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Yeni gelen her çŞt kadın va ~ 

KUMAŞLARINI GÖRÜNÜZ 

Muharip 
taraflar . 

karşısında 
ah ve 

BU SA.BAHT AN ff.İBA.n.El\T 

üyüklere 
mek v 

OOgram 
cek 

Bugün muharip tarajlar 
kar~ısında kendi daramla
nnı tayin için düşün~n mil
/ellerin 'lJa%i/esi sa/ebenin 
en .son kımde kalacağını 
kestirip onun tarafını tut
mak olmamalıdır. Aranacak 
şeg muhariplerden hangisi
nin harp gayelerinin milli 
oe beşeri men/aatlore daha 
ugRun bulunduğudur. 

Bu maddeleıio satış ve tevzii ile İnhisarlar 
Vekaletinin meşgul olacağı tahmin ediliyor 

Ticaret Ofisi 
---~--------~-------------~~----~_..;_~----
ı 

JAPONLAR 
RANGON 

Varoşlarında! Fiyat m11rakabe Jıomisyonu 600 gram
l1k ekmeğe !O ll11ruş narh kogda 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇI 

sermayesi diğer 
maddele(n temininde 

kullanılaca ~ 

h 
Pamllk ipliği tevziatı bir elden idare edilecek - /sken
krnderun limanı işletmesi D. D. Yollorına devroluna
caktır - 3COO liradan aşağı değerdeki ahşap evlerin 

sigorta tarifesinde yıizde elli ten:rilôt yapılıyor. 

L 
M UH.ARlP taraflardan Aı!karıı, 27 (Yeni Sabah) - -----

hangisi bıraz üsUinlük Gihnriik Ye lımisarlar Vckfilcti lfoerdinnsyon heyeti bazı m\ihfm kararlar vcrmi~tiT. Bu 
temin eder yahut duru- ile Ticaret Vekaleti Ql'3Smda, yeni kararları okuyucularımıza. hul5saten bildiriyoruz: 

ıŞehirde işe yarayacak 
her şey yak•ldı ve 

yıkıldı 
--00--

'Müttefikler CavEJ 
lda miidaf aa ter
tibatı alıyorlar 

f ilipinlerde · 
nıunu b~raz düzeltir gibi görü· mC1mletekc ithnJ edilmekte o- ı --=- Pamuk ipliklerinin tevzi 1 
:nfu-se onun taraftarlar1 çoğıa.lı- lan çay ,.e kahveler hakkında iııi bir cldcıı idare olunacaı< ve 1 Ş Af . k d Mac Arthur kuvvetleri 
:i?r. Faın.n veya filan tara'fın le- bir karar almak için temaslar bu iş için miıted.ıvil sermaye 11 . rı a a Japon mevzilerine 
hınde ibulunanlan gbriiyorsu- başla.nuştır. milyon liradan 2 milyon liraya 
nuz .ki işlerin değişmesi ile der- Bu temıııslann takip ettiği çıJ;,anlacaktır. girdiler 
hal fikir ve kanaatlerini değiş.- gaye, ticaret ofısi tarafından 2 _Bir limn.n veya istasvon;'. 1 {A.A. tclgraflıırınd:uı 
lııiyoılar ve dün aJk,®adıklan- hariçten mu'b •• yr.a. edilerek kül- dan a kilometre mesafede bulu- ngilizler Bingaziyi hülfu:n edilmiştir.] 

viıAıi YETİN ·-· TEBLIGI 
Vilayete Ticaret Vekaletin 

den gelen yeni bir ~ nn:zn.ran 
§Chrimiz.dc halka tahsıs edıleıı 
clmıeık anikdarı bu sabahtan iti· 
barcri yeniden talıdit olunmakta 
dır. . 

Yelnız ağır işçiler bu tahd~t 
te.n hariç tutulacak ve kcndı
lerine eskisi gibi günde 750 
gram ekmek verilecektir. 

(Sonu ı;,ayfa S sUtun 6 da) 

Rusya da 
• .. 

UF 
RBAY 
--o---

Londra B. Elçimiz 
dün akşam 

Ankaradan ayrıldı 
AnJrn.ra, 27 <Yeni Sabahı -

Londı·n Büyük Elçihğıne t.ayın 
cc1ilen Rauf Orlıay bu rık. Jm 
23,00 te hareket eden '1"oros 
ekrpresi1e Adanaya gJtmiı;tır. 
Rallf Orbay istasyonda, w.kil
ler, mebuslar, bazı elçilikler er
kanı ''e dostları tarafından u
ğurlanmıştır. Ukraynada büyük Rus 

kuvvetleri toplanıyor Riom adalet 
nın aleyhinde atıp tutmağa 1 liyctli nukt..ı.rda stok yapılan nan mevkilerde yapılacaJ• nak- Satahiyetli Japon knynak-

slıyorlar. Sanki \nitlın dünya- ı çay ve kahvelerin, bedeli mu- ıiyat için tarife tenz.ilata tfıbi hombard•man ettı• laı:ııun verdiği maliımata 
nın nıulmdderotı uzcrinde çok• (Sonu eı:ıyfa S eutun 2 de) l) 5 atfen Ş:ınghaydan biMıril· 
kat'i tesirler ynpaca.k büyiık bir -------------------- tuiu!acnktır. diğine g,öre Japonlar Rnn-
Vak•a karşısında değiliz de biı at 

1 
b d 3 - 4180 sayılı kn.nunun mu- gon'un varoşlarına. gitmiş-

Yarışında hazıı bulunuyoruz. ' a a r a afü::eı 6 ıncı maddesinin 8 inci Bir ltatyan denizaltısı lerc.ifr. Çevrilen Alman kuvvet- d •. va n. n da 
A~utıaka bır "favori., ye hl:t.um fıkrasına müsteniden İskende- O O d ·· d' * k' · 
hısscdillyor ve onun davası mu- run limanında.ki işletme işi, büt- 55 ne onme 1 Amel'ikan Ajansına veı·i- leri 96 bin ışı şe 
d~faa olunuyor. Fnkat ynnş he- b""' c k o 1 an ~ ve teşkilat baki ka.hnal:ı: iizc- (AA. tclgrafiarındnn Jen bir haberde tleniliyor M: (A.A. teıgmflann,ınn h\ilasa • .. • 
~uz. ~ıhaycte. erişrneml.I) oldu- ~ ş ~ya f1ı re, Devlet Demiı'yoll::ırı YC Li- huUlsa cdılmiştlr.J .. Ja'Oonlar Rangun'n knrşı et1Jhni;ot.ir.) Dün eskı Başv e d 
~ ıç:ın, dukıkaln.nn l<XlqJlarına u. o manları idarc.~ine dcvrolunncuk Oı'!t:n Şark İngıliz tebliğinde yapbJdarı geniş ölçHdcki Moskovadan bildı_rilJi~rine gö-I Daladye ı" st;cevap 
gor h · d ur havalaruı feJ1alıf:;ına ve ıkum ha.va taarruzunda 18 tıyy.l· . -.a ubat- 1:. 

''.n···;.. ~l' m~ggı o·ı~_ .. uu.~yno:.,~ "fa:o~o: bu .. y u .. k. mu": c ad ele : - ] .... " m1·ıstn~·» lıgı~ 11\fl vi- fırtmalnnna rağmen savaş tnüf l'Ö kaybetmişler ve yarı yol- ıre, l..enıngrcı.u garnızonn ş 
,,'; '6..... ..... '""~ ,y -.ı. " ._, "....... 

11 
rezelcrinın' ve ileri kolların faa.- " b d'J fa .ıo7s4 A~anı öldi~~iiş, edildi 

ti olmaln~~r fıni o kazanıyor. lf.yct ve kazalar teqkilatının dan dönmcge mtc ur e 1 - Ukı·aynadıa. duşmanın 4 tumen-
licrke.<J kuvvetli görünenin dos- t aylık masrafı olan 689500 lira- liyetlerinc devam ettikleri, aınc- ruişlcrdir: Bu hava mu:'.:ı.f- le yaptığı hücum püskUrti.ile-
tu oluyor ve bunu yapıooxta va 210.500 lira daha. ilave efil. li durumda hi~ bir değişiklik feriyetine rağmen Rangomm rek 2250 Romen oldürlilmüş, 
fayd örlil olmadığı bildirilmektedir. kurtulrnru.ı için pek az limit tı 

Rıom, 27 (A.A.) - C..\11;,;u 
s.ı.at 13 de açılru. lelenndt Da
ladier d bulun •. n ~l4çhıbmn 
hepsı or-.ıdaydı. &.:kı Bf,:,'\·~·lnl, 
muhnkem ·nın açılrruu.ın.. 1ı.tı
zaı en oturduğu YH der. Gc.mt Juı 
ıle konuşuyordu. Saloı.<.h ı.ck 
az msan vardı. 

u. g eceği zanmnn kapı- S l~ktir. Al d 1_ :ı... ,,t. • d . .1 b lk 200 esir alınmış r. 
lıyor. A1ma )ar 11 7 man or u"arı •ua."?numan- varılır. Şehır en SlVl a Hatları yarılan düşman geri 

ı 5-Türk. Romen ticaret an· danhğının tebliğinde deniliyor ~f'kilmiş ve işe yarayacak lm'şti 1 
nh~f~~;~~~u~t~~~m:~- tünıen kullanacak· la~asına il'ltinadcn petrol mu- ki: .. Afrilm şimalinde Sirenailm her şey tahrip olunmmıtur. ft!!i~~~~ ~ ~Juı~: 
ilk ll>şekkül devrin ait bir hı: ) • t b • knbılindc ~~rik·:~ yib! tifti~, da Alman ve tUılyn.n keşif bir- Ki'ılliyetli miktarda Jsıpon maktadır. Moskova radyosu m-

1 
kay anlatmışlardı. 'Ktiçuk Os- arı a miD l\an.nk, b. ı t Y•"h• ve saır ma . liklerı bUyük faaliyet göster- kuvvetleri Mandalya yo'unu zıl Ordu için üç milyar ruble-
m 1 k <lc>lcr için Cıimhur~yet Merkez mişlerdir. Hav~n fenalığına lıinıayc ,.e müdafaa etm.t?k bl 
anı uweu bir gun muh~ .. ,,._ olunuyor 1 ~ ,_ .1 b ııesı:ı~n ""I .1: nın· toı>, üç yüz_mil\.·on . ru c 

1 

.... _ ,_,.J .... .,- ~r.,..as:ınu. ayn ır ·-. °'~ • ' r-.J::n~n Tobruk limanınd\ı.ki üzere şimalden gelmektewı·- - J 

~ n~~l~~a~ı~ k~.~=;k -~'-~- l:ıcalrür. ı . t.eSister bombalanmı ve-Malta ıer.,, tu~e~;:1~ !:!o~~ 1~a:~~nn~ 
Celse a<;ılmca roulıtt ı,t t

lulttr taı'Sfından (1ııc sur .. l n 
iddiafaı hakJ..,nda mabl>t~ ıJt K.•
raı ı okundu. Kar-..r- '-" < lr., 
muhlrnmc-nın kanuni mı- t.tı,."f-k
kül olmadıh'1. h:ıl\kılllhı BlWl• 'ml 
serdettiği idcUayı ve Dala.dier'-· 
?'in mnkn.bl AAm.iliyet id<lt tBl• 
m ve nıum:run tahkikat isledi-\ 
ğını reddt tti. Blum'un muhai 
keme nsnllcrmin bıı lik·t.ınlrıın.! 
sine .!.lt tsl".bi rcdueu.lmışlir . 

ve us·· tını· "' • d n· 6 - DeğerlNi 3000 liradan a- {!.dasına yeııideıı akınlar yapıl· Rangon mahreçli bir tel- """ı'ldm' 'y<)r, Ukrayn~..ı... bu"yük, 
o<>runuyor u ıgcn 35 tümen şımdiden · ..,. (8 S S Sü j le ~ n.vn. azlrk V" """Ylf~ B 1 ~lfı ş..ı•n olan ahşap evlerin sı~oı ~a- mışbr. ,, onu a. · ....!:......:._ (Sonu s:cıvF.ı s suıun 5 de) 

1; ....,, ıl. un aı m~g P h ld' 40 ırı~masmı kolaylat?tınnak için (Seınu s:ıyf:ı 3 tü'lun 4 de) ·v 

ho~-ık üzerey<liler. Osımı.nlıla'I' cep eye ge ı, ____ _:....:.,. ___________________ _ 
ıç tereddüt etmcd n zayıf ta- tümen de sevk ediliyor ahşap bınalaı·a sigorta t-.ırife-

...,,, .1 s.ndc yüzde 50 tt'nzilat ynpı- t I== ....... ı ı tızam ctıhler. Ve onların AJmanlar 'ılkba1ıar taarruzu- u R u M U 
.. n c ıkavgaya girdııer. Bu na hazırlık olmak iizcrc yeni ---------------lehi d l:n•;--Jdır. :: H A R p D 

:rnudlıhale galebeyi tem.ine kafi kur'a efradından mutc'}ckkil •• 
g.eldı. Omna.nWann iltizam et- · 30 - 35 tümt:oi Ru l ıcphesino P~ ·"' ll&te iic;üneu 

1ik{trı taraf tesadüfen Sel uk getırmi~lerdır. Aynca bu 1'ure- b~ıreb- ... 1 Rusya'da kll vzı·"ı harek tler . u Uuıının askerlet'i idı1 r. Bu kata iştirak et1111yeJ1 40 tümen • - ,.;_no 

~lvruı~rd hnreketın ükafıatl de cepheye sevkedılınektcdir. 
Reis Caou , bir k.u: kelıme ı· 

le E;ebepleruu izah etti. 
arak Osmanlılık t.eessiı.ı; et- Bu hesaba g r<.> J lmanların ilk- ~ n ı • 

ırnıştır. bahar haH:1\utınd:ı. 70 - 15 tü- .J) 1 1 il 
Heis Daladieı 'niıı soı•gu.<>u~ 

l 
I b ... ıımac :ığıııı b!.ldiı dı Vf' eski! 

