu. Cm
ıl"' mey hnı arıldı. İste Yömk 
Al;ııin yüzi.i gliliiyordu. 

l~ıı kpın rın mesh ur güreşleri 
b -.~<mll"tr. Yüz da\'UI, yüz ztıl'· 
ua ~fakı tut.an bir sacla ile etra-

'"" ı .ı hl' • bıı.ın ve 1dnrc bl ı. ı i 

Aslan ve Esliihisar Müttehit Çimento 
Ve Su Kireci Fabrikaları 

Anonim Şirketinden : 
Blı-int•i ltu,·etnunıe 

\'•' E kıhisDr muttchıt ·lrncntcı \'C su k!rcc:l 

1 ı-

1 Z 1>1 '1,"''A .. ı .. ~t Mlv,,,._ K .. ~l"AT fn nkwler veriyon. u. umacı ve • .,,,.. r •'- .w,. ıu • 
se ı - Mu. mclAtı e\' elly ı J 9J~ c e! ııdc brt l:lyıp 8 1'c,..rıııı ullı l ~J:J dın tıicu çingeneler o derece can- c-

tvılhinde !c\ kal.ıdt .. ı. t.ıl-.. toplJıınn h s c.dr.rl;ıl' umumi lwj t ti tm. fıııd. •l 
la \ e başlu çnhyoı lat dı ki, bıır.- · ı;ı- koram bağloıı.m ,.c fak. t b ı fiil icm ' ,, iı ıtııç t~ilnıcmi • ulnn irkct "C" .. 

ia1 ı göreıı insanlar, Kırkpmar~n c- mnyı>. inin ı.4:Hı.ooıı.- lıı ,ıyn ~ık ı ılM .. 1 ke~ tıyı.;ti, biUıhnre lıİS"•' seı.ctlf'• 
gih e -.<;ikri zanncdel'di. 

1
_ ı·ı kıymeti ıtıb ırıyeh•rin1 ıı tn~ ıdı 1.ı ' ,. ı;dilmesi iııcı,,r> 19 Kı''llıuııue\: · el ' 

l{(:t' davul ve zurnacı c.iugı. ,.. 1940 tnrihlcde fe\knladP l)lnr. k topl.ıı. ıı hisse<lnıi:ır umumi heyı•Undc ye· 
ı;unki birer pehlivan imi~ gibi 1~ nıdeıı konuşulmu~ 'c bu o , d ı vergi rı • ... ıC'ı:iııden çıkrın biı· ıhtillir ta bu 
\.ıiı tahm • cayip hareketler y.lp.ı umumi heyete n17.olunınu lıiı. 
rak da\ ularmııı tokmaklarını d 1 l\.lt olduğu nı<'rcill' 1'" t<.'ın. <>el.le> "" ulım.c. k netlcey" gört'.' tı• <r~r 
e·ı~" vı ynhut tırpan vurur gibi 

1
= toz-;ı. nenle !"' k.ılfıde h d,ı ı .• ı· t.ı ı111i heyetince bu hıı u.ıt:ı knt ı bir kn-

lıuı C'l~etl tüp duı uyorh>.ı dı. ral' \ crlmcsi mezkül' 19 ı·ımunuc\ t>l ıcı.ıo 1rrihl' umumi he~et t:wnfınd. n 
Hele o, zurnacılar, ba7..an zur- hı l 

1 

1
: karnr allını:ı almmı oldul:uııdıın ld, re liccı ince yapıl ı ol, ı temn<>J, r e 

11,, ı .... 1 ı•ıııı ng';ızlannı hn\'a'-'" diki-
1 tltkıl Jer netiı..:Q;ını .,öı ı ncl ırk et d Nil ııtzumnam• inin e m yeden b.ı -

