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Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 
/A. Iı.nan ı e-smi maJıfille
~ rınin düşünceleıine gö-

. . re, bugün Avrupada 
~ lli bır nizam kun11mu tur. Bır 1 
Y Vl'Upa ~lcvkti sıfatiylc Tilrki· 
~ de ıstedit;,1 takdirde bu ni
lıiç ~ahil _olnbılir. Yeni nizam 
r . '· kıt Türkiycnin men-
~l ·rı aleyhmd olmıynC<'\ktır. 

kalk u ııokt.ı yı d rinl1.: ;-;tirmeğe 
bir ~~ .... ma.U~.n V\cl d~tuğiimiiz 
ı-u ti r\:d<.tlltcn bahı:>etmck z::ı. 
ı·uıe n~('yız. C'r.rC' bu yeni Av
U:ıfa nızanu l.ı·inasebetiylc 1-' 
d Yun ga7.etd ıindcn biri biz-

cn bahsc<Ierl Tr k. . 
As~nlıbird l • ır·ı)mın 
sUı m ·· tU .v t oluugunu Heri ı 

u . • m d Alın i 
ınalıf:ıU-.ıimn h' b~n rc>sm • 
de\ ı ti a . . a ır Avrupa 
V.ıkı ~,~!et~ıeını göı üyonız. 

• .. uı ı~tn ı.· <l vku 1 u ulr Avrup 
tnanın o u.g_ ol:nam:ısı ne Ro-
b' • no .l>l·rlının tn.kdi · tf ı oh 1 Jı nı b''1i , nne ı-
:rupa.lı b 1 l )oruı. Bız Av· 
dan b~ı l \ tı, \ c BaJkanl!l.r
bütün d .. yru-a Avrup< hatta 
Yapabilcu~t al l?olıtikas!nd~ t~sir 
i ~nda bult >~ı ~e\ inde ve mı
Dinncnale ın lugumuza eminiz. 
bizi As ,Jh, Homr.. muhıtinin 
illiyet ) • lmı add€'tnıcsine cheııı· 

VCl'l n · 1· 

in iliz 
kabinesinde-
Beş Nazı 
açıkta kaldı 

-oo--

Londra, 23 (n.a.) - Pazar 
ahşamı başvekaletten Gşağıdnkl 
beyanname ne.,rcdilmiştır: 

.Aşağıdaki tayinlerin yapıldı
;'.;-ı bildirilir: 

Mü.c;temleke nazın: Vikont: 
Cııınllorn , haı biye nazırı: Sir 
Jamcs Gıigg, tic;u·et n:a7.ın: 
Hngh 1) ılton. ııaCin ve binalar 
nazın: .J. J. Llcwellin, Jıctısadi 
harp urum ı: Vikont ıYolmer, 

Dalton, iıı• ay ticnret nazır
lığındıı. bulun n ve li·mdi tayya
re istihı,;al:it ncznr tine getirilen 
albay · .ıcwellinin ycl'inc ticaret 
mı7.ıı lığınn ln) in edilmiştir. 

L<11d WoJıner iktı adi lıarp 
ne?.aı d

0

ndı.: D Itonu istihla.f et
mekt<.'dir. 

Lord Moync'ııin .} t;rin müs
t«m 't.k •t 11 zırhğına getiril u 
Loı l Grunboı ne ıyni zamanda 
Loı il r K:unm ası lioerlij;'ini 
deruhte l'll'-~ ktil'. 

Yl ni N, hn \"C bina:. r nazırı 
J..ord Port. ı h ırn miilıımmat 
nczaretiıım p • .ı lttınuıto sekre
tcı i ir. 

B ıswkil haı p \'azı) eti hnk ~ 
kın<la yakında.) npılacak mUza
kcrC>ler mi.n .:o~'tiylc söyle -
yccei'I nutukta gere'k bu deği
şfülikl('r gt.'l el :sc bundn.n evYcl 
yapıldı•rı bılJn ıleıı dı.:ği. 

0

kligc 
da.r beyanatta bulunacaktır. 

Kul,in ı.lPn <'tli:ın Jtazırlar 
Lonclrn, 23 <n.n.) İngiliz 

knbinesiud :t ı 11 Jıg1 dUn sabah 
hi!rliı iJ,.n degişikhk nr>tk~sindı:? 
haı·bi~o nazın Mnr~es. on da da 
lıil olmak iızeı e be;~ n 1: ıı ı ~ıltta. 
knlmıştır. Yeni haı biye nazıı·
hihna hnı bıy nez ıctmin daimi 
s ln ('ic-ri olan Sir ,hı ne. Crieg 

b1ni ve R eaı ı. mm g focc-
~l ten· oı~.anın zlerlyle re- (Sonu sayfa 8 ıııitvn de) 

~eı. ın ~egıŞ<>nuy ceğini takdir ------------
fik ız. .ı.alııız, ik; sadık mütte- içtiınaiyesinin adımlarına ayak-
bu a~ ında •rurkiyeye dair laınnızı uydurmak i kriz. ıra
o.yrılı~ r esa lı bir noktada !Jir kat bundiln cn·el, biz bir Av
Mıhv bulund1 gıınu görürsek rupamn ve bu AYı'lıpada bir 
v i e: llohtık uıın tesanüdü yem niz mm mevrudiy0 ti ~ö te-
6Üp~~~~ b kındn :mruıi biı·' rilmelırlir. Halbuki ortada yeni 
t:.da ılti u .. nz._ Ae. ba bu nok- nizam de.gil, Avl'llpa bilP. yok
Yet 'fiirk~utt_cfık anlaşıp ııiha-1 tur. 
ı ti old ıycn n bır Avrupa dev- Bütiin Avı'Upr.ı genig biı yan
ittıf'. k uı.,ru ıu k· bul ve tı..>slimde gın yeridir. Burada har. beler 
la Ro etnıı l ı mıdir, yoksa ha- nı aı,;rnda Uıt('n o<'akl r :ılııız 
b"ı knına b k. B rJin ba~ka in-an oldlimıek ic;in m ... kinc ve 
~ as~t ~l bt cmektc<lir? meı mi fa:ıliyd leı ine dl:' la le t cdi-
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Yü ı·i 1e ipe/; li el tezgii.Jıl rının 

teşkila landırılınası kararla.., tırıldı 

:AnJrnrn, 23 (Yeni Sabah) -
Cuma..'tesi gUnü lktisnd Vekili 
B. b'ırr1 Dny'ın nutku ile açıl
dığını bildirdiğimiz pamuklu el 
tezgahı doltumncıhcn koopera
tifler müme.tsillerinin konfernn 
sıııda secilen tcFkilat, e\•saf, i-
malô.t ve layiha encümenleıi bu ır.uklu el tezgi hlarına. da 75 -
gün de çahşmalnrınn devam et- Sil mılyon metre aııısında ma
mi"tır mul ınensurat vermektedir. Ala 

re bu miktar, rn büyük fabıika 
mız olan Kayı::<'.ri kombinasmın 
yılhk pamuklu istihsalinin ik 
mislındcn fazladır. Halbuki Dok"umn s.'l.mıyiinin inkişafı ~&ı lnrın teFbit ettiklerine gö 

için el tezgahlarında. clokunan l ••mnm~i.iliB?G~~~~-;.~~-1------------, kmuaslann :üı.brikalnrda. doku -
nrunaı11aı::1 VP, el snııayiinin do- PASIF.K'TE DUÇE'NIN kutluğu ~eşitteki dolmmalıırın · 
memlekete Hhnl cı.lilmcmesi gıbi 
olman ,.c hadui zatındn ehem· 80' YLJ' K DENl"Z YAZDl;t-.1 
miyet r.iz gibi görünPn bu tcd- \.J 
bir snyr-sincle iktisadi istiklalinl'.l 
saJ·ıp olmayan Osmanlı imıMrn MUHAREBESi MAKALE 
tor:nğunuıı yabancı scı1naycyo 
talırip ettirdiği clokumacıhk bu 
gün çrı::itlcrini arttıı1nış bir hal 
dedir. lktıs:ul Vekaleti tarafm· 
du.n san'rıt ve meslek halindu 
ynı:ılruı dokumacılık ve aile ara 
sınr!a zati ihtıyaçl:ır i~in yc'\Pl· 
lan dokumnc.ıhk uamile iki kıs· 
ma synlan pamuklu dokumnc1-
lığ1 ıc<n buı!i.in bütün rncmlcTl:et 
tc J437'l{; el tezgahı çnhşmak • 
tadır. Buıılarııı ·1::>716 ı meslc· 
tadır. Bunların 45716 sı ta· 
ma:11en mesleki mahiyet • 
tooır. !l7!l40 ı da aile ilı-
tiy: çlarını kar9ılnmaktndır. 
Ayrım 1649!) hah ve kılim tez
grıhı ela faaliyet halindedir. Pn-

USYA'DA 

Almanların yeni 
bi ış seferine 
hazırlandığı 

anlaşıllyor 

Japon kay~bı: 
Bir kruvazör battı, beş 
kruvazörle iki muhrip 

hasara uğradı 
~--

-00--

Cava takviye 
yol ınu 
lıest·ıer 

Duce diyor ki : 
11 Sulhtan bahsad~n 
a1am, düşmana yar· 
dım ediyor demektir,, 

---00-

e! '' 
---00-

, Galip gelnıe h 
isteyene 

n 11kadderclir,, 
[A.A. tcl rafI ıındnn Ro n, 23 (a.a.) - Mussolinl. 
hübı a cdılmtşt r.] Avnıı n ünivC'rı-.ıtcleı i genç rou-

Rnngoııdan bildirildiğine gö- hariııleı·i me mmı.sı olan "Gio\'a 
ı 1 r:a'lgonun 13imnli f;al kisindü 1 ni et lCııropa ' mc ·munsında şöy 
P d · ı ·ıt· k ı t le y0 zı\1oı· .· egu emııyo u ı ısa not o:n- •• 
m ınUdafaa eden imparatorluk 1 Yntan bir öJun ve diıim mü-
kuvvctled Bilin ve Sittang ne~ cadc>lı• ... ine giı'lniş bulunurken 
hirJcri nrasındaJd bölgede mUs- sulhu.n bahs dr-n, dı" .mana hi· 
tcvlilerle şiddetle çarpışmaltt:·- lerck veya bilmiycr I· ynrdnn 
dıı!a:-. eJiyor demektir. 

Japon impaıa 

1
- 1 Zihinleıc lıir 

N 500 000 f torluk umumi Sf • '• K 1 tek fikir hakiın 
orveçe • çi t kn~~aıı ı n ı n I a ın ın iZ I o~~a~ı •. sinirıe-

l\" yak ısmarlandı teblıgınde şuıı- rınız.ı bır tek ı-

..._______ --------
r A.A. tf'Jgraflnnndan hır yaz.ılıdıı : o ,. 1 ., • • rn. lc kavı amn-
ııilliLa cdilmistir.] Orduya mensup rduya nandorrlenı lı, bütün ümitle 

Noı Vt'~· telgraf ajansına ge-
1 
tayyaı'Cler B~r- U tl Ci Ul !j • rinizi bir tek 

leıı h.1 bcrlcre göre, Norveçe 1 manyada. 4.9 dUş söz hUlasa. etme 
500.003 cıft kayak ı-:marlaya.n ~ tnyyare~i- n •u• n 1 u"" k om İ r lidir. Z:ıfer fik-
Alm:uılnr doğu cephesinde yeııi nı Y.erde .talır~p H · li ~ ri, zafer irncic-

mP.wlc:tC'tteki iplik, mcnsuc •• t 
irtihsalinc yetişmediğinden tC?.·' 

Dört hir 
tahliye ediliyor 

gahların tam hızla. çalıştırılma· 
sı 1 abil olmuyor. Bu mesele hla 
cdildıği takdirde el tezgiüılnrı *°'•~HKı 
hC"l' .-,ene 250 milyon metre ma · 
mul mensucat vermek imkanı · 
nı lrn.7.allncnktır ki bunun :>el,lı 
nu 12 tane Kayseri kombinası
nın istihsali demc1 lir. l\faama
fih \•ekalet, Hindistandan bil • 
yül, partide iplik g,etirt.meyc tc
Şt'bbüs etmiş ve bwıda. muvaf • 
fnlc oimuştur. Bu iplık p:u tisi • 
nm miihim bir kısmı yoldadır. 

Bangkok 23 (na. - J 11 i 
rndyo.,.unun y!lydığ1 haocıll'lo 
göre, Jnpon donanma~ının hıi.
cumlar yrıpması ihtimaliyle Hin· 
eli.standa d .\''ulan ~ndı eler, git
gide daha idd tl('nmcn.tedir. 

Kn.II.lit4, 1 olon~bo, Mndr & \C 

I\:ara _i Ş('hirl riniıı tahliyC>si ic in 
(Sonu &ayfa 3 ırtun 6 d~) 

Ald.k darların verdıklcri fa:ı.ha- -----------
.:4.lıııanlara göre ta 11auıran el dokumrı. tczg'ftlıcı

hğı işinin ele alındığı son bir 
sPne 7.~rfında ipiik tc.:v1latma lk 
t.iımd Vekaletince b:ışlandış ve 
bu istihsal şubesi, gcı k teşki -
liıtJnndmlmak, gcrt:k c g lir ve 
rcfnh sPviyesinin artması bakı
ııundrı.u çok dikkate say, n biı 
istil.a le geçirmişti. 

Bugün uzak yeı lerd~ki dağı
nık tezgahlar 'lnfü tcsua, piyasa 
için çalışan el h"2gahcılığınm 
yüzde 95 i ltoopcratJfler dnhi
linc nlınmıvtıı·. Bu kooperatif
ler om klaıın bütfinU iplı.tleıini 
chğıtmnktn, mnmfılleıini satln 
almakta ve malların evsafını 
kontrol etmektedir. Denizli, An
tep, İstanbul, Kastamonu Bur
dur gibi sahalar büyük koope
ratifler nıınkasıdır. Buralarda 

(Sonü a<1yf 3 cütun 2 de) 

i er rdu n 
Tmimrye d ğru 

ileri eQa 
calışı ' r 
' 

Mek ili bölgesinde geniş 
devriye faaliyeti oldu 

e 
•• •• 

e 
d 

e 

Bir Alman deni~. 
altısı bir k uvazör· 

le üç nıuhribe 
torpil attı 

---o-

iki lngiliz deniz 
altısı battı 

Ber!m, 25 (a.a.) - Alman 
ı adyosu bildiriyor: 

lfı ılc 21 ub::ıt nrosındakı 
hnfta ı~indc Alman deniz ve hn· 
va JcJvYetleri şimali Afı ika sa· 
bili ucıj?mda 9 bin tonluk Uç düş 
ımm gemisi batırmışlardır. Cc
mnn 5 bin tonluk diğer iki va
pur nğu· hasma uğratılmıştır. 

1s1'cnderiy(' iinünde bir Al· 
n.nn denızaltısı, bır düşman 
J,ıu,•nzörü \'C iiç ınuhrible mu -
haıcl eye tutuşmuş ve l>u 1 ir • 
liklcrden üçüı1e lnrpille i ah, t
ler Jrnydetmıştir. 

Biri Non e~ sahili önü'ldı... di 
ğcri Girid açığında iki ln ıli~ 
dcniza.ltısı batırmıştır. 

ı\lnıan d nimltılal'l Anıt İ· 
lmn F.3.hilleri açığında şimdıye 

[A.A. tclgr .fl:ınnd:ın karlar 522.900 tonl11k bO gemi 
hulflsa cdllıni tir.] l bat'ım1şlnr ve Port - Of • Spain 

Orta şark İngiliz tebliğinde Jimımındaki gemi ile l>it petrol 
fjunlnr vardır: "Trnimi - Meki- gcınisiııi ağır hasara ugratnıış
li sahasının ccnubundnki umu- lardır. 