Bu v tk ayı bu kadar 6 ndc men kul!ı:nacaklnrı ruılaşıı,nıak
§ekılde n.ula.ma.k ye tE>isır et- ta·lır. Dıgt>r taraftan Mncarla
tne.k bana pek muvafık gelmi· rm 30 - 35 tüml•n, İtalyanların 
Yor. Ecdadımız zayıf gördükleri 15 liimen, Slovakların. da 2 kol-
tarafı illızam d ___ ,_ 

0 1 ...... n 01duvu Sovyet lınrekatma. tah-
1 hin e eı"UA n ...... · • · "'·ıa· ı kt · e de muba b ti ak t sis edec<'klen L•l ın m • c ıse 
ti . re eye .ş r e - k rl k · 
nlırsc bu ... r k"....:n.·· .. b·r de Macarların bıı ::ı. ar uvveu fil' nır orwı.oıııne ı · .. h l"d' 
ıcenaplık sevki il k . gc- ten•in cdebile~ekkn şııp c ı .ır. 

kmezdi. Eoondımıze ~;1r°'~- Bımn mukabil Sovyctler de ılk-
fın Selçuk Sult k •ti . (Sonu sayfa s eiltun 2 de) 
<lld w anı uvvc erı = ::cw 
dı u

0
gunu far ketmiş olacaklar- = b~ct tasavvur ecii1e.meZ. Ga-

. nların mes ··eooes ak otont ıru ve mu libin yanında buluıunaık v ıa 
'" il evı temsil etmc1en dola· hoı:ı go··rünilr ve karlı 7.atıncdi-
J •8 c kmı" . d b l .. ·~ 
il. ""'nn e u uıımayı şup- lı'r PaJtat galiı> ile ıbaşbaşa "CSlz kı b' azif · 1."l:ı~ Za · v • yıf tara ır v. e ?i~r. . : ~'l;llmz knlmdıb"l zaman onun 
l'fı.k f, zıp garumete işti- yükleneceği ölüınnin zincirlerini 
\'ark:Uek Şibı cazip bir w amil sürüklemek ne kndnr acıdır! 
da i • vazıfe ve hak ugunı~- Bunu lıis8ebniyen insanlar ve 
ler ~n zor f:arafına • meyletti- milletler için me.tmlc yolttur. 
b' muvaffak oldular. İşte Yaşama.yı ancak hlir ya.şamnk
~~ bu an'ane iç!ndc yoi;'Uru~- tan iroret tclnhki ~~yen in -
kavş ec~ı.dı~ ~ o~lany~. . ~~r sanlar ve milletler ıçın hayatın 
nec;!: g.o:rdüğU.müz vakit ,mşu- en •birinci gayesi sadece yiyip 
kuw~ ~~ hangi tarafın içip, nefes alıp tın toprak üze -
<>nu oldugunn araştırarak rinde mümkün oldugu kadar 
fakın Yn.nın.dn kolay bir muv-af- uzun bir mman sürüklenmek -
~nJ;OU: C~ck O~J,~tır. ten ıbarct olabilir. l•'~at ynşa
tJrmatnın neyı emrettigım araş- nıayı hür ve müstakıl olarak 
nüşt Ve>, •bu emri ifa göıii- yaşamaktan füaret diye · kaıbul 
terC:d~· ~c tehlikeli om bilo eden milleUer için vatanın is
niııc . uzce kendimizi vru".if e- trklUJi, şeref ve haysiyeti Jıer 
ol::ı.c:1~ne hasır ve f cda etmek şeyden evvel gelir. 

' İf}te bugUnkü cihan hnri>in-
t Onun ıçin, bugün muharip de küçük milletlerin tahip et· 
1~'rJ'lar kar§lsında kendi du- tikleri meslekte göze çarpan 
trnill ~~ tayın için düşünen farklar bu tclfıkki f aridarının, 
~ c ~ va.zifcsi galebenin neticesidir. Bazı m-OJnleketleri 
./ son ıkıındo kalacağını kesti- gördük ki yakın ttchlikeden ve 
ıp onun tarafını tutmak olma- hudutlnnnı tclıdit eden kuvvet

~alıdır. Aranacak şey ıµuha- lerin büyiikliiğilndcn 'başka ıbir 
~)leı~en hangısinin harp g-aı- §CY düsünmcdiler; ideal ve· n.h
f e ermin :milli ve beşeri men- lak mcfhuml·annı bir tara.fa 
~tlere daha uygun bulundu - bıraktılar ve boyun eğdiler. 
~lt"~; •. Eğer gayelerini tasvip Fclmt küçük Yunanistnn gi:bi 
y ıgıınız taraf zayıf görünü- ikalıramo.n milletleri de gördük 

1 orsa sırf bundan dolayı on- ki yirmi otuz kcro üstün kuv
lbardan uzaklaşnıalt en ibUyük vetler kn.rııısınd::ı. yalnız vataıu 
~ suQtur. Bilakis o turafın müdafaa, milli şeref vo namusu 

dınuna koşm k ve bu knbil vikaye vazifesine ehemmi~t i: kolay de ,ilse manevi suret- verdiler. Bir TürkUn kalbi ve 

ıon ınüza.h et etmel icap ruhu bu iki şıktan hangisini 
e.y er tercih edeceğini t.Mrih etmeyi 

Bılh zaid bulurum. 
lfww.ylıı Oalıid YALÇIN 

dört muhrip 
batırdı 

ltlültefiklere ait 
illi Jıru11azör ağır 

hasara uğradı 
T<>kyo, 27 (A.A.) - lmpa

ratorluk umumi kıarargfilıının 
tobliği~ 

Balı a~ğındn. cereyan eden 
bir denız muharebesinde Japon 
kuvvetlen iki Amerikan ve iki 
Fclcmeıık torpito muhribi ba -
tırmı~lar, iıki kruvazörle bir 
torpido muhubini at;ıır hasara 
uğramışlardır. 

22 şu'batt.-ı. 'l'ipor ada.sı ya -
kinin<fo harekat yapan Japon 
deniz tayyareleri 3000 tonluk 
bir mayn geınisi,ıi ve lbir düş
man ticnrct gemisini tutuştur
mu§lardır. 20 bin tonluk diğer 
l.Jir tfo:u·ct gemisi de batmıştır. 

Zayiata 11ğr1Jyan Alnıan orılıısu, yanlanıa hare_ e erı- 1 1 _ narbe hıw.u·IIB~& gı.-.. 1 k ti • BsŞ\eJule: 

1 

nİ önlemi~tir. Bu durum mulıafaza edilirse ilk moı-ten, 
'V ı.ı 2 - 23 cyliıl 1939 t.ru'l.hllld&o 

bahar taarruzu Taganrog dan çıkaCBH ır ı ki toplantıda .aldıj;_;-ı durumdaa 
dolayı suçlu <>lduğunu hatırlat-._ _______ l Yazan: Emekli General Kemal Koçer l tı. (&onu ~ytı; 3 ~tun 6 dr.) 

Mi litvinof ilk 
defa müttefiklere 

hitap etti 
Büyük Elçi 

~n~%~~~~}~~~ı-;· .. ı:·ı··a···ı~v····a .. d ... a···u·····ı .... t h a 1 ii i 
miyen güçlüklcıine rağmen, de- i 
vam edip gitmiştir. İki tarafın 1 ·-
tn.kip ettiği hedef şudur: ı -

Almanlar için: 
1 Varılan anla,maya göre, çivi, sa f 

a) Mevsimin tahammülü kı-
r::ı.n tıiddetiııe karşı korunmak, tel ve otomobil yedek pa çail&r!: ; 

b) tlkbaha.r<la. yönelWecck ~ 
t.narruzlarıı hazırlanmak; alacak, yumurta ve deri vereceğ"'z ~ 

ı ı r) Ele geçirilmiş olnn am- ;;;.. 
lkbahar taarl'UZU ı ziyi azami imkan dahilinde mu

, haraza etmek, . na karşı azami dl Öteki önemli cephclcrı 
Yardım istiyor bcs,<'me!< Uzere kuvvetler, husu

sılc hava kuvvetleri yapbnnak. 
(y 3 .. ,, ı ) e) Avrupa ittifak ınanzume-

ihrac mallanmız icin lisans verilece 
' ' j Ankara muhabirimiz telefonta bildiriyor I 

a.ziS'ı tıcu. StıYı<ı< a sini teşkil eden milletlerin bil-
........ .A. 4. .A. ... ..t.. • 4. • • .t. 4. A .A. • .ı. 4. A 4. 4.. 4 • 4 ' 161 yük kuvvctlerile savaşa .kaptl- * Bazı mnJinnmız mukabilinde 1taıyndan 2, 750,000 lıra.lık 

YENi TEFRiKAMIZ 
malan için zaman ve ımk!l.n hir had dahilinde birta1am İtalyan mamulatının husw: i ta-
bulmak. kas yolile ithali hakkında. Comiran Anonim şirketi ile mü· 

LsAVAS 
Japonyada, .Japon denlderlnde bir 
aşk -ve kahramanlık macerası 

• Jlcşhur Fratıstz edibi OlaıtiLe lla~rB'in son dcrcoe büyük bir edeM 
kıyırfeti oo bugün için 1ııısu.si bir alôl«J ":.yand:rocalc o~n . es61i 

ar1'ıacla§1msz llhami Safa tarafmdan Pttrkçcyc çevrilmi§tır. 

• 
Yarın neşre başlıyoruz 

Ruslarca: ~.akercr yaı1ılmış ve bir anlaşınny:ı. vn.rılnuştır. 
aj lstina.s ettikleri hava ve Bu anlaşmaya göre, hususi takas yolile İtalyaya 7..eytin-

uazidcn istifade ederek hasmı yağı ve afyon gönderilecek, bnnlrıra mukabil İtalyadan de· 
yıpratmak, ve geri atmak, mir malzeme, çivi, demir tel ve demir bidon, saç, boru, ş.i\c 

b) Zengin kaynakları~ dn· kt.psolü ve iki tarafı?) m ıtab3katı ile tayin edilecek sair rr!111-
yanarak yeni ordular vucuda' ~eme, otomobil, otomobil yedek parçaları ve diğer y~k 
getirmek, ptrçalar getirtilecektir. Ymc itaıyaya gönderilecek olruı }'U· 

c) San'at veriminden son fay· ı murta ve ldiçük bnş hayvan derileri mukabilinde ltcl-;adruı 
dauırı ~ekmek. .kükürt, sigara k[ığıdı, kimyevi ve tbbi maddeler, senteUk 

d) M_?Dfaatlerinin mev'~d vo boyalar, sentetik veya tıb~i ~f!lnslar, (limo~ esatlBl: Der~.a· 
m(;cburı yardnn1arını temm et- mot, portakal esansı, nerolı, ılh . ) ve C'apka ıthal edılecektir. 
mek. strate .. k bölgeler- Bu takas çerçevesi dahilinde 1taıyııy::ı. ihracat yapılabil 

e) Hasmı, Jı b edo mesi. nyni kıymette İtalyan mallarının memleketimize ıtlıali 
den ~~J~rm~k, u ~ ve bu malların kara veya denız ~ olıle Türk.iyeye mü VC{'~-
her .ıkı .d:nizc!fi n:onanın hen yola çıkarıldığının tevFiki ile Jrnbil olacaktır. Aııc.ı.ıt, va-
emmy=~saa nın te~ci e<lilen kit zıyaına meydan veıilınemlk üzere İtalyan mallanmn viırud 

f) . ar ıimak üzer" nis- veya yola çıkarılmnsmın tevukındcn eV\ el H·raç odilec'" 

bcdartlbelerı_k~t bir aurum':ı'. gir· mallarımız için lisans ve11Jn " · Tirnret Vel\Uletiı e t. b l 
e musaı d'l . tir 

ek 
e: ı mı.., . m . 

(Son-ıı sayfa S s-:ıtmı 1 de) "1M4ltH~IC4iı-ot1Q04MC•ıt0~~,...4~~o•s1D~c~~tM 
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E R S L A. L E S . Elektrik teli 1 saklamışlar , k J d -ı -1 Yazan: Osman Nuri Peremeci ı-( - --OG- yar 1 n a 1r1 1 yor 

JJ ltcTTÜ'
1 

l>u yazıa11da, ter8 lal• reaıizini11 "Hilôl.,, ol. ISuçlo)ar dün adli• 
dı. zır r.ı tmlo.tarak N camiin Hilôl .,ara düıüntege 1Yeye teslim edildi 
kc._ lar ga~ıgacağını .,., muazzam eserin yıkılmıyacağını 

Gaz şirketlerinin kömür ihtiyacı r Darüşşafaka "\ 
tarıAi iü- ..siluı il• üah ~digor: Tophanede Boğazkae'l cad- t t • 1 d K k 

dt.sinde 47 numaralı diikkim- amamen emın o un u 1 z 1 s m 1 
Ş 42 

"hl' y sa 

1 

l l , tk. . dn clektrıkçilik yaı nn Mi.:a.k 1 5 ıbat ~9. ta.rı 1 eni_ : ::ıar ara, sana ar ve he~"lrten .F~pakçıoaJu ile Panayot Te- İstanbul bclediycsi, 1 :Mart{ Kararın sebebi. şehrimi?.deki açı ıyor 
l>alıta Selımıycmn ters lalcsı ustadlarla, ışçılerle Edırneyc ofanidis ıill.ıcn pıyasada. bu•u- sabahından itiblren şehrimi:11ı1lıe h:ıvagazı fabrikalannın ma.: n ı 
hakkında bir etild vardı. Bur.un geldi. Altı_ sen 'çinde bugtiu 1 n~ .... ·yan' °""' ka•~aı..,.,ııı....- h h-ı· 1 k ı 

d b t ır.ı halkı do t d h . , ı, ~ .. ..., , ....... .,,,. .... a\'ngnzı tn uıdatını kaldıı~ i:Mürü ihtiyacının tamamen te-1 --oo--
sontll' a u crs cue ~ n- ve uşmnn crkcse parmak ? kullanılan elektrot teller"ındı•n - ı · · · .a_ be · d f kriin b·ı ~· ga ·arar vermıştır. mın edilmiş bulunmasıdır. 
Qö nım e 1 ve .ugım ısn1:tıran o . mukadcs binayı l3,'120 adet srudamak sureti· e· . t b soı Jldu. Okuyuculara faydalı ynp!ı. ~l~nkika o ~ıcscr ma· ,, le fiat l ükseklifri tc.nı!nin.. · Bu iti~tla yann sab~c~n i· ına ınşaa ına U 
oh• ak için yazıyorum: ~cd~~ goniil alan, ~\)Z çeken ne çalışmıştır. Suçlular laka.la· ' 'Para 1.ibsı.rcn şehre normal şekikie ve sene başlanacak 

1 - Selimiye camiinin yerin- ınc<.',ıkler, ne Gan atlar vardır. narak müddeiumumilige tes· .. '! gün.an h~r s<ı;atinde ha\ agazı 1 Bir müddet evvel, Başvekil 1 
de bir kadının, yahut fakir bir Hun bu .!flukaddes mabet ynpı- 1 lim edilmiştir. . p 1 y e s 1 Yctılccektir. Hefik Saydamın Darü ""'4'u,. 
iht yarın L:ile oohresi bulun- .1.ırk_en 1'ürk. do.nanması Prc\•ez:::. * Hwneli Kavaihnda b-L. ~ ~ U d ı k l b 1 ~ """' 1 lm okutma kurumuna 80 bin 
ması rivayeti bizim okudugu-• on n e yenı.mış,_ ya _ı mış, a· kallık yapan Hamdi Bayrak· ( Dı·g-e ta .... fta h ' l' l tı 1-· 20 25 b T k b h r •.. n, avagazı sa- ırn ık bir yardım temin elti· 
muz tarihlerin anlattıklarına n.uı.u ş, . • n ur . a _ı-ı· tar kibrit sııklamak suret.ite ----00---el h t lm"" esı d ntlerinin bozukluğu yü..,l'nucn ğirJ bildirm~ştık. Bu parn, 
aykırıdır. Çünkü bugünkü Seli· Y. ısı~ 1. 0 