.. c- • .ı.... l " , ııı lhyet.(•n yedi glır 1. 't -
·v , aı• Of"OC"' ktı•·ctlet'l"vfo ası- ! 1 t d l scdCll b<'<incı mncld 111 il U dılj \ c ııen:ı. yer.in te7yıdi il" yeni hl>:S .ı;eı r•-
.ı .. "' • .ı - .rı11ı ti. ıı• l\tcı kez.ne C\ • ctın -.. 
ın""•l •• ha) kıı ıyoılr. Bazım da zuı· Jcri çıknnlın.ı ı 11.ıkkıııd. ı ıl ni u1r J. .·nr veı ır.ck. 
r..aı. ı ır.ın a~ızlarıııı y e inrlire- \ t. .- Ş'rkct d. tıılı ıu;ı;. nl'ı ın c: ınin beş n i m:ıde inın şekli hnzıı ı: 
ıt>l:' bor,-t k ve ltısık bir sada il,• (Srkeiln r n .1y<sı ıl.ı yiız: 1..•1<: ~·n binli .dnn ıb:ıı-et olup l.ıebni b< 
,ınki Yet· 'fnnn. mı haberdar 

11 
~ Osm ;ılı liroı:.ı kıyı .. tı~dt. clı nltı b 11 1'I e " ınııık erncUr. 

ui:.oı I 1 dı. i ı bu hi c cncd. lı .el n bcdclı t.'ITI. T:ll.r. tr iye edlln iş kırk altı bın 

k ·a·ı 1 E EC'I 1 t bes ~ıiz adcd ııı K •• nı.ıllf''l:t>l 1919 ~rıhınd~ knı.ı.nnn bıt:nNlmı muciblı~-
l'i•lgt'ııder 1 ok r·oıo; ·un ı ! "''· DAR 11_1_· _ lce maa mi\ştc nılnt r.ıhı ıknlnrıylı• ı>iı', t; r le em\ .ıl ve ın<Jvcııd:ıtının işhu 

Hı-:. on! n h ı· gü• •!-ite du:ı, arak 
, , J ~ Nh•r••k ı:nlnrl ıl'.. Fakat M .. ı ·· k ki' .

1 
. cAsl:ın ve E«l-.ıhi::.c•r ın\ıtt.c•hlt çımC'nto ,., ... su kiret.i fııbrikalmı ~:ınoı.1lm şh'· 

l
• k .. . d her nedeı otor u ara na ıyecı erı keti ne dCHI muknhilindc halı t sf yrde bulunan A lnn VP 'Eskhı . r 1

1-

-..n JilllUI' gt re ·ın t • l· • d ltetll"ri hissednr11ııınn lı.ııml buluııduı.J ıı-ı his <.: <ıCnedatı n<ledmı•e le\ 2İ ",.., 
c.. , ı ısı· \(' musalJakaya g;r. Cer.1iyetın en. 

Tosun kö~ ili Kadri buı a- ' it."\ edilecek \'C ıni\tcbı ki dokuz bin beş ~üz odccll nnkrtcn tcdlynt muk:--
da mı?. mı. gıbıdir lcr. 1 J_, A N bllı:ıö<: ihraç ol.ın;ı<.'nktır. 

' ıc; Must.afa dn gelir mi'! Oı tnlıktıt de riıı biı· t:·iiküıı \'tır· C'cmı.) •tımizin senclik biı rnı:.ı r.... Heyeti umumıyı•nın ı bu eıın ~eyı bir ml ll tc1.yıt etmcgcı s:ıl:ıhijdl 
h · 1 d k" llı. fiiz hine vnkın &""''- iı·ci, d~- d' k t "l ,, t ı t B a.':!I, O soy <.>n1 en ta ıp .ı vc•i lllllllmijC toplanlısı kmıuıH 1 olac.ıktır. TczY• ı ı.c • Yt:) c ·nı-. • \ 'ciıği zrır.ıan ıu cume c mıı lllll· 

t:dıyo!<l!.1. l•'nkat d:ıha bu, pchli- \ 11 \'C zurnnların verdiği z.evkıi İıuı-.~ m üz ııddedilıniı.; oldu~und:u oi veı.lE'Ccktir. Seı.1ıayeııln bir mi ı ı tim f•,zl:ı ıcz..vldi ev\ dl'•nirdl! Hul<.1-
v m. u ın gt. lip gc:lmedı~ıni lah- ah ngin t lhtı tesirinde uyus- 1 IOll dcf:ı ulm.ık iiıcrc ~cnid 11 ır. metin muvaf:ılrntiıı.ıı ı tıh .ı1 ne mu• , ... k ftıı-. ihraç olunnn SC'nf' lnt berlc1-

