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aAşam. 
~ 

ülakattan 

~.vaziyetin gıtt kçe böyle bir 
;~~alması bır Alman • Fransız 
~ınt zorla.~urmakta.dır 

~~anııı bütun 1t lynn taıer
~ni bir tnnfo. •• t ı ıl: ve kend' 
~\'Vurlarm· t!:ı unut ar k J<'ra~ • 
• }arın iBtedikleri l ez ı<le ~ 
·'""'41 tartla.n k bul cuno:.:. J :ideta 
Ut flflbiyeti kabul ctmc~ı demck-

11.. ki, buna da t?imdıkt h.ılcle j"l. 
,.,.r ol•ınamaz. Onl:n İC'İll, bu 

hul' ırulii.ka.tt n ıniıhım bir 
ti c r. tıııanLıH d" l zi:ı, de ı 
~ 1 dlhıli de goıunuı. ·--···-······- ,.,..... 

l~i d'!! ~i~~~~~a~.!.~~ 1 
- .. ,("1"31 Giırinı,:- ura .. ında 'ııktl.l 1 

n1iilil< Uun >;4tn•ıı orl •\ ·' nıt.: 

Ruzveit 
Japonya. 
ya harp 

i18nı 
Kararını 
;mzaladı 

-o--· 

Me 1 sıka J. ponya 
ıe m:.1nasebetıe. 

riui ktstı 
---<>--

Arjantin de bitaraf 
kalmıyacak 

\e ht'~ernrılı hır hiwi .. t• ı•ıl. \'aşln1tton, 9 (.\ .. \,) - nU7 
'· llfttt:ı i'imad ı de~crli bir 

1 
\'clt Japonyaya karı:;ı h:ı...,.. ıF • 

1
• id .,.. • 'l' ant 

ıı ı; ızmadı. ller ha e ını kararını inu:ıılumıştır. 

1 ~ nlıııı; bh l:irlcrinin eller• \"aslnıtl:on 9 (A.A.) - M" 
~ k · • b l ı ~ 'I t• r • ' • um~s • a ~ u·ı~ı u yo ~"- ugu • ı ı~a / siller mecliamde, Japonya)a. har• 

.• d,.L Jlılırler. Mulal.ahn mu!I- ilan edilmesi .ıleyhin<1e yeg" P 
~r ti · i ·· m · uııc rey ne cesm n goze çn~ 8 veren mebus C"ilmhu.ri,retc· ı 
~ba mülakatın menfi _ı.~ • taraftan Rankin olmu~tur1 >a1'14ıı 

• 

Pasifikteki 
! deniz muha
ı rebesinde 

iki 
..lmerikan 
dritnotu 

De 

Bir tavva 
reaemisi 
batırıldı 

biteceğine bükml'tmek 11;m , , • 
1 ltir deDI teşkil edebilir mi? \aşlngton, .:J (A.A.) - B:rıeşik 
~ hilkümeti b"t f'klrlerine Amerika nıalıyc naz r: Morgınto 
~ bağlı oı:.:a• olıt~n, muta. J biltiln Jaıx>? ban".<alat"ll~ Ja.po~ 

kabul etmekle ne büyük ~ret .evlerıne elkomıldugu 1u biJ. 
~ irtikap etmitı oldnğunu dirmiştır. .. 

Jaoonlar 
Filipin ada'arı

na asker 
çıkardılar 

San Fral'siskoda 
Moskova· Teh.ike işaretı verıllli 

·ki zırhll ile bi 
kruvazör de 
ağır hasara 

uğradı 

lld , ..... llr•H· 
llrl ti• tlrt 
JatOl•tl .... et 

•isi te ltatllrdtllll 

r etmek icap eder. \işi hüki'. . .~1~· 9 :A .. \.) l Cı:!r.hurre 
böyle bir intibah ,ukua 181 ... ,..

1
a .0

• .ka~lnd~~. 1 
.e ~au ınt:. 

e dair alametler göze ça.rıı. n.aseLJr.' .. enn esı ıg-.nı nv.Yle~. 
nın zaptı 
lık bahara 

kaldı 

• Yalnı7. General Yeyı;amlın tir .. 

ked"-~·ı itt•reke"i 'aşinKton, 9 (A.A.) - Saint. 
esev UJllC"" m " So · CÜ•· tini 
ve teniç edenler arasında mıf ~":e m!1~1V". ; VaiJör. 

"-leria g;;röş birliği bulunma. t.oh n e ~1~1• m,.~.e. e 1.n.n1ı !lJ>C?DY .. Ya 
ı... b ~ bil" arp ı an c ...... g n ı /S{\~ emMttiı. Avustralya ·adaJa

' ma dl hllC8iil edikli ı 

"t'ra -e ır. ( .,. ____ 4 · 
Fnn'llZ •al'luım kendisini .,..,._ ~) 

ba§ladıt"m gösteren 
eblk deılldlr. ı~al a'. 

Fra .... dan ~eHp gide• trtrr. 
alınan malumat l'ari .. t<. 
halkm işgal ku' ,·et.lortnı• 
~ bir infial hi.'.rlim ıJUr ~ 
'"-t ediyor. fogutere)i 

• Wr kısım Franı.ızlar bile 
nam kurtulması tngHtere -

~ine bağlı olduğunu nçık. 
ektedlrler. Muhakkak ki 

\'e gayri resmi Fransa uyan. 
lıaşııyor \e yapılan hata~ ı 
• AlmaaJUlm Fransa), kr. 
istediğinde ı;Uphe edile • 

Pa1cat onan da yapabileceği 
tlddann bir haddi olmak iP. 

tini kabul etmek iktıza. e· 
4hnanlann Fransaya ı.;öı;t.er • 

rl a-ıami ivl muamele rn 
kirlık n; rran<ıııların 

.. yet etmeden tahammul '(" 
etlebl{eeekleri a:ıami feda -
ar •. ında o kadar derin bir 
\-ardır ki bunun olmasına 

~~\'\lir edilemez. Her hal. 
ı:-pye kadar bu lm·~iin elde 

iştir. Bundttn "loııra acah.t 
L... o_laesk mıdır? 
~sonra Atman~a ile Fran. 

aalapbilmeleri \'e elele 'c • 
harekete ;eçmeleri kip ft>. 
im hep Almanya taratmdan 

li\zımdır. Almanya burada 
jl.ı; dakikaya ka~mı~ \e fa)' 

'llcla k&fl fedakarlık yapma -
• Viıi devlet adamları ne ka. 

liar dtltüneeH olurları.a ol11un. 
~lana .kendi yardımlarına 

... :::- daha fazla ihtiyaç duyma_ 
~rklanın fark \'e t.cm;tlz r. 

kadar gözleri ~ôrür. Bu 
traa ız donanmaın da, Franını 

\'e miliitemllkeleri de ~'°'' 
ıoller oynıyabilirler. Eğer 
ınllstemllke km ,·etleri \ 'c 
donanması İngilizler tara

ıeçı,·erecek oJurşa ~ alnız Ak. 
a..._\'aalyetinde değiJ, Atlantlk 
:...... 'aziyetinde de Almanya 

,....,,.,._.. bisı;edilecek bir değişik 
~ tlendislnl gösterir. Aynı 
'-. ~lertn Almanya ile birleşmc

)t); Almaıı mücadele gayreti~i 
~ Cle bir müddet daha u7.atabı-

~ \-.zlyetJn gittik~ böyle bir 
~ aloıMı bir Alman • Franıuı: 
~"IDlı zorJaştımıaktadır • . \I_ 
~-rn bütün 1talyan falepleri. 
~ t.araıa atarak , .e ken1i bl. 
~llttannı da unutarak Fransız 
~ ••tedfklert Ceza.inle bir sulh 
!('°""' kabul etmesi ide ta mağl • • 

rs~ ~ kabul etmesi demt"'ktir ki, 
<la iimdikl halde lntbar olu-

-il Oauo için bu meşhur mü 
\t~ mühim bir netice çıkmıı. 
.. ~·~ha ziyade lhtmal dalılUn • 

1'1iınür. 

.. 
Hal/ ayadaki 

mihver 
kuvvetleıi 

---0-

.tl~lla ne amerllla· 
am lr\ lllatı 11eslldl 

S:guktan 
petrol bile 

dondu 
Nev)'ork, 9 ( A.A.J - B.B.c. Alman askerlerı· yere 

Japonlar Filipin adalarından bir 
kısmın~. bu arada en şimaldeki yapışmak korkusıie 
Luzon adasına asker çıkarmı§-
lardır. Filipin adalarının merke. oturamıyor 
ai ~la.o ~ila:nı~ Amerika ile Londra 9 (A A ) B. n. C: 

ı· t lbac trtıbatı kesılrnıştır B . ' • • 

---~--< _u_· _18
_
1 
__ ide_.;,_> ------~(~De~v~~~· !.4_!iı~·n~cü~de~) .. erMlın rak dyosund!11 Alman sö?.Cü. 

ıı · ı Ilı netlerttıa 
ta••••• •Jrlldı 

Türk -Alman 
ticaret anlaş-,,ıası 
Mecıis''..1 va· ınkı topla"nt 1s•nda 

muzakere ed ıecek 

iktsıat encümenirc'e bir 
mebus gıda maddelerinin 
ihraç· edilmemesini istedi 

ı &"U - os .ovanın ı kbahardan ev-
; vE-1 zaptedilemiyeceğini söylemis 

ve demiştir ki: "Bu ha valide kış 
vaktinden evvel başlamıştır As. 
kerlerimizi Rusya kışının ve so-

l 
ğuklannın şiddetine maruz bı • 
l'akmağa lüzum yoktur. J.ening· 
rad'da siddetJi soioJd&rdan as_ 
keri hareket durmuştur. Burada 
Petrol bile donmuştur Askerler 
donmak ,.e yere YapıŞrr.ak kor
kll'•iyle ,oturmamal:tadır ... 

londra, 9 (A.A.) - B. B. C: 
Moskovanın 160 kilometre şiJna. 
li garbisinde Katinin bölgesinde 
Almanlar büyük 7.ayiat vererek 
~kilıneie mecbur olmuşlardıt. 
Aynı bölgenin bir mıntakasında 
Almanl!lr bo~na uğratılmı§-
lardır. 
Kvbişeften gelen haberlere gö. 

An~ar~dan bildirildiğine göre, 1 ttmizden mUtenevvı mallar Almanya re Moskovanm cenubu garbisin. 
Türkıye ılc Almanya a~'mda Ya ihraç edllecektı de Naçofomlsk mıntakasında Al-
ticari mübadele ve tedıyelenn Ancak dUn- h.;b·I de d k manla!Vl tehlikeli bir ileri hare 

. . h kk d kıt . J- vam e er en l·ct t . 1 . .. . 1 tanzımı a m .a a ve ınıza ve hariç memleketlerde mevaddı ı - '.. ay yare erın y· rr:ımıv e a. 
olunan anlaşma ıle b:ı anlaştnala- dat 1 edr tl h g kım bırakılm1'tır. Tayyareler 
lam bığll protokol ve mclctu;ı. r yerun n e ıasoıunurken lh· ı iki gün mütemadiyen Almanları 
)arın tasdikma dafr liıyiba Haı·i- acı derpl§ edilen movad meyanında bornoolıvarak ((ekilmeie mecbur 
ciye ve iktisat cncürnen~erinden <Dev~ • ttnclide) etmişlerdir. 
g~k meclis ruznamesme alm
mıstıl'. Meclisin yannki toplantı 
smda müzakere edilecektir. lkti: 
sat encümeni mazbatasında bu 
anlaşmaların ~miş bir tahliliui 
yap:n~ır. Her iki encümen an
İaşmalan mendeketimizi.n mcıı
faa tine uygun ıörmüş, bu ka.na
atla meclisin umumi heyetinin 
tasvibine anetmiştir. Yalnız ik
tisat encümeni azasından Bere 
Türker (Afyon) encümen mazıbA· 
tas·na rnütaleaaını !JÖYle .kaydet 
miştir: Türk - Alman anlaşması 
ikti<:Cldi ve ticari bir rnuvaff aki
yet olduiu gibi i.ki ~t memleke. 
tin harici siyaseti üserinde hüs 
nii t"'•ir ~;,.; ,.,~·-·-· .. tte olan mn 
him bir muahededir. 