.-Y veya r uş- t!tı<' işlcdigi"inden 20 lira pan:. Ven·ı bı'r matbuat dava· ..1• k dar alnı 1
•• milş biltün mılet o vakte ka fazla sarfiyat yamıg!ı iddi.ısıle mmUJye a Y z ye"'un'1 

m:yc camii, gerek Hıbri'nin, ge· · . _ .. '. .. • - cezasına ve 28 gün müddet~e 1 4c::.:ıı • bul bel · -'· B · Ef d' dar hıç gorulmedik böyle arı • sınamı seoep olacak 1 '"'-'edı'ye makın' e şubesi mn·a·ıır- oJ\J yı an erkek tale ~ 
IXA arı en ı merhumun yaz- . _ • . . - . . otikkiinının kapatılma.sına, e· ı.ıt:ı okutmakta olan Dariişşa aka 
dıklarına göre sarayın Baltacı· bir maglubıyet ılc. ağlamı ıdı. l lindeki meTI:ut şekere bt:yaa· Ş€:hir Tiyatrosunda temsil e- lüğüne şimdiye kadar 21 kişi okulunda, bir de kızlar şube· 
h.r da•.-..• "en·.... yapılmı~ ve Memlek.ct tahunda. otu. r.an Sul· 11.,.Tme , ......... ıyen İkbal ..... o1·• dil k , mu',...ca t tın'ştir "~ ,, ~ ~ Sel d .ı t ı~ S k 1 1 ~ ·~~... ...., me te o an 'Para,, piyesınm. .... a e ı . F,inin açılmasına tahsis edile· 
bütün Sclimiye ha\•lusu, medr..... tan ım, ev.ıe ış.~ı.nı 0 t.ı • yarıbekir K1raath.Lnelen· sa- İt.al d ı N M k" b -..~ ı M ı t Pasa teslim yıınca an a ınmış ve .ı. ocıp 1 a ıne şu esi mildürlliğü şi- cekti. Darilşşafaka Okutma 
aeler ve hatti bilihara yapılan u :: ı_me ya etmiş, hibi Abdülmalik 25 lira para F ı ·· l ım d - "d-';--· • kendısı sa.rayınd• zevk ve c.c :ı.zı ın oz ma ı o a ıgı ı ~ kfi.yetlere sebep olan .havagaa Kurumu bu meblağın ma sa· 

. arasına hep Yıldırım Bey zıdm ' . • -. 'iK-" t:ezasıııa, fazla fıatla odun n h . ,r ç ..&{- A -Taflnda ıdı Sokullu merhum bu 1 e mu arnr .ı. aşar ımen uwa saatlerini tetkik etmektedir. dt temine kili g,elmiyec~ini 
sarayı yennde yapılın• tır.. - · . . . sa1 an Fatihte oduncu Bekir &.dliyeye müracaat ederek bt hesaphyarak çoğaltmayı dü-
Daha geniş anlatalım: 3!~ lıaber ka">!sında hıç ıstı~- 10 lira pnra ceza.sına ve 14 mtihal davası açmak istemıştw. Alınacak neticelere göre hi:l· sünmüş ve 80 bin Iıranın ta-

Murad Bey, pek beğendiği, ıı~ bozmadı; hıç renk_ ':eı;necb. "'ÜD müddetle dükkarua.rınm Fak&t. evrakın henüz tam<unlan reket edilecektir. mamını Erzu..?Um • Sıv:ıa ve 

pek hoşlandlg·ı Edirnevi aldıg·ı Bır taıaftaıı bu maglubıyet.m, kapatılmasına maı!kum edil· mamış olma.sı davanın adliyeye -~-=-=-=-=-=-=-=-=--============ ~ani hatları tahvila~ma 
~ i?C!in~ almak üzere h~land n ı mh,:erdir. il ~ 

aaman 3imdiki Maarif bahçesi- gıbt bır taraftan da F.dırued·J haq * Galntada kaynakc,ıhk ınt;kalini bir kaç gün geçiktire- N •. çı· n il yatırmıştır. Paranın ~imdıy!? 
Dl·n -..tnde - 1-- Tekfur"' '""'r""yı 1 1 b h bf cektir. ı k:ı-ı-- te,..,~ .. ettıg' ·ı· faı"z on bı·n 

,,__ UIAll .... ... • anı an u şa eser . ~anın ya- yapan Mustafa, Niyazi v' •.-ı· ......... • 
nı beğenmemiş, yeni bir saray pılmasına devam edıldı. Vaoil fa.zl:ı fiatla. 141 kilo Yn.~ar Çimenin iddiasına p o•• ıd u·• rm u•• ş liraya yakln~tatlır. Boy-
yapılnııı.smı emretmiş, o Y3IJ1· re eser İtalyan muh:ırirlerinden lelikle yekiın 90 bin lirayı bul-
lıncaya kadar Avrupada bulun- Mimar Sinan hakkında yaz· karpit sattıklarından yakala· G!ıerhordo Gherhardi'nin "Oro mn~tur. 
duğu vakitler Dimitoka "l'e.k- dığım bir eserde anlattığlm gibi narak ihtıkir mıhkemesine tts puro,, eserinden intihal edilmit- -H•- Başvekil;miz, müsait iıu· 
tür sarayında otutmuf, 1368 de Sinan merhumun bir çak :mczı- Hm edı1mişlerdir. Suc:!ulann tir. k;lnlar bulduğunda yardımı 
E'dirnede yapılan saıay bitti- yetleriııden baska bir meziyetı diinkü duruşmalar.ı. neticesin· l"liğer ta.raftan muharir'Nedp Kasımpaşa cina)eti faili' art:tıracafun1 vaadetmiştir. 
ğinden Murad Bey de Edirne~ de herkesten üstün olmak, her· de tevkiflerine karar ve.n1.- Fazılın da Yaşar Çimen aleyhm- itiraf ediyor 1 ôğrendiği~ize göre Darlitı· 
f'Clmiştir. k~i g~mPk gayreti idi Biz mi11tir. de bir hakaret davaaa a~ Karunpaşada eski metresi.nin ~nfaka kıb z kısmı binasın~ 

Murad Beyin Edirnede yap- Tczlrnretülbinasında onun ~Ö} le '------------· söyJe:ımektedir. kocasını bıçaklayarak ölduren ın~asııa u sene başlanaca • ı 
tırdığı sarayın yer.ni kesin ola- dediğini görüyoruz: -- -""""""""'"'" ... ___ Ahmet Çınarın duruşmasına tır. 
r..ak bilmiyoruz. Bazı tarihlere '"Halk cihan datrei imkindnn Beledlye memurl• Yardımsever Bayanlar diin birinci agır ceı.a ınalıkcmc-
göre San Bayırda yini gımdiid hariç clcclilclcriııi~ bir ~bebi A· rıaın Yunanlslana sind~ devam edilmiştir. -----·-------
Selimiyenln olduğu yerde, diğer yasofya lrubbesı gibi kubbe Cemiyeti Sarryar Ahmet Çınar, Muzaffer isim. Dün mezbahada bol 

hayvan kesildi bir rivayete göre Tuncamn ~- Devleti tsıamiyede bina olwı· yard•-• şubesinin faaliyeti li bir kadınla dört ay metres 

._F_ı_K_R_A_t= 

Yaun : Aka Güatllb 

Bu melekctin inkılapçı ve 
idealist çocuk.lan, - y.aşla.

n kaç olursa olsun • milli inkı
lap ve. ideal kaynağı elan Hallt
evlcrini düşündükçe merhum 
Rc§it Galibi anarlar. Seve s. 
ve. yana yana ve derin bir sa711 
ile ..• 

Halkevlerinin kurulu§iı sıra. -
ln:nnda Reşit Ga."ip l.komşumdll 
ve çalışmala rma pek ya.kında. 
ilgili idim. Onun içindeki kut,. 
sal ateşin alevlerini göz bebek· 
l rinde görür ve o sırnlnrda 
h~!' nedense biraz kötü:mscrle
~ıı içime o alevin teselli verea 
mcaklığını doldururdum. 

Ebedi ve Milli Şefler.in di
rektifleri altında ilk ibüyiik ham
lenin gereçlerini hazırlayan 
ve o hamlede tam muvaffak o
lan Reşrt Galiptir. Bu topr.a
ğın has çocuklan, bu toprağın 
öz çocuğu Reşit Galibin hıı-
) atım ıncelemeli, bilineli, örnek 
alm~.nırlar. 

Bugüa lliıf;revleri onuncu yıl 
dönümünü kutluyor. Aradım• 
:wn seneler geçti.. o günkü t.ek 
HaUcevi bugün yüzü geçti. O 
t.emia çekirdek, fide, fula.n, ağaç 
oldu. Binlerce vatan çocuğu 
bu saçakların alt.ında milli ve 
fikri nura kavuşuyor. 

Reşit G.,lip sağ olaydı,. ger
çi kalblerimi2Jde sağdır • bugüıt
kü onuncu yıl bayramım gör
m6r sevinciyle :mutlaka sekte
ye uğraniL 

Bu halkın ve bu Tür'lt topra· 
ğının has evliı.dı Remt Galip! 
Seni s vgi ılc, saygı ilr>, ~pta ile 
mıı~ orm~. Aramızda de"ilsin, fa
kat bu bayramla ruhun mutmıı
sm !. 

---=!SPOR!=-çevre kuşattığı saray içindeki mnmı§tır deyu kef erei f ecercninı İstanbul Belediyesi Duınlupı· Haber aldığımıza göre, yv- hayab yaşamış ve bu müdet 
tekfürün yazlık köşkli yerinde mimar geçinenleri mimarlara dım sevenler cemiyeti Sarıyer zarf1nda metresini dört kere bı· 
yapıJmış. galt>bemiz vardır. 01 kadar J;:ub nnr vapunle Yunan belediye .şubesi ı Mart 1942 Pazar ~nil cak!amıştır. 

son aün!erde yurdumuzun • 
muhtelif bölgelerinden mühim Beş 1 kta c. I ~ 
mıktardo. Jcasaplık hJyvQn gel- Y ~ Benc-e birinci rivayet daha be tlurdurmak gayet mUşkiıl ·~·' memurlanna dağıtılmak lbıer& saat 15..30 da, Büyükdere Hal- Muzaffer, Ahmede metres ha· 

doğrudur. Sonra bu saray bir dedikleri bu bakirin kalbiı le 1000 koli göndermişti. kevi salonlannda bir sergi aça- yatına bir nihayet vermesini ·ıe 
kazaya uğramıg, yanmış; Yıl· kalmıştı. Mezbur cami binasın· Belediye, tNnılupınann ikin- caktır. re.mıen evlenmeleriıd teklif t:t· 
dmm Beyazıt tarafından tekrar dR hımet edip biannillahi tafila ci seferinde de 1000 .koli gm- Bu sergide Sarıyer muhitin- mistir. Ahmet bu teklife muva· 
ve sağlam olarak yapılmıştır. sayei Sultan Sclım handft izharı df'ki muhtaç ailelerin muhtelif fakat etmediği gibi bazı yolsuz ı 

Yıldırım Beyazıt ve oğlu E· kudret edip bu kubbenin Al nsof dermek ilzere teşebbüslere gi-ı on'ai eserleri teşhir edilecek- luklar yaparak da Muzafferin 
nıir fiiileyman Sanbayırdakı yi· yı: kubbesinden altı zira' kudin, risilmiştir. Bu hususta Ticaret tir. enl~.n kaçmasına sebep olmuş· 

ni ~climiyenin yerindeki sarayda dt. rt zira' derinliğin ziynete Vekaletinden lisans isteıuni§tir. tur. 
yll=tanu tardır. Musa Çelebi, bi· cy•edim,, diyor. Sinan Büyük- :ıuı•·--- Dün g ~len ithalat Mn?affer, Gani isimli diğeı 
Jihare Acemi Oğlanları Kışlası, çek~edeki köpriis'jnü de kı- mallan b"r bdama ka<:ımş ve metres La 
Hatice Sultan Sarayı denen ~im yamcte .kadaı;, d yanacak dıyc Bol miktarda Son oiinlcrdc havaların d(i. yatı ya~ağa başlamı§hr. BÖ}' 
di bu.zan mektep, bıı.zan askeri yaomış ve hakikaten yapılalı iıç zelmesi dolayr.:;ile Avrupanın I~ cc aradan bir müddet geçmiş· ı 
kı~la hazan da hastane olarak buçuk asır gectiği, bu kadıır z ·t kömür geliyor muhtelif memleketlerine sipariş tir. 
klll1ıulıın yapıların yerindeki zcl<.'ler gördiıği.i, nice nfct'ı>r gc- ednen m Unnmızın mühim bir \Tak'a gecesi Gani metresi Mu 1 
aarayda yacuımu.ıtır. çirdig-i haldP. şı·m..ı:,ı,. ltnd"• b:_. Son Piinlenle şehrimize muJı- - zaffcrle birlikte I{asımpn$1dnki j ~ -v \.LI.)'' c.u ... ~- kısmı peyderpey gehnege bat- 'V • "tm" t n 

m~ıc:!!r. hayvanlar arasında ı Fener bahçe 
~~h:1; ;:ı:ır.miktar~ıt kuzu karşılaşıyor 

Dün me;,Jaiıad~ (1200) kuzu 
(170) sığır ve (800) kadar da 
ko11un kesilmiştir. 

Kesilen hnyvanlar ihtiy<>..çhn 
nisbetinde şehrin mı!hlelif mın 
tnkalt>.rmdaki kasaplı rn tevzi e
dılmiştir. 

Okullarda eltim 

Yann Şeref stadında Beşik
ta. .. la Fenc.,.bahçe karşılaşıyor. 

Çelebi Sultan Mehmedin hım· tnşı bile düşınemişlir telıf istihsal mıntakahnndan 1 .ı.avın. sıncmasma gı ı.Jt r. IJ 
d d - h ua millıim mik.t.aı·da. tnnnual k.ö- Iamıştır. E'Rnada Ahmet tc sinemada bu· 

gı nRray :ı yaşa ıgını ve a 2 - Müez~n mahfrliniu ı::rıJ --t> Bu meyanda dün Bulgaris- lunmuş ve her ik!sinin arkrı."'tn· seferberliği 
oMuğii.ııU kat'i olarak b"lmiyor dll'l'fbndeki Ters T..:1.le R"•rk ile müı ıi ile Zonguldak .kömür ha.v- tandan 6 ımotJrle ınültlm mik- d k' k it k 

Siyah • bcyas ve san • Jhci
vcrth ta.kımlann müsabAkii.St 
tutt>ol mera!t111arına zevkli ve 
laeyecanlı bir maç seyret;ııek 
fınıatmı verecektir. Dört scne
denberi 1st nbuJ lik lıderli0a 
mnhffiaza eden ~ikt4'Ş ~ n•'llJ-. 
ki karsıl:t~:ısmda kuvvctı1 r.r 
kibiııi yenemediği takdirde bu 
yıl ga)'('Sindcm '"r ha.yli uzaldq 
mış o!ac:ıktır. l· ........ de ba1·-ı.nrıın -ar"'Vln..:ıh o z"cından kok koın" 1ur·· u·· gelı--'· - ~ 1 ·o u ta oturarak filmi D'ın' o .. frl-.:ı,,_, conra E;s_:no··nu "'=" IR:I.,. "' u.* ua • merhum üstadın "Hilfıl 'li re "~ uc:.&. tarda ithallit eşyası gelmiştir. t>ey etmiştir. 1 ~ ~-u~ .... ., :.ııuı 

tunrnw ve orada ölu üş olsa ge- diı :1:.ı:eye t:adar b 1 camı :i ~ . tedir. Banlar ar~ında bilhassa. ka·' Sinema bittikten !fOD!"'t Gani 
1 

Halkevi konferans saJornmda Maçın ncticeRi •~m tik 
~ycmmu en yak!n mr ihti
IJ'\.Jille belir'~coektir. 