ık cJooıcmişii. Çunlıü K.ırkıJı- nn.• kal ı1 ı tı. Hı>rkes ka? .. 'tn <ti· f.ıılt ıt 942 ptıı>cnıbc gliııü •• ıt ı ı .acrı tc-mnınen i utı ıı olunııı. dıkçn t.."Zy'ni ı:erm. ~eye tm•acldı cclllem . Şlr· 
.ıı r, ana bab~ 0 ünU olmuştu. hP1 i yoklaym du. Oı1aya cıka- n.ın 12 yı.: kadar cemiyet mcrke 111 - ke;tin ihraç eylly~ c,.l hı: • 11md • rıın riimunelcri kablcllhrnı:; l;eelitt:ı • 
Gdıı gideni lıulm 1:, aramak ko cak tik defte P hlh-anlannı goz- de vktcdılec<>ı:inden bılümum nz .. - dik 1ktısat Vd~.'ılN.:n. teHlı c<lılc~t.' tir. 
1 W dn~Jdi. l~yoı dıt. nın hazır bulunmaları lüzumu U.ııı ı Sırkct hissedaı. n nu1 16 Hıızlrnn 1·~37 t: rıhı:ırte iniknt eden !e\ k !. de 

·çıılrti, oğıu s lııreızlandıkça Yuı \k Ali. Kırkpına.ra iJk gel olımur. ıeyeti umwnıyc içıır>ı meta Jttıh .1. olun.tn ı r.rnr.ı t••vııknn 2fi0.00t lıı· •• d. n 

23 ŞUBAT ltft 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eh· 
si itme Komisyonu Reisliğinden ı 

Cinsi 

Tnhan hcl\·ası 
Trıbin 

Pcl:mcz 

Tahmln Fi. 7'.Uktnn llk Te.minafıl 
Kr. Kilo \ l Lira j 
)10 

90 
60 

2000 J 

700 
'100 

}-. .J 
1 
l "1'11 

Galatnsal':ty Lisesinin ihtiyacı O'Jm1 yulrnrıdn clnsl ınİltt.'U'ı oeh~r 
tahmin fiynh ve ilk tcminntı yazılı yiyccf'kler oçık eksiltmeye konmust~ 
Eltslltmo 24/11/ 1942 Salı günü snnt 15 do Useler Sabn Alma Komisyonf 
blmısmdn toplnnnn komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yeni yıl Ticnret 
Odası vesllms.ı ve ilk teminat mnkbU7.larllc blrlikte gelmeleri. Şnrtnnmc c8.I 
zü geçen lisededir. 

stanbul lnazım amirlıll satınalıı kaaıisyonundH 

Beher kllosımn 30 kurus 75 r.ıntım fiipt tahmin edilen beş ton ~-ıt" 
nıızı mercimek nlm:ıcaktır. Paznrlıkl:ı ckeHtmcsı 25/2/942 çarşamba gı1.,
snot 1' de Tophanede Lv. l\miı'lUil satın nlmn komisyonundn ynp11ncrı1t~ 
Kat'ı teminatı 230 lira 63 kuru.,tuı-. NUmıınesi komisyonda görüliır. tste_. 
Jcrin J:telll ''nkitte kontisyonn gelmeleri. (574 - 2555) 