YuRaniStana 
iönderilen koliler 
~ıztlhaç ko nites tarafırdan ahipıerine 

makbuz mukab·linde teslim edil;yor 
Bartaıaı •apara te,rar llare" et emell 

lıere Jb aımaıa başladı 
Bu anıaımalar Uc&rl mUbadele Kurtuı111 vapuru Uçllncü Yunan"- dördilncü seferini bU aynı 12 aınde 

csa.slarma bağlıdır. VC' yüz milyon tan aeteriDJ bitirerek limanımıza ! yapacaktır . 
lirıı. gibi · 'lyüi\ bir mc 1 ığı ihtiya e. J d.öndüjiinden dördüncü aefer hamule- Kurtul\li ıı;öt!.lrdll~ Cf:P<la.1 Nln 
diyor. Bu a}lfftrjfe aıöre, memıeke. ilini J411•91Nfe hr'aııwer. ~ (.Be\- ' iilaeWeJ 

Nevyork, 9 (A.A.) _ S&C: 
DUn gece ve bu 11abeh SaaftwNl•'lco 

dıı bava tehllke itaretı verilnitftlr. Bir 
çok meçhul tayya.reıertn dehre ,.._. 
tıklan gijrUhnUpe de hUcunı ....,..,.11 
tır. n·-c ...,..., 

,-Avrupa harbi 
nasıl bitecek? 

lngiliz adalarının istilası 
Nasıl hazır andı? 

, 

BuQOnDn 
Heyecanlı 
Tefrikası 

1 ki senelik harbin malti~ 
oe .ebeblm gUii ltalmq bir 
çolt laaJUaini a)"iınloıflll 

<eulralôde ca....ıa • 
1'1C1Cera enri 

Trock· Meksi~adaki ıne11tasand 
1 rı iç· n öldür Olmuş? 

YA~WWW ıTtlAIU 



!J A B E R • .. Ak13a.m posta9 

amuk ipliği 
tevziatı 11Jill :Ncdhn Ofiliı.b'I, (1 ıuıan ) itıerlıı ı:oğunda lıir ~rldi, lıunıi;. 

\ apnıklıu) ıvl ı bir Ur 1.itabı bas. luk, bir melfi.nJmH \"a.rdır. Bunlnr • 
t ırdı.. Onu, bugiınl," ncs11 pôt bU· ela, dakiJ..-alıı.rın nrlaılanna bnkma
ııif>7-, hat-ti. onfan-a mf'~lıuldür hu elan gldl-.i, kalbin \ 'e fllirin ncılıır: .. 
ı..im. •• F luı.t~ ııf:ı:iın gibi, ı ın. tıu na, başka lmlblerin , .e fikirlerin 
ı,n.;...r kı ın karları ba.c;ın:ı. ynğmıo.; lmyıtsız lmlı':ı, beseriyetin bir ha. 
olanlar onu pek J); bilir 'o tanır. .r11h bütün gcııi!;liğilr, nıhat, me. 

Ye ı şekilde 
yapıımaıa b landı 

Günde .1000 
işi ye 

Basma, 
pazen tevzi 
edilebilecek 

1 Pamuk dokuma. trikotaj \'c çonı.p 
l:ır. Hem idare ve hem sanııı cep. .. ut, acı ız) ns.'lmayısı, ne gfü:c ta .. _ 

fabrikatarile el t.ezglhlan ve çorap • 
lıe>inclcn bUdil<leri bir !Jmnıhr. ,.ır edilml:,tir, , . 

c-·1· lerl h · · t t•·~k d'nl çılarn pamuk ipllgl tevı:.atmın ye.nı Jladi, uzun ) ıllar ol.ultıı.rımııd. ;;ıı r n epsını e "'A c ı ı, 
Pılebiynt lı~ıp :raptı, Bazı ~im. onlarda ayrılık dei:'11. bir \"ahdet eckllde yapılmrurma b3..§lanmıtıtır. 
liık gazetclcrimi7.de imzalı. imza_ "'Özünüze rnrpu: rlem hicrnn 1 Yeni tevzlatta esas ancak 15·2·9U 1 

• • • 11 , ı ı ~ . '"'tın""t"' ı-rs-1 I ""'" '"'h,'let· 1,' tarihinden evvel fillen işliyen ve bu sı:ı: .. sı)nı ı, ı~ nı aı • 'il r1:0 t ma .. ıı. ,, ... - ... .,,..... .. ı... ,u 1 · • 
leler yazdı. Z ıılJl "r.uuı l<lıı.rc j..,. \ahdet, ilfuını dediğimiz o gctriin. ıııalıyetl ves:ılltle lsb~t ecleb.lcn tez • 
lerlnıle bulanclu. de\'iet t<'şltiliH ır- mcz elin J pt ığı ilıti7..azlarl değil, gAhlara pamuk lpllğı vcımcktir. 
ıla ~lıc;f.ı. H 'lba~unıı ~inip, kii-.e.,.iıı. ;,.ıtriisün 'e duyu[!ıın ilhrunile ifil.de Şimdiye kadar hn.lk s.-ı.ndığma. verı.. 
ıle rall5tıl:J. ltikifb ) sndıı;t g-lin. cı1ilml Ur. Ye im ifodc ustaca , e len pamuk lpl~ı tnmnmcn kcsilml§tlr. 
la de oldu. nou bir" ta.rıda ~'BIHlmışttr. Bu SUrt.'tle prunuk lpll/;i tevziatı ya}-

--0--

FaKır halka 

nunun ~in dl.)ebilirlz: niıcli N'r. Un da ~unu gösteri~·or l•i, 113.tli nız Uç koopcrnli!in ortnltlnnna inhisar 
dim blr "ismi cin"" tir ki ayııı N'ccUm'de, bir iki ~\itlC'r bir mı><rn t'ttlrilm~tır. Bu l :ooperatıncre ortak j 
•mhs.iyct lta.t ı ında t in:o. ·nemli, ııarç.'lslle bir atrnosı~herıı ynraunak oımıycınlıı.ra lcaUycn iplik \'Crllme -
1,amkteri..;iik , n.sıfl:ır J ı<oatan \'<' kudreti Yardır, Bu kudret çok Ü•. mektecllr. Halbul<I gimdıye ltadnr kc. 
J nnıtan bir jn.,nnıhr. 1 lindür. opcnıt!flerin ortaklarma verllC'n ıp • 

Parti na ıiye ve manalle 
ocakları tezkere verecek 
Sılmerbıınk ycrU maııa.r pnımrıerr • 

nm ıxısma, pazen. yUn 
0 
lpliği, pııtlıtltıı 

ve Amerikan bezi tcvzlatmrn tJWZiml 
ve halk& da t.c\•l'.lııt için vıuı.yette ya• 
ptlan toplantıda ittihaz edilen karar .. 
J:ır ticaret. ve iktisat veklUctııerlne 
bildlrU~Ur. Diğer taratta.n kararm 
tatbikatı için yerli mallar p::u:arlan 
mUdUrJU~ de SU?llerb:ı.n.k umtım mu. 
rlür1Uğ1.lnc bir rapor gönderml§tlr. 

Herkes fr.in ayn &J n tıir meYl~ct l'ruıaıı J apraJdnrnı, ha~"..a IJir IJğin ilçte ikisi lmdnr lplllt verilme!< -
olan bl~d'.< rnsıfl Jile mane\iyctl. lııı m;fyett, b ı.t mnnznmelcrin en leydi. 
ı iıı renk renk clhclcrini, hüner!('. h:ıriz n~<>fı dn, son zamanlarda yr. Her el tczgtı.hına ayda \"cıileccl{ IP-
1;ni gösteren niidi Nerlim, yıı.rntıJı., r.ılmnl;tıı olnn hirtnk1m ~iirlerclen lok mlkt.'lrı seldz paketi geçmiyec:ek-' 
itibarile lleŞ'ed('ın, ~ta.rett.en nıaiı.

1 
i.ıı.sbütün başka olu nı, <'oulenrlo - tır. Buns. muka.b ı her tczglUı yanur.. 

ı ıı t ı ir fılııi olmam:ıkh hc:raber, l a!'c fnzl yer verisidir. I d:ı elmde bulunan ma.'llııl koopcroUi'. 
ı e-men homen hlitim hnynt yolla • Efıcli lli edim, gördliğii, ) a~adı -:.ı ı re ı;-etı:ip firesini çıkardıktan BOnra 
rınd&, hayatın her "ahnsınclıı ac. lıadi .. clerl, \ fıkmlan siirlerlne ak - knydettlreccl{ ve ancak bıındıın sonra 
nu.ak, elem \'e m.'ltem 'l'l'eCck lınl. • "t kmeğe mU\ ffnk olmu:;;, faiiat lklnct partl lpliS'\ G>.nbllecckttr 
ler, \'nkalar göriir. 1 hıında habl~ de l.:ıhnrunıs, b:ınal. 

Bunun içlnılir ki O anaıı Ynv. Jn';!numıış, hu tarz siirlerde gıirti _ Vahraman 
raklar) dal;j slirlerin ('Oğu, Jıayaf. len nıticerrcl hl"5.iynh geveleyip n j 

tıın, yaşa.mcl,tan sikayet ed<'n 1 ı!ıırrnanııs, iiri~ttcn ıle ımıklacı. 
m ralarla doludur. Uirlerlo, l • ııı nu~t ır. 

. ' 
erıerzmıze 

~elıit J\nıt"'• '.l'nlınttur. J\) ın , c. 
'-İ, ::iütlyen, fa•,;eğlıı Jlişh.i, Zeynel 

~ J1 -.. IJ -ti na- J;e~ •. J<;S':ti ! tan bul, ı.;y Jıa hl; Oğlıı. 
~~ ıııa. Öğrt, '\:.nan Yaılr.ıl.tnr'ın cıı 

tıedilje 

Vakd 
_ .. _______ fTiizcl ilrlerfııdecdlr. 

~uulay şubeleri 

aaıı ete ge~ ti .Asnn Us, .Amer ika • Jııpon lıarbl

:ntn ne netloc \ Crebilcceğini tetktl{ 
etmektedir. l!u tıurlr, vaktJlc Ata.uı• 

klln b!.r AınerikclJ gn.zetec!y" vcrıU~t 
mWAkat.ta büyt4k bir A\TUP harbln 
Amerikamn ister istemez kan acnğ". 
m aöylemt,, Olmckla fikrinde ne l:ndar 
~ bet ettlğln1 tcbarOz ettirerek ~n • 
lnn aöylUyor: , 

"'Rm;wJt A'\:nı Wu-blnl aonılil.rlD'.ı1, 

Scln k o n ı; r e y o Jdn:ılamn. 

' ödiln!l 'erme kanununu J,ıı. 
hal ettfrdl. Fakat nlınan yangııı 
söndllnnc tedbiri ile felaketin U.. 
n .. set.emedi. İşte A\TUflB ha.rbj 
"İmdi Japonbrm taarruzu ile Yf!r 

t dünyayı da atc5e ,·erdi. • 
Harbin bugUnkii yeni flıasuı. 

ita meçhul kalan mUhlm bJr noktn 
~ rdır. Bv da R yadır. Japon~n 

t&bU c' • büyük ddyıınusa tama. 
ınen wu.tm bfr 'ıu:iyetıe gelmedi, 
Rusya nlcyhlncle hn.reket etmek i . 
temez. Rusynnın da "lmanyn De 
Avrup nğraşrl en .Japonya ıı-

yblnde u:ı::ak rkta. harp ru;-
1~ gelmer.. Fahat Uu ya 
ya ile lmrbe d \'MI edebil. 

iç fnglltcrc.ııin t"e bllhnssn 
ertkannı ili.h yardımını alma
m Dl'. fnstıtere \'c ~ 

bu yardımı yapahllmel.erf it 
de R yanın \:e !di cephclerlnl.e 

alm2191 ınzmı gelir. 
A ya bu iyette ne 

Oğluma OiHit, nıhnıetıi Ccııa, 
~ınbcWnin (Oğlulll!l ektuplar) 
m hatırlatıyor. Şu IM'~·ifde, Ziyıı 
ı•a-:a lıııtıru. geliyor: 

Hıcran ile, fıl:'ırn i!c başl>aşa 
k.:ı l!loa k. 