re.klir. yal'aktır, • .:ı .. n ·k ıs' ~:~ı E ir· Bu meyanda dlln Bulgari. ğıt, mukavvr., tahta fıçı, ve ile Muzaffeı: evlerine gitmek u. Maarif Miiditrü ~iuhsın :dinalm 
Ç lebı Sultan Mehmetten son· nede ı::öylenir kı, im rivayrt jc tand.m allı motör mangal kö- kimyevi ecza vardır. 2t're Tfilıkoparan caddes"nd1.:n ı riy.ıseti alt.nd:ı. öğretmenlerm 

ra tahta ~~ büyük Türk pa· biç b"ı· tarih kıta"' •da yazrlna müril "'elmiştir. Kömürler der- gcçPılcrken Ahmet önlerine c;ıl( lı":tiritkile bir topl-4ı...ntı yapılmış-
dis..ım İkinci Sultan Murad şim· dığı halde, Ü adın çocuk\uw .;n- hal şehrin nıu-htelif mıntak~ Kömür istihsali 1"'1Ş va b1ça?hnı çekerek Gaıı.J•j tır. 1 

Gtlnlcıxlenberi n~ticesi Dle-

rakla bekleı:.cn bu ~ her iki 
tn.kımın da e-.ı kuvveti i kadrolı
rilr Çl~ ''C mücsba.k"\"1 
bzaıımak için b:·t.ün gavrc:.le.· 
rini aarfedeeekleri W>iidir. 

di Sarayiçi d ~liğimiz yeri be· dan ö'ünccye kaclar lınyatını m· rma ıhtiyaç msbetınde tew.i • arfı or l·a1b:nden yaralamışhr. Toplantının mevznunu Ekim 
ğeJ•·110 ve Mımar Ayasa güt.el c• liyenler bu rivayeti makul bu- dilmiştir. Gnni kaldırıldığı hastahancd~ seferberliği teşl.il ctmıstfr. Top-
bir ~ray yaptınnışur. Bilahrre lurlar. Çün" kil miJli duygul"n· 0 .• f . f'...onguldak, <Yeni SabM) - ölmfüıtür. Dinl,,,.,en ... ı..ı'tlerden Iaııtıya işti"rak eden yu~z elliyı" 'IC'l...t'h te ıı... ı · k ~ ı~er tara tan bır kaç gn.e ..... .,..... 
ru ı 11\l sarayı sus cmış, pe onzı da kaml'ılar. Havzada kömlir istihsal iiine :Muzaffer hadiseyi aynen -•ıılat- ınfitccavlz 00.şög-retmen bu mcv 

1 b . h ı k · ·· ı -..,, kadar Zonguldak kQmUr a.-. - .... 1 goz a ıcı ır a e oymuş ıaı. I yeni bir hız verilmıştır. 1 mıştır: . zu etrafında fikirlerini söyle-
) ıldınnun sarayı artık gen>k· ~tc ben bildikl~rimi yazdım 

1 
zasmd)n mühim miktarda ma,. Günlük istihsal 8 bin ton• B d · ti 

siz ve bakımsız kalmıı:ı idi. IC"'I.... • ve ıcap ederse ywe. yazanm. den ve kok kömürü gelecektir. ı un an sonra salıit olara1' mış r. ·ı ""' B K 1 Alt ·ı Ba Sed bul:nuştur. Zonguldak limaıu.• ı po'is Ahmet dinlenmiş ve Miitc· - ·-----------
tıhten sonra yerine g~cn oğlu .. n.y ema an ı e Y. • :ıt Öğrendiğimi7.e göre, ZongW. da lJ vapur kömür yüklemek ı- ,. pff'o Ganinin karakolda verili· simli kadındır. Çünkü o aramız-
İkmci Bevaz.ıt t.D dcdcs'nin sa·· Çet.ntaş da bu hususta mlitalea· daktan gelecek olan Adana ve c.in sınt beklemektedir. Ha--- •· ifad · t J · ı b"ldilkl • Yelk · 1 ı T- gı eyı aynen e trar ctmimfr. cfuki kıskançlı~ :reb p oldu. Ben, 

lzmi:de havagazı fabri
kası g6flişietiliyor 

İzmir, (Hususi) - Hava..,.,.. 
zı fn'brik1t:::mda b-:sa ilivclef' 
yapdmıun için belediye riyo.se
til\ce tetkiklere ~ş\am:ııştır. 
Ocaklar te-nıi edil..e.rek ra.ndı
ID"...t:'l arttırılıte= ~..zr. 

rarını süslediği gibi saraya ya· annı, .ı enni r,aza.~J~~ \'f' encı vapur arl e şehrimize nın Lümür stoku (46) bi:ı ton- Su1·lu şahitlere itiraz etrnis vo: 
kın yeni kurulmakta olan ma- hele tarıh ku~u h~munu ve- {4) bin tondan fazla kömür ge- dur. Son t~ rde Havzanın ih- "Gani beni taşla yaralamıştı. deununiçin bu cinayeti yaptım,. 
hallt;yi de Mimar HayreWne nı:se hf:n. de _büt~ tarih merak- lecektir. Bu auı etle şehrin man- th rı cı 0ıa11 d' reklcr tamamen ı. B n de ona mukabele o!a?"!lk bu dcruiştir. Duruı;ıına gclmiyen şa.- 1 

yaptırdığı camit medrese, ima- bl .. m gıbı ijğreuır ve faydulam· gal ve kok 'kümürii ihtiyacı ta- m" ı edilroi ve mevcut direk ı im yaptım. Falmt hadisenin Mk gitlrrin celbi için başka güne' 

Hnv:taaZl fabrit.ruuuda &yda 
MO ton köm-:i:- s:::r!ed:hr~te · 

- EVet, hep o çocuğun it n· ~(tir-·_.---------

rr\~'Jfı~:i~·e:;a::u;~İ~Ö~ !t:!J~m=·~~~~~~~~~~~~m!a:::!men~~ÖDl~enm!!!!!O~}ac!!!!ak!!tır!!. !!!!!!l!l!!!"{i!JO~n!!1!!!ctrc!!!y!i!!!',bu!l!m~U!Ş~tur~.!!!!!!!!!!!m~R~~~l:!~~CS3.!!!!!S!!S~eb!c!p~M!u!z~a!!!!ff~e!!!r!ı-~· ~bl~·~=--!!:!l!lnuştı~ .. ~~~r!. ~;!i.L.=!;~.,..~1~•'.:?U~~ 1 
lı ııc-si şekline koymuştu. Elleri bağlı olan genç a.ua, 

Yavuzun Edirneyi pek eevdi- yerleri inleten, golderi çınlatan 
ğiui Mısırda ibni Kemale irti· feryatlar ~ üksehiyor, kendıs ni 
Jınit n söylediği: sunmkı yak31a} an askcr!eı ın 

/kt göziim, Mericti.Twr~ gibi 
1 

eliuden kurtulup çocuk katıli 
her yana akma canavar Firawnun üzerine atıl· 

Kol nı' boyııu.ma arcla yeler nıak iatiyor; ne çare ki buna 
saluıdıJC illerle mnvafak olamıyordu. 

Askerler, l"lravunun emri ile 
Beytinden ve tbni Kemalin kadını oradan uaaklaftırdılar. 

s~, .,ı1nme adlı eserinde Sultan muvakkat şehrbı dı.\ııoa çıkarıp 
&1~m ağzından Edirneyi med: yıne elleri bağlı olarak yere fır-
he1 •nesinden anlıyoruz. !atıverdiler. 

Knnuni de ikide birde lstan- Bu suretle başlıyan facia, ak-
btı' n kalkar, Edirneye gelir. şama kadar devam etti. Cellat· 
FJClirue •rayında eğlenir. batta lığt, mıatıarından daha iyi, daha 
İrandan, A.'fl"lllladan gelen elçi- mtreaffakiyetli yapan PiraYUll, 
lcri bu mamur Türk §eiıri.-ıde 0 ~ zavallı Beni İsrail anala
hmunana kabul ederdi. :nnm gWert önünde yüzlerce 

1kiııcl Sultaa selim tahta çık- conığun bqını ~,övdesinden a
tığı zaman &tiı ıadta. i'Hibe- yırdı. Her çoeuğu boağladık• 
den, Sofyadan, Beigmttan ~ ıan sonra: 
rek orduyu ve askerin hena - İfte büyük dftpnıanı1111 bn 
öldüğiinil bilmediği babw Ka- böyle kahıedeaim! 
nuni"nin na.'tPni Twıamn öte- Diye aöyleniyor ve deria de
si:ıde karşılamış idi. İkinci rm nef• alıyorda :8apezır 
Sultan Selim, Ectimede bir ca- JMınan. dünyada misli görül
mi yaptırmayı düşünmilJ ~-c memhş bu cinayeti seyre taham
bunun yeri olarak ta Eski Yıl- mül edemediği için oradan u-
chrım saraymm yeri seçilmilf mklapnışta. Firawna böyle yap 
idi. Mimar Sinan, o zaman sek· maaım tavsiye eden vicdansız 
senine yaklaşmış bir pir idi. cadılar bile çocukların boğazla
F ·at ne gö 1 rinin görmes'n- mşııµ görmemek; annelerin ferw 

noksan. ne elinde titrekl'k. yntlarını işitmemek için gl5zle
de nkıl ve zekasında zayıflık rini ve kulaklarını kapamıııla.r

id" Edirn ye g idi. T bil o dı. Ne çare ki artık iş işten ~ 
it böyl b""yük b"r e rin biı- miş bulunuyordu. Yapbkla.n 
areöari meml ket içinden hatayı tulılh etmelerine im11ia 

r=AHAZRETf MUS~ 
~ ..... - - ---- - -- - - ., Nak•t k' \ $LWlWW<aA4LLN ı ve iktibas ha l<ı mahfuzdur ~.,,. ....... -ıı.ı.J1t111ı114 .. •1ııı1-..-.._.--" ... 

Halbuki Firavun pek mem· 
ırnndtt. Tahbnın önüne, sa~ 
ve soluna da~ gıöi yığılan çocuk 
baslarına, çoaık cesetlerine ba· 
karak keyini keyifli gülüyor, 
etrafa avuç avuç albn saçıyor
du. 

Firavun memnun olmakta 
büsbütün haksız değildi. Çiln· 
kü boğazladığı yU:dera çocuğu 
hüytik ®'aıam Musa ~ 
bo~ BmWrrdan biıW 
her halde lıl1la idi. Yüzlerce çıo
cup katletmekle Mumyı .._ 
Jetmiş oluyordu. O gece pil
yüdnden ...... yı1dımı ka}'
bolduğunu cadılarmdan lıııUııer 
aı ... Ma miibahi m.cakt1. ~ 
elem iri Mm öhriA artık sik 
}iizünde onun yıldızı da peria.
ııuyac:aktı; ~ lima
dı. 

FiraYUn, ~l ,_..,. 
paı ça ettiği mvallr ana!an eaa
mz ve ~z cesetleri De ~ 
~ bırakarak şehre döndU. S-
suz bir silrür i~nde sarayıo.a P' 
di. Kendisini karşılayan llft'IPli 
br!• Allye'ye: 

m elertn 

ğünU getirdim, dedi. Beni teb
rik etmelisin, en aıcak buele
rinlc mükilfatlandırmalısın! 

A!Ye, hain ve zalim kocaa
nın i§lediği cinayetten haberdar 
değildi. Çünkü Firavun, ona 
böyle bir te)'dm bah8e't:meıaat 
''c bruıkalmndan öğrenmesim 
de mani olacak esulı tedbirim 
aınu.tı. 

Asye, kocamnın kanii eııerm. 
kanh elbıiııelerine batarak: 

- Ev~ dedi. Cidden bayırh 
bir iş yapmışsınız. Yeni va.zil• 
nizi tebrik ederim. Ceıtithk • 
ze hakikate. pelr JU811YO". Bt.
ri bizzat k&tlet.tiğiAis adamlara 
suçlan bUyilk milydU? 

Firavun, çok 7.eki bir ad.
olmasına rağmen, BeYgili kan
amın ha simeri ~ gi:&leDa 
tiki.yeti, ist.ilua:J' görem ı ti. 
nnlayawuil. Yabuıt patı. ....,. 
larlı da görmemiş, anlam&mlıf 
gibi davrandı: 

- Yanin~ anlama. gUzefuııl. 
deei Ale ide inautan &.~ 
:nüş değihm. Ela büyit d9S.19a· 
nınıı katlettim. Arilk iatik\ ı 
imden .ı 

Büyük dUşmanıaıın vücuclünil 
ortadan kaldırma..l{la istikba.L:
:nuo makus taliini yenmı~ ol
dum. 

Asye, dudak blikerek soı du: 
- Büyük dü .• manın kimdi, 

Velid? 
-- Hatırlamadın nı.ı güz(!Jim? 

Bani kötü bir rUya gür.miişt üm. 
Hani bu rüya yüzünden dunya
)'I zindan gibi görür gibi oldum. 
Eani geceleri uyU)amıyor, güu· 
iliiz!eri rahat edemiyordum. HJ.· 
ni <'.adılar rüyamı tabir etmiş· 
lerdf de Beni İeratlden ~cıı.k 
bir ~ &altAMbma Uİhll· 
yet vereceğini söylemişlerdi. 
Hani nihayet çıkan ay içinde o 
baş belası çocuk dünyaya gel· 
mişti. 

- Bu kadar etraflı anla\.ma
BR; hacet yok Velid! Hepalııi bi
liY<>tum. 

- :işte bugün o çocuğu öldür-
clüm. 

- O çocuğu mu öldürdiln? 
- Evet güzelim! 
- Enf!rmt, e biseni kmmzı. 

,. "°P~ kaltlu ......... 

!an - Bugün yüzıtırce çocuk ,. ___ ,_, _______ _ 

~llzladJın. ~..en ay JCınde r -
~~ .. ~. el'~ek çocuk anla:.ı hiç Yen 1 c a b ~ 
birıııımı sag bu-akmadım. Hep. "'-:. ._:. 

ıı_.u um niyetile bogazı.ıJ;;: A~G 4' • B~DE:Li 
azıı de büyük düf#maııınu tı """"' ~ ........._... ~~ ı 

Bu ıtibarla kendimi yahıız bir TBrit Y• Eoneltt 
ÇO(,; k kesmiş: addediyo um. __ .... LI" -- - --ı . _ . ~ .... ı.ı:oo K,.._ !700 Kr• , 

Aeye, ışledigi büyük cmayfti , AV1..tK 
7.A'!VJ. duyarak anlatın k:ocW!lrun uo • 1~ • 
yfu;iine nefret. do!u bir ~ı,... ı AVLIK 400 .. 101) ı 
Jnfattı: ~ 1 AVL.IK 1IO • 1~ ,. ~ 

- Yüzlerce çocuğu katleder- T K V t M 
kcn için bu!um:::ı:ıdı mı? _.!_ _ _.. --

- ~n ~ tıalıl anlayama- Kasım ıı:,, CJ(~ !!, AY 2 
dm Asye. Bir kere daha n ylt.- ---
yowm ki, ben yufka yürekli bir 1 ... E.. 
Wian deli~iın. Hem de bu <iO"' 
c:uJdan anuelerinin gözleri ü- Seter 
::ıünde °boP,a.zladım. Sersem ka
dınların feıyatlann.ı işi~ QI· 12 

2s r1357 

ŞUBAT 
1!42 

Şub6:.t 

15 
aaydl.D mutlaka bayilırdın As· ----· 
ye! C U M A R T E S I 

- Ke.şki işitip bayı!aavdım, Cunar Ölt• lk ... 
kc""ki bayılıp bir daha ayılmu-1 s.s· 
s;aydım. Sen bir caııa.vıır:ı:ıı'l 17.4'1 ti. g En..a • 
Velid! 6.S1 12.:11 IS.33 Vau,JI 

- Teşekkür ederim güZı?Iinı ! Al..psn Y .ıw lı"w"' 
DP ek nihayet b~ni anlnyıp. 12.ao l.31 11.01 E-..' 
t~.Iiı: etn:ıeJe b~dın. Ev:lcıı-1 ı:.nı IS.2"1 s.rs '-•w 
di "!llZ gfüıd nberı send.m b k· - -- - ıı;;;;a---

~!~c~ :·ın~::e~jhıu olm - D 1 lC t'~ h T -
istenm. 