• • * 
M ı~ ' n luşl,ıı;ında ı;u tcc;is.ıtı :1: nı t , : ı nktır. P,1.,r lıkl.1 

21/! /942 s.ılı ıınU s:ınt 14 de Topl.nııc,I ı ,,. itı iı'lıgı atın 

)O'lı.non y:ıpılac·aktır, KcşıC bcdeh 1307 lı , 5 kuru, illt tl'mm:ıtı ı ı:ı 1 ıf 
s 1 •ıruştm. K t if Vt' s:ııtn:ımcsı le ını- '1 .ıc . .ı gönıh • T. Uplcı ııı 
kıttc komJ• yona gelmeleri. (.>70 23.ı7) 

• • • 
Rlı .,dPt il :ı tdcrnlat ınotopoııın ·ıl . ı ktır. p~.,. ı-lıkl.ı 

24ı :l 942 snh gılnı.i s::ıat 14.30 ela 'l'ı pl.:ınt'dl l.v, ıiınıı Ii~i ~. tm nlm:ı ko: 
yom.rdo y:ıpılocnktır. tsteklilC'rln tcllli' t 1cccklcıı k:ıt.ılo c imi i tcıt 

n tı. ııl belll saatte komisyonn gclı ckı . (5il - 2358) 
• • • 

ı cdeı 0,503 1\I. M. 3 nıel}c ag. eı. 
')X0,50 cb':ıdınd:ı dümenlılc karo n;. c;. 
l ıoo kilo ı>Jn. 

.237 > çıra. 
144 , katranlı \ı Ulptı, 

Yuk:ırıda y:ıı.ıh mnıleır.clcrin p:v.:ıı lıkl:ı ı.;k ıltmcsi 24/2/942 salı J;\J 
s.ı.ıl ıs de Toph:ın1.:ılc Lv. 1\ınırlıgl s..ıt:n nlnı:ı komisyonuııdn y:ıı)ıJrıcıı}d 
'j'ıılııı'trııı k.ıt t tl'min:ıtl:ı1·:JI"! belli va~dttc komlsyon:ı gelmeleri 

(572 - 2418) 

• • • 
a kt.l<'nı "vı·nlu m.ıth.ıa lnb ve c.illlt.lhrilcc.:ı:kUr. KüI:ıt, mut·a\'Vn 

bezi , ıhctl :ı~P:cı·l~c.::e Vl rılcccktlr. f'nımı-Jıkl:ı ek~iltme<:i 24/2/942 salı 
nu r;. ot 15,30 (1.1 Toph nede I.v. ilınl ·Iığl sntın nl nn komis)onunda yr.pı 
c:ıl<ı r. Kot'i trouıı:ıtı 3u llrntlır. T li Iu n belli 'ok itte komi yonn ge 
m• lr.ri, NUınune ve ~utıuımesl k••ntlı;yond:ı guı ulür. (573 - 2419) 

• • • 
..:'dıerlne 20 lira t.ıhmın , dıl ıı 300 adcl yan ,ın öııdilı ı\)C öleli nl• 1 

c:ı' t.r, P • .r.arlıkl..ı ekslltınesj 26/2 Pt2 pC'r~c.ınbc günü ~:ıat 14 30 dn T 
hoıı,dc Lv. {ımfrliı;i s.ıtın :ılm komi yonunda ynpılncrıktır. tık tcınl11 

4:;(1 \'r. ~.r. Niımunı'Si J,omlııyonda ı,H bhlı'. Tnliplcrin belli vtı"kitte kon 
1 yorı:ı I!< lrı elel'İ. (57:1 - 2556) 