(Sonu sayfa 3 siltım 4 <M) (Somı Sa. S Sii. 5 de) 

••••••• bir kış 
0 
fcıine daha hazırlan- ctmışlerdır. B•r ı si, zafer ümidi .. 

maktndırlar. Japon tnyyo.ıe:::ıi Sulh, zaferin tn-* ciddi hasara ui: Kızıl bayrağı evvelce bıi vo mantılti .... "~•0••••• 
iDllnltU Rus tebliğlerinde ez- ramışt.ıı·, diğer ı dalgalandığı yerlere n1:ticcsi olarak k 

cümle tlll mnlflmat veriliyor: bir tnyyare im- r.onrado.ıı gele. a 
(Sonıı 1><ıyfa 3 .. ~iitm' 7 de) yıpAmtır.,, .k h tekrar dikeceğiz 1cck ve <lüşma~n . 

en a. nr· aıımı~n mag-

bnglin c g~ı (' , biz Avrupada yorJnr. Nurlar içind<·Hi A uupa 
ola ığu Y ıu bıı- nizam kurulmuş baf?tan aşağ1 karrınlıktn. Her 
Yoruz 1~ 1n~a ~t< üf göremi- taraf ac. lztırnp ve matc·m her 
tasa Çıkt ~ı nızıım da,·alan or- ı 'llıemlt'kı·tın ilzerinde kan t ger
lniıte·tk" ıgı ıl zamanlaı da v'1' miş. Hür ve mamur ülkt-h·r is-
d mık ~~d <:fiıcll r~h bunun ne tila ve e~ru altınd . Kab.tha.t
Ve k ıt'i bi~gııııun liitfen nçık siz kimseler rn adi b· h .rwlı;rlo 
<!dılnıe . . . Uı.rzda tarif ve izah her gün idam edıliyor. l kt ı:::;adi, 
kct'rer ~~l rıc ~tmiştik, Bu mü- fikrl ve sosyal <;alı13İnalar dur
l<>ri hiç 

0 
pl n Mihver muhit- muş. Herkes bu kanlı kabusun 

~Uydukh ~~ tn~ığa geldi. bir aıı evvel l alkmasını bekli· -i 

ıçin duYln l ek ıyi. bildiöimiz yor. 

Ame,·i. anın ordu 
techizafl 
-:101:-

biye nazırlığı • Moskova, 23 (a.a.) _ Kızıl- Jlıbi_reti ~ah:ı ---------
nın tebliğindi? ordunun kuruluşunun 24: üncü knt ı olacn.gı ı
deniliyor ki: F'i yıldönünıU münasebetiyle Sta- çin sı.ıı~ te d~h·~ Mümes iU i', -n Parti Genel Sek- ! 
lipinlerde J.,uço- liıı bir gündelik emir neşl'eder~k I uzım 'e fevızh e 
nun bUfün f}ep- bilhassa demiştir ki: olacak~ır. Galc- re erinin çay ziyafetinde bulundular• 
helerinde sa - "DU . k be gn.lıp gelmek • \'aş sakinleşmis şmanı l.ı~nıngrad apı· istivene mukncl- ~ : 
tir. nuşman :.;,4 ıa11ndan koyacagız, it>c;Yaz Rus-ıderdir. En rnz''l Almanyaya bı·r heyet n'o'nderı·lı'yor ı ni anlaıua.k~ayı 't<: h ct.tik]ı>ri· Biz bunun içine mi gireceğiz? 

le davranma! gecıkınedik. Böy- Mersi. Böyle bir Avrupa, böyle 
nıız netice arından çıkardıih- bir yeni nizam Türkiy~yi keneli 
A.vrupaaa t ~ 1~hv r d \•letlerirtln :ırasında göremez. Bugün1tU 
l ri Yeni ııi 18 etınek fatedik. Avrupa bizını ·hürmet ettiğimiz 
tnalCınıat ve'l:anl .hakkında acık ahlaki kıymetlerden hh: birini 
lallladıkiaı·u:e~ gözlerine~ a- tanımıyor. Bu Avrupada bizim 
tu._ an ıbaret kalmıe _ idealleıimizden hiç birini gör-

Biz htı.ıu ~e . müyoruz. 
bnt bel•Ierk nı ~anıa dair iza- Biz A vrup:ıda varlıkl:ı.rı çiğ-

bu y ııi niz~n nıı:~er öte tarafta nenmiş, istiklal ve hürıiyetleri -
nldı~nuz )'Uk~~us ormu~. Son ne nihayet verilmiş milletlerin 
bu Yeni nizam 1 ~abcrc O'öre kanları ve feryatları üzerine 

b
ru· .' tasaV\ urd ~-~ıer olup nbit- kurulan bir ziyafet sofrasının 
:ıı. ız.ım bat~ habe .11 ~ Çıkniış da başına geçip de orada kurban
'iadaı· garı rııniz Yok ı B lardan bir ~emik parçası kopa
()}duğumu~~ içinde ya.~aın~~ rn.rak atarnımızı doyurmnğ:ı. ba
\•e esef du n dolayı hayl'et kacak bir millet değiliz. lnsan 
ıı>a du Yduk, nıe,·cut A haklarını tanıyan, ferdlere ol-
.ı runıunu bi k vru-""cn gc.-çirdik G r e7E'.. dnha göz· duğu b.dnr milletlere de hür-
Jnccburiy t' ·d .ne ıtırnf etmek met eden bir Avrupa görürsek 
''Ni?.anı c ın C')ız ki Avrup da oraya koşn koşa gideriz, insan
ili hi hı~: na.ının.n ne eski, ne ye- lık vazifelerini yükleniriz, baŞ. 
l..ii iyi kötUYe ghlremi~oruz. Çiin-1 ikalarının haklarına riayet ede
~~ knlınamıst nızamdan da rek kendi hudutlarımız içinde 

.ustersek b .ır.. . sulh uğrunda ve müşterclk rofah 
de giı cın u l e~ı ~.ızamn. bizim uğrunda çalıı:ımayı taahhüt cde
J\.'1'llp dı ece. ııı~ söyleniyor • riz. Her milletin hakkına riayet 
Ve but.. b r nızam kurulur edilmcclik~e ve milletlerin mü
ltt.;_ ~ b r Avrupa buna iş- savatı, hürriyeti ve istiklali lm
l'U 3. c . e elb tte biz de Av· bul olunmadıkça Avnıpada bir 
tı 1 ınd yerimizi al- nizam teessüs edebileceği aklı-
t 1 n vecibe- mıza aığmaz. 

kl:ırdnn da is- (Devam edecek) 
vrupa. heyeti nr mı Oalıld YAIAnN 

493,836,000 saat zarfında Ra yayı' l!kranyayı vel\.ınmı ıru:- bedeni kuvvet y ı 
dolarlık munzam tann yarım ada- ıtarocagız. Ve ~1 baynıgı kim göslcrirae •ı : sında hiç bir ha· eweicc: dalg~.ınadıgı Y.erlere tek- o galip gelecek· 1 Ankara muk-b"ır"ımı'z telefonla bildir"ıyor 1 
k d

• • • knra rar dıkt.>cegız. Zaferı hazırla • tir Jf'""er asl~er· m.• ! 
re ı ıstenıyor ~~~i;~fı;.~n- nı:ık iç~n ccı~heye yeni birlikı:nn ım-· hUcumn. atı- ! . . ı 

Vasington, 23 (a.a.) - Reis mışltr. Günler- g~~derılmcsı lazımdır. Endust- lacalt lfabiliyet- 5 * Cümlıuriyet H. Ik Partisi ~ncl SeJ...-reterı dokt.or Fık· : 
RuzyeJt kongreye . gi.>nderdiği den beri dilşma rının dahn büyü'k gayretlerle ça-1 tc değillerse, c-I ri '!'üzer bugün, parti roman müsafbamnmda. jür.i heyeti a- • 
bir mesn.jdn ordu tcchizatımn nın liman mlida lı~ası. 18.zıın?.ır. B1;1 ~uharebe- ı ğcr zamanınd:ı zası ye Halkevlerinin y~l~ön~il ~ün~ebetiy~e 6Chrimize ! 
satın alınması için 493 milyon foa. hatlarımıza nın HıUer z~resının so~~ ol- ortnyn çıkıp öJU gelnuş olan 10 Hal~evm~ müm~ıllcr! şerefmo Şehir lo- ; 
836 bin dolarlık mwızam kredi- kaı-şı yaptığı sa !llnsı muhteme~ ıs~ ~e bu zuınre me göğils g-er· l knntasmda bir çay Zl):':ıf?ti veı~ıştir. Zıyaf.~t~ Başvekil Dr. : 
lerin derhal kabul edilmesini is- bil batarya a· ıle Alman mılletini ve Alman nı<>k cesaretin" tor Refı:k Saydam, butün Vekıller ve guzıde bir dn.vetll S 
temir;tir. Bu yeni kredilerle or- teşleri şimJi ta.· d~vle~üıi ş~ısla..n<;iırn~ .. ~i- sal1ip bulwımu· grupu bulunmakta idi. Hnlkevleıi miimessilleıi, milli o- S 
dunun giyim ve techizat:ına sarf mamen dunnuş- lliııçtur. Hıtlcrle.nn goıı.ınup yorlar ise, yfü: yunlarımızı bu ziyafette de tekrar etmek suretiyle biiyUk : 
edilecek olan tahsisatın miktan tur.,, k~y~ld.uklarım, faknt Al~~n bin top bile sizi takdirler kazanmıı,lnroır. 41 

1 milyar 524 milyon 751 bin do- (Sonu sayfa s ı millctinııı bu Alman devletinm zafere ula13tırn· sazete miiv zzile ne kola ~)ık • 
ıara yükselmektedir, .sütun 4 de) (Sonu sayfa s sDtun G da) maz. * D Jet D · u ·d . .. . • tcl 

i 
ev emıryo an ı aresı, guııdelık gaze ere mensup • 

· ..• ~,_.,.!: . ., .. ,, . ., .••. "'..,,,,: "'-· .... ,~~ ...... ·. •· ....... ··- -~· ..... · : .. _. 

Edebi Roman Büyük 
~---~~---

Yaza11: 
KLOD FARER 

Ç~iren: 

ILHAMI SAFA 

Birkac güne kadar (YE i SABAH)da 
' . 

müve?.zil.er için ~ühim bir kolaylık yapmıştlr. MUvezziler, aza. ; 
mi 25 kilometrclık mesafeler dahilinde gaze~lerini satabilmek- ; 
Jçin birer aylık serbest abonemnn kartı ala:.ilece ·lerdir. Bu • 

a ... ,, kartların fiyatı iki liradır :ı 
-o- Alnıany ....... , bir h yet gidiyor - 1 

L1BYADA HANGI * Devlet Demiryollan umum müdürliioöü pe1i yakınôa 
TARAF Almanya.ya bir heyet gönderecektir. Tnhr.ıin edildiğine göre 

TAARRUZ EDECEK? bu heyet, demiryolları ve idaresi bakımından Türk - Alman 
-<>- ticaret anlaşması tatbikatının kolaylaştırılması hakkınQa. gö-
Yazan: rlişmelcr yapacaktır. 
--- Bed o ter ., eler nde iş pron a 

..--,..,,.._·gen ral KF..MAL KOÇER *Maarif V:<.f;filcti beden terbiyesi öğretmenlerinin her ders 
---<>- yılı başında, o yıl içinde idare edecekleri jimnastik ve spor fa. 

(.Bugün ii.çüncü rAJJ/o.4a). aiiycUerinin ana hatlarım gösteren bir iş programı ile ayn-
ca h~r derbte tatbik edecekleri beden hareketlerine ait bir prog
ram haıırlamalnrını knrar a tınn almıştır. 

eı<Mı°'1~~>ec:ıot~HH~~~~_.~;e.~ .. ee.ccııee• ~a 

• 



·reş Müsahabeleri: Halk Doktoru 

ezarı f n p hlivan 
Ahmet efendi 

,-=:-,~~----H _____ E ______ ~CJ 
sef~:~~~~ıg .. i Ayakkabıcılar Cemiyeti P ~t Kede~e~:1"dan 

.. - . seferleri ge- K•er. ~ 
D U n 

A İnsanı berbad eden 

ŞeJırimizde büyük se ft e fi 1 n Um Um 1 cikiy r mu ? d..n biri de kederdir. Ruhu 

D ~ıın:= M;: =.:.ı::::ı...'=l:.!~=ı bil' toplaatı heyet toplanbsını yaptı ==~· 
Yazan: M. Sami Karagel 

~:~ .. !ıa~ d~~ ...,_._ yaphyor --•llı:lmm· P. T. T. miıdiirlüğü kar. sınha.tı. sağlığı 
d viıdir_ minberine 'Çlktı. Ve, kanatbma- lturif VekilinRa, orta okul içtima çdk wnrottOtft trllW"tfı &ıaaenaup okiukmn llalde 375 hu hususta tedbir· :!'~~:·~~~:~an 

Ycnigerirıer, ~ Mora.dm ra'k uçtu .. Hav.adan Karılarçeş- ve lise talebelerinden yurdl.lllWZ .. 6
"' b .... -_. gram ekmek aldık..l&ruıı bilhu- da her ı.. lrN'tlıkk imrşısıada BatU papyı han - mesi çayırlığına indi. Herkes dakl Zira! seferberlik işlerinde Dwı aa:at lO .da Ay•kkwbc1- u cemiyetin bu meseleyi ya.km Jer aldı ....... 

ç ılerie. .Wçllrla parçalaya- AJnna efendinin bnetinden izam! ı;ekilde iolifode edilmeSI lar Cemiyeti senelik ko~ bu- zamanda alikadarlarla ı.. Sem .-....-- gU.. çarpar. 
r k, Etmeyd•mn• •ürükle~ ziyade millirbullğma :hi\lmwıtti Çil aHhderlan yeaa tik' taam :aı <;&r§ıkapı&ı.kı C.eml79l ~ maslard& t.u.hıDarak Ml1mi iaı. ad ~ ..__ ı.tMıeıe1K,, 1w• s'K. 
ec ıwınm .her teliDl Mltail içhl Çünkü o dene gh hu, ancak cöndelıtij:ini panıaıtık. Şebn- kezlıerinıJe yapnueı.dlr. &u. JDillerdir.esizliğinden ve_ tren seferl~rin meldeıi sinainmemeıJftt m~ U,leıJdm rnn, ha bir sihirbazlık teJikki edilebi· miz Maarif Mi.idürlilğtl bu b• greyi t'lel:XLiyet reaı Abd1111U A- :0em·yet rebl! 1nı meseleyi •yapılan tahdidat dolayısıyı. ğalır. Yllrek çarpıatııan. T&.tan.sıs mllstevlilere an suretle lirdi. sustafaal"-+a · •:- u.-, .runıuı açmıştır. Açılma~ Dk~lara b;ıA;-ı;.ır. .. ; • ,,asta aeıf.erlsim1e bazı geçik • donnw-'ed. talakçmlwwl .. lajırdJiı bir devirdir-;- lstanilal giBalerce ça!bııc1ı • ta -ç..ae bütfuı C""vi;t. :::ai mini mütea~ cemıyetia...., kın bir gma..d:"~:,,... meler~· at h~ust& bur eder. Bele asabi, mrurli 

- Bıre baialcr! .• Bhııo Allall- Ahmet efmdmin C!Miy& ~.duğa- m.üdürleri:ıiıı ıştiral'iyle büyuk lik heyeti umwniye rapanı • vap alabilceeğini söylemJş~ =~ ~etleri ~af ~a~ 1sanlarda bwıalnuılarA tayg 
tan korkmaz, kuldan ha"ya et • na kanaat hasıl oldu. b. to • tı ı aktı 1runmuş rapor muhtevivatı mut- Koncrrc ...,,.t. mL·ınakaa:ılı ~.,_ • ..~?. ve ~gr. du~ ar, bıygınlıklar artar. Dl ır pı:ı.n yapı ac r. tefikn:ı k ... 'oul . ....:ı:ı-ıı· tır·.J B:ı..:.ı.._ tur t>B .. ;~--.# .. ~ ı~-u::"u§ 2 b'U postalraın ''!.. klınde ye.rle- ı llK, U"URUkluk, tenbeilik, 
mez müstevliler.. Ahmet efendinin eıri, ziyaret- Toplantıda, zır.aat seferberliği ~ ') · --- . ..... ~~ soz a ı:u<U\ ce- :rinc cıic:ebiln ler · · ı· .J ~ Hafı& J>8I&, öyle bir ftliirdi ti kes . ondan medet 11muyordu. hususund'I. şehrimizdeki talebe- re a~abıc1larm aı:zulan din- miyetten bami derecede istifa- ~. .~ 1 iÇın azım ge- ke'"ı.&izlik .eksik olma&. Keder. 
yeniçeriler, onun kellesini padi- .. Dır. gtin Ahmet efendi, Dör- terden istifade fjekfüeri .etrafıa- lemn~. .~Ya.it:~bıe:ı eanafı "1e cdemedllderini aöylcmi Icr - len tedbırler.ı alllll§tır • i1U1A uykuJr.a hücum eder. tWı küçlik Murattan istedikleri duncu Sultan Murada müracaat da tetkikler yapılacalt ve karar- kcndılcrı ıçın Jh.zım olan c;>- dir. Emıafların şika}otlcıi din- - .... .... derli insan, uykusuz xalır. 
zaman 11>1ı. mukabelede bm- etti. Ve şu müsaadenin bahto- Jar verilecektir. viyi tedınikte mütkilllt çektik- .lenda-ten :ve .bu ff.iki~ Adana~da aıra uykuya biraz da1nmJ lunmuşbı: l lunmuını Wtirilam etti: Öğrenc1gımbe göre bu itle ler.ini ve b nun cemiyet tan.fıa.. 1ıer biri .nar.arı itibai-a .a.l.ınarak _ sa korkulu riiyalar gMiir. 