- Ylizl rce rocu~ nnn • 
n;u .. eri dnil.Dde bo 
Alfalrtaıı 
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608~:~::iıı~revzii EN SON AJANS VE TELG - AF ABE LERİ [HER SABAH] 
<BaştaraJı ı nci saJıifcaeJ iiiiiiiiiiimniimiiiiiiiiEiDiiiiii!iii~immmiiiiiiiiima~~~cc~iiiiarniiS•iimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiia~~~~ f A ~rlkada tık g) Zcng n \e zengince ffics- , .... b 

1mn toprakları ve buyük sılmı- m+ a u.rm ve oeanm 
0~~ıaro~::!~- Japon.ar • Rusllr S!~iryada Fethiyede şidedtii daoa~7esı 
Y• ve buaWdan Wtifaı ~·ıeş· -o- HEYETi b' .. h H zelze!e oldu 
ti~:.r. iklimlerine alışkın- Doğu Asyada Jr majına l 1 Fethiye, 27 (A.A.) - Gece 
dırlar. Kış i i:::ı hususi teçhızata ------- _.._______ h ı 1 f saat ikide şiddetli bir fırt:ı:ıa. 
f>W:i;>tirler. Kızılordu hususi tc• barı' t esi. . nA.2 .. ··ı . . .. azır ıyorı rmış. nrasmda b"r yer sıırsıntısı ol-
~kkiilerile, hele karlar içındo ı:ıaksacile f/ükumet, dun 1Y~ v ·ü ÇeSIDl muza- muştur. Hn.<ınr ve kayıp yoktlır. 
k~ geceleri geçirmekte ileri gi· kere ve halul etti, 'tı.tr-e 'bugiin --00-- -·-w••111•• -ccn sıhrarilcrile, gerckınce cep- çarpı~ıyo,,.lar ~ H d t.ıı. kr..-
he gerilerinde de akınlar yapa- 'S Jılill t JJ1eclisine veriliyor u u ""a as 1 
bi'c.reklerine güvenmişlerdir. Tokyo, 27 (A.A) - Hüküm- f ı· • rtt ğ 

Alınanlar, Rusların gen:ş öl · darı U..kviye lıvckct.i merkez Anluım~ 27 (A.A.) - tcra Vekilleri IIe.}eti rmgün sa.- aa ıyetın a 1 1 
çülü open.tif haıeketlerine mcv komısyonu iln gün sür~ lbir at 15,10 da Başveldl Dokror l~fik S:ı. d.-mtın reislihrinde 1 haber vet. iliyor 
dan vennedeA kısa ve elvcrı li ceheden biJ :a a...~ ski karar toplanarak 19...,2 bijt.Qesiui mtlzn!U're ve kabul ıe1nöı.<rtlr. 
bir hatta tobm.maya çalışmış- suretini kıı1Jul etnu.rmr: - Bütçe yarın Biı) ük Miikt Macli~iııc veıilttektir. Tok_yo, 27 (A.A.) - ~ahi 
lard r: ılk çekili te cephen in Doğu ı~yad:ı tah:ı.kküm için gazetesinin muhabiri Stbırya 
ı;tr.ntili, ~ıkıntılı yerlenni dli- Birleşik Amerika ıle lngı"ltere- lındudu boyunda yapılan So~'1·1;;t 
~Ilmck kaygus'Jc geriye do~ru • a~keri hazırlıklarının el· n ·-
büyük adımlar atmışlar v ta- ırin eHcrinde bulunan mühım lngı•ıterenJ•ll 1•1,1• s:ırorsl 1•'ye yetini belirtmekte ve Şov.re ~ .. 
biatilc taray .. rn:ıdıklan mnlze- İngil:Z "e Amen1can üslerinin ,. & ;,.. rin l;ilhassa Vorişi Lofşahıı o-
melaıru de bırnkınışlardır. Fa- düşmesi, Doğu .Asyanın geniş f k h •• nünde hakiki bir "Sibirya ?ifa·• 
kat, se"t'kulccy~ mahiyette bir sah.:ısında yeni nizamın teşkili sene .. arp go ·e ·fino hattı,, vücuda g~tirdıldl;!ri-
ınuvaffn.kiy~t de kayd tt•n"'e- için atılmış ilk temel t:ı..~ıdır. ili sC)~cmektcdir. Buna mukabil 
ınişl~rdir. Kış, bUtün deh.,.r::etile Bu neticeyi majeste impara- masrafı --o- muhabir hududu müdafaa eden 

ıre u unu go..,ter· lerine ve Japon ordu ve donan- ~, ..... •u .... l,Q. 
ve lıirdcnb' h .. km.. .. . torun yüksek vasıf ve meziyet- Al-••ınııJıtr J '•pon kı~ıarının U;tisnai kıy-ı 
mevc ba"'"yın- Alma la ,·,.ı·n __....__ ınet;nden ehemmiyetle bahset-• ......,. ....., n r ' masının kahraman h"-lelerı'11"' -....--- K a f k alınacak karar, yaptıkların<lın ...... "" a ili Ya Ya mckic ve bu kıtalnrın gar? ccp-
ba ska da olama?.dı. Tahmi 1 l'Clil- borçluyuz. B;zJ.er dahili cephe 26 800 nno 0011 t.aarru~ esle.•ekZ hesine sevkeclilmek üzeıe cepl.e-
ui;ine göre, mıih·m kuvvetlerini mt uh·3_riptalerhi .Ambi .c1rilD;:a ye !12.gil- ı ıı.ı iJ ı U Londra, 27 (A.A.) _ Pol4ı:ı- nin bu kısmından alınan malze-
istirahat cdcb' lecckleri mmf a- erenın rı 1 e ogu .ı=ya- me ile nispeten zayıf dü JC.n Sov-
kaya kad:ır gerilettiler ve kıta- da devamlı bir barış kurmak i- "Ol8f f, ya Başvekili General Sikorsld yet kıtalanna nazaran üstün-
laı ının hayatını esirı:;c:lilcr, çin azami fed:ıkirlık yapmağı U Londrada söylcdit;'i bir nutukta lülelerini belırtmektcdir. 
Aiınanlann karşısına. Mo"'kova taahhüt ediyoruz. Vasington, 27 (A.A.) - M. Alınanların Uusyaclaki kayıpJa-j 
Ve Leningradın çelik Jmleleri _.._.....____ LafoJlette, 24 Şubatta baht!" ve- rından dolayı Lcningradı, JJos-
cl !~ilmişti. İklim \•aziyeti ve a- M. Lı.tvı· nof rilen tngiliz - Amerikan aı:.?aş- kovayı ve Kafkasyayı t>ir ham-1 
ra7.i bu müstahkem mevkilerin ed ~1· bu ı 
dt.i~ürü.lmesine artık imkan bı- ınaı::ım bahis mevzuu er'.!c. 1 fodc zaptetmeğe yetecek hücum 
ıakrnıyordu. Esnc;en, üçüncU de- anlaşmanın ve Atlantlk beyan-ı la.rı &.ynı zamanda yapmıyacak-
t<.redc ehemnıiy.:-ti haiz U:;lerin İlk defa rrıüttefik· namesinin ''Büyük Britanvatlan lnrını müdr1k olduğunu söyle-
c · düsUrUlmesı kuvvetlerin is- ve ödtinç ve kira programı ~ rnıştir. Gene.ral Sikorskiye göre ı 
r~ıf .ru intaç ed ~i. Odesa. ceb- lere h ·tap etti reğince yarclım gören diğeı· mil Almanlar füı.fkasyaya karşı ce· 
ı 1 hir hiicuml zaptecrıemem:s Nevyark, 27 (A.A.) - M. Lit- iet'erin herhangis1nden tediyede .r.ubi Ukraynadan başlıyan bir 
\ E: büyük k y;. n.ra scben ver- \"İn(lf, Sovyetler Blrligı-· t:lrisi taarruza geçeceklerdir. Afrika 
Rl~h- Sivm,1 r . l İSi", denizdfm )> bulunması iı:;tenmiyeceği,, huım s.irnallııden Süveyşe \'C Ir lka " sıfat ile Birleşik Amerikada bu· · = desteklenemem ldc bcrt'b"r, kuv Runda kendisine kanaat verdıl5ı- karı;ı, Almanlann gitgide ar:an lu,ıduğund:ın beri ilk defa ver-
V"tli hava taaı '"Uzlan karı:!!t\m- diJi bir demeçte Anglo _ Su.l<son ni r:öylcmiştir. M. Lafolett.?, Bü- petrol noksanını temin gay<'.8ile 
da <l~ mfübfna EXlilmişti. A ti laıla müttefil,lcrinc hitao ede- yük Brita.nyanın iki barp senesi ı ikinci bir taaruz yapılması da 
bir kalenin dfu. irUlmesi. hiç te rek ilkbahardaki Alman •• İlal- ?..arfıOO& takriben 26.SOO.OOO.OOO muhtemeldir. Mihver devletleri-
kolay sayılnııyan bir i tir. yan taarruzunda kendilennden ~-·-- .... ,..,_. ... .;;.:_; ilive eyldllli-... ni ve üçüncü Reichi yakın bir 

h.lrtıan ordt su, cenuptan ı:ıal- • -..:ı • t · · ~ ._ ... ~AUA .,,,, istikbalde tam hezimetten kul"-
dın~lannda hü.yük bir en .. rJ•i azamı van.ıım ıs enıı tır. tir. tarabilecek olan ı:ey bu i~ka-

Litvinof ezcümle demiştir kı: " 
f;fü>tennisti. Bu hamle, o gUnc 1 _ liitlerı.ı orduları, iki cep- mC'tlerde yapılacak muvaffaki-
ka'.lar yapılaı ve muvafafkivet- bede b"rden halta da.ha fazla Amerikada harp yctli taa.rr:uzla:rdatı ibarett-ir. 
le başarılan teşcbblislerindcn zl l 
bir ınübimmi idi. Ancak, ufak cc..ph(.'de yapılacak taarru ut':\ ı•stı•hsalı• 

ye ilebilir. 
ve <'Ü!'etli kuvvetler Mm atak- Batıda bir mahalde iyi techi-
hk göstennişlerdi, Azak Deni- zatlı b.iyük ordular bulunması. 
zinin şark ucuna. Rostofa kadar eğer bu ordular doğudaki kati 
sokuldular, bir iki gün sonra muharebe csnn.sında faaliyete 
Yiizgeri ettiler. Rostoflular, cep
h.yi kuvvctleudirmişlercli, 2' yıf ge<:mezlerse, kôfi değildir. Bu 
l:uwetlcrin orada tutunmaları nırharebe bittilcten sonra gııı.rp 
imkinsı:r. olmuştu. Butiin cep- c ptıe_ i ortiulan için hedeflerini 
}ıı.-ddd t liller de bu dönüşü to.lıakkuk ettirmek husuaunda 
taltip c• . ~u ık:ıdar vur ki, za. bc.lki iş işten gecmiş olacaktır. 
y~ata. u - \ 'an müttefik 01 du, So\-yet Zaferlerini ço:!umsarr.a-

mahdır. Dik.manın kuvveti sar
f\ .rk ve şu. ılden beliren yan- ı:;ılmıştır. Fakat henüz imlıa e
lama haıel• Ue>r;ni önledi! r ve 
bı güne k dlr Taganrog'dn sc- _<l_i_11.,,_1_·~_c_le_ğ_il_d_ir_.,_. -----
~a~ ctmekl büyük değişikli ~in 
tınünc geçtiler. Bu durum mu
hafnzn edıldifü haldı:-, ilkb::ıhar 
t o , 
nnrruzu bu noktadan çı.ıw.-

--o-

Bu, devlete 7 5 milyar 
d:>iara rııal oluyor 

Nevyork. 27 (A.A.) - Fle.t
lar dairesi reisi M. Henderson. 
perşembe günü demiştir ki: 

Harp istil>salitl Birleşik A -
menkaya bu sene 50 milyar 1 
dolara ve gelecek sene en az 
75 milyar dolara malolaoaktır. 

lzmirde 
caktıt'. 

(Ba,tarıtfı 1 lndcle) 
b~.harda 70 - 80 tümen ıtnll:ı- 185 ton patates 
u~c·aklardır. Almanlar gibi Rus- tohumu dağıtılıyor 
larm da ba1..ı taze kuvvctlerı ti-

A~DStrulya harp 
-eeli81 

Melbourne, 27 (A.A.) - A
vustralya yüksek harp meclisi 
lbugün dost milletlerin askeri 
m\4,cavirlcrinin iştira.kile gizli 
bir toplantı yapmıştır. 

Salahiyettar mahfıllerde ha
sıl olan kanaate göı e, bu görüş
meler esnasında yeni taalTtlz 
stratejisi tesbit edilecektir. Bu 
str .. teji Japonyanın pek yakın
da A vustralyaya taarruzu ihti
maline istinat edecektir. 

Japonlar Ranuo~ 
varoşlannda ! 

-0--

HiJdistan milselasi 
Japon sözcüsü 

Hindlileri tahrik 
ediyor 

Tokyo, 27 (A.A.) - H~rler 
büro..~un sözcüsü İngiltercnin 
Hindistan siyasi statüsü hal:
kıuda seri bir karar \•ereceği 
hakkında Sir Strafford Cripps 
tarafından Avam Kamarasmdıı 
yapılan vaidden bahooclerek şöy
le demiştir: 

"Bizzat Hindistan biliyor ki, 
Büyük Britanya birçc.k millet
lere vaidlcrdc bulunmuş. fakat 
bu vaidler tutulmamı~ .• , 

japon~ar 

Riom adalet 
divanında 

(Baştanfı 1 ladde) 
Daladier, ayakta. ve parla

mcntud_n kn!ma eski bir itıynt 
iıe ora sıra y.ımruklarını vur
mağa devam edeceği m3.Saya 
elleri dayalı olarak reisi dinli
meğe koyuldu. 

H.eıs, üç sene zarfında yal -
ruz bir defa yüksek harp mec
lisi topkmtısına iştil'akind~ 
dolayı Daladier'yi tahti~ et~. 
Daladier, izahat vermek ıstedı-

1 ğini ve kendisıne sualler sorul· 
mas.nı bek ied!ğini söyledi. 

Reis, mart 1935 tarihinde 
nazır olmı~ğı hal~ı: - gençle-1 
rin uzun muddet silih altında 
tutulmalannııı neden muhalefet 
etti - · i sordu. 
S~u, 935 senesindek; ilıü

ynçların ordu mevcudunu aı·ttır 
maktan zıyade silahla~ .~~z: 1 
la.la.,Unlıunsııu icap ettirdıgıw 
cevabını veı dL 

Daladier, milli müdafaa na
zırı olduğu %aman orduda 29 
bin 6CO subay olduğunu, bu-1 
nun 1939 da 31.500 c ~ldi:ı 
ğ~ni ve haıy ilanında,.. ıkinCl 
buronun istthbaratına gore tıp-1 
Jn Al:manyadaki sumcy sayısı 
k·ldar FrlDSlZ ordulan kadro
sunda da 37 ,000 subayın bulun
duğunu söyledi. 