• • • 
rı. lıu kılo na 43!'.i kunı:ı tnhınin eıhlnı "0 ton knd:ır sarı 

kv ı :ılııı:ıc::ıktır. ı> ı:ırlıkla ek 11tın" ı 2t '2/!142 perşembe gıinh s::ı:ıt 
d• Trph. nedc t t. Lv. <1rıfıliı.:i satıl ılmn 1 • mısyunuııd:ı yrıpılncakt11-. f,.. 
tek •. l,..rln teklif cdec('klcrl mıkt:ıı ıll'<'t lndcn l. t'ı temlnntlnı ılc belli 
kilt(' l-;m:ılcyonn gclmclcl'l, (F'i7 - 255B) 

mc 

Askeri Fabrikalar , atınalma KomisyoJu ilaiıları -150 
100 

adet 

• 
kıloluk ~rnfıt poh 

c;;'1rtnı:1t eş,.•'" t ıtl ı:ıı ",. ri r. 
:l 1 .ı1Pm trl m -ırlen 1ı lı•nıılı 

!' k IC'ln ynylık çelik tel 
nlınacnk 

le cdıieooktıı·. 

(. o 

ı., ı ın edilen bı ddi !i8500 il \ oı n vuı... ı tl:ı ytı ılı 3 ı,; it 'il fl t 
ıif'ıı "kr.lemıle 5 knlcm yaylı le ceJ'I<: tel ,• "rı 1 F oödl,~ılal' Um•Jn\ '\1ııcl 11 

ğii ı1ın ıılmn komi yonunr.n 3/3 'S~?~ :ı u' ıiı c:, • t 14 ele po.zarlıkln 
cd !._,._-; ktir. ş. rinnme 2 1:rn 73 ku•·ıı t• • ,.;: t ı tcmlnnl 8350 Ilı·. el •• 'f 
tnıı '~m (t;e tııllp :mhuı· etm(l(l ı:i t ıl:fiı oc p. ı ca 11:ırça d:ı 

.. ?.j4~)o) 

• • • 
3 Allt•t ~rdik c)l~nu' nuıldm•"'i ılıııaı-ak 

:' .. hır. n tdılen bcd ıı an o !l J 1 ;ı ol il ;) 111 •• r el. ~. ılı 
'>1\n " n :ıkincı;t Aııkeı t Fabrll<ol U ~ıııı M lıl 1"111 ıi M<'l·'~t, F. 
kOl"ıı<YOllllnC:l 9/3/942 pnıo:nı fi' i ~ıı· ll ' ' t ı;; ık pııaıd 1 l 1 

~cktlr. Ş.ırtnnrı c 150 kımı tıır. K-ıL'i tc· ' rıı:.ı 4'i00 liı, <lıı. 
• • • 

Zeytinburnu sil: h t:.n1lrhnnc in:? yflı ~ek kucll'dtc \" ın· t il :; 
1ldarmı hr.iz torn.-('1, te5vlycci, flıe .. c<.ı ,.,. su~u :ıı..ı. c ı.ıır. 

isteklilerin nfitus tezkeresi, .,,.c b<ın cı' l!'.lcrile mc· k .ı· fııtı ık.' o.ı 

racrnt etm1>J,,ri. (685) 
• • • 

lO ton pa.nıuk yağı 10 fon :M'~ t iıı ~ u~ı a.!ın.toak 
Tchmln Nlılen berlcll 190110 tlrn ol"'n : ukrıı·do. '. ı 10 tnn ı .rı 

:ıı lt- 10 ton Zc>ytln y:ı-'ı A~keri Pnhr1•,n!:ır Pınum • i lılı.ı lılı;:ıı M't 
!:atın.ılma koınisyoııune:ı 17.3.P42 Salı i•ml ı-;ant 15 dı pı;ı ıı ıkl 
('(lj)(i'elctlr, Ş:ırtnnrııc p:ırrı~ızdıı'. Knt'J tr. inat 2tı'in rr .. fır. 

