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iDARE YERi 
NU1'11G81DM11ye: No. l'1 

Telgraf: Yeni Sabah tstanbuı ' 

!l.'elefon: 20795 

G0NL0k SiY-Asi HALK G1':ZETESl 
Her Yerde 5 Kuruı 

Büyük Mücadelenin 
hakikr sebepleri 

r ·1 

' Avam Kamarasındı · 
harp durumu 
müzakereleri 

devam ediyor 
-----00--

1 Eski Harbiye Naztrı 
1 ~~: . 

l 1 '"Hint alıalislnl 1 

• 

KARADENiZDE 
Meçh~I bir denizaltı, Çankay 

motörünü batırd·ı • 

·Mucize kabilinden kurtulan tayfalar 
hadise etrafında izahat veriyorlar 

'.Ankara, 25 (Yeni Sabah) _Bu sabah saat 9 30 da Ankara Ankara, 24 « .~·~. -:- İstan'buldan b~r Bulgar lim nın~ nuite,·e ht n yola c;.ıkan 200 tc . 
A~ır Ce"a Mahkemesi U .. f ... rneblısu Ref Ül ·1 y • z-1. 1 .. k tÇankaya) motorunun İstanbul Bognzına yakın Turk suların la bır dcnrnaltt t.ırafır: -

:.~ ,.. •. ... et gen e yegenı ".nı 'I d h ~ kl ~ .... .. "'lf"h"tJ k t ld ;; ı b " I !':~ ' • Ulgcn h3;klarmdn. isnad oJıınnn sahtck:lrhk, emniyeti sui isti- an ...,a\.lrı lı:• '" nıure ~ ıun ur arı ı:;ı 1a eı .. ınn11 wı. 
mal ve zırnmetc parn geçnınek dava::c:ına bakmı!'ltır. Muhnkc- ı Rilyos açıklarında meçhul 1 kazazedeleri şehrimize getiı ıl· 1 mnkinisti Mehmet kendilenle 
me, saat 9,30 dan gece 22,40 a kadnr sürnıüı;;tür. bir deni7.altı tarafından batı- mişlenlir. Batan geınnin kap- görü"'tn bir aı·kadaşımrna :ha-

Muhakeme safahatı qok -:ntcr('san olmnş, bilhassa Ağırce7.a. ı rılan ( ('aiık~ya) motöriinün t:ı;ru B. M a k s u t , e (Sonıı ,..,oayf a S siitwı i <l ; 

milik~~.~ahlrMm~icl~eN~z ~örn~ hlr ~~ma .'--------------------------~••••••••a• 

Ya 1939 senı "; yc::ında 
Almanya artık bütün talep. 
/erinin Danrlg ile Koridor'a 
inhisar elliğinı ,!;öylerhn 
Jiinyag• alJatıyorJu. Dançig 
ile Koridor daha ilni ga
yelere ıfogra. birn adımdan 
ibaret olacaldı Binat naleyl: 
kenJi/,.,r,"n• nihayet kat'ı 
bir olnıcı , euab: uer,erek 
l>u lıaJul u: gr.nişlenuı ue 
~apt etnıe teıehbiisiioe ~ilah 
İl• kar,; !.oymak ~ıkkm ı 
ihtigor eJ~n demokrasi de.u
lt ilerinin hakkı ııartlı. ~ 

llliitteflk cl a va- . 
1.1nna İNth•ıik 

. .. ttlrıuek lt;in z a
oıan nıiiNalttl~~' 

Londra, 23 <a .a .) - Bn

i'e kaybolan ve ol'tada bulun-! 
nıayan dc1ilkıi bir bir nıeyd:rna. ı 
çılmtmı9tır. Da.v~. Aı:ıliyc mah
kemesinde cle\·am ederken '.l'ürk 
Maarif Cerni.} e>ti tarafından t<'r 

~--H_A ___ R ___ P_· D_U_R_ U_ M_ u __ ı,----- H i tler v e 
Ribbentrop L J 

Yaıan 1 Hüseym Cahid YALÇlN gim Avam Kamarasında. 
hı., p duı umu iizez imle tek
rar ıniizakerelt ı· yapılmış
tır. 1'~ski Harbi\'e Na2.1n Ho 
re Bclisha, kabinede yapı
lan değişikliklerin Avam 
Kamarasının biit iin mah
fillerinde iyi karlil landığı
nı ve C'ripps'ın lrnı·p kab!
ne:-inc gfrmesl ''Ok geni~ 
bir menrn unıyct u~ andırdı-

tip edilen piyangonun satılm~
mış olan biletlerinin imha edil
diJini göstt>rcn bir 7,aptın orta
da olmaması, muhbir vaziyetin- ı 
de bulunan cemiyet muhaseb~
ciRi Lfıtfi ile daktilo Melihanm. 
Refot Ülgeni a~rır ithamlar nl
tıııda bırakmasına sebep olu
yordu. 

J apon harekat sahası 
IB\ t.: ted ık. n ve Al
IF' nı:ı.n nokt,1i n .. zaıını 

• ınüdaf~. OO• n yarı 
f.~ı. i>f't>ttt Uo o gaı.etesinin 
Buyuk mu adNemn hakiki se

bt'tlJen ne tnl siı:ı tth;.;i bir yazı
da Şımduü lıarbın ~ılmini u
zun uzadıya falıhl en.iğinj :hfa
c.ar radyosu hnıl:ıer ve.nniştiı·. Bu 
g~tenin vasıl olduğu nPtireye 
,g~r~· Anglo - Sa:ksonlar dlinva 
hfildmiy<'tlnı cllerindP tutm~ık 
f:Yl eti, le hruı> <'ttJklerı ha ide 

1 
.ıb,·er dcv1'eUe1 ya ,aınak ını-

Ağıı·cc1..a r ·isliği bu imha 7.a· 
bıt vaı akasını cemiyet dosyala
rından buldurm~ ve Meliha ile 
L~1tfinin, Refet Olgenin biiyük 
:\1ıl'et Mcl'lisinc verilmek üzc-

Japonlar enıniyetli b ir d uruma girmek için deniz ve 
hava hakimiyetine , kuvvetli müdafaa tedbirlerine ve 

ana yurtla emin bir irtibata mecburdurla r 

Alm an B. Elçisine 
telgraf la tebrikle· 

1 

rini bi ldirdi ler 
Hc•rlin, 25 (a.a.) - iluh.-.., 

bİİ) iik ~'İ M. Von J>a.ıreo'e hlr 
t t>1J4rta f c;t•kerel< k~udi<>ine ,,...,. 

. f,•ıııı ~öylemişt ir·. Bundan 
!'Onra Hore Bclisha e1..cüm-
1e ~inj!,aı1ur lıakkında mil· , 
teaddit tc·:ıkitlt r<le bulun- ' 
muı:; ,.,, Hind ::ıhalisini miit 
tefıkler davasma iştirak 
c t.iiı mek için z.'lmnnın he
nüz nıüsaid bulunduğunu 
ileri sUıcrek: "Çan - l{ay • 

( Sonu sayfa 3 aiit un 1 de) 

--------/-Yazan: Emekli Generar Kemal Koçer J------- rikh rhıi hildirmiı-tk AlnMUJ 
lhuiı'İ)1"' ııa~m ~f. \'on ICihiı<>n
t roı• el , hii~ iik clc:i~ '" çok l• 
ran-11; bir te lgNtf ~onıkt-i.m,. 
tir. 

d~nını L('!llJn ıc;:in avMma:kta,-
11 ar . . Dl.: h ... .,-p Atıglo . ~ak
ı 0~ar J('Jr hır hiiıkınm et mesc
ibem, füi(at 'Mib\' r .:k -.,iet leıi i"ın 
ır olum. <brım· m 1 . . . Ha t c...,;ı nn ı ş. 

l'J) ~l. lı iki b\w:uk a,e
~ ôlımı~ i1<.eu h. lfı. mi:e:ıdele
:;ın eıt.K-pl ımı. ıtal i ·ıı Mih\• ·r 

ayn. kl:n ının tı aknlt <-r nes-
rt'!tmok lıiz mm h' • ıd . • nu ı S('!tmdt>ri 
. °hl.y" Jfadar 'ıitıvnu; <JldukJaı ı 

Şek bize b:ızı t~vsiyelcrdı? 
bulunmuştur. l 'm rım ki 
Brıtam..:. hükümcti kendi
sine ı-ÜmtJe cevap \'Crect?k 
tir.,, d~ıni tir. 

Hoı'C Bclir:ıha, askel'i ltn.
' 8ona soıyfa :.? ~litı.ın 2 de) 

üçlü pakt 
--11111!1!!~-·-
konseyi 

Dün Berlinde bir 
. toplantı yapıldı 

---o---
~ .att:uJ, aı ~ ·lK·p olar-ak ~==========::__ 
11:

1 .~nrctltiilt·M ika.~:(-f]ertlen lebi r"<l<l·~tmektt· nt' mAna var - Bu fevkalide ictimada 
d :di crın n ~ IJ'l.(önmun ülamrı- dır:' Bunlar \•t•t iJ ,,,t idi de ~u m i h v e r i n 
~1/;1 1~. ~w~l'b,~ bmız nnl.ltmıyor harp feliH eti çı1uuılmasa. ·idi siyasi mümessilleri 

: o ı.ı u~ •W ~ı haı JJ u- daha iyi olrnaz mıyılı ':,, deyen- de hazır bulundular 2cıt 1ok<:.. 'n c-mlc.•kt Ut!rinin d kfı.- Icr göriilmii~Hir. Btmlara cc-
rı ı.mumı. smd 'bu h· rbc ktır· vaben, tngiliz dL"vlct adamlan Berlin, 25 (a.a.) - ÜçlU pakt 
IJl peyd olan nwmnuniyctsizlii?i Almanlann t.alcpleıine nihayet (l~\ Jetleri daimi meclisi dün Her 
Y..ttı~tırn w h;ıı bin Mih,·;r gelıniyel·eğini, onlıU'l doyurmak liıı · lt: olağan üstil bir toplantı 
~e\~eUt:-ı • ı iı ha~:ıti bir zaruı l't kabil ohnıyacnğmı, hlr arzuları yarnıı · tır. Bu toplantıya Alman 

\ 1 JapoO tayyareleri 
; Amerikanın batı 
sahilleri Uzerir d ı 

uctular 
' ---o---

Donan111a da 
Timor Ad11sı 
a("ıhlarında ..• 

--00--

j RAnao~ 
l
e ıl ttlıg nt> h, Bu ırıaudırmak tatmin edilince :ı.ıkaclnn yenileri- haı iı·iye nl\Zlrı M. Vım Ribbent-
1'Zllm1 1! .L ı ı (Sonu aa.yfa 3 •l>tun 4 de) 1 

• t 'Ka:rs:ı .-ı&yoı ar Vt! ye- · ni ifoıi sih't't-X'ldctfoi söylüyor- -------- ----
llt ;~ru h yoUSln buJaı ı&k bu Jar ,.e deJil olarak ela ynkın ma-

1 Şehre artak kaybedil· 
I miş gözile bakılıyor 

z?rluı,,'l ~'~JJJPk isth.•orl:w. Al· zinin olnyl:u ını hRtıl"latıyorJ.ar- 1 RUSYA'DA 1 
~~ ı•roı•o.ı.! • .nfüu;ının müllim dı. 

t ~.rmdeil bın lan Macar ga- Şimdi gerek J>t\l'tfer IJoytl'un 
Zı.:t€'8ına1: ıh ~ .&2J ·ı ha:b<·r aldıi;.rı- bu makalc~i geı ek buna benzer 

Banko .Ja&ı öniiııd• 
30 mütl~fik 6emisinin 
batırıldığı iddia •diliyor 

:nız :7.aJlı,LJj hızı,. }rn<tJ} cılan in- surette Mitwcr ka~ naklarından 16 cı Alman ordusu 
~ bu~lıı . Heı-i süı ülen s:ıfr m iitalcalar 

ım 1:ırbın se ı Icıını. buylc u - ı harbin patlak v·eıme-.,,ini icap Bir .Japon 
r~~)i rnr~tt(.> iz.ı.t.1 teşcl>bi.i&lı•ri t1miş olan Alman faleplerinin da g"' ı t ı I d 1 Anılraalı son 

~ lt: •0 Jı\ı tef!irsiz knl· samimi olrııadığını isbat ediyor - haı•t•kıllta öldfi 
ınagn md1ki'ımd1ı {.."iinkü ba- ıar. Artık inkar ıkabul etmiyt.'Cek -o-
-zı n}, •} J. , aı·-'> • • 1 h [A,.A,.. tclgraflarından x ' uıı ıu on an ı•r· surette meyd. nn ı;ıkıyoı· ki Al-

et> lJcı.tı '"r v~ lıt rkcs muhake- manyaya Danc;ing s<.>ln i de ve Alman ların 12.000 den ı::ı:.sa cdilmtştır.J 
fl1{ t'<l l•ıJ ı Pa.cıifikte harekat devanı 

H rb n • Koridor cl:ı. H·ı ilmiş oh;<\ idi, o- fazla ölü bıraktı klan ~·tınek .. h~ı·r.. \ r!l,12 1·n:::4~nd•"ı - • _, lı. ıl ~>atlak venlii:i · tekl · ·ı- t · ı ... lKU ·-:1 t; u .1 .... 
..... ııınu (:' :r ..,, nun ıa: · en nıı, .. y1.; e crmış 0 - haber ver"ı ll"yor b"·d· ildi"· ·· b bal Jilrü v. u .. •;ı•ındı cld~ki bu ma- mıyacaktı. Bm·alanru el gCGirir ıı ır gıne gore u sa 1 

(.'d~rek ~uıtlıc~. • l~yd:ın h:ue.ket gecirmtz, daha b..-.ı;ka memleket- {A.A. U>Jgrnrl'>'lrıd. n BirJe.<jik Amer ika batı sahili 

A1 
J.raz du llnruım: lt>ri ilha:k etmek . davasını ileıi htiı~ı!>U cdihni lir.} ti Üzerinde dilşroan tayyareleri 

n ' vn ı ~ · t k · ç·· k"" . iki dalga halillile geçmi~lcr-

1 

1 

doı d j'' .... • ııs anda Rori- , süıece tı. un 11 ı~te Peijter T..eıingraclııı ccnubtında 1Imm r 
ı em <'n t Praklar ile Dan- U o) d ı;;ö) li.lyor ki Alnıanyanın 1 . k t ır. 
Dgan~i, mı tiyoıdu. Hatta istedi!Yi şey Dançig ilo Koridor- <esiınınde i Jıaı 11 dolay!sile So\·ı Birmanyada. cenup cephe- , 

ç g Al "' yctleı'İıı neşrettikleri fevkalade f:linde Bilin ırmağı ib..erimle i 
Rvtidord manraya.. \:el ilirse 1 dan ibar~t ılt•ğilmi ş. Çiinkü bu- tebliğde ezcü1ı1 le şunlaı' yaıılı- "Ok l'>idtletli muharebelerle 
=tyıılrnru: an

1 
m~~ta-kıl bir yol ralan hayat imkanını bulamıyan d 'R k 1 l :. ·ı 

ibıle a.nı"tıl lıı " ıktita edebikt.--eği yüz milyonluk bir kiitleye hayat ır: . u::: .uv\'el eri bundan on g~en günlerden SQnra 1ngi-
ua Al.. yor<lu. A~'lli zaman- imkanını temin ooecok bir kıy- ( Sonu say f a 3 aillu n 2 de) l Li;;;;;=-==(=80_"=u;;;;;~;.;;i)'i;;;;f;;;;a :;:;3

;;;;
8

;;;;;;ilt-u;;;;n;;;;;
3
; d:;:;e;.;) :!I 

:ttıı~rak 1:;~ya A\:•nıı.tada. hiı;bir met ve elıemmiyeti haiz deı;'il .. ---
nu Jn\ik<' vnsı kaJm3.mı~ olduğu- <lirler. 
~ rreren ilan (:tmiş i<li. Bir taraftan bu hakikat ve 
ık nıdığı~1~~':funu kat'i olarak diğer taraftan Macar gazetesi
H tk-r'dir y n <:den bizzat He1· nin ileıi sUrdüğü müt.alea. kar
d , )(fi· ıgo l.w hududunun ~ısında şu muhakemeyi y ürüt-
t ı dirıneınt~ ~nı~U, bize Fiihrer mek zaruretindcyiz: 
df . ~ d.~ d~w." 1:-elı~ndan Ya 1939 senesi yazmda Al
ce bir §Cbir' gtnıjz gıbi, sade manya artık bütlin taleplerinin 
cek bir ile o 8Chro gidebile- Dançlg ile Koridora inhlsar et
diyordu Y0.i.fuıarçasına inhisar -e- tiğini söylerl<en dünyayı aldatı
~(>Ji ~m la ,pnYrunn şikayet- yordu. Dançig ile Koı idor da
Vn· ına' n · c•~· h~yat hakkı,, dft.- ha ileri gp.yelere doğru birer a
Alın n . ıç ~adtif echlrnemiştir. dım.dan ibaret olaca·ktı, Bina
dün ~ a. .Anglo • SnkSQnların enaleylı, kendilerine nihayet 
!keJ;~· l~a.JtimıyeU ri dola.}ısiyle ika.t'i bir 'olmaz cevabı vererek 
huı ının yaşamak imkanını bu hudutsuz geııişlcane ve zapt 
ıeı:m.:ıdığmı hiçbir zaman söy- etme te§Cbbüsiine silah ile ker
rnceı~dı Vu bunların Çaı esini iste- §1 koymak §ık kını ilıtiyu eden 
ınruı 1• O artık bütUn emellerine demokrasi devletlerinin hakkı 
de id~?rm~ !>ir devlet yaziyctin- vardı; yahut Alman propagan
?nak . '. rr. ılı \:abd tini tamamla- dasının Peşter Uoytl gazetesi 
:faJc 0. ,n de C J..('histandan U· .ağ'Zllldan şimdi ll~l'ettiği Sebep· 
Yordu. ı "Y i (r bi görünü - ler sonradan uyduıına. bir takım 

Bu ıi n bahanelercllr. Mflıvcr propa-
ar· r · gandası }}u ild şıktan acaba han-
,, nde, h gıs· ini tercih ve ~bul eder? 