Daladıer, bundan başka ay -
nı sene zarfında 710.000 kişinin 
daha silih ıaltına • alındığını, 
daha evvel si15.hlandırıhnaya 
başlanması icap eden memleke
ti sild.hlandırmak için 1936 se
nesini beklemediğini be~ an ctti.

1 Reis, 14 mUyarlık silahlm
dırma programının tatbik edilip 
edilmed.~i sordu. 

Dnladier, eski ittifakları ve 
bilhassa dörtlü paktı hatırla
tarak bunların 1934 yılı askeri 
ta:hsisatııun indirilmesi üzerin -
de amil olduldannı öne aUrdii. 

Bu sabahtan 
itibaren 

Büyüklere 300 
gram ekmek 

verilecek 

Tozan: .A. C. SARAÇOÔLO 

D üNKU ajans telgraflan 
Amerikada. ilk alimt 
işaretinin verilmİI oldu. 

ğunu 01ldiriyorJ.ardı. Kalifonıi-
ya sahiHcri üzerinde uçan ya,. 
bancı tayya.relez- görülmüş, bı.r 
nun üzeruıe ıgıklar söndürill· 
nıtiş, hava difi topları faaliye
te geçmiş. Demek oluyor ki 
Amerika.da ilk def& olmak üze
re hakiki harp tehlikesinin kor
kunç manzarasiyle b.qj:ıla~ıı 
bulunuyor. 

Şim<lıye kad~r Yeni Dünya. 
giiıı geçtikçe çöken, bir harabe
ye donen Avrupa ,.e ŞUooıii Af
r., nın içinde. çırpmdıgı öln 
sanru1Wariy1e aliltada.r göıil4 

nuyordı.1 ama, ne de olsa un -
gın 'bir mirasyedinin «.ç lcalmıg 
bir zavallı ile elakaJa:r olmasa 
grbi, layı.hile halden anlam~ 
daha ziyade afaki W- mcrlıa.-. 
met sevk.ile elakadar görünür
dü. 

Hoca merhumun dnmdan dii
şüp de ovu.1up dururken cnaf • 
tan koşuşup kendisine naailıat 
venııcğe Jca,fkanhra: 

- İçinizde damdan d~n 
vıar mı! Yoksa halden anla
mazsınız. 'beyhude çenenizi yor
maynı. 

Demesi gibi bir Lehli, bir 
Fra~ yahut hır Yunanlı çı
kıp da: 

- SU lınva hücumu .nedir? 
T.-nk alanı nasıl olur? Tatu.. 
mı? Tatmadmızsa nafile çesae 
yozmı)'lll, d yip demediğini bü
miyonız ama ilk atinn işareti 
~jno Amerika denen o aa
metli servetler Te akla. durguıa
hık wren sa.mı.yi miıcizıeJıeri 
ülkesinin iki buçuk yıldır~ 
lı Avnıplmn ne celih, M 
kuvvetli ve ne yüreider &<'ısı 
bir ömur stirdüğtinü dah.-ı iyi 
k~vrm-ıuş oldugunda ~üphc yok
tur4 

Hiç şiiphe yok ki, gönül hiç 
o1m:ı.zsa Aı rıkanın harp lfe
ti.ı:icn masun kalınoaGlnı, hiç ol
m zsa o m~muroler diyannın 
y~p yıkılmndan maiıfuz ıbU· 
lunrnasını isterdi. r..aı.: n ne ça
re ki bugün Şimali Amerilııa 

da bu kanb badirenin içine ka
nşmış ve düne kadar yalnn 
ajans tclgra:fiannd:ı, go~ 
muhabirleı inin heyecanlı rO!'Ol'
ıt.'lJ1annda yaŞ'Jdıklan buikf 

Rusmnu Hariwfu tehdit et
lıkleri gelen haberlerden anla -
~ h.Yor. Almanlar, Vinsma -

1,, 1'!~-;k • Kursk • Orel mevki
l ~rını ellerinde bulunduruyor
• cı.r: llarkof. bir sanal mcrke
·3dir. IJu is!:ik:ımette h:ırekc.t
l ;'?' ge:liJci>ilırse, cenup ccphe
Rt:ıde de Almular:ın veni tc-d
t> rier alrn ~ zaruri olur. 

de tuttukları nazara alınırım ilk- lzmir, (Huausi) - Vilayeti
b:ı.har harekatına her iki tara- miz dahilindeki ekicilere tcv7.l 
fın da müsait kuv\•ctlcrle ışt.i- olunmak üz~re Ödemiş mı.nta
r&k edeceklerini kabul etınek k~ından 185 ton pata.tos to
do"ru b 'r tahmin olur. (rtad- humluğu satın alınmıştır. Bu 

( Baı tarafı 1 inci Ayfada) 

grafta Bengale körfezinde An
danıan adasındaki Fort - Blair 
iki defa Japon tayyarelednin 
taarruzuna uğradığı bildnili
yoı. 

Ceplıelerde ald•k
ları e~lrlerl 

~alı~tiriyoıaJar 
Tokyo 27 (A.A.) - <iuam 

vt Wak~ adalarındaki şimal A
merikalı esirler göz alb e1ildik 
leri Zentsujiidcn bugün Oasa te
pesi eteklerindeki toprnkları 
kazmai7a göndeıilınişlerdir. Su
ba.) !ıır 

0 

bundan istisna cdilmi~
tir. Yarsubaylaı-göni.illü ol~ınk 
iştirak edebileceklerdir. Esn lcr 
kampının kınnandam olnn Ja
pon subayı yeni hayat şartları
na alıştıktan bir buçuk av sun
ra <·sirlerin kendi işlerile hayat 
la11m kazanmağa mecbur olduk 
lnrmı bugünkli durumda Jap n
yada hi~ kimsenin boş durma
dığını bildirmiştir. 

harp heyecanını yakından eör
mfı~ v.e t.atmış bulunuyor. N 
diyelim, au korkunç hen itme 
in§alln.h bir '3..'Y'J evvel bite de 
biılun insanlık gibi '\rnerıl. 1ı -
lar da gönuerJlJ~e <löı crlf'r. 
Çünkü geı çc.lit"'n iş dua. a hu· 

(~J 1 1-.clde) dl. 

,.0 b gazetesi). tohumlukların kazalara ait tev-
. zioı.t listesi yapılmıştır. 

. IY :er ~attan Ruslar, JJe
~ntt:NM:t l4uhasa~larını sıkış-
0 t'r. ak rar ctrl1' ktc 1ir4er. (Bat tarafı 1 inci sayfada) 

•:iO_n b-.'lx rl r, Alman ccphcsin - k-ıbilinde Gümrük ve İnhisarlar 
rk iki !3f' k açıldıi:"lnı Lfüli- Vekaletine dcvredilıne:;idir. 

Çay ve kahve 

rıy'>,r ~. Muhasırhr y rım yıl- Ticat'Ct ofisi, elınde bulunan 
darrı><!ri 1 niurgrudı sıkıRtır- nıütechı.vil sermaye inin 3 mil-ı 
ın.ı:ktadııbr , Rüphesiz tahki- yon lirayı bulan mühmı bir k~ 
Olllatlarını la ilerlctınışlerdir. mını çay ve kahve stokuna _bag· 

sebepl~ Ruslar buradaki ih 
t , n 7• uıdt söyledikleri gibi ladığından mcm\ekctın tiyncı 
il'> qffak oldularsa, Almanlar olan daha mühim maddeleri te
bu ha:v.ıd.ı çetin bir \•uiyet.\e min ve sto!t yapmak için kaLl 
~ < &.ı .... nış olurlar. Bununl:ı scrru j e bt•lamamakta ve ınilıi 
'1.1\! ~ uzun samandan.beri korunma kanununa isünudcn 
Ak 1ıı'ctn1 , cepheye sürdükleri bu ofiısin sernıayesimn tezyidi-
u~ L ı le breşleri kapamak cihetine gidi\mektedir. 

Ve ~~i kaybetmemek mili - Çay ve koahvenin tedricen is
<lı CUlt.Ult! ri için, Leningrad tihl&k edilmekte olan bir nıad· 
~t~he&nde kanb çarpış.mat.: ra de olıu~ı dolayıMilc elindeki 
ın 17.al' edil lir semıaveyi dalına dc~~nnıesi 
ta~ BOnıt aıdoİnı yakla!fn}Jk- lizım gelen bir ınu~ b::ı 

dır. Uu l .rın fııı;atı kaçır- iele meşgul olmaması dü§Unül-
tr. a:• istemelerine, Alm:mla- mektedir. 
~ da l<.wrnız çıkl§ yerlerini Bu maksaUa müakereler 

1 ~ b.raı?-\lD&lllak a:mıinde bll- müsbet bır şekilde neticelendi-

Mısır ve darı tohumlukları 
da hemen tedarik edilerek da -
ğıt.ılacaktır. 

Kazalarda, ellerinde tohum
luğa yararlı buğday bulunan
lardıuı beyr..na tfi.ibi tutulanlar, 
vilayete haber vermek şartiyle 
bunlun tolıumluık olarak kulla
na.bileceklerdir. 

---•ıı a:---

Esnaf Cemiyetleri müş· 
t~rck yardım teşkilatı 

umumi hel1eti 
Emaf cemiyetleri idare heyet 

lct:inın tar.ıa.ınesı yenileamesi!ı
den ~;cıınra et,'1\ftf cemiyetleı i mtiş 
tert-k yardım t.efkilf&.tı umumi 
heyeti toplanacaktır. 

Btı umınnt heyete yalnız ca
m!yet\<erin idare hcyctlerin-3 
mensup azalar iştirak cde<>.eltler 
dir. Bu toplantı Mart BOnlarma 
doğru yapılacak ve kuvYetle 
ınnt-temel görüldüğüne göro, 
yardım bütçesi 45 b:n lira ola
rak teklif edUceekUr. Un<lııklarına g&-e. her ne pa- ği taktirde ithlll e<.lilm~ ve edi

hastna Okraı, tue kuvveUerle ~ek olan çay ve kahvenin tn.: 
cephevi ta viye etm .eri ve bu hiaadar Vekaleti t.anıfmdaıı sa- _ , 
~do u übim harekltm ce- tışa çıkanlarü rakı, sigtcra ve lllftsklı•at Amlllerl 
:rey .. u efıln i m.ıttemeklir. ...ır... gibi bu madd 
~ öniimbieki haftalarda do- ~~ 0~" satJPe tıahf: eeınlycUala 
ğ\ıda Yeni o-e amili ınüsn~ sarlar Vekiletinin IDell1ll ota- toplantHH 
ırcler icin ıer iki tarnf da lıa- cağı tahmin edilmektedir. Dün öğleden aonra ır.oat Ce-
zı rlık yapı :orlu. Büyük sa- .. _ ~ ....- - - miyetleri binaamd& müskirat&. 
vaş ise, b :akılan ' rien baş - 1 b k · elilc tat t ı 
la. r.n"ak, .ı.. 11..: d"""~ L_ areketle _ Basan Ba os .. u. u a şam miJ>eriııin sen mu op au-

'1.1 1\, ~ .. ;r tı81 93 azanın i.itiri.kile yapll· 
ı:n il °lrdli& çbllınel; istenecek- vernıyor 
~ ~~ . 

"" .,.,,,.. Basın balosu bu akşam Tak- TQf8ntıda. idare heyatlnia 

D~n ı;~~ Hayriye 
lise~ indeki yangın 

Om rce saat 13 20 de Hhy
r ye 1 ıccırden ç kan y rgııı a2 
1~ da u elctebin 

)et etm&f ve tem 

1tı.aa Faih 

sim Belediye gasiuosunda veri- lV!l.l senesindeki faaliyetleri 
lecektir. Haıbcr aldığımıza. göre. hakkında tanzim ettiği rapor o
Basm balosunun hususiyetle- kunmuş ve (:emiyeün yeni nizam 
rindcn biri olan hediyelerden r.amesi heyeti umwnfyecc kabul 
ba ka zengin bfr eşya ı:nynngo- cdilm~tlr. 
su da hazırlanmıştır. Bunu mUteakip rakı, şarap iı-

Birliğin mıntaka. reisliği 10 millerinin dilekleri lconuşulmu.'} 
ikincikanun 942 için kullanıl::ı.ıı ve !darc heyeti azalarının inti
davetiyelerin bu üşam da mu- habı için tJeÇim yapılarak eski 
teber olduğunu 118.)'lD davetliJc- azalar yerleriade ipka edilmiş-

Japon imparatorluk umumi 
karargahının tebliğinde Sonıat
rnnın batı sahilinde kain Bım
koclen'in işgal edildiği bildiı~i
liyor. 

Felemenk Hindista.nı orousu 
b:ı.şkunıandanı radyoda vcrd.ği 
bir nutkuTtda ilk defa olarak 
Cavada İngiliz ve Amerikan kuv 
\•etl ·rinin bulunduğunu söyle
mi~ tir. 

Amerika harbiye neznr?ti, ge 
neral Mac Artbur kuvvetlerinin 
cephe boyunca 1 - 8 metrelik 
b:r sahadaki mevzileri işgal et
tiğini tebliğ ile bildinnlştir. 

Tokyodan şu malftmat verili
yor: "Japon sefer heyeti Fitiptn 
ınuvakkat hi.i.kfımet mümesı:;ıl· 

Ierıle iki ilniversfte başkanın
dan müt~ muhtelit bir Jrn
mtsyon marifetile İngiliz v~ :A
merika kültUrUnden bah9ede. 
Asya aleyhinde propaganda ya
pan mektep kita.planıun okun· 
ma!llll ınenetmeğe karar ver
miştir. 

Afrika' da 
(Ba§tuafı 1 IDel ll&ffMft} 

ltalyan ordulan umumi ._. 
rargihııun ıt:ebllğtıııde de l'riar 
vardır: ''Genil ölçUde keelf faa
liyeti yapılmış, Tobnık liman 
tesisleri txm'balaımugbr. Dtil • 
mamn Traıblus ve Bingazlye 
yıptığı yeni alanlarda. mühim ' 
zararlar olmuştur. Bmgazidl? 
bir çok evler tahrip edilmiştir. 
Denialtılanmlzdaa 1aid Qmıi-

Halka verilen ekmek mı.kda- ,. ... ,.v• .. A-•.ıvvvvvvvvvvvvvvvvv•v-

n günde 300 ve çocut.l:ıra ve- Teşekkür 
rilen ekmek mikdan 150 gra-
ma indiı ilmektedir. 'd Bu sal:xıhtan itib:ıren hnn-R usya a ıarda ekımekler 600 gram ola
rak imal olunacaktlr. Ağır iş -

EM-diyen anmı:ıJını R)nllıa be.ı
nağım ve kayın pedenJntX ~ 
VE HAL OTl!LI AhıpleriBd• 

(Baştnrafı 1 i•cl&t) çilcre .bir ıbütün ekmekl'f' bir ek- Gcıtk haatah&ında ve ~~--~ 
Rus silvari km1\etleri toplan- meğin dörtte biri vcrHecckLlr. •t"Emdc bizi tMeJli eden dm~ 

lsmail JlaldD Köroğtwma 

maktadır. Bu toplam karların 600 gramlık bir ekme~ın fi- aa 5onsuz şUkranlar.unaın ıwaıuw 
ya:tJ 10 kunıŞ olarak tesbit 'O· ınuhu:rem ı:azcıenit.in tav~ 

er:ım. nmindcn sonra hasıl olaoa:k ı stu d """' wunu.,. r. • rıc.a c eru. 
çamur ve seller mevsimbıde Al- Aynca bu sabahtS\n itibaren Bacan•D• AödliQıa'-h11 e..-. 
man kuvvetleri için ı>ek tehli - ekmeğin ~eşnisı değişUrilmek - ve Çoc.ıı<llirı. 
keli olacaktır. tedir. Ekmeğe yüzde altı nffibe- ---

Stokholınden 0 ,, malfuna.t ve- tinde nohut karıştırılacak ve ı~olo lllagadu 
t1~ mısır nisbeti arttınbcaktır. 