••• 
ı r.oo . 1800 metre mlkilhı ıH~ b,ı ılal• , , , .~ 

kam ağaç kıtla -.ı alına •. ı l< 
T. hmlı edilen bed<.'ll (149.400) llın <ıJ;:ın vu'mıc'.ı y ıiı !• ır 

~c:trc mikiıbı clış budak veya knr:ı rıg.ı~ knl;;sı Ask( ı 1" ıiıri' • ı;ı 
MiıcJilrlUdl Merk•z Snlınnlmn l•vnu!>-yonunco 13.3.:>42 r-ı . :ı 
beşte lh zal'lıkla ilı:ıif! edilecektir. Ş 1rtnıımc 747 kuı ll"l•ıı· ı.:;: ı 
(}7440) llrariır. ona: d;ği için bu munznm çengi c :1· • Ctmiyet nwrk~: Tııktim, Kum-,lbaret olan S(!r>n,ıyeı lptıdnıyu ~ı'rılılc1ı her hiıi h('<$er Lr:ı kıymeti ıttiınrıyc-

- Dır bııbtlun .. Snbırsızfan- ğan l)JI biiyiik bir tesir yapmı ş- lı!yc soknk No. 12 de l'i.500 adet hi.sc ff(• il("lı ihraç edilmek Sll!'t'iJle 367.511() o~manlı lirn ınn 
!illa .. Bir iki gün geçsin .• Herkes 1 tl. H1'l~ zurnn vı• drı.vulla11n çnk· RUZNAMESİ : 1101!\ğ ectilmiı;tiı·. z, yUnhuınu ı,ılah tOnılrhn1.~I !cin nıtH· hn5.<;ıs top ''" '\I, •.tnnlı t• 
yerli yerine yeı leş.cıin.. M. hnı ıııı;u \ <" giiz.e] ( '\lııslatl Yöı-liğü 1 - 1941 yılı {:alışma rnr0- ı ş;rket hlo;-t>dOl'(ll\Jlıln 29 K.ıını ll ı Vı'l 1928 t:ırihlndl' iıılk:ıt l!dt•ıı ff!\: k .. - t.ımil'Cİsl :ılınaeaktır. Bu lklldıırı hnlz olnn lnm: lslhbl;ıı ı 

••• 

Rlt.ıcaklar satsm.. Alacaklar, 1 teı ıclındt>n ı ıkmı:.ya ve hıı:ııa rtı. lfıdc heyeti um•Jtnlye ıçtıınnında ıtt Jı.ız oluı•('n korılı'Jl t ı•vf ı knn 367 .'>O!l j rlle tt.mirlınneyc milrocantlnrı . 
iUldlll oğllJDl. fC\'ketmiı.ti. Olduğu yerde durn- '! - 1941 yılı hesabatının tei-ılir:ıdnn ibaret o1.ın st'ı nuıyl'ı h·kl'lh<>r biri b~t•r lirn kıymeti ıUb:ayede -------:--- - - -------------

Yortil< bu ... Hıtandan dura· rnıyordu. Bir nn C\'Vcl meydana kiki ve idar" heyetinin ibrası, . aB.500 ndet his::.•• ı;cııo.:<lı ıhr:ıç etlllmck ıırı>!ıtc 560.000 Tl1rk lira ınrı ib: lhg 1!19 ____ ... ________________ .,,. __ _._, .... 
)!lllYOr, bir jC!'dC rol at cdraıi- rıkıp boğuşmak, did:ı:ımek, nfıra :~ - Ni?.amnamcnin tadili. edilmi,t1r.) 1 Deniz !nazım satınarma komisyonu Hanla rı 
~ordu. Heyr.c.1.11 iMnde idi. snltamak istiyordu. lstc o vakit 4 - 1dare heyeti azalal'ının şıı ıret d ıuu niznm11nıncsi11lıı bt:şlncı mrddesinin t::ıdılclen ~onın a1a-

Daha ·~~le"ill başlam.~s~~n I bu, kiicük pehli\'an hırsını almıa mı:ııf seçimi. ctıln fel<il: 22 Metre d<-mir çubu!c • 
n>ir bııt'ta ı< .. dar vardı. Bu) uk, olacaktı. (Şil'ketln ı:;erm:ıycsJ bchuri l:>t·ş Tllı-k l•ı-a~ı kıymet! l•ibm1y nd 1kJ 