.!JU ~ IJ. e 
Hüse)in Caltld V ALÇIN 

YENi TEFRiKAMIZ 

QSAVA_l_9 
Japooyada, Japon denizlerinde hlr 
atık -ve kahramanlık •aeeraf.H 

• J!eş't:u r Ftat'8ı~ edibi Olaude Far renı'iıı 8<>n derece büyük bfr edebi 
kıym,eti tıe bııgiln için Mıstl.81 in t· aldlcrı, u..yanduvuxı."k . ol<!tı . 68er! 

arkadıa§"ımıa /UuJmi Safa tarafm·lmı TiiiJ~cıJC çeı-.ı-ılmtştıı•, 

• Dakiki h ayatta n alinmı' , .ta pon 
ad~ilerlnl, f~dakarlığuaı, an'anele rinl 

göste ••en büj'ük romanı neşre 
pek y a land a haşlıyoruz. 

~~~ _:: -

R·iom mu
hakemesi 

-, T okyo ile Manita m.u•rnd:!· 
ki m~afo 3000, ).fanila ile l 

ftinı,apur a<:ıkhgı da 2450 kilo
ttıe1 ı c olduğuna göre, bugiiu J.ı-

--------· 
!lC.n nıYfıtc:u •lo,•lc{ı ~ncı lı ,,.;,,.h,;., ------------
M!:ıO kilometre uzakt~ bul 11.u- 1 
Y•)ı. 

lhmikdan Guam r.d. laı ıra 

isvicre gazeteleri 
' iddia ediyorlar 

ı 2600, buı ad:ın Wakeye 2250, \Va 
keden Harvai:re 3 50, Pnnam.1 • 
H:i\'ai 8400, Sanfıaı:;iı:ılro - Mod

Cenub1 Amerika 
devletlerinde endişe 

gittikce artıyor 
" Bu muazzam dava 
Frans tz bozgununun 

hakiki s e beplerini ortaya I 

1 

çıkaram.yac ktır ,, 
Ht•n1. 25 {:ı.a.) - Bir çok 1 

lr,viçre g. 7.eteleri Riom daVJ\81· 
1 1ll haklı gö:;tc-rmek için j)eı i mi· ı 
1 riile.ıı sebep1t'ri şüphe ile tef siı 
1 etmektedirle:r. l (Sc;ı •• ı 5;ıyfa 3 ~~l n fı da) 

1 1AFRİKADA1 
Mekili'ye İtalyan 
kuvvetleri geliyor 

lngiHz tayyareleri Derne 
ve Trablus'a hücum 

ederek yangmlar çıkardı 
f A :'\. W:lgr .. fltırındrm 
l"ıu•a n edılmishr ] 

Oı~rk İngiliz umumi ka· j 
nu gilurulı tebliğimle şu nıalu 
nıat verilmektedir: "Dün şiddet
li bir k1un fn1ınası k:ıradı:ı. \'C 

ha' a<la bütün harekata "ngd 
olmu...-tuı•. 23 - 24 ~ubrıt gecffii 
bir ~nuı> Af,r;ks miidafua k~ 
kolu Tmimi - Mi4celi pıtUkru ınm 
simaUnd~ bir düşman gnıpuılU 
~ - 1 
'baskına ugr .. 'ltm.ış \'e gnıpa 

;Jrnyıplar "erdirnuştir.,, 
• Vişi m:ı:fareçli mr t•"'lgrafta Mi- ı 
kili civıaı·mda mühim miktarda 
ltalyan kıtala11 tahş:t edilcliği 
biJdirll:inektedir. 

İngiliz hava klıvvetlcri tebli
filnck de sunJar yazılıdır: '"tay 
~ "' . 
ya.relerimiz 23/24 §ubat gecesı 
Maııtulı .. Dcr:ıc ve TrabluSl. hU 
cum <.'< ··ı·.•k yangınlar çıkaı"DllŞ
ıaı ·dır. Bingazi k~a bombalan
mıştır.,, 

Alman oroulan ba~kuman<k\n 
lığının teblifiinde deniliyor Jd: 
"~imal Afrikada her iki taraf 
da ke§if fa.a.J;yctindc bulunmufY 
ıtur. Malta.ya _}'g,pılan hava hü • 
~um.unda Valetta limanındaki d~ 
mfrli denizalWara. jsahetler ol· 
mU&tur ... • 

Alman av ta~~'i ~-ruz 
ımnı Mwrda ·Sidi Baranı lM-! 
va meydanına kadar uza:tmışlar 
'te yerde bulunıan tayya.rek-re \ 
isdbetle-r tkayde<liJmistir.,, 

w:.y 5450 ldloınctredir. 
.iaron clonnnması cPnuba do~

J h GOOO, şarka doğı u d:ı hırib, n 
~·O<JO Jdiome>trelik ge.niş bir ~ahr. 
Ja hart.•ket icı·a. etmiljtir. 

' 
Alman denizalt,ları 2 

petrol gemi&i fe 3 
nakliye gemisi 
daha batırdılar 

- o -

Jat>on i--tilll ordusunun ~a.rkn 
yayılac~ğı tahmin t•dilem<'.z. Ja-1 
pon manJa bölgesi !<far.şal a1a- 1 
larınn. kadar uzanıyordu. Hın ai 
bv~kınını yr.psrkeı1 Japonların 1 
bıl! alardan istifade ctnıiış olma 
Jarı muhtemeldir. AmHıknn do- • 
nıınması fa Maışal n~ nilberı j nıuhı•lbi fu•t ına 
.1d. 'nrına yaptığı baskmıa. oy- ~iizünden ka'\·alara 
u~ma alanının sınııını gost<·r- • •~ b. •t 
ıı111l"tıı·. ~arıHn•:ı... ah ı 

Japonlar, cmuba d~Tn adJın "l n 
:ıdım yürümfü,;le:·Jir. Çin Hin· r. 
dim işgal e<len Japonların. ne· Alı.1ım dr,ıi'~altılannııı Ar. .• • 
1 du·e kadar uz.ına,·aklarını ı ıka kıy1l~ı·u:ıda faali~ ette bı -
i'ncedcn ac.r.mek mümkiin<lii. A,5 JıınınR!arı, cenubi Ameı ik: ıa 

(Sonu eayfa '4 1\lhın 4 dt) ' (tlenu r.ayta ::! &Lıtun o uC') 

~~~-~~-... ~-~-~~-
Adliye, M~arif 

tayinler ve 
ve Hariciyed e yeni 
nakiller yapıldı 

19 Mayıs Stadında dünkü oyunlar 
1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor J 

* Açık olaıı İstanbul MUddeiuınumit;ği muavinhgillf> 
BalılH:~ir Müddeiumumi :Muavini Nan Ö?.haıı: Anbar Hukuk 
Hakimliğine, BozüyUk Hukuk Hakimi Şerif Üsfünoy; Bozöyük 
MU<.ldeiumwniliğine, Merzifon mür:ldeiumumisi Mustafa So
ner; Merzifon Müddeiumumiliğine, Bozöyiik MUddeiumumisi 
Tevfik özgen tayin edilmiştir, 

Tlt•aret Vekıiletlnde * Ticaret Vekaleti Teftir; Heyeti kadrosundaki münhrıl 
mi.ifettişliğe, bu heyet kadrosunda rniistahdem olan!Qroan Sa
JfthaJ<Un ögelman tayin edilmiştir. 

Darlelyede * Merkezde sekizinci derece memurlaı dan Hikmet Hay
ri Londra. Büyiik El~iliği Başkatiılliğine tayin edilmiştir. 

llaarllte * Münhal bulunan Ankara Muarif Müdiiı'lüğüne, Mnrı.
rif Vek&Jeti baş müfettişlerinden Rasim Arsan; miinhal bu
lunan İstanbul Maaıif Müdürlüğüne, Maarif Vekalet: i'kinc· 
sınıf müfetti§leıinden Muhsin Bınal tayin edilmi§tir. 

'19 Mayıs Stadıntla : 
* Halkevleıinin yıldönlimü münasebetiyle partimu tara- i 

flftdıaıll Aııkara.ya davet edilmiş olan H U·evleri san'.atkfırfarı ., 
mmi oymlaıını bugün saat 14 de 19 M yıs Stadyomunil:ı. oy- 1 
namışlar ve bU.Uk bir mı nıt fa ıye· kazarunıshrdır. • ~ 
ııııı• .. •••ei.o•••••••••••••••••••aoe•'"-•9•~~•••• 



Yazan: • Bedri 1 
A n:erika. ve japonyanın hatta başladılar. 

, bu harbe girmeleri dola· Hindıston ve Basra Kôrf'ezi; 
~>ile ~vrupa, Afrika karnlann· Singapunın çabuk elden çık
da A; rapanın gaq> denizleriyle masmdaıki seb pler sayıldı, dö
lAlkdcniz ve nihayet .Atlintik de l·üldil:. Arnb:L devrildik'1:en sonra 
devam eden harp Uzakdoğu ve yol g n çok olur. Bundan 
Okya ıusyaya ve Okyanus ada- b~setmiyeli:r:ı·. Yalnız bu zayi, 
!arını sinesine o.lnn Pasifiğe ya- dwıya strateJısmde bir kıayıptır. 
yılınış bulunuyor. ~ Wrat çökiıntü de&'lldir. Esasen 

Kısaca. bu artık bir cihan har-ı Japon h yacıhğı tcsl.rinde ka'an 
bidir. Gerçi haıpten ev\'elki se- Singapunın klymeti kalmamıştı. 
nelHc'lc güdülen idealler ve si- BuradJ. müttefiklerin zararı ıkar 
yasi liayrıasmahrdan . bunun 1 tarafın faydalanmasındadır. 
böyle olacağını tahmin edenler Şhn · nıilttcrfiklcrin diinva ha 
vardı; fakat asrın siy~ct ve \"a strateJisi Hindistan ve~Bas
haı1> oyunlarını gizlenıeğe yarJ.r ra körfczıni içine ıalan ~eni§ 
şaşırtma ve propagandalar da- lbir sahada mcrkczle~iş bulu
ha bir iki ay evveline kada.r mu mıyor. Bu bir e.-ıas sahadır. Ana 
vaffa.k olmuş ve en ni!lavet sahaları Ameıika ve lngiltere
ya zamnnın geldıgıne hükmCdi- dedir. İş sahakın Rusya ~ 
lerek \cya karşı tarafııı açık Çındedir. Yalnız esas üslerin 
durum.::na karsı daha fazla. bek- ana üslerle mesaf esı ço~ uzak
lem.P ı· tir. Yalnız bu anu dele- tır. Artık Akdenizde ta.m emni· 
de büyük bir me_çhul kalmıştır yut o~dığından mesafe da
.ki o da Japon - Rus uıünase • ha çok u2nmıştır. Meselfı. Sava
lbetJerıdir. Bunun da bug .. m ol- ~nton (İngiltere) Kap 11 bin 
mazsa ya:i:'ın, bu sene olım.7.sa kilometre, Kaptan 'HindLst.an 
gelecek senelerde ne şekil alaca- 5 - G bin k"lcmetre. Sa.n Fran
ğı mahımdur. Yalnız bir r.aıth: .. : sisko - Sidney 12 ıbin kilometre, 
o da d va:ın etmekte olan hnr _ Avustralyadan Hindistan buna 
bin in'cişa:fma göre bir tarafın kı ıtıhrsn 18 b.n küsur kilomet
sevk ve zoriyle değişecclttır. reye çıkar. Bugiln nıüt-tefikler 

Ordu ve donanma. anısında ha\ a strn.tejisinin şimdilik do
ba.vacılık: Hava silfılıları bu ı nanmadan istediği müz:ıheret 
öarpte ön snfta yer nlmilita • Usıe.r· arasındaki bu açıklrl<ıtan 
dırlar. Onsuz ba!.r-ı.n yarım kal!· dogan zayıf tarafı lcapama.ktır. 
J. or ve hatta ınilmkfuı olmuyor. Irak vak'alan dolayısiyle e-

lJ!1vacılığın ordu '\e donau.-rna- hemmiyctine i.,;aret ettiğimiz 
nın esas s·ıruıı ol mit onlar nra- Ba ·örfczı lr nın coğrafi 
sına 'k tıldığmı ve bundan sonra va1·yeti \'e Ulak doğu harbi se
a.rtık ordu ve donunınadan bah- bcbi~le Hiı1 Jıst.anla birleşrnistir. 
sedilince hava kııvvetlcıi de be- .A Uuntik \'\; Pasifik bundan· do
rabcr demek olacağını gene bu layı miihimdir. Şark cephesi ve 
rada hava. sir hlannın kuvvetli Çinin te!?kil ettiği sedlerin dUn

ve zayıf tnrafüı.nnı bu sütunlar- ya stratcJ1sinde hayati önemi 
da rlı\r ve izaha çalışmı~tım. vnrdır. 

Bunlnn tekratdan smfınazar, İşte Aanerikalılnrın kabul ct-
h:ı.v.ı.c.lık orclu ve donanma ara- tikleri muazzam t.ıhsisatın, ya
sında onla.m muvaffak olınaln- pılacak tayyarelerle tczghlıla.ra 
Mna himnet ediyor ve bazan ıko~rdukları ve koyacakları gcmi
başh başına 'tr.tsarıtarn amıt o· lnrm ~:vnr!hk bakımından üa
luyoı. Ynlıuz kendi zayıf taraf- ~de ettih'1 mana budur. 
larının da ordu ve donanma ta· ! -
rafından örtülmesini i tiyor .. 

da 

-o-

ar dün 
e taraf n
if olund 

• 
rı 

isan ayından itibaren üçer 
a ık olarak haz rlanacak 

Kaı• e te z eşld "'b e lşletlllyor * Arşimidis ticarethanesi a-
zasından Y orgi Prapaddklos ile Öğrendi_ı:riınize göre. hUkfım et N i s n ayın itibaren 
yağ komisyoncusu Reşat Oğuz ~· tkartıa.rını S er aylık obra.k ~'ra liara.r vemıiş
ardiyclcrind 1000 teneke sa.de- br. iBu suret ber ay karnıe dağıtmak ımüşkUia.tından lkur
ynğı, l50. çuval ltaraıbiber, 150 ti~k ~~ ii an.~ ü .• olaeaklır. 1Vllayet .la.~ lUüdürlüğ\i de, 
çuval recine saklayarak fiyat gorulım ~um uz.erme karue tew.i 1 teşkilat.mı geni~e 
yllkseldi!;ri teminine çalı3mışlar- li!.'!'"11" \'«!'nnı,ııfu. Müdiiriyet lmdrobnnrla. ~lışün m murla~n 
dır. mıktan 800 e. ~ıkarı1acaktu • Bu suretle şehrimizde ht..~ lOOO 

Suçluların, ihtil-8.r mahkeme- ııillus ın ma i~ ~le blı- nıemurwı uğrn.~nası rnUmhiin olacak· 
sinde ynpılan dümnl duruşma- tır. 
laı ı nct~c~indc tevkifleı ine im- Diğer 'tllrn1tan) Mart ayı 1m.mc tevrlnt.ı sür'atle rtamnm-
rar Ycrılmıştir. lanmakt· dır. Cvvcloo de ynzdı,;unız ~bi Mart ayı Imnıcleri ~s-* Edırııckapıda kutuculuk ı nm mulr r:rcrJir ,. eayncn birer uumarasuu da ihtiva et~ 
yap n YaERf fazla fiyatla ve kül mekld ~· 
liyetli miktarda anuka\'va saıt
F"JŞtır. Ayrıca mukavvayı sattı
ğı Kitmilı dedolandırmı_tır. Suç. 
hımın düffi.."ii duru§~ası neti
cesinde te\·kifine karar Yerilmi§· 
tir. 

w Unkapanmda )emiryolu 
sokngın<la oturan ve ayni yerde 
çivi fn!l:ıriknsı ir.leten Ab<li öz
ta~ 285 kilo buğday, ayni yerde 
zalıireci Eşref ~ı çuval arpa ile 
buğday, Sirkecide l5bankası 
kRT§1smda 13 numaralı diikk:ln
da. benzinci Şe\ k t, şoför Eı'len 
Tepey,,; ait 8 teneke .benzini 83.k
ladıklarıncla.n yakalmıa.rak a<lli
yeye te~Em edilmi~lcrdir. 

Şıfllıde 'ıfecidıyelcöyünde 
eski O.:manlı sokağında 13 nu
maralı evde yapılan araştırma
neticesinde evin bahçesindeki 
saman yığını içic.<le f ıçılarn ıkon 
muş 207 kilo b.ığday unu bu
lun:m~<rt.ur. E\' snhil>i Hasan ya
k lanmış ''e adliyeye teslim o-. 
dilmjştir. 

Üç Yıldız 18.stik fabrika· 
sının m ühlm miktarda ~aoçuk 
sakladığı Fiyat Mürakabe Bil· 
rosuna bilclirilmistir. Bi.ironun 
alakadar mcmurlawrı mcı hallinde 
yaptıkları araştırma neticesinde 
( 432) 'kilo i>eynnameaiz olduı'hı 
tahmin olunan !kaoçuk bulm;ş. 
tardır. F1ıft.>rika Rnhihi elinde 
kaogl.dc 'bulunduğu halde beyan 
name vermedi~ iddiasiyle adli
yeye teslim cdı miştir. 

f ı 
Kardeşini kurtarmak için 

polise tesHm olmuş 

Bunrlan üç dört ay evvel Top
lıa nede kMıvcei Aliyi bıçaklaya
rak öldüran ?.Iohmet '!'uranın 
du11.ışmasına dün tbirinci ağır 
ceza mahkemesinde ba.şlannıış
tır. Suçlu suçunu itiraf etmiş 
ve: 

JrOkuy cu 
Diyor ki: 

ir temenni 
Altı üniversiteli ı:cnçten ,ı: 

mektubu nldık: 
cBey::wt ldltilphnnesi 17,45 de 

hpnnmaktadır. Talebe çok. Çu
lı~ıa yerleri ve ::amanı mahdut
tur. .I:u: t."'llebeler ~alışmak için 
işi b!.r muhiU burada bulabiliyo
ruz. Faknt bir kısım talebe ge-::i 
dörunck ınecburiyctinde kıılıyoı-. 

Kr.ld$ yer onu ccı.bcdecek vazl
:yettE: delildir. 

Bu müessese için tam bir nn
IP.yışln hareket edilmesini arzu 
ederiz. 