- Padişdıım! Kellem. Qğnı- - Ga'lata lntlesbıin '~inaen me.~gul olmak üzere ''OkulL.r dan tn~izıiıı· !s~emişlel'dir bwı1a.r iç.in birer formW .inılwı- ' gece (Ki.eu•) tarla DD.,,üupr, 
na ve milletimin seli.metine f&- OslriK!ara Afıkıartepeeme UÇ· Ekim komisyonu,. ılurmlacatur. Cemırct reıaı ~ çiYi dulrtan sonra yeni aza ve reis ~:1.!?:_•e=~:1'8!8"t 
da ailAuı .• Vermemezlik .etme-. m~ irade 'buyuronUL.. -"""'"""" --- tedanki hUBU!JUD4a Tllıay~ ~ yapıJ.mıitır.. A 'il l I f l f - - ~ -
Bu soysuzlar, v.e devşirme ço- ~~ünoii Murad! Abmet.e- Vaff A.nknr&•D müracat edildiğini vilayetin de Seçim .neticesinde A.bcluDala .Jlı IR l lif re er: IJ• ne de gece. 
cuk1an tac ve tahtını alt u.~t et- fetdinm bu iıarek~ takdir1e ., bu ha

4 'lı şikiı..j eti na7.an itibva ~e. Hüseylıı Sözalan, Nuri . d~ D de eg"' İ /men İnsan her keder ettıb.;e, 
mekJe kalmazlar.. lılaaıa»ah «~la~. 'Fakat maw.f k Gla- gltH alırü: eyrı~ti vekalete büclir-ı Ansan. Hüsnü .:Barım. N~t düne yayılan bir r.e'hirli mT'd• 
diD ve devlet elden gider. mıyacagına emindi. Hıç Gahıta Vali ve Beled.\)'ıe B.eiai B. Dr. miş .'<?1duğunu eöylemi$ir. Gelişen ve Said Bezmez de aail DBmzelff a/macai 1 gibi tesir dayar. Ufak tefek 

Sultan Murad, çocuk olmak- kı:ılesi iaıerin~ i8Önatsıs Üs- Liitf.i Kırdu c:luıı akfimki eka· D.ıger ta.raftan ayakkablCt!ar azalığa seçilmişlerdir. ..wana, ı(H ") deri atmak, .dağıtmak ~~ 
la beraber fevkalMe kuvvetli ldidara ~labilir miydi! presle Ankara.ya. .g.:ımiştir. Dr. kö ... ~usı -Her yıl vücudlii.ler, aklı bailadau· .-111!1 
.bir SDOl"CU ve babayiğit ~ A.ltm;t 1!fodinin bu tefebbll- Lütf.i Kııdar A&Ww-.4.ı maıh- B'R YANGJN Y enst~~ulerınde :açılmakta içim kolaydır. Bele (vurdum 
idi. Vezirin bu lAf1an onu ıztı- d dellaJ:oarla ilim olundtt. Gün telif Vei;:iı.letlerle belediye w 1 1 p 0 5 fa Ve b~~ ~n .kursbrma lt\>y maz güruhundan) olanların 
n.ba sevketti. Ve. ağlamag· a ve saati ~yin -edildi. vila•,. ... aı·t mıevz-'-r -rat-.a- leırmuz imUandazı olduğu gibi nma 1hiç uğramaz. 

D. düncii ,.. -..:1 B,....,. ;T'Q44i ~ ..,.. ~ FACtASI Se,tıa.n ıvili:vsti 8IDJ11laTı içinde, t.§ladı.. or. -unıu, "'ti""ad temashır yapacaktır. f f .kl.Aydınlı-~'-tıerina- ..L.. .... .ı.u.., <DDnya ymısa) '(kıyamet 
Yeaiçeriler, tahtında oturan ~ündell.'lmmevki ederek A.h öğremliğımize göre Doktor egra men naı~""a1ınm=:-::; • .sa) zer.r.e~aclar kederlewn 

s.ıtan !darada kı~ -.lhyor - met ~hlivam eeyre keyıı~u. Lutti Kımr bılhaaıa 'l'evsl ~o-- diler.i için eğitmen yetiştirilme- d\l)'guauz maan. bu :zamanda 
Jar, küfrediyoriaı- :ve "ezir Ha- Yüz bınlefte halk aya'ktu ıdL Ofo,;, Beledıye vergi ve res.ınu. "ili bı:mqtırıl.mış, Maıaif Ve- gbael YlllK-~ • ufa"k fız paşayı istiyorlardı. Dentzın tistU yelken gemileri~ie. rine yapılan yeni zamlınn taı- Bjr .ana kaz yandı ve idaresi Oniversitede yeni öJetince viliyetimize tamim ~(..yrlen nıfttc~ ~· tteClefl• 

Hafiz pap, abdeatiui alda, iki. kayıklarla, çektirilerie, saDarla ıbikatı ve~ mahrukat hastahanede 61dQ b. yqnlmıştır .. Yetiştitilecek hu e- aen adam, bö.Y~. bir vaki* 
riklt nam&Zllll kıldı. Saray örtUlmüştft. 'Bff~sin göm1i Gn- meseleleri etrafında vekaletlere iT şuba açaca'k ,.;.;tınenıer. 8 .. :.-1.-.;.11 .. ~-her kadar ,,.anar. Şü.pM. yolıblr 
bp181D1 açarak Vltnff"lıklannı lata ku'lmmı:e id!. izahat ...,._,. .. ktir. Koca MusUıf:ıpapda Ali Jl'a. Şehrimi& P.. T. T. Müdürl"""' oe- 1'1.:Cl ÇU:f/IÇ ucnı ı İD8an :r.JL..aı. '--d ,J--- .a"'-~ _ _, di Ga'-·- • ._ ....... ,... '"· h~u . d Ben1 1s ail ~ oldaklan için obalıı.1ın hayatına ı~~n '"':'9- -= er v sık"-~ ,,_dalla ..,;-.,-yil ve .ft.ilun;\. 'C"'.en ' mta kulesi- \ralive u-lodiye reıs· ·mm· . sey• ~J\ rma ."1,Uesm e i m so- ebnüen lüzmn üzerine Onı'ver- -y ~ ı....:.. ._,_. ____ , 

cu ~ -.1 .:1-... ...1..4- ~~ ~ a. - d . 'Lr" -~ •• - - uyacak, aşiret ~ocuk ve ergı'n- -1 ö ---- ~-bağırdı: 'De ~.uı.u . .ı.~Utsüz l"e hami h:ıtı d .. rt_.iin kadar devam ed• Aagın a .uuseyinin uwaungu 5 8itede bir poeta te1grat ~ leıinin eğitmeni olacaktır. - M1m laedıri. 2-.Ziil. ffll'll 
- B!re lıahller din ve millet bir eür'etle 'kent:f Pti bo~uğa. ısa- ce.Ktir. numaralı evde ya.ngm ~- açılmasını düj~. Bu lük kederi, 3U)ksulhdt kederi. 

dUsn>am reziller .. ' Buyurun!.. wrdn. Kuvevtli koilariyle ka- Altm yerine gOmücı Ev e'jyalarla birlikte yanmıştır. At•liUBta e.Iikadarl&ria temaslar ....... Fuar• r~ıik kederi, baJriki .-.it 111aıı-g 
y eniçeıril«', küçiik lf urM!m mıtlarmı 'Vlt?"Up idan edeftek yiiz t -. Bu esnada Hili-:cyinin kansı Ha- .)'&pllmaktadl.r. ıııuvaff~ik lreaer.i. 

Jnünde Hafız pa.pnm üzerine binlerce ha1kın güderi ve lbaş- yutturmuşlar tice ile kızı Sclıme muht.eli{ 'Y«'- JliCer tuaftan iğ:rendij:;ıimi- llaz•rl•klar• ..ıdırdılar .. Hafız paşa, ymn- lan üzennden BfJ'Yrederek Us- 'Sm'ıluı.ır.1$:ın 'felı.rimbe reliP !erinden ağır surette yaııank • cöre .Bey.wttaki Posta, tel- İzmir, (Yeni Sabah) _ 942 Bu gibi 'kederler. iruıana ıı.JjtlariyJe bir kaç yc-niçerinin ki.1darda Aşıklar meydanına Beyqglıııı.d:! H~Tıyel ca.ddesııı- Ha:sckihastıah:ancsine kaldınl- graf ıllbesi hem küçük , • .e hem Fuar lıazırlıklu.rı bc:.şlaıru~tır. Bu IŞ\ln gibi tesir eder. Vi.\cudn ~ 
9)Desini kırdı, yere dilşürdU. Ve ı. .... ıu. de otut'an Y wıus sokakta geo- mışlardıı:. de gayri ııahhi bir ...;y- <ıl· ııencki Fuarda birı:ok yesıiiik:or i<in kemirir. Bu gibi ıleıiu dl 
bu soylUZlaria döriiferek ıbaşını lt,te dUtıyada hav&dalı uçan mekte ikm &.tine çıkon ild P- Her iki yar.alı .da .aldıklan .. duğundan Beyazıt po11tahaııeai ır;örülecektir. Fuarın mükemmel şünceler, ked~rler insanlJl Yerdı. 1 ilk Türk Ahmet ef eındidir. Tıı.rfu. lııs t.-ırı:W.r..da.n kendisme 50 li- ğır yaralardan dolayı dün bu- için n1ü:ııaq> bir bilUL 'Yapılınuı bir eser olması için zengin bir ıuni ainir ffiPrKeZl<>.rini y 

.l! te Suit11n Murad, Wıta !erimiz ona Henrl'en likabmı raya. i a:t'.;m .aa.t!lmıp. Yun?JS lund klan hastahanede ' vefat na Jcarar veriklıiftir. Yapıkıcak faaliyet programı hazırlanmak-' bıtireu zel irli bir kurt gibi sıktığı zaman ve kiıçük yaşta ~_ leT. altınbrı aldıktt n soma. bunla- etm • ., erdir. olan yeni binaıun Beyazıt mey- ta~.ır. Tilıki.yedeki ticaret o<la- :Du cihetle. soı;'lı'k kanb da 
bu gıbi vak'alarla karşılaştı. :ı.·a- Dordttnd\ M~d. Alımet -e- nn albn st!yun,. ba.tıı ılmış gi- • ı c daamın .ta.mM.uen açılmasından lanuıın ve sanayi müesscselcıi- 1 mak, .a.ldırnıama.k, 11natma.k 
kJtt, kudretı ı oldugu içın bir fendiye ih n -e-y~ii. Fn1rnt bu mi.il çe}Tok ol~l&~ anlanut- Ti t k.a. •-t• t :aora esas yeri tayin edilerek nin tamamen Fuara i. tirak.leri- zımdır. Gençlik çağlo.r.wda 
tel' yapa.m yordu. iluıan ve ta!\diri çok BÜrmedi. tır. Ywms derhal zabıtaya ha· care Ye ..., 1 e nıese· ~a&am ve 1DOdem bir Wna :niıı temini için yruo.ıda Ticaret ,gibi .kederleri l&afifletmok .. Çünkıi valdmi megbw Kö- Halk, Alımet efendıY• bu u· bor vermlşl:lr. Meçbııl tahıalar lesi etrafında izahat btedi yapılacakbr. ve lktıııat VekôıeU.ri nezdinde bülllJı almak ı;ok defa m·'ıu 
.. rı Sultanın hhnayesi ve hiıki· çuşta:a eonra tama.m1ylc t.mb- aranin:ıktac!..ır. Ticaret Vekaleti İstanbul et tefebbliaa.tta bulunulacM.klır. dür. El erir Jti her &'"\C: ~ 
lll .7eti altında idi. büt ~der eldttlar. Cocuğıl dmı- Tütii• satıtlan kJUı ve seba.th .olsun F.aka.t 

Dönlimcü Murad, bir b.ç.ee- )'-"Ul ~ .. r, çr.lak ve çnrpJk L-okatıta1arda y~mek me!:elcsi etrı•10da Belediye Ataşehirde ihtikar .lılann, il tiyarların çok ain' 
ne sonra, dev cü.e ve zorbuu ıalan' r, bm biı 1 'r>ği bul n:ı.ıı· 1e~hiri Martt ... n ıtibaren Riyasetinden mufassal bir ra.- Ege .ftavzasında bu ,,ıhn ti- vakalan ktin de Allah imdaJlannay 
bir delikanlı ohn tu. .lar Hezarfen A mst cfencJinirı ~ por istrmıştir. Vtkalet son gfüı tfın mahsulü .sab§ı bitmek ii· Jn.11 olswı. 

Me bur 'Ye h" i mutlak 
0

_ evını doldt.ır.rp bOf;:ıltmıı.,~ baş yasak edı di lerde et fiyathrmın ı;ehrimizde seredir. Alaşehir, (Yeni Sa.hah) ıa.n KÖtiOm sultanı, saraydın ._~w!u. Os:.;a.nlı faıpara.torl ı - Belecr) e umumi mecliainin ini olarak fırJ:ımuım f!llLYanı 1 Piyasada mevcut tütUnlerm ~00 tenekeden fazla gazı yiık-
det ve re.feyJeyerek devlet isle- g nuıı her t r.af,nclan yıızle:ı'C"! ]d'.ı{ant.ıl rın so .. mga. bakan cep- hayı et görmektedir. Beledtye ri- kısmı küllisi 11atılmıt bahınma.k aek fiyatla satbl~lan tetıbit edi- .._,..,..,.,,...._,-.,.~'VV'--~,.,,._.,,. 
rini bir an ıçi.wle el~ aldı. :. l h~l.it Abrne~ efcooıye gelip dilek· he camekünlaı:ın ı yem k teşhi- yaseti bu hususta hazırla.dıKı tadır. len bayi Hfumli beleclıye zabıta Adana 'da 

Entrikalar çeYiren ve ye.niçeri !e~ı?~ sah4f• omuı.k aevdasına .rini yasak eden bir karar ka- raporu yakında Ticaret Vek:.ı. ı Diğer taraftan Karadeniz ti- i-:nirl Akif ile Sarıgö den ba:ll-
lerle bir olarak ortalığı yağma- duşnil..-. imi et· ni yazınıııtıJ<. l•:ıranıı tine glinderecolı:tir. tün f>iyasası da yarın açılacak. ı.aı Ahmet uliye c za uıahke- Fare mOcadmsl 
ya ve ihtilale veren meşhur "Ye-1 AJımet efendi, kutbu zrman .tatbik tarihi b lediye dı:umi en- Dit>er t!ır.aft&D Belediye tktı- tır. Oğresıildiğine göre Karode- ~·ne verilmi~lerdir. Adana, {Yeni Sabü) _ ~ ziriazım Reoep pa.,ayı Iıtmdi e- olmuştu. O cleft.c-e kuvve:t. ;,ı; cumcni tarafından tet>bit olun • 88d Mudürlügilne gelen haberle nlz havzası da bu sene gayet iyi Mahkemede bircok sabitler li B F.ai::k "O at.ün yamnWı. Zir 
liyie keshııerdi. o.dan l:SOlll'a da ltudret iktisap etmitti ki, cı-r- m ktadır. Buyuk bir ihtimale re nazaran yakında Ka.radmiz ttitL\:ı ydiıtirmifjtir' Pıyasanm dinlenmiş'"..ir. Suçlular te•kif e- !'e Mücadele mi.iaürlcriyle 
önilııe gelen yeWç ri 'ZOrba.sını düncü Stıltatı lthr9Chn kudret nazaran 1 m::ırttı.n ıtibaren 1o- mıntakas,ndan ~i.18 tok •ormal bir §ekiJde açılacağı tı- -c:h11T'i.c;lerdir. çi brlığinden bır :miimcS!Ül 
kesti. ve hikimıyeU .»0lda sıfır biı· bntalarda. yemek tetlıiri 7.aaak 1 m· tarda kas::ı.phk hayvan gele- mit edı1nıe-ktedir. lzmit'de yeni talebe duğu halde civardaki hub 