Dünya v::ır imis v:ı yok im.iş, yo-k 
ta!;amrzda: 

Hudt. tıarımır.d:ı. "a tanımızın bek!:l
ll~lnl yr.rıan kahraman ruıkerlerinılzc 
bu kışın da hediye knbul olunacaktır. 
Hc<lıyc ri top' tr.ak bılndr. ya.r'l•nıst• 
\'enler cemlye•f ne b!rl!ktc Kızılay ku., 
rumunun da çıılı~ması karnr altına. a. 

iitapt.:ı, 'ezin nıc<'buri~ eti ile lınmıııtır. 
)llpılını hatalar, lmsurl:ır, iınalc - ı .. tanbul ooı dl)"" hudutlu içindeki 11 
lcr de yok değil Hele, ~füel fürlc- 1 I\:ızılsy şubesi tıı.aliycte gcçm bulun 
ı:emfacle k8J1iılıj;ı \arken, hirt~mn rnnktnd1r. Hatkımwn lrnhnımnn crlt• 
g yri menus anı.ptn. \ c Mcın('e rimlze krşhlc hediye alınmak U7..erc 
kullnnıruıkta, h:ı.zı silrlcıin ı;U7.el. verecekleri pııra ICızılay ccnılyetinin 
lıklerini beltnlıyor. Nalefliten gibJ. l•rymelli makbuzlarllc, yeni olmak r 
Sonra, liU ımsrn.daki ''tak truunı" t!le verilecek çnmagır, yıin çorap, el • 
kclim~l ne kııdar '.iötii. dl\·cn ve kU;7."lk, lmr başlı~. yUn ke. 

Beşiğinin U>'k takı nnnesinm zak, yUn fıın!l.a. a,·cı yeıeı'i de aynl"' 
lcöftesi.ni ! yat makbuı.laril<:ı alınacaktır. 

l'ortrc·lcrin ~Jndc cidden gUzel_ Kızılay lstAnbul mUmessllliğtne ve 
Jeli var. llayntımızn. lmn mı hs.t.ı oııoolerlne veıilec<ılt para ve eşya h<'. 
-.:ılı iyetlerf (:f/.r. ~üzel \C J..omik ı;aplan cemiyetçe tutula.ak, toplana. 
tas\ir ooilmi5: Daynkçı bn..c;ı gibi. rnk pııratıırd:ın klmseye Uc::ret na • 
Bunlann bir lnsmmıı. bene.e, port. mile btr ~Y Terlhnlyecektır. Vatıuı • 
~e<!_en ziyade, hieh demek daha dl\Şlann l!il~ı elinde hududu bckllyen 
oı.;rndur. l ıcnhrıınıan mchmrıt.çlklcre bu llış he 

_ n~~ Nedim'hı. gUzC'I bir ç 1 diyeler tfbernıunda mılunaCl\ltlıır: 
ol'.glliu gibi hl~ i.'iyan, vak'sı., uı ~iphestzdir. 
hicivden ön'fü~ü bu eı>er, acab:ı. r. ----~---
deblyat to.rllünln malı olacak mı:" .. 1 
Bu hmu te bir BCY söylemek 511rn. ParU arupn 
hl~etinı kendimde göremiyorum. toplanı•o 
n ıınan y&prnkbr) h kındal<i J 
fikrimi, tmrin lftl ml'Sr&IJ hulftl!a 
cdlyomm: 

Kurak tDprağa ~milB tX<- d:ırn!ıı 

J.A'EDRl 

Aukam,, 9 (Telefonla) - MecliEI 
J1 rU gnıpu bugtın sa.at 15 t.e toplana• 
calttır. Toplantıda.. ba§vekil vekili Te. 
hıı.riciyc v •k1ll ŞUkrü Saraçoğlu -
nun beyanatta bulunM&ğt tahmin o-
1.ınmaktadlr. 

Yapılan tetkikat neUcesındc, bug\ln 
lstruıbulda mevcut yerıı mıı.ııar pa • 
zarla n ııu bcleri VS51ta31le ancak 1000 
ld§iyc tevziat yapıla.bileceği anla§ıl 
mI§trr. Bu suttUe Silnde 800 ~v)ıo!t 
re muCMcseler memur ve mllst.Ahdc
mi ile sair t:ılcrden halkdan 200 k~ ... 
ye t.evTJat ynptlacalttrr, Bu 200 kl9inin 
ma.hıı.Ileler!n fakir halkmdan olmrı.ları 
na tllkkat edilecek ve Parti nahiye ve 
semt ocs.kları idare heyetleri bunlan 
BCÇerck mcsuli.yeUeri altmd:ı b1r ter.. 
kere vereceklerdir. Ancak bu te.zKr .. 

relere istınııt derk basma, pazen pa • 
t:Skn, Amort!<ıuı be7..i \'c ytln ipliği tev 
z1a tı yapıJn.cs.ktır. 
Diğer halka tevziat için yerli mal • 

lar pnznrlart yeni tcvzıat merkc:ı:lerl 
lesi~ edecektir. 

ihtiw ar davalarile 
' alAkaU eşya 

--o---

Bedeli JBt rılara 
serbest kalabilecek 

DUn !Jclırlmtz.e gelen malümata gt• 
re. ınllll korunma kanununda yapıl -
makta olan yeni t.a.dlltı.t ile adliyeye 
intikal eocn ihUlttlr daYlllıın dolayı -
Bile yapılan lhtlkG.r cUrmiı mcıı-hulln• 
rile altı.kadar olan fl§;-a.nm -dll emanet 
dıılresindc beklemcsı usuıu knldırıl .. 
maktııdrr. 

Bu istisnai vaziyete şu scı..ıeble 11!
zum görOlmektcdlr. ~imdi ~c:-han;rl 
bir lbUkAr hMiecal adliyeye inUkal 
elliği takdirde lhUkAr mcv.zuu oıan 

mallıı.r da mlktnn nooıursu olsun 
Bdlt emanet dairesine gitmekte ve 
muhakemenin ncUccl~mcsln~ ka • 
dar orndn. kalmal:tadır. Bu suretle iki 
vazıyet basıl olmo.ktadır. 
curmnmetıhudun ynptlmasnıa öıır. 

yak olan tacir bu hareketlle meh da 

Blamamakt..ıl, piyu:uuıı §U dar :am'
nmda stoklnr böylece adli eme.net da• 

vcreocl<!. Görüuüte göre 
Sovyetler Birliği ktndi harp kal• 
nakJAn ile Al"lUUlyaya linl'l}ı uzun 
~ mtle3.dclcye devam edcml
YcoekF.e lnglIW. ,.c Amcrllt."lll eop
>.cslnc nt(ıdan ntıf:n Ir.:ısk 2'4. 

rurctilc lıaloor.ktrr." 

Yenı !)aboh tçi:ı~ı·~1ğ: ~I'oı; ~~r~ -.... E_D_E __ §_ı .... ~ .... e __ ....,H_~ .... s_s ____ ı __ !3_C? __ vı_.~--~--
ı..,1lakıamn oğulduyordu, baham da 
Ebe Ka.tina da beni tanıynmamı; • 
Lıırdı! •• Onlara !kendimi tanrtııma.z
dnn.. babam mcflüç eyağnu siirllk· 
liyc sUrükli.yc pis "e km'k kulplu 
bir f".ın<:anla kahve get;rdi, M~'!Jle • 
ğ:ini değiştiren ve acuze bir büyü. 
cliye benziyen Madam l{a.tina fııln 
baktı. Fakat .ben hl~blıini &nlıyn -
madnn •• Ecinnileı kovtığun."l bcn7.'. .. 
yen esrareng:z viraneden çWı.l1ken 
.biT.i gene ııcaip gülüşle ile tC""Şyi e. 
den hı.bama! Çnntam.dan çı1tardı -
ğmı :bir beş liralığı kimseye goo • 
termek :i.et,,emiyerdt avucuna. sı • 
k~.. Fnkat yanımdnki ika • 

Hilaoyl.n Clı.hlt Yalçın da. aynt mev• 
zııu ele nlmt§'tıı . Muharrir. "DUnya 
!ıArbl,. bsşlıklı lB.ZISmda t}5yle diyor: 

'' M Oth.I' bir « ü:Jya h!ırbl knrı: lfil11 • 

yn: Şlmd.l b.~ latada blr lıa)'At 

\'C me.ma.t mUcade!~i1" rt-'llılt oL!caj;-n;. 
Arz ldll'Cı51 fçiıı bu bir k\lçDk kı:ynn t
tir. Umnnd bir hcsaplnfmn '-uku::ı. 
ı;cliJ or '"O yen) bir dibya d-O~yl•r. 

1lk gck'll malurnut anısında. Allll3J>M 
Y: "' İhlyanm d3 Amerikn.ya harp 
ilAn cdooöhleruıdNl lınhııolunuJoordıı. 

mlaala mih .. W" dedetı rinl bU)• 
le bir şeye loMr otmaı. Bu.na mğmoo 
Alnn.nya ile l!alya n:unl olın vılkua 

ı;cleook bir .haroo kencWeri a.onk 
ıklaru tercih etml olıı.blllrler, 7~ı 

AmerDuınm dllitya Jı:u-hinc nıUd.'\bıık' .. 
:'li Ur.nlqark yohttıdan '\"Ukubulacakı 

toJuıı1n ohınuşordu. J ıh bUtiln dlln
) a harptcdlr. 
İlk ııetıoıw r Ur.akprktıı:kt harbin 

rw w7Ab btteoeğlne 4:ı.lr hJr~ tUdr 
\"tll'l!lmeZ. Harbe "l.ıynıı taratın pek 
ı.blJ olarak ~ mımı.tt.'lklyeUcr el • 
d<l etmesi bekleıMbllirdL Fakat bu mu .. 
\-aUaklyetlerln geçlcl olmıyncn+;nıı 

l.icıuıc 1ddb cderuc7 .. 

Uı.akgarlrta böyle bir l!IU"p 2Anll"f)"' 
dl Fa,ydua cb olauyo.caJit:ır. Japım .. 
ya gibi mUt.eerrız rııhlu, h.V1s co do;r. 
~ blr Askıır1 dnvlet mcvaıt 
~ t1~ rıılıat ;raoıı.nn • 
~ oJ•n•ı.Zftr Ur::o.qı....k me • 
aı:mıllyat.e. Ilı~ ırö~ bir 

ıltlh::.ptz. 1mdi bıı ~~ -a ıw.etf>ır \"11 • 

r11 şi;IT_ 

dm dcThal görmil~ü: 
Kapıdan çıkınca :PJd el:rni baJ;ına 

vurdu: • 
. - B::r b(Ş liralık ha? Bir beş 
lıraı.tıı .. YOOwa. sen peri padisahı • 
nı? oğlu ile mi evlendin, hen gör .. 
m.iyclf? .diye hayretini .,..zlivcm<.-
di. tr • 

- N c olur? ·dedim. ad:ımcağlZ..o'l. 
çok nc:d.mı ••• Bu h~le hiunet et. 
meğe çalın'Yor .. vn.rsın, sevinsin! .• 

- İyi ama .. bu parayla beym: 
toz alacn.k ! -dl)•c hata dö ~-ünü.yor .. 
du.. 

Viktva.r teyzenin üvin±n yakın. 
larmdn kadmda.n ayrdrlmı. O: 

- Bir m~klllün "lursa gel oo .. 
~e. yavrum •:liyc a.:rkrunt o~ 
Yoluna if.ttl. 

Be!1 d bng\lnk'.ı ~r tet'oQdli • 
fun s ııirlerime yükl~d41i buhran •. 
cinde e?Jle ('?.İ.lc ye-ni tuttuğum .,. 