"-Vak'a gecesi fena halde 
saı·hoştum. Evınıe gitmek ftzere 
Gn...Lhaue yokuşundan iniyor
dum. Bu ama.da Ali önilme çık-
tı ve bana "bu senin kardeşle- Fnatiyet ~ntlnin 21.30 a kndar 

uzatmayı temin nmksadile rle<ımı
rinden çektif,>im nedir?,, diyerek 
boğazlma ssrıldı. Ali timarba- zın gel'ckenlerin nnzarı dlltkatiu~ 
neye gfrmiş Jıir adamdı. Beni öl- r:unulması hususunda gazetenizin 
dürmcsiııden korktum ve hemen tr.vassutunu diler temcnnlmlzuı 

kabulilnü bekleriz., 
bıçaf:rımı çe.kerek ilk darbeyi in- ._----===------·il 
dirdim. Ali ölmüştü. Hemen o
radan uzaklaştım ve o geceyi 
bir viranelikte geçirdim. F..rtesi 
günü suçlu olarak atardeşimiıı 
yakahndığmı i~itince c1erha1 gi.. 
aıp tesıım oldum,, th:miştir. 

Muhakeme s.ahiUerln celbi 
için başka güne bırakıbnı§t.ır. ------

Esnaf Cemiyetleri 
kongreleri 

İşte bu suretle lı:ı.va kuvvetleri ı..·1ıvv t '~ kudret teskil edı~oı·. Burgazdan gelen Zirai seferberlik 
Dünya havn stratejı i: Bu • hazırlıklara 

Dün ha kçı ar ve 
terziler toplandı 

harp maceınkı artık bir d inya tthalat eşyası Esnaf cemiyetleri senelik kon 
harbidir, hnva stratej&. ine ı'c Dün Dicle ınotörile Burgaz- Vilfıyet zh-a t seferberliği grelerini ikmal etmek tiz.ercdir-
bu .}unden hı.1kınak ve ona göre Aiaştırmalar sadece dan !ichrimize mühim miktarda ha?.ırhkları sürntle devam et- ler. Dün de balıkçılar ve to.~zi-
:fiikir ve mütulca yürütmek ge- beyannameye tabi mal· ithalat e:,yası gelmiştir. Bwılnrj mektedir. Zira.at MildürlüğUnUn ler seııclik toplanWanııı yap-
rekLir. I . h' d arasında mühim ııüktarda tıb- talebi ilıeıinc Belediye, Florya- mı"'laı;..::ır. 

ara m asar e ecek d ·ı l l k ı 2' ~· Şimdi artfı; ne bir adamn, m- - bi müstahzarat, kağıt, tel ve a yeşı sa ıa o nra ayn an yer &a 
k<'nin i!;>gnli, nt:: bir k"lıt ııcltta- ~yyannameye tabi yiyccdc boş fıçı varfJr, Jeri c.irai eJdın için Ziraat Mü- •· t ikide başlayan balık~ı-
cırun zaptı ve ne Wr ısevkı·y .. t ve gıyecck nuddclerinin. k · n· dürli4.,'rü emrine vermeyi karar- lar cemiyeti kongresi pek hara-

.. t · Diğer tı-rnftnn Avrunadan ı t ..+- retli olınuştur ı· · ı 
yolunun kcsilm si, ne bir ve'-'a ınamaı;;ını c.mın m l •dl) l~ mü- k .. aş ıımı~ .. ır. . ~ongrenm nçı -

.J css.,.,e daı.·ı.• 
1 

d ,._ k aı·a yolu ile gelen ithalf.t eş- o·gwe ~- -1:4--- ....,._ kul r~ını müteakip heyeti umtımı· 
bir knç tayyare mcyd•uıının iş- ~ ve wuı.an ar an ua n , ı r w.rıu.ı.uu Clu..a. o ve 

t'1EZBAHADA 
HAYVAN 
KESiMi 

ormal ek.ide e 
o tı ol albnda 
devam ediyor 
Bazı gazeteler dün salı gtinü 

mezbahada hiç koyun kesilme
diğini az miktarda ıkeçi, kuzu, 
ve sığır kesildiğini ve bu yüzden 
et fiyatlannda. gayri tabii bir 
yükselme görilldilğünü yazmış
lardı. 

Öğrendiğimize göre nıezbaha
da şchı in et ihtiyacını karşıla
yacak kadar Uwyun ve .kın:u ke
silmckt dır. Salı günü mcz.Ja· 
hada hayvan kesilmemesi me
selesine g~ nce salı gföıleri mcz
bahn.da hayva.n kesim günü 
değildir. Bu itibarla her salı 
hayvan kccıilmcmcktedir. Dlin 
mezbahada 1800 !·araman 510 
ıkeçi ve 800 kad:ır da kuzu kesil
nı.iştir. 

Kesim Fiyat Miirakabe kont
rollerinin nezareti altında. ve 
narh üzerinden · olınu,;otur. Ke-
silen hayvanlar şehı in muhtelif 
semtl~rinc1~ki kasaplara ihtiyaç
ları nısbetiııde tevzi edilmi~-tir. 

Piyatlarda hiç bir değişiklik 
yokıtur. Yalnız :kuzu eti son 
gtinleıdc bazı mıntakalardn 200 
kunı~a kada'r :::ntılmakUıdır. 

Sığır etine 11nrh konmadığın
dan en iyi cins sığırlar 100 ku
ru~la ll O kuruş arasında sa
b lmaktadır. 

---~oeo::---

Va 1 il 
60, .... _ .. 

• · tr 
B.ir kaç gün C\":el, alakadar 

\'ekaletleı le vilayet ve belcdiY\!
~·o ait muhtelif meseleler hak _. 
kında temaslarda bulunmak ü
zer" Ankaraya gitmiş buluuaa 
Vali ve Il0 lc<liye ı·eisi D ıktor 
Lfıtfi Kırdar pazar günü §ehrı
mizc dönecektir. 

Basın Biriliği azalarına 
TUrk Basın BlrllOI tstı:nbul Mın· 

t•l<ıısı Relsllğlnden: 

Yıllık suvarCP1"z 28 <>ub:ıt 1942 nı
mt'rtcsl gunu akŞ<1nu s:ınt 22 de 
Tn!!sim DcJed;yc gaı.ınosu rnlonla
rınd:ı verilecektir. 

Birlik azalarına nyrıl'n da\ <:tıye 
;'itil. nrnnmı tır. Dasın kartların. tıl

mı~ c:J, nlıır hu k<ırtları göı.1ererek ız.~. 
b ıll" lıirl ktc lııılomuza gel ull rle:. 
l{~ tlarını almamış olanL-ır M:ıııt.aka 
füarc heyeti kfitıbhıe müıacnat ede
rek kart yerine birer belge olındı
dl!'lr,r. 

Bıılik azabrının qlerilc o grı:e 

gclip ev sahibi sıfatiyle ı;ayın ruwct
lUerimizi karfıl:ım, lıımu ricn ederi!. gali uimyıı durwnunda nıulıim evlerde de ara.cshrmnlar yapıla- y:ııanmız Kapıkuleden Edirne· lise talebelerinden zlrnat işlerin- Y.e ~oru o~unuıuş ve cemiy~-

ve csı .ıı bir dc
0 

.ikl:k rnc\dana cağını yazır.ı§bk. Bu hu~"1:a ye ve o..radan da lramyonlarlo. de istifnd1;: §ekillerini tcsbit et- tın bıı· senelık hesap ifıleri kon-
goth'mez. Bu Lir taraf ltı.z,;vetıe- Ticaret Vekaleti vilayete bir pevdcrpey ı;ehrimize getirilmek mek mn sadile salı günü şehri- trnl cdilmi6tir. Bilahare balık- lt •• rinı bn'll.Z azalbr, diğerıni biraz tanıinl gündermi§ ve arasbnna- todir. Bunlar arnsınd:ı milhimı mizde mU!ıi.-n bir toplantı yapı- çılnnn arzu ve dilekleri dinlen· U!ilZ uH' ~of-r 
goğ.ıltır , eya 'bir taraf duru _ ların sad ce beyannnmcye ta- ımktarda ecznyi bbbiye vardır. lacaktır. Bu toplantı, Vali ve miştir. Bu meyanda bir çok ha- Bundan bir müddet evvel Gazi 
munun aleyhine diğerinin lehine bi maddelere inhisar etmesini is- ----ıııı«---- Belediye Reisi Doktor L\1tfi lıkçıl::ır ağ yapmak için Jfızını nnteptc şoföılük yapmak m::ık-
hizm t eder. temi~tir. Knd:ır ıiyaset edecektir. olan ipliği tedaı·ikto müslrliliı.ta sa~yle şeiırımhr.e gelen ve bııra-

F 
• h maruz kaldıklarını ve -bunun d · b ı ı 

Dimlu clurumunda vaki ola- liırsızlık yapan hı·zmetçı· asu ye l racı ha a. ıs u amayıp ıu•sızlık yllpa-

cak l 
_ I1i için cemiyetin btına esaslı rak Sirkecide 8 otelden muhte-

csn.s ı uegıriklik muhaıip mahkum oldu yasak Yalan yere yem:n eden bir ~are bulmasını istenıisler- lif c•şya çalan Nuıi yakalnmr.ı~ 

Ben mlinekkit değil miyim ?t 
Belki hayır... Malllnı olmak 

g~rcktir ki münekkitlik bir icl
dia değil, bir meslektir '9e ihti
sas şubeleri vardır. Mesela ti· 
yatro münekkitliği. Bunu da. 
:Yapmak, meslek edinmek için 
( cwelfı.) tenkidin de tenkide 
rayncağını her an hatırda tut, 
mak şarttır. 

Bir tiyatro münekkidi yalnız 
edebiyattn aşinası hatta ahbabı 
bir çok defa tiyatro seyı ctınig 
olmnkla i§in içinden çıkamaz.. 
Rahnelere girip çıkmak ta kafi 
değildir. Tiyatrolara dair bir 
sürü eserler okumak, münekkit· 
lcri, bizzat gördUğü piyesler hak 
kında yazılmış yazıları dahi o
i~umak ve karşılaştırmak; bir 
piwsi muhtelif ve meşhur ar
tistlerle görmek, bunlarla ilıısı
yct etmek, dedi kodularına. \'e 
tiyrıtı-o halkının fiskosuna a· 
gah olmak, usnl ve kaidesine 
tı vfikan ve terkip ve izaha. n
i~lmı, hiç olmazsa bunu bilen· 
ierie hem so11bet olınnk bitaraf 
kalmak, da.vasını müdafaa ve 
rniinaka~a)a hazır olmak J5.-
2:ırndır. Bunun böyle olması da 
tenkit (ilminin) bilinmesi de
mektir. Yoksa... ccffel • kalem 
yuzı yazanlar ve bir dediğini bır 
diğerine uyduramayanlar, araöa 
sırada da fazla COJnrak olmyu
t'lılrı bizar edenler, nıe·:zudan ev 
vel müellife roder cccek aktöre 
hücum e:rliycnler diğerlerinin u
lur ve kanaatine hürmetsizUk 
gf>~tcrcnlcr tiyatroda. münelı:
kif iık usul ve üdabımn kadrosu 
h,u icinde ı~alan bir nevi pen·n
sızlar alayı efradından sayılu·
lar. 

Al-törler için ele bir nlay kayıt 
lnr - ba~lar varılır. Bir ... sük\ıt! 
Onlar, · ı olleri değil, haysiyet
leri mevzuu bahsolunca harehe
t~ gelebiliıler. Buna mesağ vnr
dır. Bu zevatın tiyatroların 
lmıgramlnrı ' eyu mecmu bn 
~ :.ı.lıife!{inde miinakaşa doğuru
cal• yazılar yazmalnrı caiz ohı-
1"31.. Fikirlerinden ve yauların
ılau istifad etmekliğimiz için 
u ııımi gazete ve ınecmual:ırı
ın~za koşmakta ne ku.uar haktı 
itıck. kendi program ve mcc:.mu
r.1· .ndaki yazılardan ve iddia-
1 l'Clan kaç.ınm3kta da o kndar 
hnlüumız Yardır. 

&ırla .f!,Üzellik olmaz dcr-
1('.r. Geı·çi bizde ve gcçcnleı·d 
7.0rla bir v.ü.zellik olmuştur.Ham 
lr·t bibi! Yani bizim Hamlet 7.or
l:ı rüzcl olmuştur anıma, im 
ınUstes."lR elbette lmidcyi boı . 
maya~ktır. 

Miincltkidiıı bir borcu dah.1 
vardır. O da bize ne gibi piyes· 
ler lazım olduğunu k stirmclı ve 
fikrini mtidafaa etmektir. 

Bunlaı ın dışında yapılan 
tenkitler tenkit olmaktan ziya· 
de tiı.zib olıır. Avruı a münck
lı:itlerinin ekserisi n 'lli zamanda 
ıni"clliftir. Hem yazar, hem ov· 
ıu,rlar. Eyiip oyuncakları ~ibı 
ı.ı"' u.ıa sıltıştıkları adamııı bile· 
~inrle.ki kuvvete göre döııup 
'>'es vermeiJcr. Onların sesini, 
görgüleri, bilgileri ve duyguhrı 
e karır. Ben miiuekkit det;il mi
y!•ı1? Hayır ... Cünkü l'eramctiın 
k<'.ndimden ıncnkuldür. 

Scmilı Mi.im.ta:; S. 
~~vvvvvvv :üyiık devl~~lcedrden bir ~cylma ~}r Sırkecide oturan Hayriniıı e- biri mahkum oldu dir. Cemiyet reisi bu iş~ en ve Sultanalımet birind sulh c~: 

·açının s ... un en çe!i:ı ege · • · Hu·· kuA nı.etinıı'z m"ml"ketimi- ·· '' -
1
• b" 1 h al b l k k d b tk vıncıe lıızmetçilik yapan 16 y· " .., u ·· ·· A~1· ahk .{nntn ır za.mam a. alli irin za m ıkemesine teslim ediiın;;;ı 

mec ur 0 :ıca 8 ar i in düş- d k' M ı·h a.- zin iaşe ihtiyaç1~-ına go··rc ı·stı'lı- · uncu ;ı)lıyc ceza m e- icap cd tedb' I · 1 ~~ ~· S l d"' "Y me~·y1 kabildir. Bu iti!>at in bu- 91n a ı e< ı a bir müddet ev- sal ve ilıracatıuutruı7..im etmek mesi dün yalaıı yere yemin eden en u· erın a ınacagznı t.ır. uç u wıkü duruşması es- --------=--
günün atratcjıs; tunu temin v~lJi~~.alarMak annesinin yanına gayesile 1941 yılı faeu!vo mnh Aliyi mahktrnı etmiştir. Ali Ha- fi?y1emi~~i\ Bunt~ müte~ıp ye- nbaı:tD:dn ~ıcunu itiraf etmiş ve Mlliisdn demirci B. Hüı:eylıı Apr'r 
ctmckc ve bunJ. mimi olmağa gı nı..,Lır. cdıhanın gidişini J"" .. lil isimli bir u.,taya evindeki nı senenın eye ı wnumıye se· u ışı aç ı\alınak yüzünden vap· - Mektubunuzu rldık. Milli Ko· 
.çalıgı.nnk şeklinde ünde edilnbi- mü t•akip evde yapılan aıaşlır- sulünün harice gönderilmcm"'si tedrns tesisatını yaptırmıştır. c;imi yapılmı,.tır. Akşrun saat lığmı söylcmi~tir. Nuri füitı.ı,..,- ı-ı.nmo Kanununa gorc, klr ... cınız kur 
lir. ma neticesinde kızın bir altın ıcin tedbirler almıştır. Buna gö En hesaptan 11 liralık bir ala- 20 <le terzileı· toplanmıştır. Ter- mııs:ı neticesinde 2 ay 23 gÜn ıumtın h wmından evvel size rcs· 

Şimdi bunu gözden gr>rirelim: aatlc bir altın yüzüğii de bera-ı re lMl yılı ı.ıınhrmlüne ait fn- - k 1 ı.:r 1.1 Al' . ziler de kendileri için IUzım olan ha~ mahkum edilmiştir. •ııffi ınfırncanttn bulurunu sa an· 

Ş b 
~ be• i ele go··ı·· d' ... 1 - 1 rulyclen'n 1·11~,...,tı • sureti kati'- cagı a mıstır. ~a ı ının na- malzemeyi tedaıikte mu··aı'u··1a~t ark c phc inde u kış Rusların · n uı ugu anwşı nıış- L......... rayı vermediğini görünce maıt. ' ----o---- goı·c lınrckct etmeniz lf.zım geur 'bazı yeı l1;:ri geri alarak hava tır. Httyri derhal polise mt.ıra- y~e menedilmiştir. .kemeye müracaat etmiştir. Suç- ~iklerini söylemişlerdir". Cc- Bu ldrncıyı <;ık t'tıp yeni kiracıyt 

kuı1ıluşlarını bu.ız ileri surdük- caat etmiş ve Met.lıhayı yaka • Diğer taraftan ih:racatçtlan- hı mnhkemccle borl:u olan 54 li- :Za~ t:f!~!~~~susta. yar- * Sebze halinde kabzımnllık: yn- ınuH .. ü cv"clkinden d<:hn yüksek 
leıi t,iJl iılü.}or. latmıştır. mızJn elinde hulunan 941 yıll rayı tamamen ödcdiğifle dair pan Ali diln dükkfınında meı '1ulken hc:dc.lle kıral:lynmnzsmız. Kanun 

G rp cephesinde ba7 .. an n·sbi Suçlu Sultanahmet birinci mal.sulüne ait fasulyeler hükfı· v. "min etm;., ve mütebaki ll lı·- d 6 rn!ta bulunnn portakal scındıkl."'lrın- c•Jrc, bu, b1r suç olur. 
s...· d 

1 
k . sulh alık • d 

1 
..., an ay hapisle mahkfuniyeti- cı b' · d"' u k 1 "ır n il'. goze çarpıJor. .. c .. eza m emesın e yapı nn m"t tarafından satın alınarak ralık hl•· '--rcu olınadıgınıw so-yl"'- 3 :m .ı.ıı uşm s ve aça ınn en:- - -----nn h f d k d .. U'J .. - ile ve ay müddetle de amme 1 :'I tl ,p;ıZflU c emmiyetli a. liy tler un u uruşması neticesinde 2 dabHi ihtiyacı:ıt1mızı karşılı:ımak miı:;.tı'r. Aıı·nı'n yalan yere yenı'ın '-= • pm-a ı: Dı.. r sure e y:ırolanma ın3 EC- r 

l 
a b hk- - ;wzmetınde kuUanılmamasına ka be 1m tur y 

o uyor. Amerikalılbnn Şimali Y apse fl!a um edilmiş.tir. üzere piyasaya nrzolunacaktır. , ettiği mahkemece sabit olduguw n ·1 · !' 
0 uş • aralı Ali Ccrmhpaşcı. 