Dördii:ncii Murad devri. peh- yordu. edı1ece tır. cektir. Bir kaç güne :kadaı- ilk 
1 

Tramvaya atlamış tarlelarnıa g:itr.ıif .fare nm~ 
Jlvanhk Ye spor tarihimizin en Nihayet dönfllncll Murad, Ah Bir otoCMtltll P t' o r.ık 5 00 baı lm)'Wl . • . yurüan tesis olunacak deJ şekilleri ve ııet.ioeler.ı 
r.engin devirierinden biridir. met ~fendiıı bu kooretiııi çeke· kazı gelmesi beklcnmakted.ir. 1 d~:1::.!~= ~~~- lzmir, (Yeni Sabah) - TUrlc kında tetkikierde mlumma 

Çunkil denin padiphı ralit- O: ~-Onu bir .f!S1°'fe ~!ncliıerek M:.- 11::.-...a-ı~ 71...._ şındaki Hayri dün J{nn çe. me- 1.\aarif Cemlyeti tarafından şen- Zehirli yemlerin muht.eli 
iliş bir pehlıva.n., 

1
yi bır güreşçi gizlice ~ yıre. sürdu. .. .. &pntaga Vali konağı cadde-~ ___..A .,,- de Emin .. ·· gelmekte 1 rimtz1.le tesis olunacak kız ve kHleriyle ~ Hara g.aalı fite 

w ıyi bir günc'ıi idi Bu sebeple .AJ:mct efendi, m:nf:ası o~n sinde Şir n ap rtım nmda. otu- eek DUMldıeMI 1~3 num°:raı~ ve vM.m.an s°e~ e·kck talebe yurdlannın yerle- riyk yapılan bu aü<md l 
onun devrinde pek namdar pdı- Cezay.ı.rde vefat ebru tır. Turk ran 15 yl!.Şlnd ki Ali dün,, Par- kaçırıyorlaPlaif ırin idaresindeki tı'alllvay ıa.roba-1 :ri t sb~t edilme~tedir. Kültür- Ç(>k iyi neticeler .almdığıı g 
Jivanlıar' ~- ;pchUvanük taribln n bedenen v.e ::r.U:.~~~~~fir cıı: Dün Yunan bandıraJı llarl- 91na atlamak ~tan.iftir. Birdell- j .ııru k cıvarındaki. arsada erkek m~ııtıir. 

Bu namdar pehlivanlardan bi- fi~ en mütekimıl bir ~d!- geçmek lsterkcn şoför .. lehmo::t 'Ytı vaptıriyle şehrim.izden mil- bire muvazcncsmi kaybeden ~ı ?l' ~:ur~unun ııışası muvafık M delcvc esaslı aarette 
ri de pehlivan Ahmet efendidir. ~Jeti~~~~ eyJemiA., Ozkanın idareeıııdeki 609 nu- rum. miktard:ı. yiyecek madde.i Hayri clü.,.cımiış ve sol ayağı la- -"

1
1 ulmı: tur.. . vanı edilmektedir. 

Pehlivan Ahmet efendi, Dör - mar.alı hus3i otomobilin çarp- kaçırıklı<Yı gümrük muhafaza nlınıştır. Yaralı derhal Beyoğ- Bcledıye rıvasetl ıle bu hu-· 
düııeü Sultaa Murad clevrinin ffeJyacının katili masiyle nğır yaralanmıştır. AJi teFtlt ıa.tı~a bıldirlhni§tir. Gemi- lu ha.sl:a.h!lnesine kaldınlmJitır. .s~ısta temaslara başlanmıstır. 
han fikren ve hem de bedenen Beyoğlu lıaatah::ı.nOfline kaıdınl.- de yapılan araştırma neticesinde K k Kız talebe yurdunun da Ka.rata,ş 
\eldl.mül etmit bir phaiye:l:idir. Galatada Necatibey eadde • t s . f bazı yiyecek maddeleri bul""'- O muş sucuk ~~~. ~lmilizktedi~lıçesinde iııpsı 

Ahmet efendi, o derece kuv- sinde 239 numaralı dükkanda llllf! ır4 uçnı ' 0 ar yakaJanmıı :;t s 1 ı n I& nda -.- sat ~~u e · r ' 
vetli kollara ve vUcu.a- ma1

111
- ıa. ı ık 'lehm t n· 'V8 ta.hl.tik:rta ba§lanmı. tır. mu< ur. uç u ara-ı b.- ıy.urmuı · !o'n&aıdaki Virjil Öıııb&har, :...ı: "1r: '--•.ı. • Ui.lo cA 11e vacı ı ynp:m • ., c uı- ınunı tıklbata .~tir • ı Kasnnpasada Atik Tersano •Hı mu lakta aUAm .kav.arak ,.;..n ıua -. arımı --..ur&gı l'e sa- ci boğarak öldüren Vehbi Enden görülmemi~ olduğu gıbi yap11an * Diln B~zı.l y _v.apur kum-' caddesinde 85 numaralı dükkan nekcle:'İtlln U~-dili; --:"'r ~~:v:ı.rd~~~~rzteriL Ha~= 'erin duruşmasına dün 1ktmcti keşif ııetıcesiııde -dükkana f!N· ranyasına .ait J?og~ wıpuııa da bakkallık yapan 'Mehmet' * Dcsiktar.ta Dılamur cad· Sol kolun-- ~ .. - ..... •--:n:·ı lilil _ _.. 

- K..--.a .M,ö -.ğır :ecu malıkeıınMi»de devwı 11elden saklanarak geoe çıbp tay'falanndan ruzeıı Yun ı ş··k .. k des • .nde ıe6 numaralı dükimda - u-........ •~u 
Sultan Mm ddaıı dahi beş on edilmı tir. l4elunedi boğdn-u h ~kındaki · . ue - u ru okmq BUCuk sattığın- v.e (~alatada. Alıpaşa Değirmen ''&1

1
1 1htiyar iitli Çocuk h.W..,.:• 

okk ~ fazla gürz kaldınp savn - Tabıbi aclünin verdiği rapor iddlıw:uc. da. varit ıoılmadlğı -- bik pamukla .. veu:eldi kumq dan ya;..ltalanarr.k adliyeye tcs- ıt0k •;. :nda 3 .numaralı evde dün Jıanottine ık&ldırılmıfbr rdu -ı-• · d ...... ı.. .. k if 1.,.,.,1 t D kacınr.ken gumr muhaf ~ liin edilmişür. Suçlu dünkü du- soba l<urumlan tutuşmak sure- ·-----·----•• 
runo· r~ı..cı ıı-~. & ...__ ..._ vrao.= ~'-=·~·'r·.~ eş *'91 mı§ ır. urugma. :phitleria memurları taı·afındaıı yahlan-j ruşması neticesinde 3 gu··n hapıs· 

- ııırau .AUJlllCL ..... r-·- ua .....,.... diolenmerai içia bqka .aüne m-ı -·- Yunus hakkında 1.--·· 5 ı· tile ~;P..ngın çıkmıştır_ Her n~i 
fendıyi bilırdi. I~d inden larv- Suçluda 'lliçwrdclilııt alameti nlnlım&f'ır. "D ™09oı.a& • .-- ırı par.a. cezasına mallriım e-ı yan~ın .da itfa.iye tarafmaan 
vetli olmasına. üzülnıekle bera- ni takibat ha: l.ımıitır. dilmi5tir. s·.mu~irülmüfi;ür. 
ber, rakiltinenıhsnt'Tel"mekten '!!:::::~~~==::::~====~~!!~!'!!!!!!~!!!~~~~~~!!!!~!!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;~~~~~~ 
çekinmezdi. Bunu lteşfettlkleri ta'kdirde 

Bfr gün Ahmet efendi, timse- tehlie,t kökinde.lı yok etmek 
llln akbna ı:atınedik .bir işe te- mimldindfl. Kadınnı öldürül
febbtla etti. KoUanmn Jwwetine meei ile her teY yoluna gimıif 
giıvenerek bnatlanıp hua.lar- olm'dn. c.Iıl:lıra lıay&tlu'ma 
da. uçmak aevduuıa diiştü. bağı§ladı: 

Ahmet efendi, fikri.Dl kimse- - Pe.kill, dedi. Sizi atqe 
ye ~ıodi. lUlıUann tak1hr attırmaktan ~. muna 
tRreır kanat yaptı. Vıe bu kamt- dokuz ay zatfıncla bir .çare b'lll&
lan göğsünden ve sırtından maz.sanız gazabıedan 1mrtu1 .. 
bağlar bır bale getirdi. Gir>ire 
Okmeydanına gidıp Namaz -
gimn m1nberi ür.erbıe ~ 
dUzgk llıtJkametme doğru kot 
luıv •etiyle uçma. tecrübelerine 
bu/ladı. 

Ahmet cf endl, uçuş tecriibe -
]erini gün~,. arttırdı. Ve 
kol kanatl~ı ymiden yeniye 
tclco:nmu! ettirdL Uçuşlarında 
ıııunaff'a.k okluğunu gör.Uıace hal 
b tu auretle iWnd bulundu: 

• - Okmeydanı Namugah 
mnhallinden Piy le üzerine ve 
l< !'1~ doğnı ~ 
iu:ı-.. 

Ahmet efeaatnm pehllvaabğı 
ftu. Onu 1st::ı.n u1 :ı. tam. 

&il yokt . Her es o un ba
lırlığın , bab yi ·tliğinc mef

u du .• Balk, Ahmet efendi har 

•• gsmu;. 
Cadılar, uzun ömUrler temen-

Ai ederek oradaa nynldılar. Fi
ravwı da Nıl nehr.i iir.eı'iııde1d 
köfküne döndü.. Ba§Vezir 81-
maııa me&eleyi JUılattı. mm.an. 
Fıravunu teselli etmek lzwnuna 
-du~: • 

- Üzülmeyin sultanım, d• 
dl .. eadılarumz, B8.ll'a.tlaruwı eh
li msa,nlardır. Her halde buna 
bir çare .bulurlar. Şayet yfae 
muvaffak -olamazlarsa o .zaman 
aize çocuğun me:> dana çıkarılıp 
6ldürülmesi, için bir çare tavsi
ye ederler. 

* Cadılal', geceyi gUndil7.e o. 
tarak tam dokuz ay çalıştılar .. 
On cian sonra dünyaya eleoeil 
muhakkak o1la ~ anuı-

Jll, ba'basım bulamadılar. Bun
dan ümıtlerlni kesince gök yü
zünü tetkııt etmeğe baeladılar • 
Son ümitleri gok yül.ınde ıdi 
Milyarlarca yıldızın arasında 
Musa'nm yıldıanı arıyorlardı. 
Bu yıldızı gördaıkleri takdirde, 
vm,.ıt bndileri için de, Fira
vun için de iyi olmıyacaktı. 

Vaziyet llendileri için iyi olJm. 
yacaktı; çünkil Firavun, o ço
cuğun doğırıaana maru olama
dıldarı içm hepsini öldllrtecek· 
ti. 

Vaziyet Firavun için iyi ohnı
yacaktı; ÇünkU o çocuğun dün
yaya gelmesi demek, FiravunU!l 
ileride saltana.ta veda etmesi 
demekti 

Fakat Cadılar, Firavunun ı. 
tikbalindcn ziyade, kendıhavat
larını düşünüyorlardı. Dokuz &J 

ewel ana. rahmine dtlşmmlne 
mWıi olamadılkarı, dokuz aydaa 
beri .de, ann. ve bal>umı bul&
madıklan bir çocuk yüzünden 
cellat satın a.ıtmd:ı can venoek 
illtmdyarlardı. Bele .......... 
mayı kat'iyen arzu etmiyorlar
dı. Diri diri at.ete atdma.k1a 
daha feci bir ölöm olamadı. 

Cadıların biitüD 'tememilert 
gC-& yüzüne o uğursuz yıldızuı 
dü 1meme8i idi. Böy'e bir yıldu 
göı unedikleri takdirde tehlike
nin Lcrtaraf edildiğine ina:ıa· 
cak~ar ve blttabi çok sevine. ek 
lerdi. Finnun, o zaman kendi
lcı ine kim bilir ne büy'llk ihsan 
larda bulunacaktı ? Fakat o u
ğtın:..ız vıldızın gök yuzüne düs
tıı;:;ııırı eördükleri takdirde o. 
1Dl11.leriııin 'tlibDdiğine kanaat 
getirecekler ve nihayet kelle&.-

nni lcoltuklanna atarak Pirııvu 
nun hlızuruna. gıdecek1er, mc
§ıum lıaberi verdikten sonra 
ceJladbmn önünde diz çökeceK
ler, yahut diri diri a~ atı~ 
caklardı. Bu illi ilıtimaJia jkiilıi 
de m 1 • ~i ; ikisinin de ucunda 
ohi.uı .. 

Gli.nil ri :köttl l'Uyalar gl>-
rerck uyuma'.k, geoeleri bütlı~ 
dikkat ve mehnretleri ile ~ 
)-ü..-:ünü tetkik etmek iizcre do
kuz gece çalıştılar. Semada hiç 
bir gavri tabiilik göremediler. 
Pınl nınl parlayan milyarhrra 
yıldızla 1aeRnerı gök yüzün.il tet 
lcike .koyuldular. Gece yarı ın
dan sonraya kadar bir de.-;.i ik· 
lik göremediler. Bu ndioedeıa 
p k mf"mnun o1dular. Kendi 
keı:ıdilerwe: 

- Her halde §imdiye ka<lar 
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Sftft1ıına, sayı iistün1üğüne ve malıaretine güvenen 
tarafın insiyatifi ele alacağında .şüphe )oktur 

,_ _____ , Yazan: Erin~kfi General Kemal Koçer 1------• 
Rommet bNıtlertntıı çe. 

Mhnekte oldnklan hiJdjrildi .son 
ra, bu haberler yalanlandı.' Son 
ıge1eıı ajımdaı' çekilişi gerçe!it· 
leştirdiler. Mihver eıffıeıpwıun 
IDeVllil bir çetr.ilme JllllPIDUI 
mubtılllıeldir, fa.Jm.. bu CiJılşile
~ek tc~eb»üs için karar verdire
m .... 

l.liıtWilt ordunun bu muvak
kat tcc!bire cm tiracaat etmesı.ı de 
aş, ğıdaki sebepler hatıra gcle
bilir: 

a) IJ:ıreket UssUnden uıkala
eılmıştır. ikmalde zorlukhı" 
Yardır .1\raai ve hava vazıyt-.tleri 
llu r.orhtklat'ı arttınnaktadrr, 

b) lıeriltre aokulan ordu, ta
~ P'"'MMll'ıt. mç değilae hü
Jilk kuvv.etıer karşısuıda dura
cak ve 11lir kli muharebelerde 
bc-slcnecek bir kudrette bulun 
malıdır, 

.c) Bir ()Na im almak .için 
werHıey"1ı1l:r' 

d) T.aamumnu ileriere doğ
ru götünnek isteyen bır ordu, 
~ ciden bir ikmele muhtaç -
ar. lC.el, ava, il.ele deeiz vaziye
-ti 1Mi ÜIÜJMS .JıaqıDe'118lldlt , 

-e) Mil-a. utakv·)'e ~d lıuek 
teclir, Usleri · yaktnJıir, kQl.ıy
hkla ikaal m&ln'arı buhıl.Ji r, 
llatta ~ ıttikçe .k \'V .. ie
*Mitir ve ..U.tabıllem SM uzwne
arle deatıekl bilir. 

tim gn.e.eme,erııerin, bareket 
ve maııev.ra .ka.bil.iyetler.lı:ıden ,is
tifade ederek, arazi bırakmakla 
aıyı ftıııak yolunu 1:uttukları p.. 
rlilmektedir. ~ orduaı, 
oynaklık. ve .ataklık glW V&Slf
lardan ~ yeryer Je
ııildi ve ldltieler iıalinde eılirler 
verd;. Rommel iee, kuvvet.lermi 
k ptırnıama:k, mraaı gelince sal
.clmm.Jf.c nıalıaret.i ile biatihi 
muvaffakıyette bir &mil oldu. 
Bugünl.il çckilıişindc .de İngiliz 
:muaarrhler "tuzak karma,, kur
nazlığı aramaktndırlar. Buna 
Almanlar "'yemleme,, de .derler. 