~üçUk pehlt\ a.nlnr, yavaş, y:ı.vaş 1 }{Uçük pehlivanlar, şampiyon 1 . 1 yUz doksan sl'kiz bin hl e senedine r.ıılııkasem bir milyon dôı1 yilz doks: n 

30-98 m/nı yuu11 lıık Vt>ya 
30 X 80 m/m dı.irt köşe 
4:J-4 ı m/m yuvnrlıık veya 

gchyorla.rc1J. Kau~ur Osman.m, gür"ı:ıin Uvcrtüı·ünü yapacaklardı Askerlik iş/erı bın 'Hı·k llrn ınci:ın lbnr~tıır. . 
Duı"trJnkoylu Kadr•nın, Çopaıın, küçUk pelılivnnlar ki kim bilir 1 Heyeti Umumlycınln eşkAl ve movzuntı lrmıuniyc füılre inde bu scnnn-
J{tiııd':>ci Haaanm, Hafızın gel- onların içinde müstaİtbelin kaç . :reyi tezyide ı;::ılfıhiycU olacaktır. ıhınç olur,ım lıi , l>C'nednh bedclcri tcmn-
dık en duyuldu. tane baş pc•hlivanı vardı. f ı:te Beyoğlu Yeril As. ~ubeslnden. rnl)·Jc tabs11 olunmnclıkçn yeniden ft 7.yldi rer ı . ~' mu:ımclesi y.ıpılam:ız. 

Yörük lı, l<a bur Oısmaıı~~· Yörük de bunların içinde idi. 942 yılı tiltun ıkrnı.uycslnln t.ıhak- Hisse Eeocdntı tabı ve ihı"rıc olunrnM::ın e'" c mı urıt..lcI"I Tic:ırct Vckl!-
'l'Q ,lınko.} hi Ka.drı Pehlıvnnı .. g.o. r Bı'ı aralık meydanın kenarın- kı.:'<t.nn er:ıs olm~ üzcr(' m~l~ıl U• kUııe gönderilip t;ı<:dik ctth ılecektır.) 

.. ı Öt k ı b •• •ı ve crall::ı şehit yctln1lcı ıı>ın se- • 
nlı~k ıstı)OluU. " ı l'rı gorup dan üç pehlivan g~ti. Biri iri · kl 1 0 .. 1 t cı.o2 u 2 - Tlcnret Vekfılctlnln is:mna :ıtrcn İf't. nbul Mıntakrı TicAret MU-

kt O l l t.. u - ııclık yo · ama .ınnn • n nı ·.. A • b'ld' .1 ıtc "" vapa.ca . ı. n a.ı· a n.OZllll varı. digw eri küçük fakat çok "C· i 'b b 1 k ır. . ~ürliiğünce 7/1/942 tarihli ve 100 ımınnrulı tezke>rl' He lı kı tc ı ırı en ,., h t K .ı. O J ~ mlndcr. U :ıren aş :ın:ııa => nı - . . . 
}J:l\'<'llnl ı.I • .ı.·.ıl a)E' ıl'l•.1tıl' s- • 1 Öb"ril d ·· l' 

942 
d ktl B b~ \c 1darc l\'Iccllsı ınpoıunn oynoı dcrcolun. n sckız ın •. ddcnln ~ırkct dııhıli 

nlnııı ...:ı,. n'oı:;. unkö\·lıiyU de gör- tın. tavır ı.. u ev cusse ı san o sonn crcec r. u se ,p . • , 
... n..., L d ,,1 y 11 A ş b 1 d k :r' ı::ıınnnmcsinc ıl.ı\'CSl hnkkındr.i.l tcKıifin mUzaıcerc.,1, 

dil. 1 1
' • el 

1
. . . . 1 • le B<'Y

0

1
°. ul bcr s. ut cs2 n ° t•~-1 Tlcaret kanununun 385 nel ın:ıddc:I mucıbincc hlsscd. rlnrdnn bir hls-

B ı~ tu· Bu U" p ı ıvanın gıvınış erı, -..ıuı mrı u su ay \'c cra ın mrıı· ... o . . ı~· ,,_ tm . 
1 !hr. Si sot mur; · 1' • " ~,, •~ 