lrlnnd ya gelmelerinden \"C son ~~;:~=~7.=::==~~:5=:!!!2;;;;:~~!!:!~~~55~~~~:;:!~~~=:;~~!!!!!r!nr~v5e~rı!!m~ış~ti!·r~.!;:;!!!;~~~;;!~~b~ı:ıs;t~rJı;:ı;n;csı~n~e~ka;ld~ı~rtlm;1;sbr~.~~~ı ~ 
günlerde Manş dPniz ve havıa ~,.~ 
muh rebel iııcien başka büyü h.ellE-1 ini koltuklarına ala· ABONE BEDELi ~rd~~~~~~~ ~~~~~~~ciM~~t~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~A~~~~~~~~~~~~ Ç~~r&clhrnilbili~- n~ye E~ebl 

ş· ı !i Afrika ve Akdeniz: tiler. Bır n.y sonra tekrar lıuıu- TEFRİKA rı ~nbı<ıya toplanmışlardı. !fon-! --
Mi lv~r ordusunun ga.rlıc do..':TU ın c;ılttıln.r. Buldukları ~areyi YAZAN: dilcli!li ağırlamn ~a memur edi- Gl:NELI K 

1400 
Krı. 2700 Kr9. 

çckildızi SÖj-leniyor. Sinh r s ·) i >diler. Fıro.vun ta.raündan No: 91 M. ZEKı fen E'iravunun adamları tnra-1 
1 

AYLIK no .. 
1450 

• 
fün.it cdilmiyccek kadar nz zrı.- d rhl.l k. bul c.dlleu bu çare p.;k KORG UNAL fınciun izzet ve ikraml:ı karşı-

1 

AYLIK 4.DO " ı.ıoo ,, 
manclı..1. dü5tiığii için belki ilerle- z li~nne idi. Binlerce yavrunun ~w ı N k'I 'kfb h kk \ ltumn~lnrdı. Tellfilhr vasıtasile 

1 

AYLIK 

150 

.. ıoo .. 
megc lüzum kalmam.ıstır v ya c- c· mu kıyılacaktı. Beni lsru.ıl a ı ve ı ı as a ı mahfuzdur .,._....~.._~"'·1111.~.e.ıw.Ad~...._.. .... ~~.-..-.ı ilan edilen vaitlcrc inanarak ge~ ı T A K V İ M 
ı:;aslı bir haıcltct için deı if nip 1 anru~l'~ ci<Ycrparelcri ya\•rulaı·;. lenier umduklnrını bulmur::iıır 1 top.lanıyor , cyn artık me,·sim nın k•ızu boğazlanır gibi boğaz- ğuı n kadınları serbest bırakır cııhlnrın meydana getireceği f&- başladılar. üç, dört gün gibi kı- korku hclllsile gelenler de ~nlıs Kasım 111 GÜN 57 Ay 2 

ve umumi durum böyle icnbe- ı· ndıpmı gözlerile görecekler- sımz, oğlan doğuran kadınları ci manzarayı görmek ''e anne- sa lıir zanınn zarfında Firava- dü.~ündüklerine inanarak adeta 
diyor. clı. Arknda. ları namına söz söy. da h.P<'i.iyel "le memnun ederek lerinin yürekler paralayıcı fel\o nun muazzam tahtını biiyük bir mnncup olmuşlardı. Vazifelerini 1357 1361 

Atlfuıtı"k 
1 

~.>i ::merika sa-
1 

eğe mezun edilen cadılardan sahrada alıkorsunuz; daha dcığ- yadını isitmekle sonsuz bir zevk sahrara naklettiler. Ayni za- lıakki'e yapan teşrifat mımıur-
hillerine kadar yayılmıştır. Top- birısi, buldukları ~areyi Fir:ı· num, hir gecelik misafiriniz ol· duyacaktı. manda, orada iğreti evler kur- tarı, muhterem misafirlerini Fi- Sefer 
!lanan Alnıaıı <lonanmasmm mü- vuna şcvle anlatmıştı: mak şerefine nail ~ersiniz. Er- Firavunu memnun eden fi.. dunmıJ küçük bir şehir vilcude ravun namına hediyelere, ihsan 
ıdahalesi ve kar. ı tarafın tedbir _ 'J'ahtınızı şehir dışı"'da bir tesi gii.-ı de işi celllitlara ha\'a· çib1cü bir nokta daha vardı ki. ..,.,,,.. f' B . .. tl lam garkctmişlerdi. o zamana 

ı 
ŞUB T 
1942 

Şubat 

13 
... le eder<>iniz. Cellfitlar, bütün er o da "U idi.· Beni İsrail kadınları b"•lt1.: • ~r. u ı_ş sura e netice- k , F" 

S."'n bcklencbil r . safuaya naklettiriniz. Sonrn b" lc.ııdil t~n ı:-onra da çchrin her ·aı:ıar ıravunuu gebcrmesini 
U.,;ak doğu ve Pasifik: Japon- her tarafa teelallnr çıkartımz: kek çocukları analaı'lnın gözleri hiç hos durmayorlar, mütema- t:ır.ı.fına tellallar çıkarıldı. Ni· t~mcnni eden kadınlar, şinıdi 

far §imdi Sumatı ada yerleşiyor- Et• ay içinde çocuk doğuran Be önünde boJnzlarlar. Bu arada diyen cocuk doğw·uyorlardı. nu hnyct şehirden sahraya. doğru hıç ölmemesi için dua ediyor
bır Cnvayı, Avustraly yı, hat- ni hrail kadınlarının çocukları büyıik düşmanınızın vücudü de yüzden Beni İSJ:ailiıı sayısı art. miillı.iş bir kadın akını basladı. Jardı. 

ÇARŞAMBA 
GDnt! ()Ole 

12.46 6.32 
6.41 12.27 

ikindi 

9.3S Eunl 

15.31 Vasatı ta Yeni Zelanclayı hedef t ta- ile b'rhktc o sahraya gelmcle· ortadan kalkmış olur. tlkç• artıyordu. Firavun ise bu O ay çocuk doğuran Iıcr ana. Firavunun tahtı, iğreti evler
biliıLr. l3ur..ı1ırd tayyare ge- ım.i, gelmeyen kadınlırın ağır Cadılar tarafından bulunan cemaatin böyle süratle büyü- yavrusunu bağrına bastırarak 1° meydana getirilen muvakkat 

Ezuır misi lmllanm i;.::ı. belki ihfyac i ',e u eterle öldürüleceklerini: bu çare, zalim Firavunu iki el· mesini kat'iyen istcmiyordu.Caıo ~hrava koımvordu. Cadıların şclıı in tam ortasına kurulmuş-ı Ak;""' Vaw im k 
alnnyacak.Adalars"bit veka- e...-nre itaat eclen kadınların ir:ıa het.tcn memnun etmişti: dıların bulduğu çare, Beni İsra· tahminleri doğru çıkmıştı. Bu tu. Altık şehirden gelecek ka· 12.00 1.31 11.07 

rad ı Y pı1mış bir k c t jV e i n•ntz=t nail 
0 

~<''.Utlarını irn l - Firavun, o a' zarfında ilin coğalmasına da mani ola- ka]wların bir kısmı '--'tlere dın kalmadığına kanaat getiren 17.55 19.25 S.02 \ı~sati 
·· h. · .:.r_ l"cl nk Ilın - t' • le-. C cuk d'>ihıı:an Beni do5::ın bütün erkek çocuklarını kcak bir care idi. ald:.nara.k, bir 1,.,'"", da "~--ı..!l lı.,ira\.ı.Ul, silrekli alkışlar araS!Il1I============~ n.'lı-a t V\' tlcruı n faal 1 · ı kadıula.rınuı bir kısm1 ıh katı tb:rmeklc büyük dücmnnı ·n ı· ~ .tı;uı~! dn tahtına cıktı. Kendisine eı. · D J K K AT -.. ,., h k d d \- \ c ıt bin Mus'ap, tahbnın bc!iısPe gı"diyorl--,.,.. Fakat, er- - uc- ·ı 

...... e o c r c e - 1 k'l.\'lll;mak \adine nldan~l· ?.J~aııın vUcudünü mutlak su· l · 1 c:ı.nu , di havııt temenni eden zavallı 
r k lıir l~roı " öldürülmel·· rette ortadan kaldırmış olacak· 6e ur r •.s~~a b~l'.ilk. bir sahr~- kek ısc, çocuğunun elinden alı· Beni İsrail kadınlarını sc~m-1 Ger.etemlze gönderilen yazıl:ır 
t , k ı a ı sn.hr ya kosa 1{· tı. ~~l~{~~ç~m?gı!ı lu~:ı.~:~ narak gözii önünde katledilecc- kdı. Onlara hita.lıftı kısa biri nt;!'Cdılsln cdılmC3ın iod oluı? 
1 4. O • man lnz "l u~ı c

1
o- 2 F. b w ı · · r e 1 

t::n • ğini 1 ;<' bir ana aklından geçir- nu u1
."" ı"rad ettı·.· mu ve :::.!yaı:ıdı:n mes'uliyet kı 

... ~· ı - ıravun, ognz anan ço- vcr<lı. ınrı al<ı.nlar derhal f!:A mı·"ord" ·~ 111" .,,, - (Arkası v:ır) c..., .. buı_ed......,i10m,.,ez..-:::::.::a=-:::~~~=-:::=--=~ 
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Vrfa 
ef et 

•• 

{Bafıtarafı 1 fnclde) 

e nldığı 600 biletten yalnız 200 
daneshıin parasını cemiyet vez. 
rıestne yatırarak geri kalan bi
letleJi zimmetine geçirdiği yo
lundaki iddialarını da çürütecek 
diğer bir evrakın dosya arası
Jlh. girmesini temin etmiştir. 

Bu C\Tak Maarif Cemiyeti ta
ıi'nfındruı Bilyük Milet Meclisi 

eisliğine yazılan ve Meclise 
~alnız 200 tnne bilet gönderii
diğini bildiren resmi bir tezke
JfCdir. 

1 Dinleyicilere, iftiranın bir in-
anı ~~e:elere lrndar sürükliyebi

leccgını açık suı ette isbat eden 
lıu muhakenıe safhalarında Re
{ et 'O · l nvukatı Kuralın 
ın 1l1bi Lfılfı • ~ 'l\f(;lihaya ver·n 
de sord t''hı sualler, bunl ;ı te
\•ıl yolu ile ı.akiki itirafa mec
b r etmi -tir. 

B.U .ısa muhase~i I • tfi
ıc!.u. b'rbiıini tutmayan s · ~!eri, 
g_ rıp ı .... k ı :-r: heyeti ha ,: e-
~h''. .• ·c dinl ~ ·1,;·ı ri hazan kıhka· ı 

warla guldii 1üştüı'. 
. ~uhbir t r< fından ynp1L-ı.n 
lt! ·lYa naz ıı Refet Clgc
nuı .cocukların da. piyango ık· 
rlba ıye i c:ılon t r. Mahkeıı Pde 
tılunau Ayte me, reis tarafın· 

(1nil "'Onılı:nu"'. bab:ımnn ikarŞl 
lbıı fenalık cnğı zaruıı ile 
rah~cl~tt.;) bu 1 nm1yac, l'll söy 
~u tir. i\. ı~ c ise şah Ll.ıktcn 
\c \emi,1 c•tıne: ,e.n çekinmiye-
c ôıni s ylcy •-e!•· 1 
. -: B:ı · aın, ı 1emle1~et e öm

! il \: ~ımid bır nıfaı dır de
m... ve ... "yle d un etmi t r: 

-. :C nu, s" · nildifi ?ibi 5 
lıra ıkramiye c kınadı. Zaten 
~·ık:: l.} ~lı el&. a ..\Zdım. Evrctk· 
nki imzı::ı lıt:n' ı değil 1 r. j 

f Bunda nson_ dinlenen Re-
et Ülgenin o lunun eski ni· 

~-: Jısı Ye .... a·1 Ko_çak iddia e
dildiği gibi° Ref• t Ulg~n tara -
i'ıud:ııı k.,;n · ·iı bir b·let vcrli
lllletl 'ğir1i Ye ~ ~,) liralık bir ik· 
ı·anıiyo al. :ı . mı, sa!ıit El
aıı._s <lı, Uefet L"ıgenin kcnd\si
:tıc iyilik cttiğ ui, bir çocuğunu 
Okutmak iqiı' yalnız bu sene 
mektebe kc.1ıc ı namına 180 li-
t·a t~ksit verr ·~.,ini söyledi. 1 

Delilleıin ob'••er birer orta va ı 
Stonup dö!nilm · i, bir çok ş~h:t- 1 

l<:ıin dinleımıl ri ve muhtelif 
tnııvaceheler saat 22.4.0 a kad'1.l· 
sin ın Ü fit iir. 
. Hakim vaktin gcçiktiğini 

80 le.,,·e t \ müddciumumiden 
:t:ıu..m .ııl l'lll mev1mfiyet halle
t'llun de\ a:n bdip ebneıııesi hak 
kıı~d-~ ne. dü3ündüğiinü scrdu. 

.\ıluducmnıurui mua,. ini Kc -
B~ ı~ J:3or.a, Zeki Ülgenin t!ahli· 
~t',,, nı, Rci\.t Ülgenin ise su· 
~ı.tııun mahiyeti itibar':> le ~ev-

t•fivetinin devamını i"tcdi. 
Ayukr.t, mÜ\ ekkili Rç.fet Ül· 

~'. ~ın de tahliye edilmesinin :ı
~:, ete ur.gun olacağını belirtti. 
~;ar şoylc bildirildi: 

11 
Duruşma safhasına, delilte-

,u kısmı a :nmının toplann~ış 
~· r P .~n~i~atı işkal edecek g bi ı 
1 'azıyetın bul~rnamasın.=t 
t

1 ı ~tan _her il.ti maznunun da 
B ıyelen:-ıc knrnr verildi,,. 

1, u s:ıbah saat ondrı mulıakc 
• ye tekrar devam oluııacak
.ıı. 

'li ı~ 1 Ge .. ön" 
-0>---

E..,k_i Irak Başvekili 
nıaıyyetile birlikte 
Peşb'ye gitti 

'E"ki Irak B 
Cl \'lüııi < • aJJvekili Haşit Aıi 
birlıkte f;'ı~yetındeki 38 ki._ iyle J 

uuape.şteye g,it.miştir. 
(Radyo Gazetesi) 

Baıba y . . -
:lnn l{atin·anı ıle kar ısı Mı:.-' 
berı görnı,,. a. Şevketi senelerden 
• .,·L· -dikleri e\·l'· 1 , h 
t::ı· ı karş11 dıl "'~ • a.ıtruya 
n:ı.ıuu ınut a ar. M~d:un Kati· 
~f'1 refil dilf \ ç:!1;si a~ıldı. (J 

1 lelerini a 1 
1 e butUn koy ınese· 

!'i {a"ın n~·a.tıyordu. f..om n :\fa· 
~ı. O zanı sı kaçtığına sıra gel
t!'t: 'Tıend~~ .0 ters ve lilnet ka
ltl. Bu ha\ 1ş1 çıkararak ağla
dn;n. Fakat e':keti snşırtmadı 
1JrıJara. bild ~~1~'!1 lle gelirdi? 
t<ı.ınrtzdı va gı li ıkatıeri anla
~1 ne <>labiI ,,,keın bunun faiJe-r\A1 • ı 

, Ancak '!.! •hm K ti 1 
~anın daha bi 'kin nn, Me. ·1·1 
~adar sık s• r ı ay evvelin~ 
ı)a. Eöylcyin t mşektukp y:ızdı~1uı 
~·eırt "' ev ,c;t ŞU.şırdt 1 ·bn ı· up_ yru- Yor, fakat ndresini 
:ıa ~ıımıyor ıu§. Madam Kclti-

tıı~di ~ b~.)'imu, henim kız sev 1 
~ll\ln ;ostı. T~nıd_ınız l(os•i? 1 
l\ nuımııı sımdı Kocti bas
'->nd~ 'bexaber evlenmis!.. Katina 
'fier kaçmıs! Simdi ne var? 
•le ;_ey bitti. artık gelecek nv-

~ m !> gelmez. 
cl:ı ~ 1ıdanı Katinı.ı. omdan buru
k; · a .. 1~keı1 ~"et. • ri
ı. ~ı füı unuyor u D m"k k ' 
'-'ll h . 
~.~\· z ua kendisin· a\•oıdu. 
lrlt ~ .1 ·ılisine ', Jntr e 
l.ı ? · _Rir 1n..:kt y:-ıvıı·ak 
~ l 7. ıi 'di:· 

. . . 
---~--.. --·----- ~ __ ......,, --~-

amarasında 
reketler hakkında bazı ~ey 
Ier söyliyerek şimdi artık 
hiç bir ordunun nereye o. 
lursa olsun icabı kadar tay 
yaresi beraberinde olma
dan gönderilmemesi pren
sibinin kabulü lüzumundnu 
bahsetmiş, ayni mülahaza
yı bahriye için de vaı-it 
görmliştür. 

Eski Harbiye Nazırı, da- 1 
hili sahada ezcümle sanayi 
müesseseleı inin devlet he
zimeti icin seferber edil-
me i 'e hiç bir hususi l 
mfüahazanın üstün tu ul- .. 1 
maması kanaatindedir. 

Cr p§'ın eı ıe i 
Loııdra, 25 (n.a.) - 1\1. 

C ipps Aw.m K<ımarasmda şu 
demeçte bulunınu~ur: 

"Benim tc1-!dcime göre. Mcc 
lis lidd ı s1fatı. le olan \'aziye
tim. T-"!C'Cl clıı g· r·; J,> .. ne l? ırp 
k l .ne · ıde Y~ b ıp k .binesi -
nin borfü.".lerim de .mecl.iste ter· J 
ciiman ohnaktır.,, 

"Bu müzJ.i:ere açılır1•cn Baş 
vekil h :bin şimdiki G~fhn.smın 
karanlık oldııguuu söyl~miştir. I 
füıglin Uz kdoğı·ua bize yar
dım eden rıiittefUderin cesıret 
ve kn.hram nlıklarma ı ağmen, 

Alnıanva i e •• bı!erinin esasen r 
n:nıazzam olan gn~ retıcrine kn.- · 
tılan :apo.1 hücumunun E.ırtımı· 
z:ı hıç,.J r zJ.lll:ın t şıma.dıgımız 

derecede a:>ı.r bir yiık !koymak
ta olrln~'i1mu hal.lı olarak kayd • 
eylemi .tir. Fak.ıt hu ıı&.ve yiik 
Brıtaııyıa. ruilletıni y<:.:Ie dUşür
miyecektir. (Alkışları. 