4[ Yazan NEZiHE MUHıDDıN 
d'l.mın yohınu tuUmn. Ka.piyı ça -
ınr çatımız Vilttvar teyze d.ıı.ha st., 
cak. daha güler yüzle açtı. ve: 

- Bn.k odanı silip süpilrdüm. 
Yata,..~ yeni, tertemiz ~lar 
f'erdhn, güle güle otur ya\-ntm .11-
Yc beni d~"n!ca o<lııma götürdü. 
Her tnrııf tertemiz ve intiza.mlıy. 
dr. Şerefime Vikt\'ar teyze de saçr .. 
nr ba.'jt:ll düzelt.mi.<; sırtına da en j.. 

yi entar;sini gcÇirmişti. Hayatım -
füıki değiijiklik b!tdenbirc ruhum.. 
d.."l da. başka hisle uyand·rnuşt.L. 
Bana, y:ı1nu: bana ait olan bıı oda
ya ısmmışt.nn.. insnnla.ra V'C et.ra.. 
fnna ktu"ŞJ son derecede kayrt.sız 

'e bigfuıe olan ruhum eimdi hfuF. 
~ler derin tesirler b!rakıyor. beni 
uzun uzun dti.§ilnQürüyordu. Bal.K?. 
mm ihtiyı:..rlamış, 63.ka.t vücudu 
gözlerimin önünde sürüklene sü -
rfiklene dolaşıyordu_ :snuın ka.ba. 
ha.t!erine nı.ğmcn 011& a.c;yotd'om... 
Ba.bamt g6rllnce ~nberi 
mevcudiyetini uuuttuğum kilçük 
kıırdee:imi de Jıatlrbnustnn ... O ma 
sum 'e SC\"İmli y 'lll'DOOğ.L i · c 

senelerdenberi n lı bir özle~ du 
yuyorduın. Acaba ne haldeydi:: 
B !ki de ölmüş gitmişti?!.. Onn 
:ız cıncık verm~Um Annem 
mrhe>B, per.İ§an he.ıicese,· her &eYe 
lii.kayt doltı.']II'ken, minimini bcd • 
hah t knrocşlmi kucağımda. taşır 
durur, 8.('.ıkmca ona lir şeyler yc
dirmc:ıini gene ben dllşilııiirdüm. 
O da ne sevimli bir maska:rocrk:tı 
Ya. .• Kend:sine ba.ktığ m için ooy. 
nııma. sarılır, ben: tatlı tatlı öpeı. 
<li •• ama biraz kızdınnai;a gelme:-
di.. o .ıaıımn afacan nobran öfke • 
Elle yeni çıkııu§ ilci üç eli ini y&n3ik
Jruıma. ba.t.Irm&ğa çal.ışırdt .. karde. 
ı:iıni göreceğim gclm!Rti. Onu gör
mek istiô'ordum. Hattlı. mümkün o. 
tursa yaıı'lllA alrp büyütmek ist:· .. 
yordwn.. Şimdi kaç ya.5mdn olmuş 
t.u ?.. E'ğcr YB.§IYorsa tam on bir 
y~·ıcl.mlş ols.ca.ttı. ~: 

- Efer YA.f!y'O?'e&? 
Diye d~d!lkÇe ~eii;m.e bir 

sm çöküşorda. Ben bu d~ncc1t~ 
le dalnll, durur"kC.11, Vikt:rar teyze 
bana ilik- finoon lrohve geiinti: 

i tikar 
davaları 
~ 

a71'1 b r ma 
salon talı 

1 Bugünden itibaren ihtikar işle. 
rine baltan asliye ikinci CC?.a 

1 
mah:kemesi iki ayrı salonda ça
lışmaktadır. 

f 
Bunıın sebebi ihtikii.r davaları. 

nin münhnsıran ruıliyc 2 nci ceza 
mahkemesine verilmesi ve ihti
kar hadiseleri yüzünden diğer 
da.valann acele görülememesidir. 
Bunun Uzerine müddeiumumilik
çe bu tedbir düı;ünülmü.~ ve As
liye dördüncü ceza mahkemesi 
kalemi asliye ikinci çeza mahke
mesine tahsis edilmiştir.Buı::-Un 
den itibaren asliye ikinci ceza 

mahkemesinin eski salonunda 
hıi.kim Kemnl Aşkın sadece ihti
kar da.valarııun duruşmasını ya
pacak. diğer mahkeme salonunda 
tam sa.lithi}oetli 3 iincü sulh ('eza 
hakimi !\lünip Bayraktar abldi.
ını umumiyeye tahl dnvalan gö
recektir. 

Koyun e i 
narhtarı aşağı 

satıhyor 
ywan g Hşl 
lazlalaş ı 

.\nkxmı. rod~ cn;unuıı 5Ur SS!'1 

ncab:ı. clinlfyor mo nnoz! nen b 
le hir saatin olduğunu bjliyord11 

falm.t nçıp dinlemek t&luna gel 
~onlu. ÇüokU pek ı::üul otıu:ıdıl 
ı.Hr1e bac;nn ho~ değildir. '/.;. 
siir dr.nlhm nesneyi ya ı;,ok gii 
~ ıızmalı yahut hiç yaı:ınıunsfl• 
Çok gü:r,cl olurs:ı ç.cllltlr ,·e ıı 
'erir: olma;-ı;;a giilünı;Ulr. Zlı1 
sijzlcrj dosdoğnı 'e kot?O':'tu":uO 
~··i nu\lemelt ' t'ken ıhwul d 
belek ahengine 11) dunnn~ nı~ 
sm.hr. 

Gercnlerclc biri! i "Kara oğll 
c ım bir destan okullu; o ı.:ıdar 
huk ol.udu ki kelimelerin Y~ 
t :rJa.."ını nnhyıınıailım. Hele • 
de hlitün kelimelerin, hıı.tt!ı bf 
ferin hnkktnı \"ermek lc:ıp ce1 
-:arkı olsıı. birtakım uzaunıı.1 r 
~e\'elcmelcr yüzünden nnlnaıltıl' 
bilir. Hem de !'Unıda lnı~ 
ık giirdilğiimiiz., olmmu<; oldll 

muz 'jilrlrr okunuyor. Bütün 1 
kiycye, hattf, bütün dünyayıı lıl 
eden bir şlir sn.atinde şatrJcrif11 
en son, hnttil hen Uz hl~bir ~ e 
ııeşr~lllmemiş ~Hrleriııl ol;tJ.11 
mliml·ün değil midir? ı.rayıı 0 

leren pok ~izci ve mf:}ttep Jdl 
l11ruuı. kadar ynyılmanu;ı; buıuı 
l'ln ~ tlaştımıalc elbet mUınkt10 

munı.fıktır. 

Yalnız r.ıdyod değil, cwıeri' 
Fln, uınnmi alonl:ımııızm d1' tı 
~lir "Wlti olS!l. fcncı mıdır? ~I 
ısiirden b:ıhsetmek ı;ülUDç - fı 
yor. l\lodailan, ihtikardan, fı 
kar gt>tircn i. lerdcn konu~ 
hn tath geliyor. Yilh-sek ,·e 
b:ır < !) nllc-lcrde poker f.ı.l(llll 

lsLoı.tbulda kasaplık hnyva.nla top • ~bah?anı kadar ürüyor. Bir ' 
tan ve pernkC!lde et narhm on ku •

1

1 rattan -.a~t!:!IZ 1.ınallılnr ı;Unde 
nış .zam ya.pılma.<n Uz.erlnc birdenbire on knnııs iı:i11 cla.ml:ı damb ~ 
uehrlmizt' uzun müddettenberl görOJ. ken, ımrı;~:uurl•cn o nıss:,J.1 
memtş şekil® knsaplık bıı.Y"an a.kmı 1 lm beş 'mnı ,13l'Jll Wı bUe elli 
baŞ.amıştır. Gelıtn habere göre Kanı- :yor; tcnezı;UI edilmiyor. ~\CI 
deııh: ıı:ıh.11 llnuuııo.rmcla bilhassıı Trıtb en büyük sclılrlcrlmiz.hı t;!IC 
zond mtlhlm miktarda koyun vardır. alonun(la :ıra sırn bir sn.ast 
'MUllakalflt vektı.letl de son gtlnlcrdc \BSI ~n sıuıtJer \-ardtr! ()n (JC 
lstruıbula l:.ıu;aplık hnyvan nakliyatı zunetı :ısırda J<'nuı ıa bu dtıtf: 
için t'IU'Jn. miktarda.. vagon tnhsıs et • pek ileri gitmişti. ı:ılonlıınnd.D 
tiğindoo bUhnssa kıırn voluyla mUva. blynt Ye sanat bııhislcri i;;i11 
redat art.mıştır. çok !'!anıı.t adamlarını t<lııfnyıı~A 

Ş&yanı hayrettir ki toptancı kruıap 1 r 'c zarif kadınlar ,·ar ki 57 

!Ar fimdl koyun etini ruı.rkm yUkscı • bu yüzden tnrihe ebedi oıa.ı-aJ; l 
m nden evvel na.rk harici olarnk ml,.ler<lir. Umumi yerlerin. ~ 
aattıklan tiynttan daha ajağl flyaua lnrm dn böyle tophuıtılara 6'! 
l!lltınakt.ndtrıar. Çünlrt\ narkm yük • oldu! hın r.olitu. ' 
IK'lmesi ile bmabcr mUvıırcd:ıtm. ço • Şimdi füıümıle bir tablo 
~alması H çok balık ç:kmast fiynt Coml'tii.f<'nmC'.aise tiynt,r1 
Jl\n d urmOıJtilr. ''l'OJ er" ninl gö erlJ·or. 

AIAkndo.r kaı;.-ıplar mUvn.rcd:ıtm böy ~ ııymıs. Or ;va dar uzunm bi1 
le deva.mı takdirinde blçblr mkmtı ve Nı konmu~ l\fa,cmnm sağ ,·e . 

nal.; 1mlluklar:ı dC\Tin edıb flyatlnl' zam tehlikesi olmadan gele• 
ceü ilkhnbıu-n kadu fiyatların devam edoofyntl:ı alliktılı kaılınlnrlle 
edl•bileccj'.!ıni muh~ kkak görmekte • kekleri otunnu.ln.r. Ilmıl:trıll ı 
dlrlcr. Yalnız kfurnnusan! onlarında smcla J\lex:ımlre Dm-nl Chllt

4 

hrfaod en <'ok göze ~arpQ-or 
havıuar dolnymile kasaplık hayvan gr. lkincisi b.'\Cak barok Ü tilne 11~ 
lifinin Ura..z. a:ı:almuı tab!l gôrOl • blr elini ~I dizin.. d11'~rinl r,ol 
mcktedlr. ..... b , 

ne 'C ceketinin dugnıe"'J ~ 
lroo nde öıU bir hale gelmektedir. Gr- 1mymıış, din•rJik duruyor. ı•rofi. 
ien malilmatıı. göre knnundn tadilı\.t ı lıar Ye güzeldir; ol0undıır. hlP 
yarıiTnak Uzel'c hazırlanan projccle 11i ldşitlcn otuz · ih-L~i aynı.ti 
mal yerine malın bedı-llnln adli emıı. Rnnlıın ıırnsımfa heııüı; yt11'111 

Mt da!rcelnı- yatınlnıası ve suç de • yaşında ancak görünen J11ı;ıl 
mı <>lan maim da tı('rbcstçe piyıı.sayıı. ,.e a~"'Jr başlı Vlctor Jlugo d~~ 
<"tku rılmuı Ul!Ulil muv:ıfı ı;-.ırUlmiiş • Mnsa lıa. ınıfa sısl;a \'O ol 
lür. yaşh görünen Andricn.".,oın ofıl 

(;11 eseri dinlemiyor; klmbilif ı 
ı:i hnlya fı.lemlnde Jınngi :reııi 
ı•in ~s 'e rengini ılerlerneWLI 11 

- Şokerli pişirmiş -1iYc tc~iyi ı;uldUr! AlcŞandrc Dwnas dş' 
önU.me koydu. Alqjlım yemeğ"ini o. l 
oııf,a \.'llrtlııım •. bu goceUk kusura tir; Ifugonun ~smda, JmP' 
00 nnı<In., du" ra dayanmıı< kol~ 

lcrnaz.s:n artık .. • yarından sonra kn.vu,.tumın."'·, koltu~..:;... aıtt 
her i§i yolunn ltoynnz. İstersen 11 tt04

" ~ 
karşım"'U'IJ:ı. ~Jk b'r lokanta var lıUyilcek bir kitap bulund ~ 
c•mdan yemin.. arzu cde.n:.eıı ben Rngo'~nn ~lan dilmdll:ı:, JJ 
:;ana yiy cek t.ed3rik ed . h ononkı kmreılt "e ltaOO.nk. •• 
.~ ı..~ .. ~"- g'd rse :. J er m .• l a~ llütün edebi ee.rQJıı.ninr, 
.,-. ·~ ı e oy e yapa ım . m lekl d,..,. frd' 

Y .... lcri . e er on vduzuncu ~ 
- eme.... m..ı :sen tedarik c • tlrdi :\ but ol •unla ·tı NlÇiıl 

denen daha ~nun olurum Vikt 1 fi<>rnnİııra bn tııbloyn • ~ftStP 
var tcy:te -'.icdiır. "bunun jı:~n!" deme}~ .kiıfi<Jjr. 