1 
... . net r~por ıcsi olanın dahi a~bu milznkcreyc ~uı·;ık ve rey it:ı c e ınc ı.akkı vordır 

h hal \•e • ~vırları kımscye benze- ı;, mnr... .a .... r rcsmı sc , .. . . h' 1 1 1 ti ı t ... - Na l buldun Y m asım- Ul A • lkr i , ·d 1 1 v ... 11•1ı Ye birden ziyade hısscsı olnn zc\·ntıo rcyferi ı se erı n . )<' ncıc eznyu ... 

1 
~ miyordu. Arkalarında la.cıvert \ c om ye cı ... an .. rı c e " 

Q~ıtk. ı·t>~ı· de ıyı· nt>hlivana ben· ~ulı~dan. elbi.scler vardı. Sırtla- Y"timlerinln '16 mnrttan 15 nisann tder. 
l"""' k t.n ı k 1ı..1cinr halen dul -.:e bek(ır oldul:lnrı l~bu lçtimrıd::ı hnzır bulunmnl: istlyen zov:ıt Ticnrct Knnununun 371 

:lliyor. rmda sıyah ıpek. ay n 1 sa O· nı tc. .k cd< Beledıye veya k6y m:ı maddesi mucjbince içtima tnrlhlndcn 'tir hafta evvel hi eterin) .,irkct 
c p ro tıı. n benzeınivor- la.r _ayakla. rında ıpek ka,yt_an Ş1e- 1 d tın lidirl t ı A kl Umlıhnbcri nilfu ve ikr:ımiya cfiz- r.ıurh!zinc tcv 1 c e er. 

~ar mı rıtlı mnvı_po ur ar.. sa anı- annl rlyl b rJıkte cum rtc den mn- Bankalara tcHU cdilcccl: hisse eenedntı muknbılind 
- - lyı p~ıhvnnlnr b:ıba. .. da gayet parlak ve temiz rugan ;- r.e gım oğlcye knd &Ubcyc uııfar şirket merkezine tevdiat m::ılıJ:retlrde oln • lt knbul 

Kırkpın. rdn meydan al- yemeniler vardı. ol rıur. (SO!li) ı tnnbul 21 Şub:ıt 1942 MEC'L 
mak kolay de ldır (Arkası \1&r) ı · 

7 > demir çubuk 

ıı35 Kilo hnddetlcn çe.kllmlş 
06 Adet Cfvnt:ı m:ıa soınıuı 

40 X 40 mim dört köse 
('olnllik snf bııkn· çubuk 
QO X 2.5 s/m 

06 
552 
156 
24 
illi 

400 
'2~0 

2 

> 
> ~ > > 
> > ) > 
> > > > 
~ > > > 

Mc:tre Glrcdin halat 1.5 burp ta 
Kilo karn boya ciyl cins> 
Aclct sar:ıç mrıkinesl No. l 
çelik çubuk - 3oxenxeoooo 

30X70X25000 

'ı5 X 2 S s/m 
fl4 X 2.5 s/m 
50 X 2.6 s/m 
30 X ?.,5 s/m 
J2 X 2 ı;,/m 

Yukrırd::ı clns ve mllttnıı ynzılı ın 11.l'nıen'n her bir lcnlc-t'iil nytt .: 
26 Şub:ıt 942 Çarşamb:ı ıtılnil sant ~5 do pııuırlıkln alınrıcnk.tır, 

lstcklilcrln belli gLln ve sa:ıttc Ktısımp:ı.,nda bulunan komı~oııd:t 
zır bulıınm:ıları. (2565) • 

6 tııbt: A. Cem:ılcddin S:ıraçoOlu 

Ba,ıld ~ı yer: (H. Bekir GUreoyr r ve 
Neşriyat Müdilr • M, &.Jnı 
A. Cemaledd n Sar:ıçc 

• 

I 