O gün son z:ıfertmbc güveni
m.iz daha uz dC'ğ"ildir. Iı~akat haf-ı 
talnrca belki de a,ylarea hild en
diPe devrcleıi geçireceğiz. İşte 
bugünkü dunım ve öuüınüzde

lki aylirın manzarası srbebiyle
dir ki 7 ... 1"er için gayretlerimizi 
sıkrntırnı:tk :ı:orund:n,z. Hükiı
met. Hinr.iistanı şimdi tehdit e
den tc! l1~eler önunJe bu nıem
le}; Un l -rliği ve kudreti mcse· 
lü.;iyle önemli. surette meşgul
dür. 

* Şan'"'ru y - nangondan Kalkil· 
t - ya gc ni ile 2000 multcci gelwğt 1 
Kalkutrıdon bildir'liyor. 

RUSYA'DA 
(Jıaşfamıfı 1 ]ndt1e) 

gün kadar e ,•\•el 1G ıncı Alma.'1 
ordtısunu çevirmeğc ba.şlnmı~

far ve muvaffak olımt lardtr. j 
Alnımı generaline tcı:.ıl rr. o' ·ası 
tcklıf edilmiş fakat lmıpmıdan 
bunu kabul etmedi<~iııdcn taar
n1uı. devam ed:leı ek ordunun 
mühim bır kısmı hezimete uğ
r tılmıştır. Almanlar harp sa· 
lıc smda 12{){;0 den fazla ölü bı
ral•m1ş!aı·dır, bir çok gnnaim 
ahnmı~tır.,, 

Höytcr ajansının nskeri mu
harriri Anııalist şöyle yazıyor: 1 
''l\:ı7.Ilordunun taanuzu yavaş
Jayacağ1ııa bilakis yeniden can
l:"nıyor. 

Alman ordu18Il baş kuru:ın • 
dnnlığının tr•bliğinde deniliyor 
ki: "Do !u ccplu:f!i cenııp kesi
minde Alman, Rumen ve Macar 1 

tef killeri dilşman hücuml· rını J 
tekmr p:iakiirtmfüılerdir. Mer
kez ve: ~imal l·e&"mleı inde .sa\·aş ı' 
dLvanı C'tınektedir. Sı\'astopola l 
1:.arı·ı birbir· ıi milteakıp d:ı'~a
lm h&lindcki hava hlidunları 
şt>Jı.:r ve liman böleesiııde geniş 
yangınlar c1karc.uştır. 

Arhk onu da ~mu~malı ... H~ç 1 
JJlr kadın ve hıç bır kız kendı- ı 
sine var olınam15b. Kısmetini 1 

başka ~·eı·lcrde urnmnlı idi. .. 
E.ıı ba Yımiııin evinden don· 

uUğü zaman akşam o!mm,.tu. 
D.ıyısına yemc!tte seyahat tn • 
sın-vurundan bahsettiği ?.aman 
Abidin bey aıbk mütereddit de 
ğıiöı. Onu teşvik ediyordu: 

- Huydi, dedi. Çık, dola~: 
düryayı gör. Başka füemlı>r 
basıca muhitler küfi. Fakat ba
na -sormadan ve benim fikrimi 
aimadan evlenmiyeccğine söz 
\'el! .• 

~e\'ket söz Yerdi ,.e Bursa
dan izmirdcn, .Ada.nadan b:u;ılı · 
yarak Anadolunun bir çok ~ııcr
lerini gezdi. Eşi, dostu sayes·n· 
de b~r çok ailelerle tanıştı. Om
dan köylere, kasabalara sokul-ı 
du. Pe tem.allı, takwıyalı kızlıı.
ı a ve başı ven:enili kadınlıı.rn ı 
fioh'tı.lmak istedi. Bir köy evbje 1 
on beş gün misafir ka"ıdı. Bııra
d~ gürel bir Cer!tez kızı bu1-
muşt u. Kız güliiyor, eğlcniyc~· 
§c11kctle ::.ı.hıy ediyordu. Bcr:ıl~r' 

Japon tayy releri ı 
Anı ri nın ba ı 

sahilleri üz rin e 
uctular 

' tiz lotaları düşmana çok n.-
ğır kayıplar verdirmiştir. 

Bangkokdan bildirildiğine 
_göre.general Wavelden inlıi· 

lfi.l eden Birrnanya orthısu 
Jcumandanlığına Hindistan 
B·::, kumandanı general He
~rtley tayin olunmuştur. Sa
ıı~.ı~yı. li ınahfHlcr Birman· 

yn. ile General Wavel karargahı 
hrı.:sınclaki irlibat.ın SingapurtLn 
kayıbrndan be:ri tamamen kesil
miş uulunduğuııu belirtiyorlar. 
Gelen haberlere göre Rangon 
kaybedilmiş telakki olıuıınal.ta
dır. Şehirde lıeuiiz bir kaç kıta 
ı.ıcvcuttur. Bunlar, Japon kıta
ıarının daha fazla ilerlemeleri I 
halinde tahripler yap:·nak ilzcre 

1 
emir almışlardır. Rangona do~ 
ı u ılerliyen Japon 1-ıtalurı Pe • 
guya bir kaç fersah mcsafc.rle 
bu1unuyorlar. 

.Raugonda ncşrcdiJcn ordu teb 
liğb.dc. cenup ccpl1es!udc <lüş -
maala temru:a ge~ildiği, kuvvet j 
.erin çarpışnmland"n sonra ~it 
tıı.ıı;r ırma~"l üzerinde yeniden 
to:r!ondıkları yazıh<lır. 

l''elemenk tebliğinde şunlar 
yazılıdır: "Japonlar Cava tay
y:!re meydanlarına hücuma de
\ am etmişlerdir. Diiıı sa lıah J 6 
tayyare Tarjongpriak limanına 
şiddetli bir hiicum yapmışlar • 
dır. Avrıca Batavia civar:ında 
bir tay yare alanına da hiicum e-1 
<liln'ıştir. Bir kaç pelrol deposu 
bat;m.~ ve harap olmuştur.,, 

Vaşingtondan bildirildiğine 
göre Ruzvcltlc mülakatı mlitca

enel Kur
may aşkanı 
erline döıı -yor 

Presburg, 25 (a.a.) - Mare
§al Keitel'iıı Presburg'dan hare
'keli münasebetiyle Slovak ga
zeteleri, samimi yazılar neşret -
mcktedir. Gazetelerin belirıttJk
lerine göre, Alınan mareşalinin 
2iyareti, Slovak milletinin bü
yük Alnın.nyanın yanı:başında 
zaferi elde etmek için elinden 
geleni yapmak azmini fazlalaş
tırmıştlr. • 

Bu~nos - Aireste 
E~ki vali e ir 
mebus eüelloda 

h "'lundu ar 
Bueuos - Aircs, 25 (a.a.) 

Kısmi mebus seçimi 1 ?-!artta 
yapılacaktır. Bu seçim dolnyı
siylc alaka uyandıran bir düel
lo yapılmıştır. Eski Buenos • 
Aircs eyaleti \;alisi Albay Rod
ier ıle Radikal mebuslar dan Ar
jantin ele demokratik ınüesscı>c
lere muhalif faaliyet hakkında 
parlamento tal'afından tayin e
clile.u talıl:ik komisyonunun rci· 
si Rau1 Damonti l..aborda kılıc-
la ça:rpışmış.lardır. -

~öylcdiği. bir nutukta M:. La
bo.J'da Albay Rodjerin bilar.a.f
lığınd.an şüphe eder mahiyette 
b:ızı sözler söylemiştir. DUeHo 
~..snesında. muluısımların varı 
belinden yukarısı çıplaktı. ·Her 
ikisi de hafifce yaralanmışlar. 
Fakat barışmak istememişler -
dir. 

Sovyet Elçisi Tevfik 
Rüştü Aras şerefine 

ziyafet verdi 
Alman t yyare eıri 

adpya yen·den 
hücuın ettil .. r 

Loııdra, 25 (a.a.) - SoYyet
ler Birliğinin Londra sefiri M. 
Maisky Türkiye sefirinin u~-
meti dolayısiylo 'Salt günü sefa- Malta, 25 (a.a.) - Dün neş-
ı ette şerefine bir ziyafet vermiş rcdilcn tebliğ: 
tir. Dün Alınan tayyareleri Malta 
Diğer davetliler arasında Çin nclasıwn hava meydanlarına. ye 

ve Şili büyük el<}ilcriyle Yunan niden taarruz etmişler ise de 
,.e Suudi Arabistan c1çileri bu- bıı taarruz bundan evvelki kırk 
lwıraalrta idi. sekiz saat içinde yapılan hil· 

Times'in mütaleası cmnlar kadar şiddetli olmamış· 
tır. Vcri!en dört tehlike işare· 

l.ıondra, 25 (a.a.) - Times thden ancak bir tanesi azimli 
gn~tesinin cliplomatik ynw.rı, ı bir lıücum şeklinde inkisaf et· 
"ı<'ena Günler Dostu,, başlıklı mişdr. tngiliz tayyarclenyle ha 
yazısında diyor ki: : ya müdafaa bataryaları Alman 

Tılrkiye Büyük Elçisi Doktor bomba tayyareleriyle bunlara 
Rfü;ıtü Aras, bugfuı Londradan 1 refakat eden mühim av birlik-
1\.ukarnyn hareket ediyor. Dok- Ierini hırpalamışlardır. Taarruz 
tor Aras'ın hareketi teessür u- ; Hei:resinde husule gelen hasar
yandıracnktır. Çünkü kendısi, ıar hafif ise de bir kişi ölmüş
f, ua günlerde iyi dostumuz ol- tür. Hava taarruzu devam et
mu~ur ve İngiltercde bir çok mektedir. 
dost bırakmaktadır. Doktor A- 1 
ras. luılefinc gü:~l bir itimad Jenn - r z:arhlısI 
ve dostluk mirası bırakmakta·/ Londra, 25 {a.n.) -Daily Mi-
Oır. ro.r garetesi, harbin ilanı sıra

Cenubi- A e 
dev etlerin e 

endişe 
(Baş tarafı 1 inci eayfada) ı 

gittikçe artan bir endişe uyan
<.lırmı.ştır. Şimdiye kadar hükilm, 
siircn emniyet, kaybolmuştur. l 
Bir ~etrol tasfiyehanesinin bom, 
bardımanı bu korkuyu n.rttıx- 1 
mıstır. , 

sıııclıı inşa halinde bulunan Jean 
Bart isimli son Fransız zı~hlı
.smın amiral Darhn tarafından 
verilen b~r emir nıucilıinc.c en kı
ea bir zamanda Brestt.e ilwıal e
dileceğini haber Yermektedir. 

Riom muhakemusi 
(Ba:. b.raft l incide) 

Bir Fraıu;a mektubunun bir 
fıkrasını n~ıeden Democrate ga 
zetcsi şöyle ,yazıyor: 

Yazen: A. C. SARAÇOÖLU 

U zun bir 'kı§tan, hele bu 
seneki gibi soğuğu bol, 

ikan gani bir kışt.:aı sonra ilk· 
bahar tahassürle beklenir. Her· 
ılres cemrelerin düşmesini, ha· 
\•anın, suyun ve toprağm ıınn
masını dört gözle gözler. Zü-0s· 
lu \•e g;ipil kıs günlerinin 1.-asvet 
verici somurtkanlığıııdan sonra 
ıl.k sıcaklığı iliklere işle .. 
yen bir ilkbahar güneşi mı.sıl 
dönt gözle beklenmez? Fakat 
1942 ilkbaharına umumi bir se
vinç iç:inde knvuşulacağını iıiç 
ummuyoruz. Zira bütün kış: 

- Hele ilkbahar gclsin de, 
- 1Ikı'bahar gelir gelmez taar· 

ruza reçilecek ·ve... , 
-Ric'at, illdlahar tanınızunaı 

intiznren <>rduyu kışın .şiddetin -
den korumak için baş ''urulmuş 
bır ı Ian uetiecsidir, kabilinden 
n!ikcıi, gayri aslı:eıi; mantıki, 
gıayri mıantJkı o kadar iddialar • 
la kulaklanmız <loldu ki yalda
şan illrbaharın hazıdadığı ılranh 
ve korkunç boğuşmrJar göz Ö· 
nüne gelince jusanın ihtiyal'SlZ: 

- Ah ne olur, biraz 'daha ge
cikse de insanlık yeni yeni kur
banlar '\lemıese . 1\.'mb:lir kaç 
milyon delikanlı yaklaşmasını 
kalbleriınizde sevinç fıkırtıln
riylc bekled"ğimiz ilkbahar sona 
eııneden tatlı canlarınclan ola
caklar, diyeceği geliyor. Diye
ceği geliyor amma mevsimlerin 
temenni ile, dua ile ilerleyip gc
rileycmiyeceğinc göre de olacak 
olaca'ktır. 

Can/a a motörü 
' (ıR~t"tarafı ı inci de) 

kip beyanatta bulw1an Holanda Ruz 
h:..!"iciyc nazırı Cavantn mutla· 
ka miidafaa edileceğini söyle • 
miı:,tir. 

'v aşingtondan bildirildiğine 
göre, şiddetli fırtına yüztindeıı 
bir torpido muhribi ile bir şilep 
kayalara çarparak, bir ı>etrol gc 
misile bir Norveç yük ge.misi. 
Jiipiter isimli bil' İngiliz vapu
nı, 10 bin tonluk Aleksaııdr va
ımru, Monegas adlı bir Venezı.'
ella petrol gemisi de Alman tah· 
telbahirleri tarafından torpille
nerek batırılınıctır. 

"Binlerce Fr-ansız, haklann
cla takibat yapılması ıazım ge
lenlerin yalnız Daladier, Game
lin ve il~Jwndan ibaret olmacu • 
ğına kanidir . .Almanya A\Tupa.
da hegemonya kurmasına engel 
olduğundan dolayı Fransayı hiç 
bir mmı:ı.n af-fetmemiştir. Bugün 
de 1''1-an::x"l.}'l bütün arzularını 
yet ine getirmediği icin nffet- ı 
rniyoı. Esasen bu muau.am dn· 
Yamn Fransız bozgununun ha
kiki sebep!erini ortaya çıkara
cıı ğ1 iddia edilemez. Bu sebcn 
ler ortaya çıkanı. a da umumi 
1.:fkiır bunları kabul edecek mi
<tir·?., 

dise lıa:k.kmda şunları ankıt
ııuşlurdır: 

I~ ise 113511 oklu? 

Sumntradan \Terilen bir hııbe
re göre Japonlar Adanın meıkc
zini i13gal etmişlerdir. 

TİMOJIDA • 
Anısterclanı mahreçli bir cl

grafta Londrı!d.an alman ruıaltl· 
m~ta atfen Tir.ıor adası tıçığın
da. mülıi."ın. japon deniz kuvvet
leri müyşahede edilCliği bildiril
mektedir. 

F1UP.ll\'LERDft.:! 1 
V.aşingtonclan vc1'i.lcn lbir ha-

benle M. Rnz\•e-lt gazcteciier 
topl:ıntı "lld:ı. Filipinlcre hava ! 
takviye birlikleri gonder1lmesi- I 
ııin mfu:ıkün olmadığını sciyle
miştir. Lı.ızona bomba tayy..are
leri gönd"rme>k kabil olup olına
yacağı snaliııc de Rci~icümlı.ur 
t:ıyyarcle.-in n·.:rcde lrnrava !ne
bi!"c~kleri suali ile mukabele et-ı 
nnştrr. 

AVUSTRAJ~YA'DA 

ve. . 
7\okyo, 25 (a.:ı.) - Japon hü

kümcti .sözcüsü. bugün ecnebi 
basını müruessillerine AL Ruz
vclUn nutkunda yeni bir ~ey 
bulunmndı.Jını söylemiştir. Ne· 
tice itibarile M. Ruzvclt, mütte
iiklcri tehdit eden büyük tehli
keyi bir kere daha hatırlatmak-! 
tan başka bir şey yapmamışt.rr.

1 A.me i 'da .sil .. 
e..lll ~eler beri : i 
Nevyork, 25 <a.a.) - Maliye 

NaZU"l Mo~enthnu ta.rafından 
imz,tlnnnn bir emiıname g< re
ği ce Birle.f.k .Ameri~rada bttlu
nan bütün Alınan ve ltalynn fob 
rikal:.ı.rı ile imalathnneleri bun-1 
dan böyle Amerikanın harp faa-ı 
iiyctiııe iştırllk etmek emri al- t 

um;ılnrdır. 

Amerika bahriye nazırı Al· 
ıbav Knox Atlentikte 3 düşman 
denizaltısının batırıldığını ve dör 
dünün hasara uğra.lıldlğını bil
dinniştir. Mumaileyh Sonkanun 
ve ~ubatta düRmıın deniY.altıla
nna karışı 56 taıruz yı pıldığını 
söylemiştir. 

* Loııdra - (Resmen bıldhlh· 
yor 

.E;ntaııya ·hukümcti, bir mliddct- • 
ten bcıi Yunan hüklırne.ılc ınüst.:

;•tkcn Yunanistandnn bir mib.tır ço
cuğu c;'lkarlınıık meselesini tetkik ct-
1'1<'.dcd.r. 

Bu huı;.ısta :;i~dilil{ bn~lta hiç lılr 

lı.-Lt>r ~·oktur. 