Bir taarnızun muv.a.ffalayete 
erdirilebilmeıııi için, her şeyden 
&ıce. -MWr ar W.tiiaii.ik -ıart 
olduğww Libyadaki .med v.e ce
zirler meydana koymuştur. Bin 
bir güçliikler :arzeden ~ .. llerde, 
muharebenin her safl asında 
ceplleııin beelenaesi ilk dilfünü:. 
leeek bir meeeledir. ııi\uchin bek 
ordwıumm ric~taadati bir mühim sebebin de Haın&lde uğr&dı_ğı 
,güçlükler .olduğunu İngiliz ba
smıııdan ög reııiyonı&. .Milt'Yer 
otı<iuuwm da. bu gU~Ufü i&ti • 
.h&m ~ utuıanade. Oııılıa,,..u
ğu ıid~.ediliyor. öbür )Jtlndan, 
hlgü12 ordusu, bu def.a, ileriye 

Dokum Blitiıın bu .miUiMzalara rağ 
.._ llommel, taarrl ... ga)esi 
~p .._.Ledir ve Mısır ~ir (BMMHifl l 1118de) 
ta rruz beklemelidir. yıllık muamelesi bir kaç milyon 

lngıliz ordusu-. gelince: lirayı aşan -kooperatifler vardır. 
•} lilıamı ikmalele :~-1i.lkle- Meleli Denizli ~--·atiflerinin .. ' :gal!t" ......... ~ 

ıft q"Nt&jı bir mrada Şimah ....elik muamelesi 1'2 - 1f) lllil
Afrika mesaai kesin bir sonu- yon Jıra arasındadır. Aynca 
• illağhmm,bdJr, Halk Bankası te111ti1Atı, kredi•-
·~ .Jıliallel' oNmtı yenilerek knmndan bu k~ -e

çekildiği bir demde kencliııc çe- ~slı yardımlarda bulunma.kta
kı dil?.en vennif, ve u nk da sa- dır. Şimdi Iktısad Vekaletinin 
Yh~' taze bir kuvvetin karşılık- varmak istediği HOn merhale, 

bır tarz.. çıkarmasuıa im- pamukkı teı:gihlan için tatbik 
:aan venn ti. G~cn zaman, ettiğı lbu miıhim usulü yünlü 
t 8~ taıatı:uz kabiliyetini 'Urt- ve ipekli el tsgi.hçılığma..da teş 
ıra;"Uir, mil etmek ve onları da teşkil~ 

bUc~:ıı~r • Libya smırlaru1da Iandırınaktır. Bu İ"İn tah~w-
y.,_ lb r ordu bulundnnnak, ku ıçin harekete gedlmiştir. Ha-

d. ma dettı§en iıarp vaziyetleri len tktısat Vekaletinde ~alış -
goz un~undunca, hoyurt makta olan ramuklu tezgah mı 
•kıb tl r ogur.ıbilır cünıenleıi mamulleri i"tandari
... ~) Lib. a muvar~ ·- ze etmek, ıtatışı teşkilitland
gını Sıng pur feıliıkwti p dırmak, pdiye kadar koopera
etınıştır. hfkan tauJııajye. ge- tJf baıieinde kalmıs olanl.an 4a 
nel durum an ınuztari ır kcao}?eraiif.e aza yapmaııc, kredi 

e) Uzak doğudaıı en ~ber- ~mi IJir esasa bağlaınıi1c 
ler, s Vindirici deflll rdir. Bir- feklindeki mesailerini bugiın ili 
nıanya, Avustraı>' topıaldan, tinfikleri tahlirde yann kongre 
neye nı 1 lursa olsun, m ; h.faa unıumi heyeti toplanacaktır. 
~ihrı ildir. Libyad ki Hibver AA.AA""'~"""~wvv-_ _..,__.. 
ik~ ri gün geçtik e kudret 
~sap etme~te ve teh idı: ı gös- Qa rpte 
ta-1 bllece

1 
k Bir duruma g rm k· 

sur er, 
f) A. de liz ~n\yeti Libya 1 . ) • 

tvıı nnın ve hava iısl~ıin"n el- ngiliz tayyare en 
ler ~und trulmalari ıl nlid·r- ~_._-nd delda.,.ını 

· uon.nm nın f et sala- ~ 
~l datd~. la ta, sıkı U<. bır vazi- bombal R(~ ar 

• 
g) Art 90n devnısiae y • 

:ı n kış, Afrika rl ri 1cin 
~ id f aatıP.r verir. Hon a 
t Parator ğuawı ta kalan 
~nnın, her tt. hl kc g ze 
h • eın:işletll ı Mihver 
tn~ p nnnn ba ına g~iril-

8 ıtr. 
da~ · a.abnmıa iki tarafın 
ta ınıuy tifi ele ~ta muz. 

r '9.ı~ . ta ça-
botau. ı.ı.,. _ _, ~··- '-'"'' te 
§e biise ~~ --uuaun AAi.-l • 
i rn klgırışeceğini anl0 mak 

«erektir ·~ bilmek 
~· 

• - tnuharel.elerinde Jrıttnte-=·= 
~kizin 4apo~yaya== 

J .. ondııa, 23 (~.) ~ .ıiaw 

1 
nazırJıgl puarteaı tebltğl: 

El'\lnbardı an servisine men
sup tayyareler, dtln gece, Al· 
mauyar.ın batı timalinde liman· 
lara "o diğer hedeflere hücum 
etn11şlcrd1r. Oırtand'da doklar 
bo"!'lbalamnışbr. Tayyarelerimiz 
den hiç biri noksan değildir. ,. 

Londra 23 (a.a.) - Pazarte
si g·~cE:si ~l?').liz hava lruvve~ri 
dü~man topraklan üzerine git
mi~IercJir. lngiltere üzerinde düR 
man hava faaliyetinde bulun • 
mamııştır. · vereceii cevap 

ıı.~. ~- ~~i!uı-;.,~~kyod&n 1ırp bam igtirtiUi 
r d eti tarafından '""P. 

le n ~ ~ hakk~nda tevdi edı 

eın ee ~~az h ~Umeti - Paheıtlarla işçiler 
ı ı ha kın~.J'QJK& gelip ,gelme .. 
~ ~ ':~n bir su:ıle yeni Wr t.efekkule f t r. cevap vcr-

Sözcü P<- ~ı izi . bağlanıyor 
~\le li'Utl _ ~jıtndiki .ah- 13elırrad, 23 (a.a.) -Bir Sırp 
.;,,r.ı lıaret lal ~~Y~ işbirlirt vUcuda getirilmesine 

it ettiğiı .ay~ aeag1nı dair ol~ak Sırp hükfuneti ta· 
Halkevieri ha: · rafından neşredilen karamame 

bOtQn y !.lrtt kYfamı Sırbistanda. tatbik mevkllne ko 
1 Ank a Utlandı nulmuştur. 
her ta:ar;., :".l Ca.a.) - Y.urdun 13Utün patronlarla işçllerl bir 
-de,~ an alıııan haberler- .aray.a. toplayan bu teşc.k!k:ül, iç
.,,uncu eri~ o- timai lıu.aunı .temin 8'1aoek, ,if 
• "'"l sa.J~~ll. dün lıalkev- Terenıerle tılçller crasında bir 

le ..._.__ ~ı:!a bftyilk bir tö- ttimıı.d ve mı1'.Yl§ havası .Yarata 
. -.. ı.ıanaıtı btıdirihnekte- caktır. 13u yeni te§ekkMe hü
~- klimet tarafından tayin edilen 
-.:-·~ ~ --~ ile "-!- bir ihtiyarlar mecliai başkanhk 

8 
.._ Cthnbwriyeı Halk edecektir. 

n Genel Seltretermin m1 - Sım 'bamn1 lm yeni ~kkWU 
radyodan dini · '11ll'DIDUSliyetle k l akta ve 

.. ~11111-.nı111!!.a11 .. rıtrılifcollarmın k?!'1 i ı· ai, ılrtısadi.ıve m ll hayatın 
-- -..1@ mıı ~ ~ armda yenı bir 'OYlqll§ ola.-

raJO. vasıflandırmaktadır. 

4oğnı adnnlllr atmak mecburi· 
y~ hlıhındıığa•nıı müdriktir. 

Resmi ağızlardan Mısır ordu
su kuwıetinde BritaqyalUarın, 
garezkir iddialar hilifuıa, çok
lnğu tePtl ettikleri i§idildiğine 

~ makine -~ dikkati 
dlip bir 'llliktara .ardığı anla· 
§ilmaktn:dır. Artık, Libya ha
reketi~ rinhı ölçitsünil tayin ede
cek Jurvetler de bu ateş cilıula
ı-ı ohnak ioabed1yC11". 

Oynak bir mudaf aa tertibini 
te!'cih eden taraf, ınüs :alızar 
manzumelerin o fışkıraCt!.ğı a
teşlere de dayanabileecklerdır. 
Son hadisder, topçelter vasıta
ların rGlüne ~ıymet ?erilmesini 
öğrettiler. Yeni İngiliz taWcla -
rının ve tank savar •ilihl:...rmın 
8atünWğii -de tıcnıiıı edilmek
tedir 

OyJe görilnfb'or, -Mr ıteydan 
~ ilir yelli "8a1a 'Ve 
yeni sili.hın meydan okuyufWla 
innruiınyor. .&MiıhiM., v.asıtası
na, sayı üstUnl\tG'ilne ve _e\lk ıve 
idaıe ~ ~e:neıı tara
fın -..,.tıifi ele alaoağını, an
cak hiç birıot'G'IMW!l "Dimyata 
pirince «i*rken cv.cield .lmlgur
;dan Dhlu~, ıaMtma.kta-
yız. 

Sa 

Cemmia Tahnı?a 
~eli'i Ameı-ikada 
iyi karşılanmadı 
Vqt~ "28 (ıa.a.) - 'Bura· 

daki resmi mahfiller, Victıy hü
kfuneti filosunun ve i>1lhassa. 
Ceaaıinlen To!lloına. plen Dan -
kel'k mrbhlanın haNlı;ltı bak .. 
kında endişe göetermek1ıedir. 

M. Sıımner Welles, ~ ha· 
9D .t.plantısında, Birleşik Allı~

rlkımın Fransız hükfunetinin 
gemilerinin kentrcliınü idame 
ve muhafaza ettigine kuvvetle 
kani olmak mak adiyle li'ransız 
filosunun durumunu büyük bir 
dikkaUe takip -emtektıe tnıltın
duğ-..ınu söylemiştir. 

• 
lngiliz 

kalı ·nesinde 
(Beperah ı laeWe) 

getirilmiştir. Şimdiye kadar bu 
maılwmı Jılgal etmiş olan bu zat 
kabineye giren ilk daimi memur 
dur. 

lwiargessondan başka kabine
den uzakla. tırıla.n diğer nazır
lar şunlardır: 

Devlet .nazın Greeınf4>0d, na
fıa nazın ve B. B. C. nin (İngi· 
1iz radyosu) e8ki dir.ektörü Lord 
Reith, milstemleke sekreteri 
lord Moyne He istihsallt nazın 
Moore Hrabazon. 

• ..,. .... llötıl:'eMI 

Londra, 23 (a.a.) - Gaze
teler, yeni harbiye nazırını mem 
nuniyetle karşılamışlardır. Daily 
Heı:&l, e&ki har.biye nuınnm 
ziı.f göstermiş olduğunu kaydet
mekl\.>Jir. 

.ı>.N.a. ye p... 
BerHn, 23 (a.a.) -DN.B. a

jansı ,h\gfliz kabinesindeki tadi
lltm şaşılaca!k bir hidise olma
dığını bildlmnektedir. 
~l ._Y)'IU'e JmaUUı 

.-nmıı sözleri 

J;mdJ'a. 28 ~a.a.) - Retıter 
bildirıyor: 

Tay'{are imalatı yeni na'tln 
-albo}· lieweDyn, tana-re fabri
'irataTl t3Çlterine gönderdiği me 
ajda ~lan llive etmiştir: 

""BUyuk Britanya muharebe
si et:ki-ıhle ntsbetle geniş btl' 
ölçl\de ve istediği dakikada ba' 
byabUtr.,, 

Nazır. işc;Uerden fazla tma. • 
15.t ~in j?'ayreUerini arttırmala. • 
nnı istemiŞtir. . 

M••elf&I Keltel 
......... !U 
Bt-Mısıaw.. '23 (a.a.) - !Al • 

m:m ordusu genetkurmay oaş- 1 
:lı':ını mareşal Ke.i~ l, Slovak hil· ı 
kü.'ll~f in daveti tizcrı e bu u
i>ah lh'atisla aya g lmıst+ı-

mz ..... F 

Pasifik'ie 
<•ı tarafı 1 inci eayfada) 

1Wtwnk .liindist:amlMla 
Dünirli Felemenk tebltğindo 

IJlll1lar yazılıdır. "~apon t:aY)lA
rcleri Cavada bir çok hava -
]anlarını bmıba a mitra'. 
at~ tutmak llU1"etile mn 
ıcce faaliyet aarfetmiflertlir. 
Bata~..fl civanndaki Ojojakar.ta 
"Baitenmrg, Sarabaya '9e Ma· 
ling bava mey.dmılarma biicum 
ctJni ler ve bazı haaarlara se
bebiyet. v.ermtuıerdir. ~are
liı.rim~in Palembang civarmda· 
ki düşman hedetlerine ar.ı 
yaptıkları hUcumlar mesnnımi
yet \"Cricidir. 

Res..nen h<t her wıildiğine gö 
re, Ba!j adasına asker çıkarma· 

---00--

IAebus seçimini Veft 
:partisinin -kazanacatı 
muhakkaK görülü~or 
Kahire, ~ (a.a.) - N ahas 

paşanın ve Veft partisinin iktı
dar mev iae .gemıeai Üllel'me 
diğer pa.rt.Uer 2 martta yapıla.
ca:k .-.. .._-;•mıı ~t «· 
ın.çğe .&arar v~~lerdir. ~
lan miizakneler ıonıında bu 
paTtinia mubalef et putBerinıe 
70 :..-e _müiıtakillen! 33 llllbus
llik t.aklifi .Rbu} ıadjlıpemiftir. 

Her ne olursa. olsun Veft. parti
sin n ekseriyet k:ızan4L~ '21 mu-ı 
lı t~ur. 