Çrbrdnn, Jtendisinc iki a)•lık c- ofll 
da ki.nısı on bes lira ile gene iki Kadırcon ~ 
aylık yiyecek para..o:u otnz lira wr- ı-----------
dim. -

İhtiyar kadın kırk beş lirayı bir Maarifte t yinler 
arada ~vuoondn. görüne~ Pek sc • Ada.na lsmet !nönU Kız ~ 
\-\Jıdj.; tfi - d f3tlY" 

-- llı:i a•.ri-. ...,., lkı· .......... verme - su ıuU ürü .Ali Ya\'tt tıd 
JUU ... • ....u.o - Kız Teknik Öğretim §Ube ıı> _ı.-

miştim -:ı~ ... QOk venlin yavrum lüğUne, Yüksek Millıen~~ 
anın. bmtada.n Jmbul ediyorum.. ev öğretmenlerinden Na.mi :;eı1 
AAhitrine iki ayhğı verirsem rahat o;!lu aynı okulun müdür JJl11~1 
cd~eğim. ligine, Muzaffer Yasar !'Je::ıı1 - Evin aıylığı kaç lira Viktvar ve Telmik öğretim makiDf 
teyze?' hendisiiğine. Tahir Tul{. ~ 

- On iki buçuk lira evliı.clmı.. A.Sk, Orhan Alnar MahrilU C 
ç.ıık para değil ama, bugünlerde len, Muhittin Güreİ, Hasall t 
iı;Jer ~t g:,byor da sıkılıyordum. ses. Sezn.i Ergüç, Mesleki '1t',., 
Şfildl.r A Ll3hıı fmdadnna Seni gön.. nik öğretim yapı işleri nıild~ 
<lerdi.. j i:rit yüksek mimarlığına. M: 

- Hiç 3dmsc.n yok mu Viktva.r fik Erdal .Mesleki ve rekı;_ıl~ 
t~'ıe? j retim yapı işleri müdür!~ ts 

E'8;lmce8rz g6z1elin1 Y'J:bn k'a!. at y(lksek mllherxlisUğuıe 
Oıra.ra.k: edı1mi§lerdir. 

- A.llahta:n baŞlca kimsem yo1t' ı --~ı.---
-div~ nunldmtd1. SeD de galiba be-- Altın 27 lira 
r.im ı;:-1 • in değil mi? d 

f!Jevcmıı 'VaT) JJtn bt. altının 1'.iyatı 27 J'ı3Y ' 

I 
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~ - llABF..B l'~ l'OSTASJ,. . 9 ttmCANt1N - 1941: ' 

lı=~~~dan.ı SONL_· H~, . HF:-"'~I ./~ 
Malezya.nm şimalinde Kota.- - ..-6 - • :mc'., 

1 

~. 
/N_.,ı:·~.:·',,···~ -· : .,,. . . , . .. ,.,..,.. I . . ~ 

, ' .. , bahru civartnda devam eden te 1 

mizleme amelivatı neticesinde 
Amdolu tdar.sının ı.erdii'ii Jwbrr Cenubi Ta)lantia iki yere asker Buzvelt harp kara-ı Mtlblet •arın ak•am bittiği halde 

lıııre Qôre diinya oo::Mıettne bllliıs cikarildığ-1 anlaşılmıştır. Üç İn- ~ -r A giliz tayyaresi öönmemiştir. E'L"ll imzaladı H • • 1; t b 
merika ve te~~~ umumr karargahının ''lıe"o.Aı"ı·es(B.~ş(taA.rAaf.ı)l~~ı:::. en uz Keres e eyan-

A t 1 Filipin adalarına yapılan fa_ ., " 

EN SON 
DAKJKA • vus ra ya aITuzhmia. lba üzerinde '10, JB~po·len~i~r.~ı:::ıkh'l.akclk!:İ.Snıi"~~;pn3:: name s 1. ver 

1
., m e d 

1
• ' 

Glarkficld ürerindc 50 di.ı~ı'V)aı• ... Uö " 

Japonyaya tav,aresi dilşürülmü!]tür. lki resmi teblıgat .neticesinde, Arjan- Mısır Japonya ile 
. .J:tı>00 tayyare3i kaymtır. tin hariciye IU'\Zlrlığı, Birle~ik A. " miinasebe'"lerini ket\İ 

h 
• • - Teslim olan Amerikan me:ınanrn. tamamiyeti ve Mldmi - JUID 8kş811181 kadar b8J8Dl23D10 V8f Dll• Kııhlr<', 9 (.l.A.> - :Mısır, Ja· arp ilan M'"/ • yetı :llC~hınc vukubulan tnarruzu. •• t t lr omıı ile clip'omatik mün~ebetle· 

u rez;esı Arj111tın .~.Uk.fımetinin. kayıt ve i .. 

1 

J8D a8r81 8 8C leri C9Zal8!!dl!'ll8C8IE ı :n: kl>'_,m1·. t1·r. ?.4"~rda oturan Ja. 
~ ~ Birleşik Amerikanın Asra f•. t - A tin t r .... ~ 

e·c· c' i c.er Joc:u kumandanı aTjr:ı.l llart Pei- ~~re. ettit:.~ ve b!'Jla.D Iaira m- Milli korunma kanununun 31 inci lunan kereste! rın mll.tır.r ebat Vt' v. ] ı r, t ı·k" cdilece,!{ ,-eyahut 

l 
uun ımza • ..w.ım~ u unıı.n nvana. maddesinin 2 inci fıkra.sına. uyul.ırak eafı ,,azıı:ı. ..... kb B h ta 1 h ne" <' ~rı ak ve mali nD3 <' 

pin~· de ba.lıı iye silah~ndaz c'!"ın_ b . • h k • .. ..... r. u u u ' ,a .. 1 
Bombalanan Aınerikan üale.. dan mürekkep küc:iık bır mtifrı.:- ~i.ı..rııı;cs~e m~r~. l~~ • İstanbul ve .Ankarada kereme Uca.retl rar, blr'.ııclklnurıd nc~rcdılmı t r. Bu 1 .1.onu'11 u. . 
ıi - Singapur da bombalan.. zenin teslim olmak mecburiye. '!. 1 ~ a t~. • ,.~ 11 1 

a.e u m • ııe iştigal eden hakJJd ve hUkml her tarihten itib:ırerı hUk~et iter t ı • Yeni Zdanda harp ilan ettı 
d J 

tmde kaldığını bcvan etmiştir, ~ındhcn mbulte\cdlh~. duru.mı . )hıtı:I • ' fFÜl!lll elinde bulunan çıralı ve çıra.. re elkoymuş olduğundnn cll rlnd k - 'r• !n,;toıı, !J (A. \.) -Yenı zetan-
ı - apon paraıütçÜ:eri - d il l ı;a azır u un ubunu <ı ç1;re ı . aız, r,nm ve. köknar kereateıertn mlk , J .. .. ı ln l-' tir J on b k" . . V.ırf Gambotu' a te" m o mtt~. d · 

1 
,,...... • reste bulunduıa.nıar. mallarım b:!l~:.a . p '1,.ay •• rp c uu· • 

ap atve ılının beyanatı tur Amiral Hart a<.lctce ezici •rınışt r.. . . ı ta.ruıı blrer beyanname Ue vıııı.yete blr ele satamıyc.cakıardır. Anca<, be. •·:ır. ·ıh ador 9 ( \ \ ) - S -
- Ruzvelt ve Çörril de bı'rer ku•;.·etlerc kaı""t }roymıının 11··,. Ar;ıantin,. B!rl-.~ık Am~nkBayı bildlrmcıto mecbur tutuldukları ma • yamıamelcrl tevdi l<'ın verlırn nılıh'r• .;a·v~J~r· ~ümı:urre; ;· . k"ngreıı.in 

• :r y ~ "" muhanp t.cl.8kkı etm.ıy!"CckUr. l - -. <, •. -.-• • t-
~uk söylediler - Şark ve zumsuzluğunu ~tıı:t.'Tliştir. nn ntılc'-'lı Arjıuılin mutat blta .. ı ı:nndur. • ı tin bltti~l ya.nnd"'n itibaren ıv gUn UtS\ ıh 1 Jrmonyny ha p n e 

L b h 1 
. d J b ıvek I b t e " • • 1 Bu hususta rıkan karar allkadar Mr! d hUkü tc t i t 

t ya cep e erın e harekat apon a 1 '•" eyana ı rnflık beyanında bulunmıyacaktır. . " • m a • m<! Je sa ın n ınmnllıöı n r. Lib~·a ve şark cephesindeki ı .Başyekil .general Tojo, .Japon Sin"DllUr 9 (A.A.) - B.B.C: 1 lara bildirildiği halde henUz §(!hrimlz- takd!rcro satış serb" t l:>ıı-nl,ıla.cn!ct•r. 1 H.l\nnn, 9 {.\ •. \.) - Ka ine, Ja. 
harekat devam ederken gözler mıl~etıne hıtabe~ radyo. ıle ncs. Sin:apu/ diln 3 defo tayyure hü den blr tek beyanname ~rildiğl bile Sntm aımat::ılt lt"r<! teıc::'ln ı '1 r tı por..yn;rn derirni harp il:.n c.dill'llC

5 

uzak fi(ırka uönmü.-, bulunuvor rec;Jil:n bey&mhında ıwvle de- umu~a uğre."Tl'P.tır l<arıı<Ll\ Kota. görWmeml§Ur. Halbuki bu lş fç!.n ve- yntmı, fiyııt l>l' r:ı .o. k ml.j onl rı kal'1\l'Im verm .;t!r. . 
Japon~ a İngiliz ve h . ..ı..nadaruıi mı;ftı~: . . i:ınhru mıntnl"a~md~ ve tayyare ıilen mühlet yarm akşam 1ıaat 17 de tnyln cücccktir. Midvay ad~lnrı işgal edildı 
harp . ilanından sonrn dün de Bırl~~ Amm·ıkv Japon~. 3 - m~ydant bölrresinde h.'lrcket dO\ anı bitecektir. MUhlet blttll;'l halde be • .ı ~ Tokyo 9 ~.A.) lmpnratorlll \ 
Amerika harp ilin ~tmi~tir ~~ya, htCblr zaman kabul Cdl}C. ediyor. " yanrtame vermfyeııler CCZala.ndmla • aponya & ll!pln kU\"Vetl<rl umumi knrarg-ılhl bl!d rl "' 

• Amerika mtimes«ıl!cr Jne~lisi nı~.'-"Cek teklifi r rapm1~t~r. i\~"· :Singnpur, 9 (A.A.) - Dün saat caktır. adal~l".4ft2 8Sk81' yor: 
bir re'.f kar::n · 8 r ... ·yle Ja%rı. se . J~P'Jn kuvve.tıer•!11ll _9 n. 17,SO da neşredilen bir tebliğde de· Verilecek beyannamelerde eJdo bu• Jnpon deniz blrllkl i dUn öğ!ed 

11 

yaya harp ilanına K2.rar vermış- <lt>n <-ek•lmesı. Nankın Cin hukfı- nili:Yor ltj: Vunan"stana gönder·ı çıkardı sonra M :iva·· (\ lahrmı i .. gat etıD • 
tir. Ayan mec~ .! J...-ar •• n tıılm.ama~~I \'(} ni1~a,:ct lfotabalını t&.yy:ıre meydanı lx.ı! 1 1 en (Ba. .. tarafı 1 incide) !er, tayJ re m yd nla.ın•" mahf\llt 
il 82 reyle bu kn.,.art .kabul et- ır ıphhnı fstc.mıştır. gesinde karı.,ık muharebeler devau: ' koliler Dün nk§am. Maıııl:ı'ya yeni d poıannı mm·.:ıfcatrtv t b mbal• .. 
ll!İ§tir. <lün do Avt! lralva beye. Eıır J ya bu .• tekh11 ri ka .. etm.ektedir. . ı (Ba.; tarafı l lndde) ha.va hücumları )apılmhtn·. roIIJla~dır. Japrı 1 r tar fındnn hlı; z•-
ti, Hondar...., Kostnrııı ~a Ja bul etmm ~savdı ıtiban ort.-ıd n ~ıalezyanın f;!t.mal batl5mdruu dt. dık halinde otllllları Pire Umanınn, Yüzden faz.la. öhi Y~ yarP.lı vı:ır. yi:ıt }O tur 
ponyaya harp ilan etn1iBtir • kalkacak ve Japon imparatorlu· miryolu ilzerlnde Sunge1.l1atam şi~ • hubub::ı.tr Pıreye yakın Scnjorj limanı.. d!r. l tıa u{. smda <la 120 ye ya_ Japonyaya tayyare hücuırttl 