ıu1iyor: "Son günlerde bütün vtLA YET1N r.E8Lll•l 
Alman demicyollan doğuya gi
den as!tcrleri taşıyor. Stnroy:ı 1 - 28-2-1942 cumartcsı sa
Russ:ı.'da çevrilmiş bulunan 16

1 

bahmdan itibaren halka verile
ıncı Alman ordusile irtibat ku- cek ekmek miktarları 8.'Fl~rı&.
rulam::ı.mıştır. hvestiya gıuıete- ki şekilde değiştirilmi tir: 

Bu laaftablr redmlt A.Mn ID«ıDUit
smın il inci •)"Dil Eeaıia ~ 
ıecalla çıkm\jbr. lçinıle BurtlM1 P'~-
lelt, it. F.knm JCoço ve ~ Ak
koço yazılıın varru.-: 

' Aça)& T~ si çevrilen kuvvetlerin 96 ~.n A - Ağır işçılere 750, bü· 
kiii tahmin edildiğini bildiriyor. yüklere 300, kilçill.1.:rc 150 
Sımılcnsk istikametinde ilerle- gram ekmek verilecoktır. Ms ~im bayaa Neyyiıeıı• 
mc devam ederken ehemmiyet- B - ~azartcsi günleri ek- lrtil1111i mUn~.i ı~ b..ını tazi-

mek kuponları mukabilinde ve- yot lıltfunda bJ.lWHLn ka'nHıtll 
li Rus takviyeleri uynca cenu- rilımcktc olaıı un nıiktarı, ağ'ır cloctlanma şükran ooreua 11 bi• 
ba. doğru gidiyQr. Ya.kulda Kı- ı·cırı'ler ı"tt9tt '-31, b"yilkı..r trin d . . · ·-ı~u· bir h rebe o- :r..: "".. " '4 n: zat c a ctrıeb"C "ayın ga2etcl\ı-rımd" ~i.IC ı mu a • ..:ı- 212 gram olarak +.,,..+;.,. eôil- . k 1 
lacak'tır. Almanlar buraya tak- uc ..... -r :r.ıu 'Ym-etli deli.leUDi nca eı .ı" 

viJ,-e lata.lan gönderi)'<>rlar. mi2ştir. Ekmek 600 gramlık tek j rım. . 1-~ b"' 
Alman orduları bAşlmman-1 xfı k Merhumenin esr ı:utan :u 

daıılıgının tebliğinde deniliyor tip Uzerinden imal c ece ·t l'. umumi '1lcc!:d 3.sas:udn.n 
ki: "Kınında Alman ve Romen Ağır L5Çiler bır butbn ık 1 ır avuk1tl 

çeyrek, büyükler yanm, \c 1.lt- Vemalettin I:'ıuıl l~n 
tcŞkilleri Sivastopol 6ntinde ve "ilkler de dörtte bir ekme!\'" - ,.-.··=-••m~r:llil• 
Kerç yarım adasında Alman ~ ki rd "' '• 

1 
ca a ır. , 

hatlanna yapılan taamız1nn 3 - 000 gııamhk ekmeğ n 
ağır 2.ı:riaUa püskürtmüşlerdir. fiyatı murakabe koınısyonu ta-

Fin tebliğinde de şunlar ya- rafından 10 kurut OJarU tea • 
zıbdır: Karelia ve Cunus 'ber- bit edilmiştir. 
zahlarmda normal faaHyet ol- ·-----------
mUitur. Cenup cephesindeki 
dilşman taarruzları pü.ıMcürtül -
mu,tür. * Şı:rkta işgal altında bulu
nan arazideki Alman nazırı es
ki Sovyetler Birliği arazısme 
dahil olup şimdi sivil idareye 
geçen bölgelerde yeni bir ziraat 
sb~ kabul etmiştir. B ma. 
nuar.aıt ..lrrj :iştiri.k liğvedil -
miş ve Bo~'.)hrin Kolkoz J 
sistemi yerine ahr.t"Jl'\n tedricen 
toprağı ferd ferd işı:raıe si te
rniDi güden yeni bir r$ıa kon-

-
.• ı ~ . : ~· : . ı. ,; ,. "'.. • ~ . . 

VEFAT 
Şirketimiz umum nııidwii Mr. P. 

E, l<lng'I" kısa bir ba&talıktan sonra 
26 Şubat 942 tarill.ııde " fnt cılı(. -
nl derin bir tecsııürle bikilrinz. Tet
tin mcrns:mı 28 Şubat r,42 Cu:w ... 
lesi 1;unü saat onbJ'd Fc ıkö) r .. -
l n mczarlığınd yaı,ıl ı . 

Tllrldye l(ibrlt ve Çakrnak nh • 
tarı Amenkan Turklsh in" it· 

Bugüc 

SARAY 
SINEltlA811WDA 

MC\"l'lmltn ... !Mla şw-kı11 ,.. 
Mueıtidlf §an~ 

Hano ... Brod~ay ... 
Fılm ·ru görWıüz ve dlııleyaıaz. 

Hot ikJ saııt g~ 

&.ıtl Ro·~de: 

ALlCE 'FA:YE 
B!:Tn: GR.A.BBLJ': 

JACitOU-~~OllN PAVNC' 



.... 

Oa.zgır, ,Çalık'a ht! .ben: 
- Aliçonun r -' görüyor 

lnrusun? 

- Ben de öyle te.hmin edi -
yorum •• 

. U. - Görmez olur muyum Y 
ıuvran.cyur .• 

- Yörük Alı ile illas:ıl yap-

Der.h""e:n Kanbur, iknz.ığı aöküp 
birdenbire ayağa kalktı. Ve, çır 
pınarak bir nfi.rô. savw'<lu: 

- Ha.yda be!. 
Yörük .Ali de hiç !bozmadı. 

iLE ABAH, ve 
O dn çırpındı, h.ısmına muka -
bele etti: 

Her yemekten sonra gOnde 3 defa. muntazaman dişlerinizi fırçalayımz, 
- Aynı böyle.. Yörük, göz 
rmadı vallab ! . 

l - öyleymiş .. lşi ıtim. 
- Çingene deli divane oldu. 

at Yöruk, ona. 'bindirdi gü-

- Hayda Halit be!. 
Güreş ayakta. başladığı ~ 

man Kanbunın müdafaaya, geç
tiği g6rlildü. Hem de tamamHe 
müdafaaya geçti. Çünkü ba.~ -

r 
- Ben.wteecl\.. na geleceğı ruılrunıştı. 
- Yenemez Çopar onu .. To- 1 oMık AJi, hasmmın yı'dığı-

eunköylü Kadıı, çok pehlivan- nı ve miıdafa, ya geçtıgini gö
ıdır. nince 9rpmdı ve bır nara .:ıa -

- Öyle.. Çopar, ne yapsa. vurdu. 
çlkarrun.nz bu, gürc;>i.. - Hayda maşallrıh be!. 

- I\:ünteci, yamandır. Bak Hasmının U7,erinc yürrd:.i. 
!'le yaptı kuıburu.. Bir el enEe çelı..ti. Bir de iç tır-

- Kalkamıyor da altından.. pa.nı vurdu. Açıldı, bır nfırd. da-ı 
Ve, kalkamaz da .. Çok ustadır ba Eavurdn · 
bu kıintecı.. - H1yda bC'!. 

- Yörülcl künteci~ i görey- Soktulclu &ıülı sollu birer el 
din? _ ense, mrer tırpan daha vurdu. 

ehir 
iyat~osu \ 

Tepeıbaşındıı J>nun Jiısmında 
Bu akşam snnt 20.30 da 

I>AUA 

Y"zan: Necip Fazıl Kısa.kürek 

* İstild: 1 Oad. Komedi l\rsmındn 
Gündüz saat 14 de 

ÇOCUK O\ l'NU 
- 1.şittim .. Yörük, galip gü- Durmadan !hasmına giren Kan-

ibur, kapanmı h. Ne çapraz ve- Bu aksam saat 20.30 da. 
!"eşm~e yapmadı Hasan'a?. riyordu -ve ne de ba.r;ka oyun.. BiR 1\!UIIAS:tl> ARAJ\IYOR 
Vallah ağlattı. Bo.zuhn~ miıclııtaadaydı. 

Diye konuşurlarken birdrn Yörük Alı, tekrar çırpındı -iil 
bire Yöıiiğiiıı kanbur Halidl v4:"_birHn,"'}Yı-~ dbnc~ .. a savurdu: j RADYO PROGR~Mı ~-ift. paça. kaparak bir enda al- .. ... R 
ıtına aldığı göriıldu. Çalık ile Yörük'ün, hu hnreke:tlerindeı- 28 ŞUBAT 1942 -
Cazgır, hem konuşuyorlardı, mH.na vardı. Maksadı blısbütiin 
hem de gözleri meydruıdaydı. ~!tnyd1 Hasmuıı açıktan nv- '130 Pıo roım orkemıi.Sı 
Yörük hasmını altına alın.en. lamak istiyordu. Nitekim avla- 7.33 Hafıf Pro3- ıııao Alan:i 
derhal lifı kesip meydana bıis- dı. Kapalı dLJran Kanbura, Yö- rum (Pi.) h. berleri 
bütün fovcccuh t>ttiler. riik Ali nara atıp üzerine çır- i.45 Ajans 19.45 Scrt:est 

Yöriık, hau.nını altına alır pınarak gelrrk n be· altı • dlm-l huocrlcri ıo n 1ktkn 
aJma.z lıelderuncden kazıkhdı dun b1 1.. re süz~lcrek ta a.oo Smfoıuk 19 5a Şarlı ı vo 
ve gırU l.l lJdı. Çiınkü Kanbur topukların. kadar indi. Hu ı-ı program t ırk ılcr 
kalkıp kaçın k 'e ayJ.ğa kalk- mş mühırodı Çok seri o~muştu. (Pi ) 20 15 R ... d o 
mn.k mtenu~ti. Bu sebeple has- Yortik A.ı, l.ı"r unda hasmı- IS.30 Progr:ıın wtesi 
nunı ltJ.Zıga baglanuştı. Kan- nln topııkkmn inmekle galip 13 33 Fa-;ıl 20 45 s ı inlar 
ibur H lit, ş.:ışkın bir hale gel- gclmeeı ,te muhakkaktı. Kan· 13.45 A3ans 21 oo (Büyük 

T raş bıca lan 
' gelmiştir 

DiKKAT: POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
perakende olarak bütün Türkiyede 5 kuruştan 

fazla satılmı acaktır. 

T nzilat ı tr a 
lstanb11l Elektrik, Tramvay ve Tiinel 
lşletıneleri 11mum müdürlüğünden 

3ayın yokuLım bir kolay]J;: olın..ık il:zeıe l Mart 942 t.ırlhinden ıü
borcn 2G bllcti muhtevi tcll2H1\Uı tramvay knrnelel'i sntısa çıkanlmıS{ıa•, 

Birinci mevki 2-00 kurus 
ikınd mevki 125 kuruş 

Du k.rrnt'lcrln pl." ntonlukfaı d.ın ve ~iinel kJşderindcn tcdnrık cdılcbi· 
lcccği f.t.yın hnlkn ıl. n olunur. (28SO) 

•• Universite Rehtörlüğiinden 
Yr.rdım dılcği ıle murnca. t f'Mıiş olan talc~nln her gün s:ı:ıt 11 den 

13 c kadar rl'..ktôrluğc baş \ urmaları. (2802) 

~UGU N: boş masraflardan kaçınııabilit 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı lan'I• 
baların yerme Tungsram lambalarJ kullan .. 
makta olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık vermekfo 
'<almaz fakat cereyanı cokca ıdare de edarla,. 

UR A 
B f I~ /\ DE R L C J~ 

ınişti. Bir tili lü kilçük ve yır- ur Hl~ ke.ndi ini miithiş hnberleri j Ad::ı 'llıır). 
tlcı hasmının elinden kurtula - teblike<iE buldu. Vaziyet çO'k 1:4 00 Riy:ısctıı um- 21.15 Muzı'< 
nuyordn. hoyecn.nlıydı. Seyırcıler, bağırı- hur banrlosu 

1
21.45 Kom ş°mn 

Scyirciler
1 
bılhassa Yoniğü 1 yorlru·dı 118.GO Progrnm 22.00 Sr.ıon 

S TAN BUL • A"N KARA .•i•z-M•İlR 

U. Müdürlüğünden 1 _.._ _________ ... __, 
Devlet emir Yolları ·ıa!!!!~ tanıyanlar onun gı.ireşile alaka- 1 - Hfı._vdı Yörük! ııı 03 Çocuk oı k""ra~ 

dar oluyorlaıdı. Ve, Yorük, - Çai>ık ol Yoriik! Klubü 2230 A .ns 
nıvnffalnyct!ı:r gbsterdiıkç<.>, Çalık mı bağırıyordu: l8 45 Zirnat hı.t~l'll"li 

bağırıyorlardı: - H oğlum!. T:ıkvimi 22.45 Pr•· rrı:ıı"ll 
- Yaşa.! Yörük!. - Bırakm.ı lopu klan!. 18Jı5 D:ıns 
- Aft:rin ):oıii.k!. On b nkrcı: ki i s:tma tut-

1 
..=- --~-

Yörük uzerind1.. bu bağırma- muş gıl, btyec. ndan titrıyor -
far blivük enerjı doğ'.Jnıyor- du Kar.bur, yüz.dl• ytiz gidi- .,. 

1 - tdaremiıln Balnt Bul.ııııe:vindckl wmin kat dö~emcsi, iskele ve tahta: 
perrlc kcı·estesı htyt."tl Mllycsi ile oçık arttu:m::ı usulile s:ıtıkcnktır. 

2 - Muhammen bcddı 42704.90, lira ve % 15 muvakkat t<'.'miııatı «400, ll I 
rodır. 