ğa muvsı.ffn~ olan Japo!1 kı?-ln· Çn-... Kay- Şek'•n 
rı adanın hır kısmını ıst li et~ g.-

ınifıkr ve bava alanını el J?: ir 1 
mtsJerC'ir. Buna mukabil lap•m ziyareti etrafında 
donaumn .. a karşı yapılan müt.· _..;;.... _________ _ 
tcfik 'dt'nfa ve hava 'taaTrU7.ll 

~ -.nı"8.fiakiyetli o!mll3 ve "?~ 
li civarında bir tek Jıatp ~ rm~ı 

··talea1ar 
veya t'tl'i!ltı kalma.ınu;tır. Bu ınu Cbanghai, 23 (a.ıa.) - D. 
htlre~rde en .a~ jört je.p ... n NJ3.: Lan • .K.."\y - Şekin ıaeyahn
~ lıa:tınıd m l4 veya 1 ı; ti, I.IiÜctistamn, siya.aı §3.hsiyet
gemitılin hasara ~ı Len leri ıize ·n ie ıçok ba§ka başka. 
.dradan l>ıidn-ıliyor. Bu -.lillna· akaülintt: .er yapmıştır. Yeni 
ta ı.;-re milttefüderin ,.:Ioız bir ...Deütidm bildirildiğıne göre, le
ınuhrip kayıbı vardır. BuDa. mu lim .Hind -birliği reıai Jiaua, 
:kabil :!RP<mtann bh' kı~uvnzör>l Çaaı - .Kay - Şek'in.Hind mese
l!a1mıs, be~ kruv.&BÖI' -.am 11~ .lı.1rine rniidahalesi, Jiliyaai du-1 
ranm;, avr~ca .ikim~ aför rum hakkında. hiçbir anlaYJ§ 1 
bombalar isabet.ile 1wwıa ıağra me\'cnt bulunmadığını ve budu 
mmtır. nmmn bilams ~yri tlliBa:id • 

Pasifik c1oğ\ı cenu\ıu nntte rıiık:.ı:i e.iilmesi ıblmgeldiğini 
fik bM lmmandmıhğmm teali· aö~ l"miştir. 
ğL'1~e ~eniliYor ki: Jin.-ıa ,eğer 'Çan - Xay - Şek 

•Bomba tayyarelerimiz jat:Wı :mili;iünıan menfaatlerine p,ykı
ların isgali altında. bulunan De..-ı 1 rı menfaatleri müdafaa edecek 
passr tayya:re .a'anım yaıi Jl olursa lıuııun müessif bir hal 
1:.ot klamıcı.lar "e B:mlla ttmH.- olac:ığını söylemi tır. Hind mıl
nma yallllan pike 1rlcum~da llyetçileri reisi Sır Tej Badahllr 
1(\ bin tonilit:ods.n futa .hscim- Sparu, Can - Kay Şekin lngil
de bir ticaret -gemisine isabet tereye müraca tinin beyhude 
kav :.Ohmmuş ve gemi ~nar bıi!" ohnıaya.cğlm ve Bindı tanın 
gekilde blralal11t1ırt:Ir. hakiki bir sıyast hurriyete ka· 

AVUS'l'RAI.ftllA Vt.Wacajmı söylemi~. 
A~n"8f"nı.1ya hava kuY'veflari- -----------

ııin kbliğinde dtiiıwlft y i 
İskenderige 

ön inde 
Güıe lbıe:ııLıde MVll •:llidiJetıia
de bulıınduöu b:ıd"rili\CQ!'. Ne•
yorktan ~ki kmerik aı 
a;anla rı AVU11tTalyatı nift'him bh' 
.ruwn ifadesine attan au ıaaı· -
rr':ltl v1>riyorfor: "JaPQnva A- _ (B~fı l •ci eahfltıie) j 
vustMlv.a ve AMerlkm t. ln ive HOLLANDA VAPURU 
kmvetterinin Cava~ ooff..1ı 
~mek U:ae:re kullanaMlecekle
ri şark vohmu Jresmistir.,, 

Ttmor .Ari ~ında 
A"·ııc;tra1va hava kuvvetıPrl

nt'!'l tebli~nde mınl:ır '·ardır: 
"Ttmor df'!tizt~e mittefik ~~· 
zı,;ıen ıano" dmz tavv ~!eri+"' 
rafmdn" yme t>nmbırrdunan e"ltl 
ıııic:c-e d" bu J. .... el·"t tieesiz 
luı.:lcl-$ mnnedilmekt.edrr.,, 

T?ıo • De Janeiro, 23 (a.a.) -
•• Astrea,, ismindeki Hollanda 
vapunı Scattish Star vapuruıı· 
dan bir imdat işareti almı tır. 
\ apur torpibendigini haber ver· 
m kteriir. Vnpumn b tıp batma 
dığ. ve kurtulanlar olup olmadı· 
ğı ma 1ftm deRildir. 1 

A .\!ER!KKAN ŞtLEBt 1 
San - Juan, (Portorioo) 23 

(a.ıı.) - 5127 t.onWk "del Pla.
ta,, iamiııdeki Amerikan şilebi 

1 cuma. gtmü Kaa\.ip denizinin 
prkında torµilleamiftir. M .. et 
teJ::a.tı Amerikan doaanmMUJa 
menuvn tayyareler ta afında.1 
kei?f1! Jldilrten emıra bir harp 
ıı;eıniAhe alumıışbr. 

tnıtt ıdıllm:Mt 
tedbirler alındıktan sonra Bom
bay ~leti valiılı de 2 milycmdla 
fazla nUiusu olan Bombay şeh
ri hallwıı da. §clıri ka.Wl olciui'u 
kadar terketmege davet etmiş
tir. 

'Mzhatma Gtmdi, :ıbrttaj 
t9imli 'kendi ~ guetm!B• 
de t>ijya ıtiad ..,ıiir'leri ahali
sinin memleket içındeki kasaba· 
lan çekilerek taarruzlar esna .. 
smda tehirlerde ummnl 'bir 
p ni e ma i o1nıal nnm daha 
iyi ol ca w nı ya;:m ktP.dır. 

Yeni Dclh:deki J .. ın:l mcr· 
kez te~i roecliai harp dt umu
nu müzakere-etmek m:ere önU· 
müzd ki c ın a gww gizli bır 
celse akdea ekf r. llipdiata.n 
yuksek m • a gizli tıır top
lmtı yapa.caklır . .F'ak.ıt 'bu t P· 
lan~ wo tarihi henüz tesbit ed l· 
memiştir. 

Stalinin kml 
orduya emri 

(Baş tarafı 1 fnolde) 
yeriııııde .kal<W'mı tarih bize 
gösteriyor •. 

Almanlar seri bir netice ıal
maık iını diyle biae haince tanr· 
ruz ettikieri aaman Hı t.ler ıy«ıi 
düşmanma liyık olduğ11 Juyme
ti vermemiştir. Biz geri .çekil· 
dik. Fakat bunu yaparken dü~ 
mana ağ,ır .darbeler ~· 
Düşmanın dnrdurulacağın • 

daıı ve 'Zlibavet bo~ ugratı
ıacaı;'l11dac hiçbir zanwı şüp~e 
etmedik. Nihayet Kızılordu ıçın 
taarrua ~saati caldı. 
~ '.l'iln:inee, Rostoft!-, 

Kınında sonra lııl.oskova.da ı lag· 
lfıp edildi. Moskov.u. ve Tul& böl· 
geleri ktırt-arıldı. Ylızlerce şe
hir ve yüzlerce köy geri alın
dı. 

Sovyetler Kbn, Suthinichi, 
Endreaool ve Toropet de bulu-ı 
n:ın Alınan garnizonlarına tes
ı:.n olmal ını tel.lif etmiştir. 
Fakat bu g rnizonlar bunu rcd
dettikieri için bır çok Almanlar 
ölmüstür.,. 

Gürı.jük emirde netice olarak 

1 
şöyle denilmektedir: 

Arkadaşlar, Kızılordunun 
24 Un<'ii yıldönUmil münas be i
le sizi tebrik ederım. Yav.ınacı 
faşist A lroanlara karşı tam bir 
zıüer tkazamn:ı.nızı tcmennı e
dıyormn. Yaşa.sın Kızılordu, ya 
şa.sın çeteler, yaşasın şanlı Yn
t.ınımız ve onun hürriyet ve ta· 
m:ımıyeti, yaşamn buyuk bolşc 
vilc partisi, Leninin hayragı ııl· 
tında ileri.,, 

* Chaııghai, 23 (a.a.) -Çung -
king'den gelen bir habere goı , 
Çan • Kay - Şek, Kızılordumın 
yıl nilmti miına.c:;euetiyl Stali
tne r tebrik telgrafı gondcr • 
mi tir .. 

'J'rikvodwı resmen bi'.dlri\r'll
~·f\e J!:Ör'e ıial"on kuvw.t1eri ?.2 
rnıbA.tta dUııımantn f.riddıetU ırıu~ 
\ta"~tmi kırarak 'l'imor 1lda
s•nm Po~kizıe ıa.it tmmnnda bu 
bm:m Dnıi hau. ln"'1dana:u i !1-
~1 ~tmiı;lerdir. 20'fıubatta nrln
ınl!\ H llandnva ait lnfırnmda ka 
r.ava clk9n beşlca birlikl"r ~? u 
ba.tt~ -ada.mn merkezi :ol• -"°4 
~~ 'Zantetm' ı-rı-1'r~ 

HOL l.,ANDA HASTAHANE 
GEırıst fazla hasar -.~lerdır. lki 

l'fE'\·vm-ka S"dftevrl"lti .A~eri· 
kan ıı.ianlarından "mÜhim bir A· 
'Vt'malva.iı .-ı-siyethı if'.aclesinc 
"A'f:en veril~ bir habe!Yle ş""?}e 
daıüiy r: "JaPODy.atY.n Tjmor11 
iı:1zali A vustralvnvı cok cid t 
bir t-e~ide maruz lmRı UirmPk· 
t:Mir. Bu .hie oı1rKdı:ı.rkuvvetlit1,. 
.ki !'..avının mlWe.fnasına irt!ri.k 
i<'i'l asker j?öndermemesi muh-

Tabtvıa, 23 <a.a.) - Op Te"l kişi ölmi\ş, 3 kişi cıddi surette 
Nu!'.'T:l isimli Ho'fümda hastaha;.- ~3"*1~r . ..L j 
ne ~isi bütün "Mitletlercc ta- ""JI'{ 

run mş isareti açıkça himtl ol- Vll.Mngton, 23 (a.a. )- Bah-
TI?asına Ta~'IUell 88 Japon bonı· riyu neazretinin teh 1 ·: 

ba tayyarestnden ınUrckkep bir AJounder Hnrıilton sahil mu 
grup tara.fmdan iki dda hücu-, hafaza -JNIDisi İrlanda adası n· 
ma u?tıum~. Gemiye isa~t -.;ıide.rmda bir ~n denir.al
m~am''S ise de ÇO'k yakmda ,,at tısı t.P~ndan tot1ri e batml-
~ bombalaT, ~-tesislere ~ıtrtıı·. 

] 
r··\ p--.e .. iz 
zenginleştyor 

Y~nrA.C.SARAÇol!LV 
1 

1!uı .ı'ns !Jin &ai Pa-
18., l!an sonra milli tarih kUtUp 
haııeııı.ıee Jl"mi bir eser daha he
diye ~tti: "Ahmet V~ Paşıt ... 

Mehmet Zeki Pi.kalın 8eSSiC. 
~. fakat «ıbattı "" titia 
bir Qil.lttıma •t-i üe -wı ..... 
fa1aaasaa la9metli ! ı ı rtw .,.... 
mifwhlliıia •• 1'3e' dm 
muş bir ilim ademımwlır . .Kea
ditıi ,.._ tarihiınttıe .tt m~ 

Jlllr ali.malan iki "Ciltlik "son B8'9 
NMIWer ve bmpeklller~, la 
"M'\hınut Nedim Pasa,, , "M~ 
bat P a , , " ü in A i Pa
şa., ve '.Aıımet V-efik Pa.cta , üa· 
-varılı dört eserinde toplamıt 
hulııruıvor. Bwılardan h ·~ka bu 
'rJüd terilıcimizin Kanaat F'i
t :\.ıe•·i tRt"afından basılmış iki 
cil l k "TanziMnt Maliye Nnn"
Jaı ı . Unvanb bır eı!".r daha ~
d r ki hu s .. isi ile Mehmet ?Jfllli 
rak" lının Tanzimattan sonr:ıld 
\'8Jnz Sardaznm ve Başvckil
l<'ri df'~, kalbur tistfuıe ~len 
bU•ü ı Osmanlı rh-alini ayn ayrı 
t. • (k Ye t..'llılfle karar vermis 
o' u~mu ve bu k nmm d yıl
ttı.'\1< bilme?. bir s batla tnmtk
k .ık ettirdiğinı takdirle göm:6't-
t.'vız. 

• t'm:sd. son esPrHe birlikt3 
J?.Öı fü!rmck Intfwıda bu!11~ 
ınt"ha'tılletnamestnde diyor iu: 
"Ma&rif'n veTdF'i ıtri?" 'J'Sl'BVl lı:A 
j:.rırla tahvil eah:anım. Fak:.t 
hanhıot d •<?il, kitaba! ,, A :z 
ü 1 adnı : Parayı her -biri derin 
bir tcf1rık ve yorut"l.ı bir a?'ftŞ· 
tıi"lilft m:ıhsuli.i olan b".'f)e bv· 
mcttı e!*'rlere tahvil etnlf"Si bir 
tarftft-ın k rıriı:"nin asil f~
tini 1~h<ı.t ~erken biT taraftan 
cb m111i ktttüphanemizin tarih 
c·ihllr.~ni ta~ıvan raflannı Een· 

~ l rtirm i ltibaı 'le biT c k 
nı itıc"l"Vcrlerlmi7-e bir imt"!'::ıl 
n"firlllnP"li te kil .et:Jn?Si }" ~ 
gl'l~r. \ri\ksck bir fedakarlık nti· 
mu11r• tdir. 

A .. i~ iir.taddan pnra,,. bi:r.i •· 
1 t:trdııh ozlil e erler 1orn :rnrla 
, i •mıi kı ap~anna ta ın~e 
dr· .. ımmı te.-nenni clmC'k sn~._ 
CC' r:ılı i bir ftrm •;n d liPil U 
ır"Pn ba1mnından bir ~-kran ~·e 
r•i lc.'t hi<- min d' i · 0 1 r. 

Rus ada 

teAmeFRlbWuiıZA1>A ... ,, -İs-ta_n_b_ul_~--d-i~ .. ,e.s1ilm!'.!İl!mlftn_la_n, 
1 ~-- ı rma dt:vam c mekte r. 1 o-

. .n t havz: ınd. ve dof'.:u CC'l e-(B•ı tarafı 1 tncl ayfada) K;ınsesiz çocuklan Jmnaına yurdu i~1tı alınaQk 80 kılo talı nl&k kö- . . al k mmd k:: I'f;l ldı 
mi bölgede hareket yapan sa· .ıe. 50 kilo taban astarı, 200 dıesımetre ~y.ıh vidalA ve 10 adet .meşm ::;: ~ru ları esna.! ında d··~ 
vaş Oe\'riyeler"miz ve ~v:yar kel açık _.kr1ıtmeye konulm\lfblr. Mecmuı.mun tnhmln bcd.eU 932 ı r ve ıDk ~- ın 44 tay) arc.,i düşurW-
larn:l.lz dün diişman kollarının mlnatı 69 lira 90 kunı tur. Şartname ?.nhıt 'iP Muam ıaı Mudürlu O • --:ınt 
daha 'bU\ ük ölçüde mukaveme- lemiude .ı.:öıiUeb.Jtr. thale ll/ı/K2 çurşumba gUnii sant 14 d Dnlml Eııcü-ı m~H:sonkanundan 20 Şubata 
lHe karşıla~şlar~r. Kartu· mende y~pılacaklır. Tall,Plerin Uk teminat mok~uz veya mektuplan w 1<ad :r Sf)6 esir ve mühim mik 
bada:ı Tmimi'ye dor!l'll mihve- 041 yılı'la nil Ticaret Odası veslkala:-nc .hıla günll .muVJeD saatte:.Dlııbal 'ta~ malıı!!l''•l'le almmı tır. 
rin oUvük bir hareketi mtl§ahe- Em üınc-nde 'bu1unmaları. (2ı.ı91) .Eiı:ılindiy.a tcblı~incle de şwn-
de eJijmişti:-. ı lar vardır: .. Cephenin biıtiin lm· 

Clrt3 sark İn,giliz hav.a tebli- ~-l. • ı_ u ;a .... d •• J •• .., - ___ı_ ..simlerindc k.ctif hareketleri ol· 
~inde de .denilly~r ki: '~ir.cııa- 1fiDSatıat • lYIU ur u-?IWWW mu tur. TayyarclerIDıiz Aumıs 
ikadaki ileri böölgede avcılar ·~·- - llerahmaa ve dola ~esinin 
u.kşaıc.a kadar .devrlye gezntls- ı _ 1daremi7ln Balat Bakımevlndekt IE('mfn kat döşemesi, isk le ve tnhta uzak cenubunda. mu\'affakıy~ 
ler<lil'. Ve iki düşman tayyat'elti j perde ~ ıı_..ıu ac;Uyesı ne aı;ık artt rma usulile saWacaktır. h areketler yapmışlardır. 
diıi?Ülluilfjlerdir. Dün .düşman 1 2 - Mahuınlen Dedeli -.dW.90> lln Ye % 15 muvaklqıt temi.nalı c4~ li ___ a _______ _ 
tayyameri Mal~J!: ~ı arka rudır. A. L -O M 
ark:ıy~ himayelı hucıımlar yap 3 - ~rttırma 6/ 3(1942 cuma gOnCıl9..ıat !l,30 da Kabataşta Levazım IUbe- U 
mıı~Jaı clır. 'Hasar a.ıdır . ., s:ndclci Merkez Mübayaa komiayonunda 7apıfacaktır. keirbal Umumi Meclis a•• 

ltalyan ordulan umumi ka - 4 _ ! .. teklilerin tayin l!CHten gau ve saatte 'la 15 teminat ı>aralaı&e fJlndan avukat Cemaleddin Ha• 
rargf..Jımın tebliw"nde şu malll- blriUcte mezkılr ewm)Gıa mnnacıaatıan. c2423) zıl F;rten'\n eşi Ye Ankara ~ 
mat vı-rlliyor: ... Avcı .teşkilleri· ------------------------ lcd.-Olri rlat 1şleri MildllrU Oe-
mb.den biri doğu Sirenalkada. mil B:>ranın hemfiımi Bayan 
la dii:µnan tayyaresi bulunan t J forf:uı 1 "f'Z m ~lfi •~tlM~ •flllMıv) ..... n 1 Neyytre Erten UZWl .amandaıı 
Akroma hava alanına slddetl'! ıSaaı;I! la : ......,,"1;• • ıı. a W!I :-U~Js 11 berı , ektiği hastalıktan kurtu-
hüCUlıl etmiş ve bnt'Un ~yyare- ıarın~ndr -rahmeti rahmana ka 
Jeri t!ıhrip eyleıni$tir.,, ";Stıb•riae ~ l1sa iabmiıı ..ıileo .300 adet ~angın s5ndürme lletı ah11a- vuşnmştur. AJlahtan ona rah-