Paris, 25 {a.:ı..) - İşgal altın
daki böl:wl<'rde Fransız hiikfıme
:tinin mümessili ola:ıı büyük el- , 
çi. M. Brinon, Riom davnsı hak-
kıııda ~ahsi mütalcasııu ~yle 
hülasa etmiştir: 

"Bu da,•a ~ok geç ;ı,aşlamış
tır ve esaslı meseleler üzerinde 
yavılmaktadır. Bu dava ka.Jlatll
nıış olan parlfiınentocu1uğun bir 

A vustr:tl~ ı luı\•n telıliğinde 1 _ ( Başfarafı 1 tıci ."tahifc."1.e) 
irnydedıldiginc gör•:! japon tay- ı·op reislik l'lmiş ve İtalyan bii
yarcle!i Poıt - l'.forsby ye taur- } ük elı.;isi t!. Alfıeri ile Japon 
ruz etmişlerdir. Tayyareler Sa- bilyiik elçi8i M. Oşiına ve diğer 1 

la:m:uıa iize faden uçarak dort üçlü pakt d vletleriıı'iıı ~iyasi 
bomba ıatımi! Janlır. mümessilleri hazır bulunmnş-

* Marsilyn - l\far Hya gm:hanc
ı:md vahim bir infiliik o1mu,tur. 1! 
öl ı, ~O y~n-nlı vurdn-. 

mukavemeti .halini almıştır. Bu 
ınahzurl ... n orb.dıı.n kaldırmak 
için davıı.yı bir defa duhn geriye 
tnralmuk veyu bu dm<ı. etmfın
da n"~iyat yapılmasının önüne 1 
geçmek lazımdır.,, 1 

"- Pazar f,ünü sabalıle)'in 
Bw·gazd&.ıı hareket ettik_ Pa
zaı i.l:.>Si günü akşamı Kilyos 
açıklarmd"., sahilden iki, üç 
ırnil meaafeden geçiyorclUk. 
Saat 22 mddcl 'rinde dipten 
gden şk1detli bir E.arsıntıyla 
yerunizden sıcradtk. Bu sıra· 
da gayet yakırumınia büyülı:, 
!koyu renkte bir deniza.Itı su
dan cıktı. D-.nizaltı tekne
mizde;ı b;l'az u;;aklaştıl::tan 
sonra bizi top ateei altına aldı. 
Batacağımız. hii'hme~lc:ek 
tek sandalı.mızı denize indir· 
dik. Bütün c..~rumzı, pnraını
zı bırakt:tk, (Çruıkaya) ~ ı terk 
cı:.bk. Mo~öre denizcltının bc
[..inci metın~ isabet cltiği va,. 
kit 200 metre kadar u ... tklaş
mıştık. !Rn~altı bu sefer ate
şini bize te\ cilı <;ltnıişti. Sağ.ı
nuza, solumuz düş._rek 'bize 
tehlikeli daki:!:alar geçirten 
memıiler<len muci~ .h"ll.b!lin· 
den kurtularak sah sabalu 
tBe.~iktas) motöri •le Büyük, 
dereye \'asıl olduk. Aramızıda 
yaralanan yoktur.,, 

Motörün P\ fı 

Barri'a boğazında h r·~1cetler- tur. 
ele buluna bir jnpon teşkili üç 1 

gün içerisiu<le 30 dan fazhı tn
g.liz ve Holanch gemisi batır
mış Yeya. hasara ıığratm1Rt1r. 

* Londra - Londrada snluhiyet
tıır l.ir kaynakUın bildlriltliğıne gfü·c 
Br.ita.n3a !hük(uncli Kancdaıun Vi~ı 

l:fıkLımctlle diplomotik münasebeUm
id .. no ctıncsinln müşterek mcnfuu! \ 
kabı oldugu lmn:ıatindcdtr. i 

!'('k genç y~ında bi:ılerl terk ile 
1.'lt:hm rahmetine knvusan kızımı~ 

Be':, hanın ruhuna !tbof cdılmck üzc-I 
re ı Mart 91~ pazar günil ildndi na
mazını müteakip Teş\•iloyc cmniindc 
m<.' lüd okuıuıcağmdnn aı ıu ec!c.ı l 
zc•vatın tc ı ificrini rica C'dre-1z. 

Batan mot<k 7 sene evvel 
inşa edilmi']tir. 90 bin lira ~;:ıy. 
metindedir. Sigortasıf'.dlr. Ha.
mulesi Lev.ant - Eksprese ai1: 
olup sigortalıdır. 

500 don fazla e~;r japon1aı m e
line geçmiştir. Bu esirler ar"sın
fö, Sing-apur .sahil muln.fazn 
gemileri teşkilinin ~rnınutanı du 
vardtr. 

Japon bahriye nezareti husu-' 
si hir vazifeye memur ec1il,.n b r 
g .:minin sü ~risi tuğamit"al Su
za Kuşmuya'nm Borne<:. oçığm- 1 da yapıl ıı bir hareket esnasın-~ 
da öldüğünü bildirıp<>ldedir. 

1st:ruıbula gitmeyi teklif elti. 
Kız an b'Ill da götürmek ~artı
m ı'eri slirdü. Anaı;ı bir acu~ 
idi. E:: er o lstanhuia gidecek 
olsn Şevket bu güzel kııhı. köy
de yr.şamaya. razı olabilirdi. Fn
ka t İ:-,tanbula da ommla berab ~r 
gitmek ve orada, her gün gµı~ 
onu görmek ..... Bu olacak iş de· 
ğılôi. 

Şevketin üç buçuk aylık Atın· 
dolu seyahatinde gözüne kesti::e 
bildiği bir tek kız bu Çerçez kı
zı c•lmuştu. Fakat ondan da ay
ıılmayı.ı. ve lstanbuh <lönıney~ 
mı::ı'blU' oldu. 

Sıra Avnıpaya gelmişti D<Jyı 
bey kesenin ağız.mı açtı. Ş 3vke
ti Balkanlardan başlayarak ı\. 
''U~\.!ryaya, Alınanyaya, ,. 
saya, ltnlyay:ı, hatta Ru ·H J.t I 
gcntı rdi. 

Almnnyadn birn içen, ttnlya
dn s:ırh~ cl!Y'L Fransn.da hir 
un.: n üç "eı·keği birden lnır va-
1~ kadınlara rastgeldi ve fu.k
tu .. _ 

Y 1da dayısına n- ı ı upl:.ı.r ya
rnv ı. İhUsnslE.rın1 bildirivoı • 

Karar Hülasası : 
avza C. . D. !iğin en 

Havzanın Yeni mahallesinden oh.:p nşnğı çarşıda ma.nifatn
racı!ık yn.ı/an a~lcn Oflu Mustafa cb~u Yusuf Şen'in Havzada. yerJi 
ma.1: haki ıım'kteki kumaşın l)ir metre on santimini 1133 hırusa 
~atması hızım gelirken 1650 kınuı:.u E-ıatarak 517 kuruş ha.ksı1. 
111cnfaat temin eylemek sm·ctilclii J korunmn kanununa muhalif 
lı..,rclrette bııhmduğunuan bu J:ıımmun ~2 iııci maddesi d .. Jii..ietile 
5 J 2 mci m<1.ddc5in~ le\ fikan \'C uı.kdircn (5{)0) lira nğlr para 
c1:zMıP.a \'e bir ~Y hapse mahkfutıiy"~inc ve dükkanının iki ay 
mi;doetle kap.ıtıiması Hav?.a a.;lıyc ceza mahkemesinin 17/11 9:ıl 
trırih ve 19.2 sayılı karar iktizasındc.ndır. 

Annesi: Bedriye Özerenman 
f'..ııiıltesi l" ptıın: Ethem Endermnn 

Bu Akşam 

Prcsburg - Mar~al Slo\·altya
d:ı iki gün kııldılrtan sonra dün ak

~am hususi treıüc Prcsburgdan ha· 
rckct ctmi~ir. 

Sinemasında 

ge • ıı.s· 

FAYE' • 
1 kroidı. Oradan 1stanbula dönnce· 

ği ?"~mü -ve vupuru dayısına l.iil Aınt?rH~aıun birinci clmısözü 

ın 

du. Kaldığı oleJJere dayısınur:tn 
s1k sık mck~uplar geliyordu ve 1 

a Jamcağız merakla meşrebine 1 

uygun bir es bulup bulmadığun 
soruyordu. Şevketin 8Ql1 m~k
tubunda: 

''Bulamadım, dayıcığım .. bu
lamadım Ye bulamıyacağınu d:ı 
uıia<lım. Bunlar bizim anlıya
bilcceğ'imiz ve sevebileceğimiz 
kadınlar d~ğil. Adeta bu kadın
lar beni bütün kadınlardan uo
ğutacak. Ben gene memlekPti
me döneceğim. Orada her cinsi 
miilctten kadın hruın bunların 
hersinden daha yakın geliyor,,. 

f'cvabı verilmi::ıti. 
Doğrusu Şevkette artık ~·oı .1 

gunluk alametleri de baş gö~
termişti. Arbk pencerelerden 
r.tlamak, mahalle halkını nyak· 
l:mdırnıak, bir kadının koca<ıını 
~~inden koşturmak için hiç bir" 
hc..-c.-E.t yoktu. Bünhl1· korkum~ 
:"~mılamıy ... cak işler gibi g-ı;•. 
ıılıyordu. Artık vakur ve US::11 
oim k hevesinde idi. 

Dön,çr'ken gene Balkan yr.me 
ci.cnC'ce1cti. 'Biru el n '34n • ., te 

C:i r dı. BET y BB E Fıhttma çıkar ç:ıkmaz kendi-
ı;ini karşılayan .Ah.metle ba:ika '\'C JACI' OA.U:JE - JOHN PAl'NE tarafı dan ;ya tıhııı 
hır u~ak olmuştu. Dayısı gde- HA L L O' B R O A D VA Yf 
mt.mi.;.ti. Uşaklar bavulları taş:- • ••• 
ılılar ve d:ıyısının Göztepcdcki Mevsi~n cıı büyük musiki. ve şarkı iıhnini ıtakclim ediyor. 
:koşktc olduğunu haber 'erd1- "B"QYÜK CAZ,, rekorlarını kırmış olan · bu güzcl filınde 
ltr. Demek ki vapura gidilec-·k· A!LlCE FAYE 14 giizel şarkı söylüyor. 
ti. AYPJCA: ŞARK BALET! -(BAGDAT DADISI) 

J<;ao'!ıköy iskelesinde bir fay· ~&!mi• Bu akşam ÇİD ~·erlN'İ.D.İii C\'Vclden ıaJdırıım. m:Jlilf:~f' 
ton k\.'ndilerini bekliyordu. 

V·ıyısı Şevketi, belki o g;üuc 
lm tar l;'Ö~tcrmediği bir şefkat Jl.:lliil:3!SilCZ.-ECm~5il!lllllöl:B2ı:s;:JllE::::s.'l:Jl:s:::i31CCml'-':1' 
~·e mııhnbbetle karşıladı. Gözle- Her kalbe en büyilk heyecanı :\'ere:t ... Heı· dudakta nc:ı'cleri solduran.,. 
ri d"!d1ı. Kn..-şısına aldı, Köşkün Her göze ıztırapla yı:ış dolduran . ., l'ienmin en güzcl aEk romanı 
büyüı. salonunda, :Marmaraya n.. 
bu n nccreniıı önünde saat- L 
ler e o etti. Suallerine al- Bu akşam Sinemasında 
dıgı r Abidin beyi pelt 

• memnun eı:ıni şolacak Jd kalkıp 
kalkıp Şe,•ketin yanağım okıp
)'or, h ıttil. on:ı ilk defa olarak 1 
sigara ikı aın ediyordu. 
Ait~m yemekten solU'a Şev

Y.ctir:. <-.rken yatması icap etti. 
f ~rı•At..du. Ona köşkün ikinci 
lmtında on -te.7C\iı.u.a. nazır bir 
cıda oyı ılmıştı. 

Bar ara Stan ek -Fred 
1941 senesinde yarattıkları <'şslz F.ilm. 

Bütün gönülleri dile ~e!ircn en güzel eserdir. 
J-rogram:ı ililveten: VAL T DISNEV'in en son hcscri Ertesi gün öğleye doğru ~

yandı. Yı ~- dı. giyindi. Bahçe-
ye b ktı l{üçük, dn.hn iki bu- o ~00 'da y:ıı. d zl 
çuk iiç ~·amuda sarışın bir CO· L1t!en yerlerinizi .·kenden knpatımı. Tel: 435!!5 

cuk davı iıe top oynuyordu. Prn 'Q:~~,.~~ICZ::~::I:21ilı:J..::~::;;~===2;:::::.:::::=::::;:;~~.C:C'eı , n sc l nd.: (A• k ..,, ö'a1·\ i 

• 



• 

. .··• .. 'hf 1 ., ., "'' • ·, ' ,,. . - - ,:.ı • • '"11 'f. ,., \f.:.l; !' ' 1 • ~ " ..zo~.i: .. 

Mali Tetkik Heyetı !cln Almancaya !ayıklle \'lkıf ve Türktcsl ı.uvv~: 
bir mütercim ımtihanl3 alınacaktır. Kaclro U<retı olruı eli&> lira t.Uple 
imtihanda gösterecekleri liyakat derecesine gfu'e birden veya tedricen v 
l~cekUr. bntibana gireceklerin en az llse mezunu olması ve ukerLldc aı.a-41 
k:ı.lı bulunm:ıması ~arttır, Yüksek tabsl!i olontar tercih cdlHr. ı..tlyen!eriılJ 
ıııüsbit evrakı ve i.l'! lıiznıel vesikaları ile birlikte 2/Mart/942 ~a kJI/ 
dnr ı.t"nl;ıulda Defterdarlıkta Mallyo mü!ettış!iğine ınilracaaUan., ! 1,. 

(591) <ns) ,..,.,. 
Decll. Yörük Ali, çırpınma1a-ı 

rı bitirmişti, Güreş başladı. Yö· 
:rıik o kadar hızlı ve keyifli idı 
ki d~lıa ilk elde Kanbur Halide 
girdi ve bir iki el kikanın için.le 
topar:•yarak aldı 'ı gibi yürii
dil. • ı1u bir ~ar. ,zla daha ılk 
elden ı<anbunı on on beş adıın 
!lİI' rek ceng~l!eyir altına alı
V\.'r·li. 

' Yörüğün ilk elde gösterdiği 
bu hareket I<ambur Osmanın, 
To.ıunköylü Kadriniıı göziinden 
kaçmamıştı. Bu pehlivanlar gü
reşle Il'eşgul oldukl:ırı Mide Yö
rüğün Kaınhur Halide yaptık
lannı görnıüşlerdi. Kambur Os
man, kendi kendine düşündü; 

Ba , di4!i, nezle, grip, romatizma .... ! .............................. ~ 

- Ulan! dedikleri kaılar var
mış.. Çok afacan şey!. 

Neııralji, Kırılı/ıh ve Bütiin Ağrılarınızı derhal hestJT 
lc~.bında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Yrrrı:ün ılk elde hasmını böy 
le birer hir,r alun:ı. alma~ı bü
tün tözleri oraya dikti. Ka~bur 
Hali! l"ıl>i Jnn:wfü b'r '[l!'hlıvım 
böy'c b.~ Pl' ~ alt.~ r.lınrııa7.d1. 
C::.l""'"'·· " .. .,\ t •1· • f">• • • 

ha:.<ı 1 :lndı. He\ t.•c. 1
"' 

-·Çalık, yıÜıııı.ı' •('Y t . be:. 
I .yerek si:iyle 1ctı. Ça'ık '!" 

mM;;:ıındu. Yör\:k Ali, fe\'k!!l-.
<1 ·•r ~irir yapm.;.tı. .. 

Fu!<at Kar.bur H c1;t, alta du 
~er dii~n1e:ı bir ba .... kı ile döne
rek zorla \·e :::ıcı:ı yedikçe ay~
ğa k .. Jkı\'crdi \'C çırpınarak bir 
nflr:ı a.._tı: 

- Hayda., Yörük bcı!. 
Holidin bu nıira;ı Manidardı. 

Baıı:-_ '"\:nir\ oyunnıı ve ar~mazla.
mı ';z gelir elemek istiyordu. 

• • • 
Knmbur He 'idin i'k ddc,. lta 

diişü•ü ve altı.kalmadan birden 
l.re L ·r bnskı ıl, d 'nüp kalk:na
ı;ı herk<'>!i heyec::na. dü~i.irmüş-

1
1 

tu. 
F.kat KLlY!bLr kurtulup 

Jnll~m~kla b{>raber Yörük AE- ı 
nin u -·talı~ VP çevikliğ"i göze 
çarprnı~~tı. 1 

Kambur H:Ji,l, k:.lkar kalk
maz n~l"a!i.lrJ t- .. l\"1irınal~la has
mına ır:evdnn r-l:umu~tu. Yiı
rtik hn!;lllinın ol! n:~ra.;1n,1 cr·vap 
vennt·mi~ti. Ynlr.ız ~ırpın~ı '.k 1 
J(nmhıırun iızerine yurümü)tu. ı 
t,Pn y~rip ta.rafı h<.tınDur. naı ~
sır.ı a:ıp çrpım;rak ha mının u- ı 
Z('!"HJe gelirkl':ı Yôı iik Alınını 
be~ al~!· ·,11f·tı·l'l.1<>n rırpınıp geiir
ken bil\it·.ıbire clal&r.ık ha>;r.ıın 
ti t(.lJ .~JdLnna. }.ı~tiar dü$tüğü 1 
gc;~ülılu. . 

Yt>. :ık Ali I~r lflbıint y~rayor
du. 'JOııuJ.:l rnu erkt·rek ha..'-'mt
run s rtını ye!"e '~raraktı. Ni•e-ı 
irim bö,·Je \' ptı. 

\ ıiz biı·dı-"n fa~la ec·yirci. Yö
rüh'iııı bu haretı:6ti üzerine ye- j 
rinden .. ya~·" 1 "ktı. Vaziyet• 
~ok he,ye<;'-nlı !di. Yürüğü t:tnı- J 

yıp ı:ıC Yf·nlrr ba_P.,,.ı.şıyor!a rdı : 'ı 
- Haydi. Yürük!. 
- Tam:ııc~a bıı i ~ ! 
(•r.tk ver;r.dt >~ fırJı:ırnı~tı. O 

a b~~.,, ıYoraıi • , 
~ H01.~·dl f:ğ'luRt!, 
- H•.:tytfi aı~l:nun '. t 
F':ıJrnt, ka.rnbur Ha.icl bir an 

kinde JMıdir. kıırt:m1ı. Sırtiis· 
tti \'PJ ... diiSt-(-;·_~iı.~ )tavadan dö
ne~ek biiviik bir ati·'.dil< ve te
tiklıklc· dibE>rek vüz iistii ken- 1 

dini \ere .ıttı. Y<Orı.ik, oldufıı 
yerden sıçraya,., k ha><mının ü
zerine ~nu. ndı 

~P)~irc.Ht·r. ki.lk:in bult:p yer· 
!erine otıırınu~t,ı. B:rb'.rlc-rine 
şunları >ib:lii~·c.rl;.rdı: 1 

- Az. kal:i1rı g-:Uiyurdu. 
- B~ı k(-! v~ı~iı- dün~ildi. 1 
Ç;Jık d! ba~mı ı<:1llıyarak: , 
- \"'tl · ca)ıın~ ! 1-~urttırdı ken· 

Tosunköylü Kadri pehlivan 
da mülahaza etmişti: l 

Yilrük Alinin 'Kırl<pmar gü-1 - Yaman ırey... 1 R o ROG~ n•<iııcl.' h•>l•ırıu':ı küçük orta-1 ADY p AMI 
..ı. "" .. ' \Cl'r11 1 ··~ f", ~ııl.,t 1 • 1~ . - . '16 ~UBAT 19.;2 -4}v ı. (, ,p~ıı·, kü11t .rl l-Jc.:..;an. 