3 - Arturmo G/3/1942 cıım:ı gunu s.ıat 9,30 ela K.abataştn Levazım şube-
s!ndeki Merkez Mubayaa komlsyonunda yapılacnktır. 1 

4 - ls1ckJilerln tnyln edilen gün ve ı;;ıat•e % 15 teminat pımıLıııle 
birlikte m<'2.ktır lrom~mın mıir.-ıca.1tı:m. (2423) 

du. O <U duıınc.ıd<ıU h ... smm-:ı yordu. '"' 
en can1l hucuml. rmı yapı~or- FaJ,..,t (,.ı.(gOZ olan Kanbur, İzmir, <Hususi) - Hatay =====---~::::ı::=:========:=========== 
du. l'illıa baba.sı, of,l.mun bu ]<.da hc.y ::ın ve teh!IB~ 1 otelinde knsadan kayoolnn 8900 u d a l • ~ 71,1••d.. ı ·· v •• d 
göste"!i ı:i muYaffakı~etler l •• ı.r ye raı,,'ll n kcndı ıni yine kur- lıra meselooinin tahkikin1.. dUn ııBY ar:p ŞB .1lSeSı ı.ull lir ugun en 
~ısmd.ı. 1 Y• p:ı a< uu şa ır- tardı. Oıdugu gibı dönerek göğ- ile dcl'am cdılmiştir. Hatay of:e.. Par:ılı yrıtılı talebemizin licUncU t • .1\•it ı.amanı 1 Mart 942 dır Tok-, 
mışt.ı. ımnün tahtası uzerine kendisini 1 li $.'l.hinleri olan Be<;ir ve Alb- siilcrin ona gorc y.ıtmlmv.ı olmnsı ı5zımdır. (2437) 

Kanbur Osm.ın, Tosunköylü attJ Bu ıniş o kadar tehlike- ı dülka<lır tevkif edilmbılerdir. 
Kn<lin ve dığC'r pc.hlivnnlar d·ı lıycli ki, kabuı gil kmniklen kı- 1 

• 
hem h:l. unlarla boğuşuyorl .. r rıla:oilirdi. Beyanname vermemrr:;ter! Devle Oenizyollar • 1. u. M. ilanları -1 ve hem de Y<jrüğün Kunıbur Heı ne hal ıse bir ııeyt ık ol- 1 Bergama, ı Hususi l - } !deki 
Halıt tizennde gösterdi!;'i mu- madı. Yoruk AJi has:mın1 elın - ı hububat mevcudu t.• .-.kllil1.'L ve-
vaffakıy<'tleri takip t.'Ciiyorlar- dL~ İk!"'ll1nc<t dos..rult. ı .. '•rınc' rilmesı evvek.e tcbLr ~!( ıl n iş o- n ıı u ı k 1 -ı •. ı..~ eruzyo on mum )'u n.lvul tıı,.ıfeıni2rlc lmzı tadiH'ıt yapılmı~ır. 
dı. çullandı. !..itkin il ca ı ı ol.n lan ucya.ıınrum l ~rd nok .....ı gös Muaddel trırıfc 1 Mrırt 942 tal'lblndn• itıbcıren tstanbuldan kalknc::ı'lt 

Son defa h~':'!Tllll.I e!tına alıp Ka11bur Halıd, bu derece bıılrn- tennPk veyn hi<; ocyarın:•:nı ver .olan vnpurlnrla yrpılnl'alt nnklly ~.:ı u ibık olunncaktır. AccntMnnmı7.d&n 
kaz!kla~ o.in Yorlık, en son kuv-1 ta raj;'llltn o'dui:,11 yerden fır - ı mem<-k suretiyle ellerimft:'k mev iz:ılınt alınabilir, (2877) 
vetinı fed r€'k Kanburu bir la.d v kaçtı. Aya~a kalkmıştı. cut hububatı ~klatlıkhn .-n1a- =======:::=:=-====:::::::==:=:-=-:':'.'""'."'-:=:::::=========== 
on evvel yenmeğ"c sn yMiynı· - Yorük Ah, yet mem"•4ı. 1 şı'hn bazı kimSC'lerın evler. aran Ünı·versite R--eh--to··rıu··g·'ı·ı·ııden 
du. Kanbur da, cnnmı dil?ine Qalık, smirJenmisti. Çünkü mış V(' ~u meyanda 1nkılap ır.o.-
takmış m • .gliıp olmama.:~ i<:in Yorük Ali, rnuhim bir kuvvet halloomde Ali Çamın verdiği Edt biy:ıt Faktiltcsi, Dolmnb.ıhç • r:wı ~ arındakı Resim Galeri ınc tn-
çabalıyor,lu. kay"bet.IUJ ti. Eğer bır an daha beyannamede gösterdiği ırnik- ~nmıstır. Yaz ı;ümt0. tiıi dersleri 2 M:ırtta bu bınadn b::ışlayacaktır. 

Karlbur Halıt, ha.<mıını yene- Kan:bur donüp kendini atma- tardan fazla Mısın oldui;"ll, ryni (2881) 
miycceğini anlamıı tı Hiç ol- .mıs olsaydı yuzde yiiz mağlUp mahalleden Osman Ta.nnc:11ın ==========::-========================== 
m'<lzsa :mağlup olmayıp işi be-ı ln ~tu evinde de beyannamede göstt ril- J f ı. I F raberliğe götUrmek istiyordu. 

0 Ç~ık 'soylcnmeğ başl,.dı: mem1ş 546 ltilo hubub:ıt bul ·n- .S 81luU iyal JJJürakabe 
Çalık, h.anburun :tavır ve hı- - Çok y.ıır.ık oldu. Ama. da muş ve her iki.<ü de adliyeye \ c- konıisyonu nda p . 

r( krtındcn ne ynpmak istc~iği-1 talıi var yine ka.nburun be! rllmışlerdir. 1lan No.sı: 146: nı anlamıştı. Bu ~cl>eple caz- _ Doğru söyfüyorsun Ça- Gt"'ne Bergarnanın J{urtulu 1 
gırı doldurmak ırtiyordu. Caz .1 lık? BaHk.ı.sı oh,-ay<lı şimdiye matıallesinde oturan Salih 100- Blr c:uv.ıl unıltın 3 40 rutulJet1i 167.!1 &det <:kmek imal <ılı.mm <WO 

d 
·· 1 · ,, nsı Ayı:" ll'Q'tlt.ın beyaruı"-ed gramlık bir ndct clımegin !iy .. tı 10 l:uıuetur. 

gır a. soy cnıyoruu. kndar yliz ere mağlup olurdu. , ·r- - ""- .-...u e " - Gdı"ilyor musun Yöriığü? Dıye cevap verdi. Fııkatı' göstermediği iki ölç k buğdayı Şub~ ve sahf; ın;ıı;nJlannın bu fiyatın ıçınde bulundugu ılfin olum.~. 
- Bitirdiği kaııburu .. kaçın- Uanbunın ıooğlQbiyeti mukad _ 7 liradan sattığı ve a.yııj m::ı.ha'- (2882) 

cı tbastırI8J bu.. derdi. Nitekim de lmrtulumn-ı lcden Mustt!a Erdoğruıın bf ... ========:;:::=================== 
- Sen, onu bırok !. Kanbur, dı Ayat,-a kalkar kalkmaz Yö- yannamede göstermediği ibur:· t LA N 

j%ıi anL'ıdı. Güreşi berabere gö- rük Ali, bir ('ıft daha daldı yi- dayları yüksek fiyatla sa.tıt:,.,"l türmeğe calı ıyor.. ne topuklara kad:ı.r, indi. Yö- :mlaşılmış ve adliyeye ıtcslim e- Şile Sulh Hukuk Mahkemesinden 
- Evet .. Yapacak başka ış rük, fen:ı halde sinirlenmişti. dilmişlerdir · ~·le :malıyc ı t. rnfınd:ın ıstanbul Bq!h~os Os.ınanp:ışn mektt:bi k. rşı-

de kalmadı. Bu, sefer hnsmının canına olm- Ta.la.it pasa rna.lınllesinde <>~ ,,_ sınl::ı 3 No. da rı.ukım csk Şıll Orın .. n mtamr.ci5t memuru Alı nız:ır oıcyh _ 
- Iı1nkat Yöri.il• onu ~ene- yacnkb. ran Ömer lld12.ın evinde yapılan ne açılan-:. ·.~,11~ d,ı, ası uzerin<> n.uddciokyh naı,nıno çıknrılnn dav tıycdc 

cC'k .• Bcratıcrc götiiren güreşi.. (Atim 
1 

var) araştırma.da da beyanr.!J.tne l1 '1- m\!ı>t.ür odrc::'1.e bulunmnılıgı ..,,., ıkatı'.l tglıh1nın meçhul oldugu bıldırtımıs 
:amlll:!mıc:tili!i'.!m'.~~m;a:;:ıwııı•reıı••mm.mınUi!mlSil!"l!;Sll2 ricı 305 kilo mısır, 150 kilö çav obn:ıSl hasebile H!ııun t<'bl i;:ıt Y.npılm:ı. ın::ı karar vcrllm1ş oldutun ı m 

fi" TÜRKiYE CÜMHUR.,YET• 1\l d3.l, 103 kilo buğday ve 150 ki- kaı:ır mucibince durum:ı gunu ol:ın ıtı/U942 Pazart:si giinu ıınnt ond. 
]o un bulunmuş ve hı:ı.kkındn ta- Şifo Sulh hukuk mohkemeı;inde ha..ı1:' lıulunmadıgı veyahut bir vekılı ka-

• kibata 00.)lanmıştır nunl tönderilmcdiyı i:'ık('trdc h. Kkınd .. gı)alM""n nıuh::ıkcmc ynpılncngı 1 z 1 R AA T A Ası . =il=l\r='=o=lu=n=ı=ır=·=·===================2=5=/=2/=9=1:::2=' 
:lh1: 1888. - Serımyn:i: l 00.000.000 Türk lir 

' Ajans adedi: ,.. 

ztl'll1 vo Tlc-rl hff nıvı b.,ıka muarn fotarf. 

Ziraat Buok da kUmbarab v Jlltıara.ız w 
212 l rn~ı t-u.u:ıanl .. rn aencdo 4 deia cekll~ 
p1:1 · gl:irc kt'amlyl.' dnğıt..."çcaktır 

4 adcd 1.000 Llr51 k 4.000 Lira 11100 adecf 150 Llnlık s.tOO 

4 » GOO » 2.000 
4 • rso • 1.000 

100 4.000 

:ıt 120 I> 40 

: \j 1eo 

.. 
:ıt 

4JIOO 
8.200 

DiKKAT: 8'!snpbnndald paralar tılr sene fÇinde 50 llradap ·~ 
d 1 re ikramiye eıktıtı takdl!'de "' 20 fazlasıyla verilecektir. 

Ku 'clar ede d"' defa U l\tıırt, ll iinzlran, ll Ey· 
' 11 lliı'iı cilclnun tariblcrinde çckiiecektir. 

1 Askerlik işleri 1 
Bcyoglu Yerli Askerlik Şubcııin

den: 
Hıtiynt 011tln yoklam~arın::ı de

vam cdilrncktcdır, Yoklıımn sırwa 

ns.:ıt,'ly::ı ya7.ılmı;tır. Bu sıray::ı tun 
Jıoklamruara gelinmesi ilan olunur. 

(3657) 
2 Mart 942 Pazıırtcsi: 313-3J~ 

331-332 tevclHiUulc:r. 
3 Mart 942 Salı: 315-316-3:?0-

330 tevclliitliller. 
4 Mnrt 042 Çar rr:b.: 317-318-

328-327 tevellutlUlf'r, 
5 Mnrt 942 Pcr0 embc: 319-:l~0-

321-322 tevellOilillcr. 
6 Mart 942 Cum::ı: 323-324-325-

326 tcvellutliılcr, 

* Bcyoglu Yerli As. Şubesinden: 
öıvne Tğm. Şchsuvnr l\llcruıcmcn

cıoğlu (4C373) mm acele ~eye ıııo
rut·. üU. (2669). 

ıu.-

Üniversite Rektörlüğünden 
ilniversite kon cramı s:ılonundn 2 M<ut 1942 Pazortesi günü ProfesrJr 

Hirı;ch tnrnfındnn cOniv rsitt' l"Cnçliği \'e tutun>, 6 'Mart Cum::ı günil ıırofo
sör Mazhar Osman Uzman tarnfrrıdan Tlilünlin bccleııc ve ruha tcslr1~1> 
konulu iki konf rıın~ verilecektir. !hı kontl'ranslarn saat 18,10 da ba,lnn:ı-
cnktır. (2797) ı 

J{arar hülas· ıdu-

c. 42/62 1 
MiJll Korunma Kanununa mulı::ııclctten Tophane Kumb:mıcı yol;;u,,u 

12 No:lu dukk5.nda kom~ctilu!t tıcarcUh! meşgul HUsnü oğlu Mehmet Ka
pucuC"ğlu pnkkmd::ı İstanbul Asliye lk!ncl ceza mahkemesinde cercymı 
f'.den muhakemesi netice mdc .11.c,lumın ffü sabit olduı;ımdnn Millı Ko
runma Kanununun Sl ve 59 uncıı maddeleri mucibince yirmi be:; lir::ı p:ıra 
ccıa..c;ı 6demc:.inc ve yedi gun muddetıe r:t~kkf.mının kr.putılmr ·ınn ve hü
.ıdlm kat'ilcı;tii,;rlndc Ucrcti ruçluv:\ mt olınnk üzere karar hulfisasıruıı 'Vc'lll. 
Snbnh gazctc:ılnde ne ıcdılmesl'lc 22/j2/941 tnhirinde knrnr vc:rlldi. t2859) 

larla muamdcye tabi ofanlann ılk l;!l~!il:i;iıi DOKTOR ~::ı:~:ı 
ve ı;on yokL'lması beraber olarak AFiZ CE 
Şubat. nyının tüt gunlcrindc ynrıı-

rnaktndır. Ve Şubat ayının nıb:ıyc- L k 
tine kadar devam edccckt.r. Henüz Q m a n 
)oklıınınya gclmlycnl rln bır an ev
vel yokl!ım:ılarını y.ıptırıruıları. 

( ) 

/. ı;ı.ığıd:ı cinsı,· m1t; • ı-ı muh. rrmen h <l!!li ve teminatı y::ızıl.ı olan iki 
k:ılı>'ll in nat n:dzemcsı çık. k ıltinc u<u1ıle s:ıbn alınacaktır. EksiUın.e 

10/3/!:l42 ~lı gunii at 11 dt: Slı k~ ıd 9 ı lctme binamıda t.cıpl:ınan A. 51 
komfayonu tar:ıiınd. n ynml:ıcaktır. J<;tehlılcrln temjn::ıt ve k.::nunJ vesilen-' 
im ıle birlikte ko104-yonn rr.ı.r. c •• 11." 

Ş:ırtnam()cr ıınrn ... olr.r.ıl Kom; :- < ı drn verilmektedir. "('95"12) 

Malın 

Cınaı 

:Marsilya tıpi 
yeı li kırrm 1 
Mahyalık k•rcmıt 

"•kdarı 

l3.500 
700 

--

Nluhammen Muvakk:lt 
t-cdel teminat 

Lira Lira 

2080.20 1$.02 

dh.~?l.'ltil 

An 1<:ır:ıdZ' 
c 'n syonca "atın alın:ıc klı-. 

ı aıı 14,30 a kadnr adı re-

f'tr,e da;resinclen, Hnycl:ıTJ).'I' 
nur. (2843) 

• iş AN ~AS .. .. uç t ~a ·rr 

hesapları 
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942 
LANr 

KEŞi DELER. 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağu tos, 2 ı ırı

cltcşrin tarıhlcwıd y~ pıtır 

942 İKR~ fi YELERl 
J nd t 2000 Liralık __ 200~ - 'L ı 

3 ~ 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > ::-15fı0.- , 
3 , 500 > = 1500.- > 

10 > 250 > = 2500.- , 
40 > 100 > -- 4000.- , 
50 > 50 > - 2500.- , 

2;; > - 5000-
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