Alman ordulan bnş kuman • .ıwt. :tıaaarı.ırıa ek="'P'Mf Ml/:J. M2 pcr <:mbe gilnü saat 14,30 da Top- mel ve maw"ret niyaz cderl·cn 
danh~ının tebliği·•'e ~ denili- bllne<le Lv. am rllğl satın alma komhyanamda ,., bmlRt-. tik tenrinftı a kaJa bıraktığı kıymeUi c i 
yor ki: "Şimali Afrikada Mel.ili ~liradır.,,....,. . .._ miQonda zarulür. l'abplerin iMdli 'ftktt1ıe komıs- Cemn!erldin Fazıl Erten'c s.1bıı-
bölgernJde devriye faatiyeti ol- ~na -elmeled. (m - 2551) ıu J:teriz. 
mu!':tur. • • • 

1 
_ .. " '"-~ ...... Ccı.a. .. esi r.arşamba glintl Be· 

l.lcıifu Akdenfzde 'Stdi Banmt1 BEhtt kilosuna 30 kurus '15 ant m fiyırt tahm n n.uıen .,... - -ul'- yazıt ftl.Dlti den ö.Yle n 3 ., nı 
şima.indc bir miıtt k bfı Jnm nrerume k alına kv. Pazarlık a <;k• ;Jt•ncsı ?5/ 2/942 tareamba "'""' nıürt:ıkro kaldırtl"rak \"(' Mer-
ne hüMJm eden ta,,. .... .......,. .. ..,,.,...,!Y a:ı. t 1-ı de Topb.:uıcde Lv. Am rl 1 tın ima komıs3onunda yapllaca.t r. lce7. fendidc h rl n 
i~i yük vapuru.mı t . K •• t •ı r 63 k tur. Nu unaı k o oıiiluc • .b&ekl m ~ve d ,. edile 
~ • ..ıll belli \'K!Ue konuqooa ıelm*rL (574 - .. 0>) ••••••liliiıiillRllliiiiiıııiııi.-;il 



•fi E N 1 ""lJ11Y1l U 

b LMACAt;_I 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Har yemekten ronra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız, 

• 
.öa 1. n11<:ıı Trnblı' ·l'..ıı p ipek· 

ıa; den lıuk .arıluuş pehlivan 
ı;a;.~laıı bdkr.ııd de Tı·ablus 
garp i1~k,isinılen dökiintUJü ı 
s nlnuş kı: ,al.far "ıruı. 

Bu üç p<'hli ·anııı boyunların· 
dan • O'(•C'mc uztoı kf;stck1cı:i 
\anlı ... BL~ •aat Ku,,tckleı·i parıl 
parıl p3rlı, .rd:ı. On sekiz ;ıyar 
ııilınd"n i<lıı• ı·. Sııtlarııı<la yn
ka~n dc\ıit~ ~Rn1 kıuna ınc.lan 
san ve b,yaz ~izgili görr:kkl< r 
Vi..l'lh. 

O kn<lar zaııl, o derece göze 
çaı·pacıık dcrcı-<lv İ<Ülel' ki, .. ~u 
üç pehlirnna. k..tdm, cı k<:k gonul 
b;ı,ğlamaruak mür.ıkiiu d~i';ilıli. 

H~le, kiiı;Uk ve btı fif (ılnn 
bu pehli\arılnrl' ·n b;ıi~: h(;r~;;:e .. 
sin na;-;• rı d;,.,J;..tini celbed..-c(·k 
derecl><I~ tc tik y üri:yoı du. To
puklaunm İ·ZC'l ınc !ıJ · mıyorclu. 
Ayak uı.;.. ıl"ın ba8ar r. sf•h.t·r 
g>oi gidiyor Jı. 1''ckat topukh~
rınıH ilZt'll· ,. lıa""iP İ:ı.t.;n1;Hlıg-ı 
bt·lli Jegıl• ı. .ı~n,•c ~aylı yü
riı.\ ~n 1..lu. 

· P.u ii': peolivanın atka~ınıla 
,.,, ) J nl.a rını la önlt:r1n<l0 lıar<'"ın 
aj\fa.ıı yarılı. l,,t.nbuliııli lıcyaz 
tıı::;..tlar tİa. g-Kii)'or,:iıL 

:ı RADYO PROGRA~ 
,__ 24 ŞUBAT 1942 

TEFRiKA No : 29 

j,!'i) fr r ın 
7,33 H • 

pr">~ıun 

7.45 Ajan 
h:"'lb<:>rleı i 

tan öoma Yöl'iik Ali haba"ıııa s.oıı s, " ·k 
döneı'\>k : 1 "" ,•lor 

- Bab.t, bunlar kim? r..rn F:v., saat 
- B:ıJI ı1ehlivanlar... I'' .~o l'n ., •·n 
- Ne kPdar temiz :ı.iyinmiş-1 • • ..,.. 1 12 !'3 rr1., ı.:a 

kr'? ı plaklı ı· 
- Oğlum,. buııla1• Sultan A- 12 45 Aian< 

zizin baeı~hlıvan ları ! . 1 h~lb ~ ·11,;ri 
- Ya!.. Demek "ar ... : pehli- 13 ~o Tü ·e 

vanlaıı bunlaı·.. . 1 · plakıı~ 
- Ji)..·t~ı oğlunı !. 
- Çok yiğit şeyleı· IMba ?. • 18.00 Pıoıııam 

18.03 ·""!on 

ı 
ıa.Vi ıı:; "'t 

,..,. 'cvırııi 

18 5 F '11 heycU 
19 ıı A ans 

h.1beı·lcı l 
19.IS !Wap lQti 

19.:l5 Oyun 
t ·rkıılf'ı i 

20.15 f'ldyo 
:=, f'.tı>!>I 

20.-t:; 'Ply .. ı ) 

vl··lart 
21 l lÇ.t.ı ıU fi,\ 

21 o 1\11 ' : 
KlJrnct 

.\,1cia '--ulunm.1ları h. n gr-1 n t nı 

l 2 3 4 5 6 1 8 9-o 
1 1 

I• 

• ıEI 

l 1 1 

KAŞ LERI 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİ ROMATİZMA 
,fi Ve bütün ağrıları derhal keser. 

l Sıhhiye Vekaletinin ruhsa tını. ha4zdir. İcabında. günde 3 kaşe alınabllİll 
ı• i 1 

SOLDAN 8AQA: 

1 - Hüli arsa, çöplülı: • ı:ııınnın 
ys11m. 2 - Uuharrcm ayında yapılan 
taUı, edebiyatçı, muharrir. S - Ter
Einden okUZ"S"tnız tavlada atarsınl7 .. 
btç;ıkları kc kinlr tnnck için y:-ı

pılır. 4 - u~~hı ed \tl, bi'ıyiık bir hay
van, knhr•ur.tıl" bit ~;mnl n ilh·ti. 5 ---
Sa!l'a t so u --t.ılı . 6 - Al. piş - ı 
rııiş )·umur~ r. 'i - Otur:ın, ınuKir11 1 
'Yfksel(' ~f' - 1ı.J' ' bRyramlaıCa 

TEK N I K A 
(fildi A.ııon.!ııı Şirl;:ctinden: 
lS.2 aenesl adi heyeti umumiye j 

&ıklenm•kte olan 

POKER 
Tras bıcaklan 

. ' 
gelmiştir 

~;u!·ulur, Y•.• "- ınıırldc:-. • 9 - SU, 
--~tün . 10 1· rıne Hlt. n.ot-....ı.. 

fupbr\m 10/3/942 p•zal'lesl fıi~:I 
a:.1t ;4 d~ Gal:ıt.l llazaran caddesi 

fl - r.;ı nuın:'"lrıJ.da k~in rılerk<·1.bıclc 

\"~.' ı btıh•cagından a . .;;aleten VPyn ,.,. 
kt: t->:1 eıı a..~ hcş hisseyi h~iıtı;ı o
ln 'İ<ı? l'\ 81 :~/942 tarih.ine kLıdur hi5'
s~Jrr '1tl:t-t veznesi ne l':lhrwnlaı·ı 
1il"'ıJ!nU i J fın olunur. 

:\tüzıı.ı.erı>t Ru7.namf">i : D iKKAT POKE R TRAŞ BI Ç A KL A RI 
vuKARıoAN AşA<:ıvA: perakende olarak bütün Turkiyed~ 5 ku r uştan 

ı - Sel-.ı K\ mcşhuı· bir yel'. lc-cor. j - - 1941 yılı muamelatına doil' fazı a s a t 1 1m1yacak t1 r. 
2 _ Yayn· L., Sinirler. 3 _ Haşın;-ı !lcyctı ıdatc ve Dliirakip raporl·-tı·ı- 1 ii:ımma• ... ılıiıllıiıı .. ıiılmmmım1r:mft::me111•Mlli!mmımm••• 

.t'.> konuı bir ıın:zıın ı·kli ohır tıııt ok•ırı.ıu..ısı 
2 - ·941 yılın:l ait n~evcudcıt bilar 1 uiuJtJar. 4 l-l«yft, lıalolarda ~yilir, F b ok 

bir harfin ok• nuşu . 5 - Pc)gmnb.-1·· ~o Ye "'ır ve zarıu· h"'.'aplarmm_ ka· a rı a satış 
leıc denilir. cctit·. 6 _Bit· kadın is- bul:i ve h<"yf'ti ldarenın tcmettıı~tı.1 

. "' 
ı .anı 

mi, cyının kı , geçiı·dıti yer. 7 - Bir ı,,1;iine dair teklir.ıtı hukkında ka 
1 Sümer Ba nh. Uınu nıi müdürlüguii nden 

uıuv. bir dt il. 8 - Yu\'arl:ı.k alctu: rnr it: E-J. 
~ - - 1riare h"ycti az.ılarının \'C ka ç11].gı, uzuk nıdcısı. 9 - Çıpl;:ık ric-

n1ü:. ~k 1 .. Jn ibrii~l 1 :'il. 10 - Sı , s•.>ru E.'<lot.I, ~ptcl dcğ'ıl 
·1 - Yeni hcyf'ti ldarenin f:C<:>inıi 

(erkek ism• de olur.) 
5 - 1942 zene.il için mürakip S..?--

(Ewelki bu!ııutr.(tııı11 lwlli ) çiıııi , .• ücretinin t3 yJni J 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 O G -· fdare heyeti :ızalorının şir • 
- ~ kelle ticari muaınele yapnınlnrıııa 

1 
1 B 1 O i R N E 1 O' J< A: N ıı 1 nı(l,,ade verilr.wsl. 

2 1 1 N I• ! N 1 D; İ ! 8 S : A ! 7 - vlü '\:.'>demin ,.e mıidiiılcrin 
3 R 1 U 1 A ;•{il : • 5 j\ R. p ı r.rnaş \'~ licre\Jerinln t3yini l~in mcc 

- Lf:İ iclflreye sal!ıhiyf;"t VC'rilnıesi. 1 
4 A RIB l _Q[_ı:. P R_l._9 ı---------
5 • :il! 1 T ! K\ A: T lilfi L * Şil'keti Hayriyenin H ns • j 
6 A; N D 11 L •I z g s r h;v«eki fabrikasında •:aıu;an a· 
7 R l IJ ı E D E B 1 1 ~ j;'_ E mde Vafir dün fabı i ka kazanı- , 

- :ıın <:a !)aklarını !cmizlerke~ ~ır,-
8 A ı N ı • ;\ K A; M. E ı T 1 rıy.ın hiı· ~apagın fiol goınne 
9 _B 

1 
A l E V _· _K 'it y E 1 M 1) ı·:,NmaAivle ağır surt:tte yara· 

ınnmı~tır: Yaralı Sen Jorj hos-
0 A.lFJ R f B !A El!'-11 , tnh:rnesine kaldırılmıştır. 

palı z~ırf usuliJc Ul'ttırr.ıJ~a l'ıkunlınıı.-tıI'. 

2 - Satıİlu rabril~a arr .. ı HPoObln:: ı \ıe bina clahlliııdcki nıakincler, tesJ ~ 
sat \:e ~eierr· . ı.ı 3 tin~·ıl ~ dde İ.jukn1li mah:w. olm~k. ti7.cre~ dahildir. 

3 - t._ıbı·:! ı;ıcln bulunan irlt'trnc rn·ı l ; ern< ile ye<iı·klcr V<' nıuhte1ıf malzc.ınf! 

c!efterlcr dzJe nıc\·cut krıyıOarın:ı \l"C dc·:ır rı.ı·ihlnrlf"ki r~:vicc (!lire tc.~bit 

edilecek Lir iJyat iiıcrlııch.:n elıcıy~l d(·\·rrdilf• :ektir. 
4 - '\fu\11kk;ıt t<:>n:in; t lt!fiO al, h bın iki yu1: eli! Hr.<:ırfır. • 
S - ihale 113 nıaıt 1941 t~ırihino müs;ı(,ff no:ıı; ı ıı.- gliııi.i scı...,•l 15 <le An-

1:,tl'tlaa Si.ıınerlı~·ık t'ı11uıliİ ~ftidürl:i ... U binıışnıd:ı y:ıpılacaktır . "Muvakkat 
tcıninııtr ait n1n~l~ 1 ız Yt·~,; ., bnnk;; İt'nli•ınt nı\~htuhı nn nnıhtevl YC uı::ulü 

dürc~inde kapatılnH:j tckliı" 7.aı·narı.-ı. J·ı;le &.'.latin<lfn bir :-aat to•·vel umu-
nıt 1\Iüd'.i.rlı n1ü1 n1ııl .. bt~ral § 1)t. it:'lc h.•\·dı ı·dlln~...ş vlnıa~ı ~. ıı.ımdır. 

6 - S: h üı;1 n1iitc ·ellit lıilciiüı1•) •r in1, ıııoıı:..-.rı! ve boıı.;1 · · .ı lı ı·ı:r:ı 

llitt:r. 
'1 - E"nl , ih ~<'~ti :vr.ıııp ~·nt1ı 

3 - Aı t rır«ıya · ık . .t. .. ıJon ı· 
!·öt aJmaı; :ı;• rıl<'rin T(,~j Ct·ltil 

an'a~;ta ı1·hc ttir. 
.ı l. ;ıo1· C'I: ve :ı. bu hu.su .. t:- f:;zla 1z;ı 

F::ıhı k ıs.ı 1<!~.ıi-.ıı.·lci ilnc nıHrncaatınrı . 
c2G63) 

Rn iic ıxhli ·an. giires rııc) h
ıun; ytlno;.ı.n yün::~ i\11 ge,erkeıı 
,:ing, r.e dl-' ııh nl:;.r vt:ı. zurnacı -
lıır ad: m ha ·a-ı_; çaldıl;ır. A
vazl il'I .·ıl:t1ı:,ı. kadar vw·up 
"'"'l' nd !•'"· 13(']\i i<li ki, .!anıl 
vı· wrnadar bu üç ı)(;hliv ,nı 
r ·ııimlı (. lat(i. 

chliyclli ııı.~ ve ınt<~\tlili ..ıl •nc·7 ı n. ı·•••m::ım::ı.:;1111ı:ıııı••ııııam 
Jn ıntlnn t.Elhsilde r·lrnıyanhtrın cia 

heıılJl "·""Y• mür•c•tl•n. 1 Emnı"yet Sandıgv 1 3 - ''{ok.lam~ıarı devam eden 1a 
ve- b11 dogumluhırla mu lfil 1E-y~ • 111 ••••ı.mıır.;m•ım•.:W. •ı•••:zımım•••••••••ı:m.n 
eı·ntıa ycıı lamaları ~ubat nıhn:, rt' -

ilanları 

~~--ı:mmnsı-.:D111ıum:..-..--. ..... --~ 
TÜRKiYE CÜMHURiYETİ 

ZİRAA '"f BAN K ASI 
KuNluf t&tıhl; JbOli. - &m.-,.•si ıoo.U()tı.uoo 

AJ ·•111 &derl i: 2da 
'rk liraa 

ı;in? 
St ... h \ 11 rccr .. ~ .. <.;ugu lıa~ırı- luş 1a!lah !. 