[öni.,ün bıı halini gördükleıi 
z.ınıan şu millahazJya daldılar: ı 

._ l"Orilk, bir sene eyı,·elkin- ! 
<len el ifa olmuş .. 

Hakikaten Yörük, bir •ene \ 
evvelki güreşleıindrn daha çok 
olgunla.ı;mıştı. Biraz daha ser-\ 
pilmiş n çetinkşmj~ti. Kmn bur 
Halid gibi dam sürüp götürü-\ 
lemezdi .. 

1 
!Icıi ele görüleceği iizert' Kam 

bur Halid. baş pehli\·onlar me-1 
yanına ginni~tir. Biiyük rn na 
mağlüp muvaffakıyet Itri yoksa 1 

da Sult.:n Aziz devrı ba. peh-, 
\".1nlan frindt> sayılı fırtınalar-

1 dan olmuştu. 
Tosuıı!.:ü,·lü I\'.adri de ileride 1 

en ileri ba~İ.c·hlivanlar meyanına 
gicmi~ti. Hattiı TOf.unköylü Ça- \ 
talcadan 1stanbııla g~ecf'k olan 
t:~peh!iı·anlanmızın mihenkta~ı I 
olmu•tu. 

Yani. Deliormandan. T:.urr.e
limleıı f,tanbul:ı güreşmtk ii
zcre ;:<'len baopehliı anlar evvela 
Çatakf' huduclun<hn imtihan ve 
ıip ;e~rneJc·ri l<lzımdı. Yörük 
Alilerin. T<»uııködil Kadrile- , 
rin, Kl'l Ali~"Olann: ~1,karnacı- 1 

Iat111 ilh .... buLınıluğu devirde,: 
T0sunküvlii Kac.Jri Istanbul hu
tludu üzerinde <>tunıvordu. Ye\ 
Rumelindeıı gelen bÜttin pebE
,·anlar T0,.ınköylii Kadriyi yen 
medikce t .tanbt'1a giremezdi. 

Göt iiliiyoı ki btt bahi~ çok 
mernklıdır. Evc·t bu böyledir. 
Yalnı". To~unkö»liir,iiıı fl<lhsı 
dPğilclir. Btı, her dtl'ird.: te~mtl-ı 
Ie:ı IJÖyJe ola gt•lrnü:til'. Çünkü 
lHtrnbıılda P:ııfü,ah m;ıiyeti olaır 
baspehliYanla:t uldu~·Llııılan ~l!
l'R·la burada "e hatta Kırkpn"r 
da. baş aln11~ olan pehliv'.1lılrtr 
l"tanbııla g .. lip maiy .. t ba~p<"hı:. 
ı·anlariyle boy ü\ü.,ıil'lerdi. 

y 

7 30 P:ro r:~ıı, program. 
7.33 Jfo,ı! !9.30 Aja ıs 

P"C6\:L.\ hab ;rlcri 
7.--15 Ajan.; 19.!5 Folklor 

halJcı lrıri ı:aa1i 

8.00 Hali! 21,15 Radyo 
pro~an1 G:ız·:teıi 

8.15 E\'in sac.tı 20A5 Ş:ırl~ılar 

12.30 Program ::!1.00 (Dc~dleşı:n ~ 

12.33 Şaı·kılor eo::::ı.L) 

12.45 ı\jans 

1
2ı.;.; Tiirkü!cr 

haberleri 21.30 H k~YC? s:ı .. •i 
13.20 TlirkiıJcı: 21..13 Sc:1f)ni 
18.00 Progrom oı.-!.::c tr"-.:ı 

18.03 Çi!tc t:ısıl ~2-30 .-\j::ı: 3 

18.45 Zira:.t lıobv lcrl 
Takvhııi 22, 4.'i Pl'og-anl 

18.55 KnrF;ık 
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SOLDAN SA~A: 

1 ~- Şerhı.•t y~pı1~n )fıb<·'li dut -
ı ı· ınUildc birli. 2 - Tit•·t:nı~, üı:-

P"" ı ıc - Kı1dc·n. 3 - G"-::r-, 1\:1::::.k-
;ıt - Bil' rnt.yYa. 4 - Kt>r•na•. ar.:ı.

~.;.: - Sonun.• ~'l"' gc-1.ı""c h;c:ı.:p olur. 1 

,j • \·f;, kC', iJ r-..·ı:i.4 1 - 1~UJ"IU.)Cl~ 

•lriil. 7 -. Şeft"U -. Ho.ı;1. 8 - Bir- ı 
rl<nl ir4". 9 - liar1ta _.ut· bı. 10 -· 
"· ;:;·ı k;.ılc·mi (JnRiliıcc') • P..··~e. 1 

YU K A R I DAN AŞAi:lYA: 

l•te, bu boy ölç\i~me •~in İs
tanbula gelen b·~~ Pt-hlivnn!·_,r 
Çm'hıda, Silivri,Je. ç,ı!r.Jcad:ı Ye 
köylerinde evvelden beri türe -
yen başpehlivanl~ra ~~t.ırla•·\lı. 
Yani bunlar gfl,·ıı b'l.Şp<·lıti . 1 ı - - B!r ölçü iıl<ti - Yıldı,. 2 -
vanla bo;r öh:U~llrit-r. yol \·ı.:r- Jlo. ;niık y:1p;ın - XuL·. 3 tt:zrnet-
meztcrdi. Eğer bn ~~·tf·il '··aF'- 1.;i • t:·rın!a k?nlşu h.:r n~C"·1.r.leı~et . 
pehlivanlar İstaııbul l.<.tH.ıJ,u.. ' ·- Sığ n obı 5 - &.-u 111 ıaaı -
d·.ı bulunan ba~L.ırla güı;t'.*(:lJı.Lr-(· • :of:-:. 6 - Bt'klc-n~(' _yen - Ar;·"'.::1."Tnn 
lcrsc o \'akit İo;tanbı:la l(t\mt·k. , r l·:O ,ıır·a, ecd •. d ol.ır. 7 - r.a;ın•ı 
hakl<1na malik o}du_:;unu a ı .lar- ı "' ~rlh c et.ki bir t-f·rpu~ c.;.lur. 
Jı, ve tstunbı.ılda bulnnnn ba.;:- ~..;.,nun ı •R., ~<'lir~c yük,;<·k ~~ ·c çı-ı 
pl!hliv~ınlar}d. gürt·ı-şM.·ilE-l't":~i k .. ı Jr.n ,.:ı..::ı1t~1 olur, 8 - El.·l.)t·'· y:ı.-
111~vdana (·kardı. l;.;1ıı· .. l':'as:ıll• ,·daA.i gı';ı..cl l.11Jar. 

Tarih bÔyunca. öyle J.X·hli'"·;ın !.' -- p .. ~y.,7. dC"";il - iki. ıo - .. K~dın
lvı· g1.~ln1iş ~eçnıi~tir lii, i~tan-1 l:ır 11 kaşJdr1n:ı t:ekı~e-1. 
bul hudııcluna kadar >..ııne!?:e ( Frrfll.i l>1ılıtwrn.nıı 1ıu'1i) 

-.ı . ~ ~ • • ' ' ,ı: • 

Japon harekat sahası · 
Çin ve İngiliz - Hind ordulan-j 

yıldan b~ı i ~oııa erı1iı~meı':e hi• nın mukavemet ka biliyetiııi yc
tiiı lii rı11 .\ 'Lffak oiıt:na.dığı Cın 11<!<'t'k l .. ~i Ü!-:-tünlU~~ii haiz ohrLa-

• k lH il, lıarehutını, ıj.-ınal yoluıl-U C'!S-
Tekle·. 1 .1t'i ıı.ctıceye YardırH•~l-ı Amel'ıkan. 1n~iliz - J.'eleıne'1k 
gmı dıkkat goztm<lc: buluıınur:ın < t':ılar1 i~in son Ye en önc·mli 
Japoıı!ar. Sin~apur hareki1tilü b ı d t::Jt{:k tc-~kil edc:n AYu~tr;:,l
miiva:d tolarn k Birmanya tna. - ya)&. ~aldırmak i~in biiyük bi" 
rııztmt: ilcrı giitiirmek istemı~- hareket ordu~una kat'i ihti) a.; 
lcıdiı. ''"ı,Jır DiğH t~raftan, Oky'<-

(Ba.~ i<ır<ı/ı 1 i;;cide) 

f.lk Jnj!on istila µ!anına Felc- ı.u~lara serpilen Ye birbirini lıiç 
menk Hiııdistnnını teskil edPn tlo destelıleyemey ... n ÜHler, kahir 
Sumatra, Borneo, Cava, Celeb<'b hiı dmiz ı·e haı·n hfikimiy~ti 
ve Gi"e adaları dahil gibi gi.. te:I'ir. edilmeılik~e. müdafaa e-' 
rünüyoı-. Taoiatile, }.falaka bo- , <ıil°'mez!C'r. Geuışlemek üzere' 
ğnzının emniy<'lile ilgili Huı;1at-1 atılan hı'r aJım. t!'hlikcli olabi
ranın !'ide edilmesi gereklıdn-. liı-. 
Anrak, bu arlalarda ~aı pıŞl'1h· Gu <;i, rnüttf'fik donanma, lıaa 
lar den,m etmektedir. lrnı!arııı yaıattığ'ı haya yüzllri-' 

Yeni Cine \'C Celebes A''"' rleo şiıııdiye kadar çekingen dav 1 
trnlyaya kar~ı bir sıçrama talı- ranıı11~tır ve Okyanuslarda, b'-1· 
tasıdır. An:~tralyanın bn fü·d ki dal'a uzı;n bir zaman için.· 
mevziJo·i etrnfıııda kanlı sant.<- :<al'i neticeler bir nwyclan mu· 1 
J::.r bcl·l:nebilir. h:uebesine giıi8meye de imkfm i 

BiEn:.trk, Salomon, Yeni Hel ·- aı amayacaktıı-. Fakat, bu ihti-/ 
rid adalar zincirleri A,·ustral:·a ıaı, h<.yati l!hemmiyeti haiz üı;
yı örtE>n bir emniyet çenberi- le•c ...aldırışların bundan böyle 
<lirler. ı!c Ciu1emek if .. tenn1iyeccğini gös 

1 
Sing-apıırun zaptı ile Asyanın tHrmn. Fıkrirııce, Japon emni

bütüıı clu;';u kıvılarınm işgali yet sr.h~ısı ;ı.c.liyle çcrçewlediği
trunamlanmı~tı r'. Çin iç deni7.ini miz yerlEcıin haricinde belirecek 
ceneliyen adJların ele ge~ir.J- hc.r tc·ı;ebbiiıı. f'ngel!ı:re nğıa
mesi, J:.pon adalarile Hind Ok- yo<:ak, hel .. Avu~lralya istlka
vanumı ~rasındaki irtibatı s;.1~ rn.~fjül1e geliı:-e .. ·E-k hamleler n1i8-
İar ye tide edilen sahadıı müda- iile mıık:..bde görtcektir. 
faa iml<Cııl:trını arttırı:.-. Bu tayfıınlr.r diyarının ola-
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Bu çok geniş sahalarda Yl'~· ;mu ü~tü haıtketlere yol a~~.ea-1 
Jcşınek Ye her hangi bir ı·a?.ı- ğu•P., uzak doğu maceras11U<1 ı 
yeti k:m•ılamak iizere tertip- cok ı.-u götüu:ceğinc inanılabilir. 
Jenmek bir kuv\·et ı·e zarnnn Yıı kın günleıin mühim hadi· 
n.(.sele8idir. Japonlar, bu olduk- c,cleıinin Birnıanyacta inkişr.f e
~a güç i~!cri ba~ardıktan sonm dlu·ğim bilen müttefikler. şi- 1 1ımm•••••••••••••••••••••••••1 

A->ustr .. ı~·'lya sarkmny:ı tasar- nnldPn, g,arııten kaydırdıklı.rı 
1 

la~~~~i~::· bn yeni a.ıeınde em- kun<u~rıe b~ c~rheyi ıx,, ıc- Galatasaray Li.(Jt.>Si A rttı rnıa ve 1:,'hsi/1· 
nıf·kteclırler. Hmeh ·tanda crrc-ı 

niyetli bir rlurıırna girmek i~in; yan Cd•'n müı.akereler ile bu me Komisyo11u Reisligvinden: 
a) Drniz hakimiyetine, . m3 JT:ıclı iotihdaJ rtmektf'dir. , ' 

.. b) H<IY<t hiikimiyetint?, ' A 1 1 d b - 1 1 ... ı ~f·S4 lir •• ');; ku,u:- •l .r LC'clı ı ı (.. .. ı:. ·ı:.\. ~ .. 1 -.tuıl:-< .. ı 1 • :-, i• t a rıgBz n;;ma. aı· ~n- . . . 1, 
c) D.:niı.lerlc ayrılan her bö!-ı .. .t 't rl. <..· 1 el 1 çfr•· c irn~.ıı.fe:;;nın ıaı:ı .. 1~42 (': r,..:ırı b;:ı J.:üı , ,,,pıı. n t·k~ ~f" .. :r.ıc t;1 1 

·cı f -..J rup gı ı:tltn. euır. ,"")a Jen ''fi. l e- 1 . · . _ • •. • ge<le ku,·,·etli mil a aa teu 1 . , k l b t 1 . '7 ... , -r ;·ız.;t t>t.r.<d•gı:ıd ""! 241->tl .. .;yıu kanttn.ın 4·~ uı.ı.tl ın.trlde ı.e ll<'Yf' ı.r S! · 
1 ıınui- dJl ı .o,.,'l1şmn a.ı n••lıC . . k 311111 • o 1 · · . ı · ı • • birlerine, İht· l l' d .. ı 1 tt•rı·dlt t'f.lılen· ı:-1.;_ ... :-. ~ Hııu .;1;ı! ır do tc.ı\Tar .ısf' •' -cıı. • 

d) Ana yurtla <:rrı.in bir iıti- ~arpıy~·-~·· 1 .u1·ncl~' 
1 ~:' 1en1 ız1 .t.·'i·~ 1 koı1ı · '••nu bin;ı~: ıcıa. tor·ıı ... <'k..=ıtınc.i ırıi . .r· .. -ı;1 • ilk h',~ı·n;.t !?.·.:.. u ~,,· ı 

oe ~.ıs,~t ~ cıl ı Jrıuca< P t"' e-r go " .• . .. 1 •. 1 ı· . 1 . ' bata, 1 ·ı B"t" b l 1 ı.k na j!'ı• aıt .,,,ı~n:·n~P \t• l;utun f'\f; •• ll ı,;'l .. t;l.ıw.oı.y l:l·~ıU(f• t.:•• ~eli' "dd rf'~·(·<,. ""·· u un un ar· la tı:.l: · . · • .. , • • ,..-e) Harbitı devamı nıu etin-! d. ::r...,.., . k 1, t . l ı .tı::\r-!.o.lılPrın en .ı.L bı l~ı;.Jıbtıd(' (!t)(ıC.) 1:rul •·. Lu ı.,ı.: btr ... ·«r •· t .. ı 
1 k ~ 1 d 0~11 ınt1 t: , 'ı·n ını tftyın c\ c · . 1 1. , 1 , . . . . 1. 1 • 

cemilyonu Oruuartyl·r .~~ 1. k \'I ı· ... ')' ğın~ cl,ıir 1d~.t-t'lerınri~·n ... mt".ı~n·ı·~ı •c·-.:ır· :, ıJ.Stı•:ıcıc·nJ'ıı.~ut ·• 
rrııvr ı en \1~ u ne: ıce ıtın ı ·•ı< 

1
. 1 ~ ı pe~inde besl en1cye, ] "vk . ·}""' ·J.'. • . tiı;c n~Ürc.~·:ı:ıtl~. t'k..;j\f·.'\ı.ı \;ı;ihıı;. 1 \ıl 1 tı_;iıA (\:\.;.'!, JHılı•ıt l'lı ı\<.,. 't 

f) Her darbeyi karBılamaya. ~~~~~ ~·ıJın;ı ii Tı iln·t Orl:-~ı ,.(~11...;1131('9 ~.ı lr:f·lı·ı., (2530 
mec·bıırdurlar. ı 

J~pon ordusu, en az bir mil-, 
y.:nı luk bir kun·etini R:ıs sınıt
iarmd<. ve Çin ordusu karşısın- 1 da tutmak ıztımrındaılıı'. Her 
:ı.d:ıda bu:wıcturacağı kuvvet d~ ı 
hEr ihtimali karşı layabilecek bir 
kcıııiyc:t ye kµdret le bulunma;c 
icap edc·r. . 