Havana Y<". !\1eksi.h'"Ul1İn da bu ~1 11 ~evı;ı·~iveti tam bir teh. cictle bombalanmı;ztır. • nıı. bo§alt:maktadtr. Şimdiye kadar km ölü ve )aralı buluı maktadır. yapılmadı 
buausta. bu;;iınlerde kıı'rar ver- lıkeye gırmış olacaktı. :siııgııpur, 9 (A.A .. ~ - lngıllz .hıı. I Kurtuluşun gBnderdlğl yiyecek muh • N evyork, 9 ( A.A.) - B.B .O: l 'l'ok~ o, o ( \. \.) - Tııy)ar kar!l" 
meleri muhtemeldir J<ıponya, iheseıiy"'te ba!'ika acı- \•ıı kııvvelll'rinın. dll61llAn na:kli{·e tnç ve işsiz ywıaniıJara :rıllfus başına Japonlar Pasifikteki Avu..-traly;ı kovm kumand:ınıı·ı bildiri ·o .. • 
Diğer tara!t:ın Styarrı. Japon_ Iar tattırmaktıı.rı ka~rnmak. ~e v2.Sl1.alarrru!. ve karaya çikarmaga dağıtılırken bu usullln mahzurları gö adalarına. hticum etmi. !erdir Bu J ponyn Uzcrlnrl ı;lmdlv ıcadıtr 

yaya mukavemetten ~azgerıniş• barı.şı muhaıa7.a cdehılmel: ı~rn teşebbUs eden krtalara katJjı g_e. 1 rUlmll§ttir. Bu safer bunlar yetlmhıı- :ıdıılar zen~in fo fat · m1.d~nle- hl •bir tnvv re ı;özUkm ~ştır 
Japonya ile anlaşmıştır Tapo~ büyük tm.!>1r göstermlstir. · nLc; ölçüd ombardım:'n yapı :.:Lga ııo ve hastanelerde pi§lr1Up Bicak çor rıyl~ nw,..b.ıl'dur. Şanghay istasyonları 
askerleri Siyanvt ı ı..re<'eb t't;~.<- Ba$'ekıl ~en.erat T?~). 1~r:rı .:levanı etti"i. bir tebliğde bildlıil- ba halinde dağıtııınıığa b~lanmıştır. Vi8i, 9 ( A.A.) - O. I'. J: Ja. 
lerdir. Jam:tlar Siyamın cenu tahakkuk ettırmek \Cm bbtun maktedir ı k'~ pon tayyareleri bu gece Filipin za9tedildi 
&..--~- bjr;koro trt-rateJ'ı"k n""-" • J .. nnn Jill·n~nin Yatan~erli.. • Bu yemekten 250 bin <;il faydalan • s 1 9 ( ~ A ) '"'t f 111\WJUa '' -ıt vn- n .. ,~ cw_ ,,_. • ..:ıncra >ur s• (AA) Uzak.,nrk 1 •- . ....n.. adasında Manilla limanına, Mac • ıng ı'ly, ı. • - ~ n.ı nı. 
k .. -~ roıkrnı"'lardrr .ı:.:ne mür:l"'""t. !talya ve Alman. "" .. J • ' • • - -s- mo.kta ve sıra flo b.u t>Y" nohut erte o • l __,,,rı .-... .7 ... ~ -. F-' ~... ı..n"ku~n..,..:ıAnlıgıw tebliğ-1'· 1 ık v l • J{inley üssüne, bava meydanına. -vnn~haydAkı n;.~"i!iz ve An~·· 

U ... 1. ~"r ~ ı..a...,:lta•t ıı ........ ,. ya r'ı._ olan ı"ttifa":hn ve 'foll"U· """" ~~~ . si gUn !asuıye, bal esa r ylye<:clt 1 . t l J 1 t tıı· ~ ""° ıu • .., h .......... - n: "' Pav:ı.rtesl samı:ht saat 130 sula b telsiz istasyonuna hücum etmi.. n ıs nsyon arı. a.pOn ar " 
_,in"""' J... n t"vvar·"lcn· d•••ı ko ı. • n YO Japonya ~raıo:ıı da. . ' . • \•crilmektedlr. Bundan :l§ka hergUn f.Jnd"n ı·ı::.,.al <'d"ıl.mı·ştır· • Bu ı··•"'~ 
f!'iÇ.< "" - a,,.J '- _.. l":ı'lda ha.-n <t'emilen refııkatindA Umb }erdir. !\falaka yarmıadasında. "" ~ öğleden sonra ı..i.kon av ;da iyı rnfin-.:ı'*.'bell~rclon avrıc · · . ., ~ . . ~ 14 bin çocuğa da. ye aneıerdo yu. yolar, Japon c1ı iyle ncsrırııt 
ı.--rikan o ... ""Unun un1·untka. n~ ... t lbe,..·an <.>tm;F- talrriben 5 ~caret.gemısı, Kata-· murta, fasulye, JAkerda yctdiriimek. mul\ha.z:be öcvam ediyor. "·aolamı '" .. dır .n.uıc • , • - J b h.ru i ı nd h lantan :rrmag· fanılla sularında Amerika •J< ..,_. 

rargclhmı buı uğu yerı it'omba- Çörçilin nutku a :ıgwznu ·;ı:,; ..... :,ar\e harp gemi tcçllr. nakliye gemisi babrılmıstır. 350 ...... s .1·.1Ja· mda 
lamışbr, Bundan b,,.,,ı,, .. Fili"nin n·· Ç r "l k ası • .....,, ..... :]'& Yuna.nlırt.anda Pire ve Atlnn. gibi k _ _ ~ .,. da -ı~. ~;o çı av~~ ~:nar rık-: !erinin himııyesi altında karaya a&. bilyülc §ehirlerde bir okka ekmek soo ·işi boğulmustur. 
adalarına ilti defa, Manitaya bir i.U"-~ıa't' arasm~a 'JJ r u ker cık&rmnğa lba~Il'\lardır Manılla. 9 ( A.A.J - Resmi J k 1 1 
defa hücum etmi1'1erdir Profild sövliyerek demiştir ki: 1 • 1 tlru.hmfy, )"tLlli •

00 kU?'U§lur. Fakal bir ordu }la.beri, Jl!ponlnnn Fi_ aoon ıta ar 
hava üssünde 200 k.i§i 3·a.""alan 1 Biz elim.imen p:eleni Y• C"' 1 mtalarDll17., dPrhnl nteş açmış bu p:ıra da \"erilse bir okkıı. ekmekte- !ipine' yaptıkiarı oon akm neti- • 
mıştır. v •• a.u adasının bombar:' ğız. Bütiln fenalıkların kök:.i o- ve bfö.Lnrc k:ırıı.d:ı., hassaten Ka • tla.rHd mUmkUn değildir. Halka. ııır ccsmde ııo dan fazla yaralı \c ı·ıerlı'yor 
dmıam neticesinde sa;fat 3000 lan mantıksız i\ltirru:;ın yok e 11ıb3.~~. t.ayynre meydanı yaknıı.c· gllnde 30 dırhem yani 93 gram ekmek ölü b~hmduğunu biki.irrr.ektedir. 
Jrigidir. Bunların yarısmı <>.tiler dilmesi Jhımdır. V:::zifcmiz her· d~. ~ıdaı t'::uı>ış;malar inkiM..f et • \"tırilme.ktedlr. 
te§ki} et:ne-tctedir. Japon fayya. halde çetin olacak ve uzu~ süre· mıştn-. . Buradan gönderilen koıner K:oz.ı'., s t t bl'...., • Taylan iizerine yürüme)'4 
relcrı Sıngapura da hücum et.. eıektir. Davamızın haklılıgmdnn. D1ı knrıştk ve miişkill mUsnde ~ komitesi to.ratındaD sahiplerine mak- ovye e ıgı çalıtan lngiliz kuvvetleri 
~~i~. Bur~n 60 kiı?i ölmi1'J, kudretimizjn. ve azmimizin ~i~a- m~ler. c~n~smda, T?~~ur -W:k:ıe buz mukabillndo verilmekte, bu mak 1 püskürtüldü • 
l3t> kışı de agır yaralanmıştır. yetinden ~phe ct.memelıyız. Hındlı bırlık yarnrl1i[ gostcrnuş.tır. buzlar toplanıp Kısllay munıbhasıa.. )~~~kou, 9 (:\ •. \.) - Bovvet \"I ı. D (A...\.J - Bıı,ııgok akl J-

~faniladan ~len b"r habere Dünya nüfusunun beşte dördıl 'MütealW>en, onlarca mil daha rma Lesllm edilmektedir. Koll do.ğıtıl tebhgı: • . pon scfarctbanesi tarafından tcblll e-
g?re. Jaıxm paı~:ıütçüleri Fili_ ! bizimle beraberdir. 1'.lc;kiden u;ı- cenupta., on kı:ıda.r ticaret geml!ö.t maya :ba§lanmıı.m TUrkiyede yakın ak · 8 llkknn~n~n kıtalarımır., b:ltun ll!ldiğine göre, Japo:ı kıtal:ıı ı P 
pın a~alarm:ı ınmıslerdir, ğlmız yanıyordu şimdi pnılayor. daha gôzükmİ.ıfitür. lngilız ha'.'a ı.ı.balan bulunanlar &n:mnda bilyUk cephelerde dti~~n?la ~P11il??~lar Tayland üzerıne yürUnıek il!Uyı.>n f1I" 
Rumı teblığler 1 Istf.lı:balde bütün top~larcla ve ımvvctlerine mensup bomba tayyn UmlUer doğumıU§tur. Bunlar her gtın d~r. G~rp CC}>he~:nın nı~tenddıt kc~ glllz kuvv tıcrtnl pUskUrtmll§lerdlf 

Japon imparatorluk umum~ ı>arlayan bır mk O·\ releri, açıktaki gemilere, oy 1! ığm. blr çolt mektuplar yazarak, ne lrodar sımlennde bırl!itlcr mız. mukabil Londrn, 9 (A.A.) - Slngn.putd'
11 

karar,g8.hı bildiriyor: 1 • ı . da hücumlar yapınıslardrr. Şafak tabuk ve ne kad&ı" çok yiyecek yolla.. Uuu'r•ız..-ı geı;~ı~ Alm~r:ı, insan alına.'1 en son haı,crc göre JaJ>Oll1" 
J pon kuv\'etll'ri Hongkong Jııgtltz Ruzveltin nutku eökerken iki bilyUk gemiye isaıbet mak mümkünse gönderilmesini ı.ııte • ve_ mal~ece ngır z yuıt verdlr • 1 Malnya. ııo Taylandı blriblrinc Nil -

~Uno Jte.rıı bir taarnız hareketbıe Ruzv~t te 500 keFıneli1< lı"r \aJd olm~ııı ve bunlar tutu~turul .. ınektcdirler. ~ı~:: d 4 vn!l dar geçldl kesrocğ..- uıtrııııma1't • 
~~ı:nı,şlardır. D'tcr Japon ntz ve nutuk eüylt>mic.ı o da .,;;,_le de- mu tur Diğer taraftan, YunanLBtanda va • ı:nıuı a l Alman tnyya • dırlar . 

• ,. -r-.1 • " ~i tıı.lmn edi!m · tl B' l l ta 
b.ra kuvvcUerl .Mnlaka yarımada.it. m.iş'lir: Glln ağanrken müteaddit bomba km akrabaları bulunanlar, Türklyede vare kn b<!~tı• 1 l ,r .• ı:ı Y• Bımgkok, 9 (,\ . ."\.) - (B.B.' C.) 
tı& baskın ~eklinde bir lhmç hareketi Gerek btuada gere!rnc Amcri. trıy)aresi ve torpil tayyare fih3u tıkan ve y:ıp:lan mahsul ve mamul - kova c~ ı{, 7 lit~tın~nda !"'~· Japon kıtnlnrı Banı;koka , .... -r-Y: 
)'ıı.pm~lnrdrr. kada maruz bulu11dugumuz teh. hücuma devam için ha.va.lanmış - ı ler®n ancak ayda bir defa ve en çok .• 5 · :ı:rnd::ı. cvvelı.:c bırldirıldıgı ııındın diğer mUh!m mcrkcr.lcrine Y' 

Bu harckeUer gittikçe daba müıu.it likeleri aztmRamanıak lazımdır. ıumır. Netice l1enUz belli değil - birer kilo makarna, fasulye, mercl • f.?~ ... d~l,_.11 Alma'!'! tavyaresı loşıyorınr . 
.tarak inl<lpt: etmektedir, Düşman belki diiljüncc.sizliğin dir. mek, yağ, konserve glSnderebllecek • u~urulmu.5tur. . . . H •TL ER 

Japon imparatorluk umumi ka- verdiği bir cüretle taarruz et.. 8;mdiye kooar tayyarelerimiz - 1 ıerdlr. Bunlann kıymeti on ıırııyı ve 400 ara.den~z..lckı ,. tayynrelcrımız, 1 
ıargatıı aı,ajbdaki ref>Jiği ne.ı:;ret.. miitir. Fakat bu tıı.an"'\lZ belkide den 3 ü bu h:ırekattan geri dönmr. cı?ırlığı bcf kiloyu g~yecektlr. z. ~onlu.:t 1:..r oilsman ıınkllve aıiştir: kuvvetine güvenmesinden ikıi m"otir. ı GUmrUk ve inlıl.sarıar vekl\leUno ı;cnusı.m .batnım.,hrdrr. lspanyol generalini kabu1 