J.ıllZ .• 

l'elı'i' r gt•ni "'İiı·t~ n:ey· 

Kuru hir sttrcıtı Yar .... Ge
ni~ hir çt·n~i.. Gl1.zleı·i knrd rii
h: par!ıynr .. Ç'cık seytan bir ~
d..ını .. : • 1 

•• Öykdir og-lııra .. 1n~aallah, 
sen de öv le oJuı :;;un? ı.nını Lıı i"> :ı l.r Lı ... lıaşa ':ğ: -

ııt·~Lklt·n :-:c·nra kttl;;ILla kı ı ul-
rout. o · ..... n b ı ı.P.dır a gitt.ler, 
Çatiırd ... tıı ınu ı Ja..rtn tla •>r:! 11 ı 
iL ı .,, \'C ıi:~tle kaı şıladı hrı 
Jıflr:il,_\yor<l 
Yfı . < Jı~'. yan1nda bultııuın 

ba.r.ra ıha h1t" ·r :~n:ıl lt. \t.·P· t-l· 
ıned L-- har!kuladt 1nP ı~z, -
ı ayı d '· u ~ . ·~ ı·e•ti, \"e ı-tÜZ· 
leı·1.)'H .. on! rı lıı.:~ :.1t.'<~·ı1 (·ı·:ıılc .. -
ı·ır, Jd.ıt il• iu·ıl .i. 

\ ( 1 li~t Al bil.ıni- ti ki. hıJn-

la!" hr:." ı ,_. ,·, nl21<iır. ~·"\ıkat 
J.ı.ıru. vldu~~! •. r. <ııı(·;; ına)un1 dt
t..ıltlu .. Yalnız t~kı! YC l:ıyaft:l. · 
1'"·rı"Jc c·ilB.-;e \t-• t a'ıınJ 'i y~c 
i·<l!:; ht!ynr: oJu ıklnrı l.. ~lı~·!H 
,,ı .. 

nriur Ali. cnlan !-.l"Yl"~·dt- r:ken 
dı ağını.l.ln 9\t.•l"'r- g.:çt i? ı- 1t' i1 
bıt ;,. (.·t>kiaiıı bi1· an i~~in ~ı: ha .. 
) al• dal•! . 

·ı 1 Allat. ı ''· bt•n <ie ulo bı e-
('~k, mi,im r, 

f'{'l.ı'i,~anlar, c:atlırlarına giri1• 
i, ı.,io) ızlerı ı_ıı1 ıHlf'~n k"lybohluk- ı 

c:... 

- Ah Allahını .. Ben de büyle 
vlı:ıbi1e<:lk miyim atab..:t? 

In,,..anah ! ! .. 
l':u.li~ ıha bir ba~r1elıli\'<tn 

olıutm hi~ bir r:c~y i~tt ıt:ın. 
- Dur bak ... d1n, ) a~lJ! <ı . ı hc 

kiidik .. Elbette ohn·Huıı .. 
.:._ Arr .. vutoğlu, padi~ .. lıın 

y~lıı:z ba:< pehlivıı.ııı ouı 0 

- Hayır, hamleci b"<~ısıılır ... 
- Pc:<i, öbür tar«ft~ki kim 

b.ı ba ! Hani meydan tar .. fıntlan 
g-iılPn ..• 

- O da, mejlmr Sillo ... 
• Ya, Hiilo o demPk? 

-0 ... 
- O da efendiıniı:In ba 

l:rnrılarnı•l:ııı mı? 
- H:ıyır .... 
- Neden? 

pı:h-

- Sar aya iıı tisap tlmtdi. 
l ıı<Ji.. Yöı iik Alinin yiln"ği 

ak~ gıoi ya n mıstı. DerindE-n de
rim• ac <:• kiyor Ye biiüin bese
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fında eski 43, 95 yeni i;) N"o. lı 
l{nr..nnpaşa<la Klh;i.\kp.yulc '1'c.ı.htn- 1 l edalı rıht--'l}-ı bir cvın 
J;:arJı n1ahalesinrle 'faht&ktıı.h .:-n 
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Ztral ve Tı'!->l't he~ f1 evı h•ttkr. tıw arıoate !ıtf l. 

Piln oır·ı.1 ,,.,. •• ,...... :.ıınc llra 'ıramlve v.,.ıvor. 

Ziraıt Bankas.oıtııı Jı:\l'mb -. r~J1 \'t" ın ı,ar:;o·7 
az 50 lirası buln:uın laTa SP.nttte 4 d~ta çekiJet •• , 
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f::"ln1eleri il~n olunt:r. ~Ofl7) ten !6 ya kadal· devt l edecektir. DiK KAT: Hfı:3~plar1ndu1ti par~lnr btr ~eıı e: Jt;•ndc 50 ııraUan ;ı • .şıhtt 
flıal e art'. ınn Ofllı tlO\ l·:ı. yiiı'"sek lelcl \·f"'rtıı.e: y<ıpıhr. dilsmiyr~nieı~ ikrrım:ye rıktrğt t .ıl:ii:de "t ,?(I: f "İa.~Jltı vC'rıı., '"~ r 

* 1:·cyC1gh.1 Yer li As. Ş .. besinden: 2 _ Aı-tt rn ~y.:ı ~iı ek için ı11uhn1.ı.rı(!n kı;ı:ıı•c.tin % 15 nb;bttinde Kur'alar senNlf' tl<•"t <lefıı 11 !\-lnrl. ıı ı ı aı:•t';LU, 11 l .. , . 

pey akçesi !o~ 111ı 1ak l· zır.ıdır. itil ve 11 Ririnf..·ikanıttt t$\rilllc r utJ.t {ekJlcceJ,tir . 1 3:->6 dogamlular ve bu doğunıil·T." 
la n1t.::ı.ır,f:'leye t:"tbi ol nl:trın ılk \ c 
eon yoklaı.ıası bcriibcr olarak Şu:ıat 
r.yınır. çift günlerindt.: yupılına'r . .'- -
dll' \'e eubat ayının 11iht'yctin(' k !(.13. 
clcYa.rı.1 edc:cc~tir. Hen~z yoklaın ıJ.il 

gc·hııiycnleTin bir 5.n evvel yokl;n1· 

3 _ Aı:ttu ına he ı"JiJ1in dör1te biri ııc .,.ın li:<·rı i ;ıl~ın E:cklz .cnec1C' ~c- l llm•ır.ı:•mm •E:mımmı:no:sıı:ı:ııımııı:ıı:aı:eızı::mı:ıtımı:::ııı111ıaı= 
klz müsa\·i talc . ..,Jttc üdcn.ir. Tak.~Ueı.· ı;~ G,,'; f;-.iz~ tiıbidir. 
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-·- T alc ;na, öôr.Jl.Jn<'<'YC kadar g:~'Ylı rrı.:nkul .ı..nchl1;a rJirlncı dcr("('('do 1 
!potokli kalır. 1 

5 - BUıaLlrın f•JW'~ o !arı 5ondık <1ahlli:ıtlt~Kl • ·1 alonu11<ia t..:.,,hir 
olunınaktadır. F:.ızln t !sil. t alm::ık i<;ln salona nnıı ac;ı.ıt ~Clilir. 
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fst01nbulun hcL• cmt.l de hC;r «,'eşit c-:ı•l!tk C'İllla { \ e satınak için eıı hl:-:a j 
yol ~atıs sal<ınuınuzr. zi~~ ı·tt:ı·. 

1stcnildlği tr..kcl L"de satılı~n ·•ı)J1.ln rn liıl: m11kabıliı-. •e ne nıikt<1r borı; 

verjlccci;:i tayic edile e 1l{ıkad"rh:ı.r:'l hılı ·ıh::, Bunun için ikJ Hra ii.r-rct 
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lblliıli.I Cad. Konw<li KL'>lnmıla 1 'fl" 

Bu akşam snat 20.30 da 1 
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c. 342/184 
:iı·IHli K o unr-ı. ll ur. ınuh 1cf( ·~ ı ı~,'YO iu Bıllı-8 ~vh.1.ık l~/2 ıh..t-

mnrada tUtlınrü ınıi· i til~.rcıih• .nı.:: ıl Yorgi o~lu V·h-t) • .ı\Jeks.ı.ndr hnk 
kında tstanbu' ,.\ı< j ı ıdiı,ci Ceza ın.ıhkf'ıı:c-.,;prle ı_•ereynn cdeıı nıuhukt•nıc
~l neti,·,~dndc- u1,;luııı .._ fı,Jı ~abi •ll1 ... ,u.. cl·:ıı \ılli kor1ır.ın1~ kantınunun 

31 ve 59 unı nı~utdf"l · ı ucil>iııı·,, viıını ,ı,,:,. li a Jıar~ ccza.:·ı ikicnıe..;ın~ 

ve }·c:di güıı nıiidd. 'le dı.lkk.ınının l"i..~.~ tılrı . ·nnu c hükürıı ka.t"ilc,,U.L'tinde 
ilcreti &ıJçluya. ~üt 1ıl ;ı ı. t zere kaı·~r lı ;!:\ ~1:Hr. y~,·ııi S,ıbah g.ızetes ııd~ 

ne;rccillme,-h·ıf• 31/1~.~--'_: ~:ı~lüıı\lı '-.~ ... • '~~-!.- (2655) 

Nafia Vekaletinden: 
6/3/942 cuına günü ;,:aat 11 de Aı:~ı:cr~ırla N1tfla Vektı.leti biıU\Sl içinde 

Y.:.alz.c:mc Müôlirlilğil odası 1da topJ.ınan .~Ialzeme Ek .. .;.; iltme komisyonunda 
c675> lira n1ul.ı:unıncn bcd<'lli •helonun iııriznz t ~tirilerek f:tlo9t.ırılm:ısl> 
adlı eserin tab'ı pazarlık. usulilc e!ı:siHmc.,. Y:1D l:v ı.ktır. Kft-ıhın kaplık 

Birinci 11ayfada santimi 500 k•rtcnu ile kA~ıdt VeklH•tÇe verilecekı. .. r e Tiint Malzeme Müdüı:-
lldnci ,. ., 850 lüğllnden öjpeııilcbiliı. 
tl'çiincü ,. 300 Muvakkat tcmlnot 10• lira 62.~ hıı11 er. '-' ıi!erin n-ıuvakkat te-

.\pğıda cit, i, n1iktırı, ıı.uh1.•Jno1en J ı neli -. l· cm•r ı y:tııi ,,, " ı iJ 
kc.ılrnı inşaat n1rı1ı~tn · ıı·ıh c•ksiltmc U"U 1iJc s;. ın ~lın~ı ki. ~ f ıt1nıe 
10/3 1!"1 .. 2 :ıh gilnii "'aut 11 de Sl .. J.-.,J:idc P işlutılıt• IJı :.u1nda ~pi ••• 11 ı~. 
F. Lo 11isyon· t:ıııtf·nd~r' yapıl;ırcı~·tır. istct.JPerin tcm·11 t ve- ~ ı uı ' "' ~ '" 
ltnl::ıt'lc hirlit>.tc koıtıi...,yon:ı ııilrar:aotl:trı , .. Ş;ırtn; -r.flt.r p: ın~ıL rılaı·;ık kc:ımiS}OtHl;:ın \·t-ri1 iı·k1uliı·, 
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\luh ,,,m(·n hf'deli (1220) ~ira ul;\n iki takın 1(10 tonluk Il,drolik Vr 
rr11 (12/:l/1942) }){'r~t·ınbe gilnli ~~ıt (l4) on dörtte Hi1:·drırp: ş.ı.rln ~"';.ır 
lılnaı:a dalıilindC'hi l{ıı;-ıio::yon taratın,.lan nçık ek.:iltme U!>Ulilc s.1tın nll r'lfl"' 
raknr. 

bu J~e- giırrck isliyC'nlerin (91) lir.:ı (!;0) kuruşluk muvakki.l.t tem ~~ 
ve· kanunun t.1yin l•tt. ~.i veı;aikle hjrJikte ek~Htme gilnU s.ı.atine kedar ke
n1i:=:yona .nUı-.h::n tl.:ııı. ıazınıdır. 

Bu ı~c ait (:artname1c-r konıi!':yonclan para~ız olrırak clağıtı l ın.nkbırtır. 
(2891) 

'I'üı·k~.Yede en nz günde bir dPfn inti.3ar (·dC'n ~cı.z(.!ı:lerin birer m6V'1P .. 
1.H ic;in gazetenin intitiar ettiki şehrı1 en :r:ıkJn istasyonundan her io:tl<I!'" 
n1et!.e azanıl yirmi b<:>ş Y.iloınetre nıesr.!t?icr C'ahtlinde ınutt:ber ve 1/3/94' 
tarilı:nden mc-r"i oln1ak üzere üçünı~u ırı<=.\"ki ııylıJ; abonmnn kıırtlaı-ı tl\1"1 4 

fesi ihdt.:1 edll~tir. 

Fazla tafsilfıt ilhnrık üz~ı-e i!"frsyonlaıa lrıilrncı:ınt olunr.ıası. 
ıl~G7) (2628) 
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KARA R HOLASAS ı DIR 
Askeri Fahrikalar Sa tı~ aıma Komisyo ı u ilaıı ları -DOKTOR-• c. 942/318 'rahmin edilen bedeli 510 lira ol:ın beş ]{oleın sebze l'Jiart 942 b.:ıfı"dl' : 

flskiidar Askerlik Şubesi HAFIZ CEMAL 
Başkanlığından: Lokman Hekim 

MiW Korunma kanununa muhalefetten Şehz.adebaşırıda trnrn\·ay cad.
dasl 151 numarada i:a\•ofiyc ticarcıile meşgul Mu.Wa oıilu Ali Kenıaı bak 
kında !stanbul Asliye 1k.incı Caza mnhktön1csin<le cereyan eden n1uhake-
1nesi ncti<"e:Sinde suçlwıun fili snbit oldugu.ı<lan m.illl korunma kanunu
nun 32 ve 69 uncu maddeleri mucibince yirnıi be§ lira pora ce1..aEı ödeme
ııine ve yedi gün müddetle dükkAnııuıı ka~a\ılm:ısıno büküm kat'llc:;tlğin· 
de Ocreti suçluya ait olmak tizerc kilrar hül:ls:ısının Yeni Sabah gazeteıs• n-

May11 94:) sonuna kadar g(!nlUk ihtl;>1 nisbe~ ır;.dc alnıak Uzepe 27 şubU •" 
camıı atini\ saat 14 de Salıpazarındn A~kerl r&brlk~13r yoll::ı.masındaki ptıO 
alma komisyonunca. açık eksiltme ıle1t.;.ıle edilcccktir. tik terr nalı 39 }:ı~ aıı · 
dır, Şartnamesi her gün k.omisyoııdz o;. Ult. ~il:r. 

S 11>, '11.l de ka:yıUı olup verınlf oh:l"llu lkıımet adrealnde öulımamayan Dahiliye MUtehaıısıfı& 
em k ı IAPCU binlıaft Abdillkerim oııu Almıet Pe•'ımln (328 B - 58) 24 \ Dhıuıyolo 

at ! nda behemehal a.ı!ıue m ı ırocaaı e4meııl. (2U• - 2671) ••mmcı:cı:m:::ı::::ı;;-:::!:~:=~ıl tle DC§l'CÖllmesinc 8/1:/941 tarihinde katar verildi.. (2654) 

İ~lt!klilerin o gün ve snJtt.e konıfsyr.n..;•ı hulu"':mnlnrı. (23QllJ 
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