Eir11'a11\·a iceriltı·ine nüfuz ı-l' 
n1~k vazif~~ini alan ordular ise, l 

Ö!C' bulunan adam ı---------.-.--111-.----11111!~_. ___ ~, 
'l"v .. balı cYuıi Sabah) - Tnı·- ı· b l B 1 d. . ı·ı,. ' . 1ıa?mın Çakırlıey köyünden Sl\- ı Stan U eıe tyeSJ an.ta l l -

Jt: . .'ü1:l.n Knramdı·S<~I a<11nd? .. ·oit' ı . J39lll' 

~d:,m Fnt.n1aııı n. tarlnsında ölü tlc'";::-llı Kn,.·1},;1:{ ... n1lı1:1 ,c Bc.·:ı..t. (. ~· , .,: ... ı lı,.ı.u .. ı•ı.~, .'•·ı · ':I 

ı>l:"trak buJunmu~tur. c:-!.t. suı.dur:na açık t'kt.iltnH~-;yc 'orılıl ~ ıf!:, Kt•;ı t·\h ı. Jtf1 .1 ::r· .~ 
llit.di~ l.ıakkıntld. miiddeiun1u· rn: , ... ;lk tc-nUn:ıtı l~2 llı'• 3, ku ·u .. tu • "~ll{ " :lıln:ıır • i . .ı 1 ı Jı!f~ • 

r 11llık tahkJka.t ~.Ta.pıııakladır. O- 1 na·lt1 ?.f.iidtirliicil k«k:ıııiı,cl<. Ji" ih.ııilir, İ:ı lı. -.;4i~.;~ ı>L·r .t"ll o, ~·ı, t 
lüYTıti.r. rıede-rı ileri geldiği hE>rd.!7. ı.ı t.c Daiıı'i Eııı·iln.<·ntio y::pıJ,.,. ;;.ıu·. ~j •• l, h."l Jll. ı :11 .. t ,,f":" •' 
bt:Pi ("iPğildir, nıt:klt.pl:Jr.i, ih~lt t; rihiııcf('n ~t·H.i;: ·~tl'.1 Qvvc lh·ir·rliyt Fl'ıı l'<)t"I, "'' '" 

dir::i be!. 
c .. »:ır da: 

nıu,·aff.:.th c,Jdıığu halt!t bu hu· l 
ı dut boyuıırln bulunan ?'~':! peh·' 1 2 3 4 5 6 7 8 ' O 1 1 

lil nlar f,ıafmdan m"~hıp cilıl 1 V l R A N E- il ..,. G;r.;A A k lih işle • 1 
- Ne •ıltııı;.;ı oJ,un.. (;liıı-~ dik!N'i icın tsl• nb,ıla gıtmedı-ıı , I _ : . ı .. ~- "" .'..1.t S er ·Tl

1 mı:.J. r.ık' böyle 00,,h.ıiı. Yfo iik ı ı;crbiıı g::riye uiineı ~k gitııı;ş. ! J '~ .ş u ! R. E I•: E Q__l ..lf · ı 

1 
higliıı~ n1liı .• t ... ın. t1l:.1.ıld.u, ft-nD~ ıh:"ı~f"t \ı !J.11 )!! ı.:ı a1t TH·. •r 

Esrar l ı b i r i ='='='=l?.:=:.=lı=.r=i'=' =ı=h=o=t·=·=İİ=•·=·;=ı=>ı=u= .. _=.,= .• =n==,ı =·t=1·=· .::rı= .. =İ!==~=··;l_:=~=·~=e·:.ıı:.::t~(=--= .. ~· -- . ~_; 

t ·~ c1·r, i nCY.,anı· ~:1beah)t- Bı'r 11 ıQlll-' bıtir ... t'k bu i~i.. tir. . . . ı: R\ A Zı• ! B i 1.L EY!• r m;nônl; A•keclik fUbeıi•den. 
Dtdi.. RvN, Yijrliı';ün ilk elde L:l" ~ull~n .Azıl tln·ıyı<lc d_c 4 D E ·• ' F i I · L · .• F · j 1 N Şube 1,.,1 .. kayıtlı ihtiyat crat;n j 

hn h4;1t·tİt- gUre~t: giıi~i i.imitle-r To~un koylu Kaclr pf'J.Jı\.:ıtı, t-s- . . . ---~ yuii.l;.rr.ı·" ,, b .. ~ı.~ıın ı~tıı·. 313 .. 3.l3 
le d..tu İ•l .. Kambur H~lid, çok 1 tan bul burludunu k• hen ba~1ıeh· ~ A jll ' A . R :· · H l•I•' N \ E ı.loğ,ırrl• ,1 e •·nt rr<tın im yuklon,o-1 
lı.o"i hir dc>Ukırnl olduğu ic;in Jivaıılartlan biriMi<lu'. Onu yeı:- 6 R-A F A [) ı ,\ 1 N I" Mi• m 7/3ı !•·~ rihır.clr hıı.wn bul•r•- ı 
.hf'rlın.nt:i bir 1ıa...:;nıı ona bfiyle medik~e, lstanbulc:ı. gldıJ('01E'7.dı. ,_ - : · 1 

1
- • ' ğından 11 ıtt-:"l'•·flt .·in Jk .. ı-.tt r;en:rti 

h;;!t'kc-tt(·bulunaııııaz•iı. Yörii-1 Yöriik Ali bile J"t>ıı.bıı:a ı;i- I US A .K I 1 N ilı T i 1 Z "'k<r!ik "'"'"!'"'' '" nı;ı·u., hü\!·ı 
~iif, lıa.~mım u.t ü.'te ald<tısı ıx·rken ba~;ıelıliı·an 'l'ıJ~Un~üy- b T ·. ı\ 'K .• . v .• . 1 'A . ş ıE" yet cüzc:,,.,ı. ,.,,~ lm·likte ubcyo ,.,,;.! 
lu.,ınuın. ;:alib Yaziyette ol- lü Kadri ile Çatıkad~ bır ı::ure~ !i l,i."' B .11 F · A' I K ·n • . K ı.ıoaatıaı·ı ~·" ~c·•il "'"''"'"ıe.-inin ~· ı 
<lu~·unt; g-üstt-riyc.ırd • 1 yapnn!)tı. \re, onu nıaj!Jfip ettik- ~ ~ . . 1 

• bu zaman ııl':·ısır.rie y;..pıl;:ı,:ıt:ı d~.n 
Yoriık Al'. hapı,.ının \Un il'M! ltn sonrn İslanbula ~nni~ti. O N ,il F E N N: 1 • S 1 olunur. J 

ı:ıı!l~ııır ç•ıllnnn.az <hılıa doğ- 1 Göriı:üyor ki. Kırkpınaıxla 1 
ıı. ı ~nh?dan kurtkar1Jruna geçt i küt.;ük ortrıya gürt...-:-;Pn To·.,un 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~~~~~&-1~1 
ve Kaınburl! knpanladı. Kambur köyiii KadJ·i J.lt'hliYan budıır r. M \ 
knpan<l<n kı<ııulmai< için l<ııv- Kambur Osman ise "Y"i To~un TÜRKİYE CÜMHURİVETI 

~.. " " Devlet Demir Yolları ilanları 
},;,..._ gdn ev\.·t:"l Torbalı kaz.ahının •••••••••••••••••mıo••••ı•.ı•ııııı"" 
Dtt~kl..lltJc a TıaJıiy~bll1de Çakll' 
\;e:yliKl..yii civannılF. köy eteği 
mevk:.ııcie bir t6;t>.l ·tulunmu~ -
tur. Yapıl'lln tahkikatta bıı ce
sedin •. yn; •köyden Veli oğlıı ~ü- · 
le)~li..m J{ara,,ek Hil oldu~ıt vel 
hıoom·.ı kuı.,,tıııiyle b:ışı \ arn-, 
land ıkt.an lonra tal;'la da ezilmek· 
suretiyle i\lılliriikıtiğü teı;bit e
dilmi~fu. 

Hu e<ırarenı::iz cinayetin f;,ilini 
mc~·<fana 1; ık'1l'llll.ok gayl'fliyle 

'fl:\ hid<'n trır;,;,,~ 1.'(\ilen ;;ncıL•·t !'"'e ... ı . (.(•t\t·llı rın n 
11 ııih;i"f":l {,;thi~ <-<lilnı('k ti..-ere jştrt;;:'tOrJ,:ra)ı za h:\'"f'.. f'ıiı 

'' • .: , , .ıı -;-.. ....... 

t•ld'1 j 

ı '8 

lJ:1n c,Junur. (2741) 

_, -:r·ı:;da linst rı",i?{Cl<ırı, nv.~hnr;!r,ı.cn h"C.clı Ye ttn\i~ h y;,. 1• 1 •• 1 ı •! 
l{rılı :-ıı inş~ı:.t ır,nlı<'t:lc~i o.ıçıl.t P"kı-.illı110 usu!i;!' ıt'lün :.1Jn.·c.ıkı.·ı· F.k~·ı ... · 1 ~ 
iV/~/!142 t-:ılo :Jtiııü f;~~.t 1 t clı· Sirkecıd:"' 9 i..-:l<>hı:ıc büuııındo.. tı.pl' rı;. ı o\, ) 

koı j~yoc.u tar:-;fın<l,lr, yr.pı1;.c:ıktır. ic;tı·l:lfk · ~u tt rnln ... t '.'~ k"nlınİ 't.. :.r '"' 
Jaı :1p biılıkte ~toınl!":·on:ı n\iir;~ca •. !T~rı. 

~iJtn<. •ff•t•lcr. P••ı ;ıeız ul •• r ;·.k ko?Tj~yond~n \'f-1 Jln.ı.:i< f{dir. 

veliıır, gü,·encrek zorlandı, La-J pohlirnn aynnnda bir pehlirnn· 
hin dq;r.ılnmadı. dır. Yörük Ali, kü~ük ortada z ı• R A AT B A N K A S} :rnpıhtn e&aı<lı t.ahkik.ttta bir izi Mahn 

i Uz.eıinılen yüriinmüş ve r,yni 
1 

Cinsi M ikd:ırı 

.... r."uharıın'len 

t'edel 

L !ra 

~1u":.l(J4at. 

teminat 

L fra k<ı) rıe Osnıaııın cinayet günün -Yoriiı:;ii.ıı, k<a~n oyunlariyle t bunlarla boğu~ocaktı. 
j!1i v«ktu O <la bilirdi ki, keıırli- Ka:nbur Haliu de lıu ~aydı ğ1<11 
t<i hafif oi<iııfy i~in haı;,ıııını ka-J' pehlivanlardan a•ıHğı değildi. 
T·· r,ıa yeımıtıı" '"-"' olurdu. Son- Hangisi aşağıdır kl? 

ıtİınıhıt ı.riJ>I: 18&1. - Sermayesi: 100.04M>.UOO "ı'lirl< llrM. fub. •• 
.Mınt :>dedi: Jel 

deni•Hi köyd~ bıılunmadığı na- ?.for,•ilyo tipl 
za.n dıkkati çektif!i i~fn e\'İnde )'oı li ltil'emit lS.!;oO 

zabıtaca arr~~tınna. y::.pılım~tır. ==r=.ı="=h=ya=l=ık=k=iı=·o="=' ·1=====71i=O===========~.,,:;::::: 
2080.2ıl 156.0! 

ı;. kap.u1 cıi .. i bİt' "yundu. Bu- Çopar, Künteei H<tsaı:ı ela· is
nunla ha,,mını f'zmck~n de bir likbalde bawehlivan olmu~lar -
ı;ey çıkmı.zrl.. Yörlik hasmını dı. Hem de belalı başpehlivan
•'nt<','< ycrıı i (J)'Unl•riyle beklet· !ardan ... 
medrn m;.g-lüp t"t:meli icli. Okuyucularıma sııası gdmiş-

Fakı.t '1.iı iik, bunu bilmek- ken !stanbul hmludunun ne 
1'' bel'ııber şunu dii~ünüyordu. demek olduğunu anlatmış ol 
J\apanla haaıru biraz yoklayarak dum .. Bu yüzlerce sene teamül 
J,u ı ''~mat: .. sonra işine b;Jdiği 1 halin·le böyle devam edip git
vıı' ,ı._.,·au. etmek ... , 'ıttkim de 1 mi~lir. \ 'e her vakit ıle t~t ınbul 
bi•Yl· ~ .. •ılı. Ha~mıı.ı k., pa:>da ı· hududu üzerinde azılı başpehli-, 
;:ı! ~lı.!tl~y.,rıı.k biraz ezdi '" yo- vanlar bulunmuştur. Bilhassa 
;;. rdu. Ondaı: ,cı:r:ı s;rma ile 1 ı-;i!ivri mühim bit· pehlivan mer
•>• ~ .JtlJ. 

1 
kezi idi. Çatalca ela. bundan a.~a-

h .ır .. u , YJriiJ in elin· len 

1

. "ı k.ılmazdı. 
k =· ,. iç 'l ç, p:nıı;oı du. Fa- f?irr.di gelelim gene Kırkpınar 
b iı ı ıurll:. kurtulan·•~" •tıu. güıeşimize: Yöriik Alinin Kam

e c ~ neün 0; una {!:f'.;;yor-ı bur Halidi ilk elleı:cle yerdm ye-
d II •rr ıı: '· liik ı;H; yaı,ış- re vurması ve oynanınsı Toımn 
rr 1 köylü l{adri ile Kambur Osma-

ic mb~ı .ı • in;V\ tt ve okka~ı run güzünden kaçmamışt1. Ken 
Jl • • t r•iu. Y ıı.l:ıız k ncıini di kendine söyle düı;ünmiisler-

ı n • yrr,u111ı;tı. Yöı tik di: 
I~ r.,z ııı.ığlt.ıı> etme· - Bu belli bil' herif! .. 
F u n oy geçıyoı lu. (Arlınııı Tal') 

Zlrat ve 1'ro•rf IMr nnJ b•l'lık• "'u,.ıaM•feltrf. 
Plını lllrUctı r•alwe U800 Ut.t t" ram lve ve,fYl«I 

Ziraat Jlankooında kumbaralı Te lllbıınlz ıaıarrut ll-bların.,. <111 
az 50 Urou bulınıanlara uncd• t ..ra ııoldJecelr kur'a ile lllllıda.ld 
pllnıı göre ikramiye dııilıb!uaidır 

4 aded 1.GllO Liralık .4.000 Lir• i 100 acltcl IO Llrahll 
4 • ICIO • ll.000 • 1IO • 40 • 
4 • · 150 • 1.000 ı 1IO 1 IO » 

40 • 100 • 4.000 it 

8.GOO 
4.800 
l.200 

Lire 

• • 
DiKKAT: Heıaplarmdakl pUllar bir_. içinde 50 lll'ndan asalı 

düşmlyenlere ikramiye çıktılı takdirde 1' ıo fA'P111 ~y:la vSifl::ee.'"'t!z, 

Kur'alar menede dört defa 11 Hart. 11 Haziran, ll Er.-

1 
lül ve 11 Biriııcikanun tarihlerinde çekilecektl.r. _ 1 =-........................... !!211 ... ~-

Arama esnas:nda kaıı~ı Zt-h- ı 
ı<ırıın bir paket halinde bir şeyi 
saklamak istediği görülmüş, bu 1 
paket alınmış içinden öldüriileıı · 
Süley;mana a.it bir 1000 liralık 
la 500 lük, be~lik ve iki.'J('l' bu-'. 
çuk liralık olmak üzere 2187 li- • 
m çıkmış, bu suretle katilin Te- 1 
rc·ki:i) nnzanna gittiği tesbit e-1 
cclilnıı••, kt'ndiııi pazaı·da gezer
l:m \"'" ıı.cnmııı \'e adliyeye tp;;. 
ıırr., edı J 'l'l1:::·ir. ı 

· Adal'ada istifciler 
Adam (Yeni Sabah) - \'ila

yeı!n om.ıiyle Adnada bir çok 
meskenlerde aramalar yapılmış 
Ye stoklar meydana çıkanlmı~
tır. İetlf edilen baı;lıea maddeler 
un, şeker, pirinç ve gazdır. \ 

Sahibt A. Cemi.~Wfn Sar;:,çoğlu 

N<irly"t MtldUrU: M. Sami Karayel 
Baaı ld.aı yer: (H. lleklr GUrsoylar ve 
A. Ctrııaltddin Sarfıtcı:§tu matbaail) 

• 

Nafia Vekaletinden: 
•• C/3/942 'UT",n tüuu Sr!Lit 11 de Aı:kı~rada N: fia Vt.~dilctl t!n:.tıı ( ,,,, 

]."". b.cnı·~ !\tl~ic.hirluı.:ıi odJ~ır:da toı:·lrı~n ;'\JaJzeme F.Ksil~n-.e kon1i·:,yc.11lıı1d' 
tl/75 lira n:uhan1n1en b«delli cbt>tn11un ihrJz::ız ettirflt'rek 1klitın]nı:ı:-ı11 
a/Uı l~trin t<.lfı p;ıarlık u.::ulilc eJoı;si!tme-.i yr.uıla('aldır. Kit~bnı k"ı.1ı> 
kı::t'tc.nu ıle kiığıdı \~t·l....ıJetçc vr.•ı Jp,~J·tiı·. r.;&rr te!errüat Mal:~eme :\Jıtı1~1"' 
!ti~Or>den ü1'rcnilelıilir. 

~(U\ .. ıklt<.•t te111in&>t 50' lir.1 f<~.J l~uı ::ı~·i·· tsıe;...JilPıin miJH:tlı'\\;ı.t t · 
·ıih; ... t ınLıkbıııl:ırile h!,l:ktt' ::lYnl ~ı,~ s<ı~t l' ~ k.~i!nr m~1.kl1 ... ]c l'\ı1' 1 :~r~ 

d.'.l :tr.211· bulunnı:ıJ:.ıı. t.!.~22) ~-=--~~~ :;;;·::'1 

.K:ırür hiilcl$ar:ıdır. 

c. 41/1300 
::\li~U Korunn1a krın~ınur.a n~ur ... 1 1::reıtr:1 suç)u öıner .·\i;d l::-ı• "!ci .J 

No. iu y::ıı.ıhanede yüğuıt, peynh\ y!!ıt '· c 1:-;hJ~":.l ticareti le n10KUl ~c 
o.l;lu Mchn1ct ih,...:ın Sorıbekir, Nc\'I?ı1 c:~lıı Zeki S~ııt.ek!r, Yorgi oı.111 P1

., 

l!!l l~:lculas Kab~.::ak~.ı h..ırl:lnrı~ılrı t t.ın~.ul ~!\..::.!ı1c 1?tir.~ (~Qlöl ra.,aı;t!11". 
~intlo? c~roy~ıı eden n:>.tıhakcm(l5j netlc(·tılnd~ suç:urı.tın fii1l ~;ıbıı olt.Juğ:Lı-J 
d:.\•1 "!\:!illi Korunrta k~mununun ::!.ı.~ ve: 59 ı;r.::a m.'.:~C:elc~·t n1:!•'ib!acc jl>I_ 
ı;;eııC! Yozgnda EÜJ'{!fin cdJlıneğ(', ıx~cr:, .z ~:r~ a:ır p:\ra c:c1.:ı~1 ö-J~n"H•lCl 1 

• 

ve hiilü\rı1 kat.'ilc.;ti!J::ndc ü\;<<:ti ı:..,lııl."ril '""l o!n~c fl'~<"·~ ]{~rar lı ~.:"" • nın '":{cru Sabi'.'ıh gaz('tc~inde r.:c.,,r<"• ı c_·~e 2!:!/8/!'J.t ~•?rtıin'Je ka1"3r° 
rildi. (.2749'1 