Havay adaianndakl bava üs geliyor. lngilizc" konu.şan ale Sont 8 30 da dil!l.m:ın "emilerl.. yazılacak istldalara Yunanlstanda 3. l\losko,IJ.. 9 (.\. \.) -.Tas ajan- eUi 
imiyle Filolara muvaffakıyetli miyle kahr~.e.n müttcfikleı·m;z nın. ~rta ~"'An hepsı ı;fm:le ao<rcu yecek gönderlleccıt oıanıarm ~rlh skı, ı_<nsn:ıyı.ı.:;a .... t.fcn H r.~r·ın .ıı~r n .... rlin, p (.\ .. ) _ Fıi'ırerıJ1 

us} " • ki • . tih 1 .c.~ıü ' .~ 0 ·maa ~OV) 0 l llnta nnm mukab• 1 
taan:uzıar -~pılmıştır. Şangbay ~ ar.n ~~~~eta er~ ~ız:. r.cJı:ilir gihi göriinhyorlardı. Bun _ adresi, ad ve soyaUa~ ve karnb~t de .. 1 lruımtz.~ gc; rc'.t 20 den fdoıln kr.- ıun:ımi karnıı;alııncian: 
~-~ 1y'!12!!.-topçekeh "ndeerı ~tır?Al ~i~h=a:.~'e :ı,hiuk ~~ inl"mnl_ ı l:ır. biıkrı.ç ibrıı" kıyığı ve Jmrnda rcccsl yazılacaı :Ave g~dcrikl~ceır. e~ • uba~ı istirdat elt tlerini bildır.. Fübr r, Şırn cephesi ileri lı~ • ~ cw•ıı;""'"" n n vır • l " .. ecektir Bunur.\a be- eker lutnl:m brrakmı~lıınhr. Bu yunın c1DSler ve cwıecc t~. mckt~dir. tında ~nrp·~A:.11 İspanyol göniitl e: 
- S~ to~erlkzaptolunmuş.. e ~t~rı ızd" dünun...'1m ha- lut.niar, kara. :icuvvctlerimiz tarafın VekAleUD mtısaade elUA'fne dair ve • rutl ziyarete giden Alkıızar :rJl~ ~. ınga~u~ arşı çok mu. ~ı.rı;r e nu rn ... .1 ruın tem:zlenmekte idi. ı slka l.17.erine koU açık olarak teslim Kıralık ev aranıyor fii General Yoscadro'yu umuını il 
.affalrryeth bir hava. akını ya_ zın rnaı.zaras~a bak~ık:n dr:\ ~- Bu s:ı.bnh bir Beauford bomba ı edilecek Ye gnmrUktekt muamele Kr. Cağa loğlu, Sult.'lru:.hmet. Bcyr.. 

1 
1nrg-J.hmda kabul etm·,u~ 

pdmışt.Jr. Vake,. Gua.m. Davao 1 rnu:ın .1?-akhlı~r.dan ıl;rı.d~ km. ta,yaresi tarafından ~apılan :keşif zııo.y taratmdan takip ve gtımrUıt me zıt, Fııti.ı r mtleriııde 3, 4 odalı -1 ; l- tlC8,.t 
Malarma da yemden taarrm e- vetımızın \~C kudre~ın~zın ~bu 1ın:-r1.'keti cenubi Taylandda Fa .. ı murlan tara!mdan muayene edildik: kiralık ev veya. apartmanı olanla. 3 manya i e 
~§tir. . . - 1 =k~;!_ac~~~an .. ~~ ~·~tl:- to.m ve Singgorn. oolgelerlnc' asker ten sonra mUhUrlenip kapatılacaktır. 1 nn gazelcmiT.dc Ah.'llet Cana mil-11 anlsa~maıı 
~apon ha.hrıyesının resmi teb. Dün • h" İ ı:; }Kşt~ rıknnlm11ktn ol<luğumt göstıe1mfı;. Kurtuıuıı bu se!erlnde nıuameJesl racaa.tla.ı'I'. ••••. 1.ı.) 

90nlar ta..~ından yapılan iJ:>ir dorou !bızımle beraberdır "'e bız v sinin hlicunıunn uc.- ~ tatcs 80 n no- •, zcyt nyağı. ra.sulyr. nohut. mcrclJ'll' 
lliide Oa!hu ada.sına kartı Ja. _ J_aJll!l. ıç 0 ma.z.s.a . · : ı tir. Bu lngiliz tayynresi, 5 diişmaa taaıamıanmrı kolileri ve 1600 to ş Ar~ K CD:ı'j tıırnfı 1 

Jnc-1' 

taarruz neticesinde 2 Amerikan onların C'mniyetindon ve istH ... n. cı ta) clayo.r~ .. d""ıunü"'.. "' - hu~. fasulye, pa ölil' ğa.n, tuzlu btı. l'!!WI. • "~"it _, 1 b.,klo, yumurta \"O saire gibi btrlııcı 
l
• ıı . d r· Mazide tit 1 aınffis:ı. ussunc o ... ~ur. lık VO yumurta g recckUr cıııJıll 

pmisjnjn batınl(bğı, (}ört saf. ~ erın en ln<!Sll, UZ. w • J POn tayyareleri AU r.eltilde hl'~ --o- • dt'rt'Cede gıda m'.lddnlerlnln d' 
•"""·- nı>nu"aı·ru·n , ... do""rt kru""" M:\'erck yanan bır ı.,.ı;~ımız vard! I l rd 1 1 - · slnem!l.ılmda bulundult'unu gördUm MemlckcUtııil • ~j.1 h ~ ... y.... .· . . ';. . •umar \!lnmıc;a u·: p si kt ki " . -
llfirlin ~~ hasara uiratftdJö-1 3ınıdı parJay:ın bı;t: T_~gım~.z ':_~t 'l'ocla<ioen• saat 4 35 de Ja;pon a ' e M \GD/\ SCH?\"EID1''H'ln de alelUmum znhlrcn!n \'C her nc\'1~ 
-..2:...:hn · "' dır lstiltbn.lde butiııı dun)·uu" .. · - ı•" --.ırı ektcdır, • - .. . l lA\Varclcrinden mur<:>Jöcep lbir te!} m-•areb cms.'ll b; teımlll 1 m it ynğlarının fiyatı yUksell'll" ,. 

B.lt' Amerikan ta.-.n·are C'"'mı"si \'e 'butun denızlerde parlayac~k ,_,1- • ~ """l . h c"' fi • UM e yUksrlm klt' oldu"u a ıı,11,.kcn blU1•
1 

w 'T ~ ,,....., - • • w rU • ...,ın-;ııpur ''"' gCEı C...ıC erınc '1- . J<I• 
Bin Ho~olulu 2çrgı~da ,batırıldı. olan oır u;ıgtf!1l7. olacaktır. hilı:um curıi:ı, faket. a~kcri tesısle- HerlJııı, 9 (Radyo) - .lapoıı umumi SE VMEr V s;ı. önUmilzde'ti kıs mevsiminde ııat • 
il da aoylenmekte ıse cıe bu ha· Şark cephesınde re hiçbir k•sar verilememiştir Sin ımrargAJımm tebliği: ft mızın "reddi ihtıyacı olan yuıtard 
beı.r .tee~tt .etm~miştir. !3arlt cephesine gelince diınkü grı.pur §ehline dilren bombabzın Paslfik Okyanusunda vukubulan zlkrcttlğlm ı:;ıda meYtıddınm ıneıısl': 
Pingouın ı. mindeki Amerikan Alnian tebliği bundan bf) le hrı_ , l:>iııat., 1(!::ı b"ZI luısa.ı lsr yaplıh"l v 1 denls muharebelerinde lkl Amerikan HAK K J ı ·,etımlzJ~ kalm:>ısı. daha muvafıl< ol• 

ma~1 n.l'!lmn ge~1isi br t:n~tır. rekf1tın Ruı:.yanın kıı;ı iklimin' ' bazı kimseleı in öldüğü hr.b"r v~ıı!- 1 
dritnotu. LeXIngton tayyare gemisi ~tı ı mutalea .ndayım. Ve mut&ld;' 

Blrleşık Amerıka eskL ıbır zırh. ta~1 clacağmı, me\'zii nmlıarobe- ıncktcdır batınlmıı, iki dritnot, ~ lkl kruvazör t :ı .tl n ~ıl.ve etmek ıeterım Id A 
lmı:ı ve b:r muhrmin battığını k·r oldu~ı~u bildirn1erl:tt:dir. Gimeş 0

do·"du!rlnn roma rıimali ağır hasara uğrs.tılınl§Lır. BU:.-uı. m:I\ 'f".' l~'<'·ıc d \:ıztı 1 
m •·11 ~ II gıda iye mevcudumuzun ııı • 

"" Pc~ Harrour'dn b~r .~?~ ~Y- Libyaclaki harekat M.nlezyada 3 tayyare m~ytl:ınma. Ayrıca. ikl 1ngillz kruvazörü ve 4 (''
1
'l "r m"Y" • fçln istihlltkl tahdit eurıelt ıU• 

yarclerın tahrıp e~1 ~ıgmı ':c LLya ooplıesinde ise Londra. hücum!ar ynpıl.!ruşs., da ı:;!mc1lre Amerikan ucaret gemls! b::ı.tınlm~ . !~11!1113111 zumu da. hasıl olabilir. 
~an ibas;kn hır~aç h_:lr'J) ·~1111.. cl:ı alahiyettar bir knymı.ktan l 'rndnr gele'l hnbcrler, hn.snmtın az Londra, 9 (A .. \,) - B.B,O. ----. 
smın. hasara t•gr:ıılıgmı ıtır.ıf bildirildiğine göre Libyada Sic1i - olüuğunu bıldirmc:ttcdir. Japonlar dUD §lmaıı lııtalakııya as. 
«rllel,tcJır. Rezek mevkii tnr,iliz kuvvetleri Bu S!>bniı Hon~.l•.ongclnn bilcllril ker çıkamıağa tC§eb~ etml!ler, Tay 

tarafından istiroat edilmi...,tir. riı";ine gl.'r .... Ifon ·-Koll'" bölgc"i ns ıand topraWanna glrınl§ler, Ho:ıg. 
Dlll t<la, es;r edilen yaralı Yen; kerl tec;. slcri.ne hav:ı. hü umları 'a konga ve Fillpln adalıırma hına hU • 
Zc!:ınd ;ı. askerlcıi bulıınmm:;tur. pılm f'tır. cumları ya.pmışlordır. 

l.>nı1ı:I rJt' ~arpl"-'\11 .• D:ıi,,-nt:ırl:ı boy ölı;li .. l'ıı '\"lıtıtıcrln Okvano11lat6 
Jll1l~ ıl.m ol,11.}:ııı r ıı m~·clze•,ı'nın ynmtt·~ b h ille mm 

liwikapı.st'la vaqıl olmuA o'·un 
Peki a.ın.ı lhu h~ fın g ... ncliğı za: 

E; ma.nında fiamidıye tt:!'b..'!lefi ı~-
'· rede? 

Tobnık gnnıiz.onu müfr.,- \.:ri. Fakat ba.:ıııca hava darbesi Hıwal 

cC'nııı .<m ileı eycn v--hlı ot mı. liBVA HARB•ı adalarındaki üslere .karfıydı. Burada 

BU PERŞEMBE 
AKŞAMl LALE Sinemasında 

n 
et Bunn ;nsan tahanmn edrbil"ı 

mi? v~ cıl<lırmamak k; hil mi. .. 

a. 
ml 

Buna a'bırlı ol dh'orlar Btı 
bir değil, ıbes <leğil. Her ııün: he-ı 
aaa.t böyle benim gibi ~k'ı ,-e lıe· 
deni kuvveti tiikcnmtcı olnn b"r 
ihtivar nMıl sabröekbilir Ak~-. 
bet ibu lhffif benim i;l\imilmP E°' 
bet) olacak.... · 

N. A. ·Jl: 

bJ müfre?A'leti} 1 irfhı.t t ~is ' Amenka zayiatının flk zanne ~ ı ,. -. 
et ;-.ı. lerdir. - d"n d'.l.ha mU!ılm olduğu nnl ılın q .. 

17 b. h f oııdra, O (A.A.) - B.B.C.: 
ev soyan ır ırsız Libyaclaki muvaffıılayetli muha-

13 ,, unu nıuht Ilı yerlerde 17 ev rcbd"r d vn,..., diuor Bn't 
d 11 kAn h ı ı ~ ' ...... c " · anyn. ve ~ 8 "' rerek ırsıı ıt ~ap:ı.n 1 • 1 u,\•.,tl n El" lAm'dcn Birilgobi'~e 

yn ında tıya, dlln ynl~:ı1 n ırat, ndll • , kn 1 r iıarp şaJp• rna tamamen h • 
'"<•·e venlh1l,ttr. kim~rlcr. Halfa.ya mmtnkosındıılti 

Sııçlıı. lktncıi alh eea mahkeme • 1 dil.<jtna.n F."1.t11di e~:ı~ kuvvetlerden 
ıri:nee teft.1! •• 'ıh. tllJD!IJX!eıı aY.nln:u&tır. 

t.-. f-Aki Oklahama %Jrh1ısı alburıı 

o'ınuıı, bir muhrip havaya u~uıı, bir 
çok kl1çtlk pmller lıasara uğramıştır. 
Tayyare meydanlarmda. bulunan tıı:r

yareler de mUhlm hasara uğ'ramıı;lar 
dır. Tamir fçlrt-vcsa.It gönderllml1 tır. 

Bir miktar Japon tayyare31 ve de • 
'lizalbaı imha edilml§ttr. · 

Do.ı~laG Fa:::-vanks Jr. - Margaret LockWood -
Geo1 gcs Bancroft ~ ~ . -;r -:.. ·;.:.-:. '1'llilij.! ~ 

mı yıı.rnttı~ı .•. , ~~ 

DENiZ KARTALI 
A~oktıt.n yarahUrı ... lleyeoonta ate 1 :ıen .•• rt-JakA.rlıldan !f('rel _... 

. •n gllu-1 nlmdlr 





(thı .. 1 
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*fılwıl -11--
~ , ....... ıı:ı .,.... tef".ot'.,..S in 

OIMl1"79 ıııh·nırv rh•t,.n.ı,....-1 

&VLCNME TEI\LtFl.!:iU, lŞ AR.:\ 
JU.. tŞ VERME, Al.OL ~.'l T:Oı 

~tbl tl..art matı.tyetJ tıal"l ııluı::,-ı.ıı lı;\l. 

çak UAnlar parasız neşrnl:::mr. 

Evlenme teklille1'i: 
• Ya§ 32. boy 1,70, k110 10, bu!!'. 

day renkli hiç evlenm mi,;, 1.stanbuJ 
bankalarınm birinde 61) ı:ra ücretle 
çalışan ve 8 odalı bir de evi buluna!1 
bir memur temiz ahllikh dul veya kız 
bir bayanla evlenmek istemektedir. 
~t 12) rcınzino müracaat. - 38 

,... Ya§ 39, orta boylu, narin, gilzel 
tipli, elil göz.JU, kumral, ufak bir gc. 
liri olan, dlklş ve ev işıertnd~n anla. 
ya.n, ince ruhlu, şerem, temiZ aLle • 
ılen bir bsyan, 4~5 yaşlarmda, şen 
1.&biatll, kır saçlı, namuslu ve şerefh 
bir bayla evlenmek istemektedir. Kısa 
l:ıoylu ve ııŞman olmıyanJar tercih e. 
dllir. (Yalnızım benim ol) remzine 
müracaat. - 39. 

* Yaş 22, boy 1,78, kilo 72, lwyu 
sarı: saçıı, yeşil göı:lti, çok zen~ ol. 
tluğu halde tahsiline güvenen, sine • 
mayı, sporu, açık havada. dolaşmağı 
içkiyi seven bir bay, fevkalılde gUzel 
ı~.19 yll§!Armda tenl.s oynamasını bl. 
len, fakir de ol:ı.bilir, bir bayanla ev
lenmek isU.>mektedlr. CB.B. Vizeye 
girecek) remzine müracaat. - 40 

~· Yq 26, boy 166 kilo 64, dalgalı 
38.Çlı, beyaz çehrell, oldukça gilzcl ti. 
careUe meşgul, asgari. kazancı 120 
lira. olan bir bay, kimsesiz olduğu i . 
!;in. i<,;; gUveysl girebilir. ı f ·'2!? y~mda 

gtlr.elce, şık, ı;;-~zmeğl :>e'<'en, orta.bay. 
lu bir bıı.y;;ı.nl~ı C'vlenmek iatemektedir. 
(M.Y. 26} remzine müracaat . • 4 l 

"' Yaş 27, boy ı,,70, beyaz tenli, si
ya.ı saçlı, ~:>k sükse yapmış, biraz da 
pQ.ı'Mt olan, fakat artık c'•Ienmek '~
tiyen Türk bir artist bayruı, 100 lira. 
ılan yukarı maaşlı, uzun boylu, iyi 
tahsilli, çoJ{ şen blr bayla ciddi şe. 
kUde evlenmek istemektedir. (Krizan.. 
tem) remzine müracaat .• 42 

it ve iı~ arayanlar: * Univer.i\te ta.lehe.si bir gCllt], l.~._ 
m1 veya hu.susi bir müessesede ehven 
bir ücretle iş aramn.kta.<br. -(N'.B.) 

remz.lnc müracaat.. 
~ 20 yaşında, li.-re 2 iD<:i amümda 

okllya.o, blr genç, tah11ilinl maişetinin 
temi.n1 için reaml veya hususi bir mü... 
~c, öğleden sonra. iş aramakta... 
tU. (X. 4.) re~ine mllracaat. 

1 * Kimaeııiz, uker bir genç orta o. J 

J.aıl imtihanlarına girmek istemekte • 
<.lir. Kitaplarının temini için yardım 
ebnek istiyenlet'in (Yücıel) remzine 
müracaat. 

:(. Liaen.ln !en kısmından m~un bir 
s~. hergiln saat 19 dan 24. de kadar 
<'.all§ID.1\k istemektedir. (M.A. B.) 
remzine mUracaat. 

:;: Atölyede çalışını, el işinden an -
Hya.n blr bayan, aranıyor. Taliplerin 
fVAnat 15) remz.lne mUracao.t. 

~' Orta yaşlt, temiZ ve tertipli, vlL 
türkçe, !ronsı.zca, rumca bilen kibar 
blr be.yan, ev idaresiyle veya~ ye .. 
~ bUyük çocuklıınn terbi)"?Sile 
JTie§gUl olabilir. Bayanİnra arka.d~Uk 
eder. (JdllNbblyc 41 ı remzine mUra .. 
C'e& L. 

* !ılüteahhlt yanmda, dosya. işlcriıı 
cic çalışmak üzere bir be.yan aran _ 
m&ktadlr. fatiyenlcrin Tabtak&le cad _ 
~ Mena:e han kat l. No. 4 de mu. 
raca.at. 
* Kim.sesız okur, ya.zar bır çocuk 

aranmaktadır. (Galata 153) poota ku 
twruna mUracaat. 

:(. 20 yaşında, eski ve yeni türkçeyi 
bilen, dııkUlo kullıman bir bayan; t•. 
carethane veya. herhangi bir müessese 
<le 1.§ aramaktadrr. (S.1'. 2) remzine 
müracaat. 
~ ıs yaşrnda, orta mektep mezunu 

l"r genç resmı ve huım!l bir müessc. 
ı;ede rnuhaslplll•, \{:itlplU~ ve buna 
benzer işlerde <.:~lışmak istc:nıektedir. 
( !. Dcniı:) r.?mz.nc mUrneaat. 

:f. 21 ya~mda, .tskerliktc nlG.kn~!II ol. 
ını)'8Jl, iHt melücp mezunu, e!!ki \'e 
yeni yamları lı!ltn, M· aptan. det'tı:r 

tutmaktan Ye buna b nar !şl.;:r den en 
ıayan bir genç i!;I a .-maktadır. (İş 45) 
reııızioe n1Uracant. 

:t- Orta taı1s.ııı bir g •nç yazıt.ııne. 

!CTde, bilrolard:ı ve bt:i'l ıı nz.er yer. 
l~r<ie ı, aramaktsdır. ( A. D. Z'llııl 

yet) rcnv.ine mUrac9.Rt. 
* Lise son sınrfmi.la 1..ıir genç., 6~ 

leden sonra çalışmak ıotcmektedlr 
ller ücretı kııbı.ıl hlı>r. (2l2 M<ıh~arı 
remzine müracaat. 

19 yaşında tı :ı.117 veya re.:11ı1 ı bir 
·ırile88e8ede veznı:>darlılt ır.~h:.ıBeoc V" 

t.@lefoo ~erinde çnlıı;ım:ı.~ ısteroP.kt~· 

C:lr. İ.Yi bir aile ycr:ında kUc;U:{ Nl 

c11kl&nı. mürobbıyelılt veye liııan ho. 
calıfı yapabilir. {0.P.K. 2072) rem. 
zillıCı m k:tup!R ı~urar..aat. 

• Lı.eııtn ~rincı sır.ıfmdıı.n Uısd!k 

name almll} bir ;:;en.;: kız berM:ıgl rJa. 

i,.. •• m!lesseaede tahS'll!le tııütc-ı.asi; 
bir tı aramakt.e.dn-. İ!ıt\ye'.!lterir.. < H 
M) r.1Mi1H! m kt-.ıp.a·ı mllrac'l.atıa. 

·ı 

kill' y.::ı:::ır, daktilo bil-tn bir bayan 
t!ca ... ethanc, yazıhane veya müessese. 
terde bir l3 ~rnmahtadır. Suııt remzi
ne mürac:ı.at. 

* ·ı~ILA v~-~J 
ıstan--ui Deposu Müdür.ü--ünden: 1RADYOLı•N 17.11.941 tarihinden itibaren memleketimizin her 

yerinde 

FEVKALADE OLARAK. 52 LiK OYUN KAGIDI 230 , 
"' G.d.A. yilkse!; ırıimarı şubesı son 

:mıf talebesmden bir '~Cnç mımari i~
erd::ı bllrolarJJ., iuşaat mütcahllld 
ynumd:ı resmi ve husus? Lnşaatıarç. 

sürv'.l!J".l'ı'1t v~ de111.natör1Uk y:ı.pma ' 

i:. .emektedir. Gllnde 5-6 saat çalışa 
'lir. (H .• 78) remzine müracaat. 
::~Eski yazıyı bilen. askerlikle ıliıJı~ 

oımıyo.n bir bay reımı1 ve tıusu;,ı da. 
!relerde l•alo[ıfercUlk aramaktadır 

Elektı!lttcn \'e terkos uıu3lUkla:ımt 

~irinden ı:ıruar. Adres: Sultanab. I 
met park karşısında kasap Şakir LQt. 
fiyc mtiracac.ıt. 

:t• J."Urkçe. aımanca muhaberata va. ı 
lilf, kafi dl!recede fransızca ltonu~ac'.' 
jaktUo yazan ve askerlikle al:l.ka:; 
olmryan ulr bay ı-, aramaktadır. lsu. 
.-enler (Hor J remzine müracaat. 

• 28 yıı.ııında askerlikle ala.kası o:. 
mıyan blr genç aııesıfo birlikte apar 
tıman kapıcılığı aramaktadır. Ço . 
cukları yoktur. fT.S.) remzine müra. 
caat. 
~ F'ransız lisesine ı.levam eden bir 

genç sa.at 4,30 dan sonra çalışmak U 1 
zere iş aramaktadır. Te~gti.htarlığl da 1 
\·ardır. (Sen Benu11 ı rı>mT.me müraca. 1 
at. 

:f• İyi ingıllzce bilir. ticari nıuhn . 
berata vlkıf ve dal~Wo bllen bir Ro. 
berkolej mezunu bir genç tahsili ile 
mütenasip biri~ aramaktadır. (A.B.) 

remzine mllracnat. 
* Ortaol;uı mezunu, J38 do.ğumlu 

yazısı güzel. lılr gen<; herhangi bir 
müessese vev•ı tk11relhanede her işi 

yapabllir, (T.){.G. l remzine müracaat 

ehven fiyatla çaıı~ır. 
lf. Ünlvenı!teye devam eden, muha. 

«el:ı.e işlerinden ~nlayan, riyaziyesı 

ı-.-uvvetll bir gene;, hu.susı bir mUesse 
sede veya ticareUıanedc öğleden ev 
,.·eı yahut sonra ç:tlıi!mak istemelttt:. 1 
c:.tr. Meşhur ,.·e emniyetli blr ·wul;:atı 
kefil göııterebll!r. IRK.) rem7.lne nıü. 
racaat. 

* On wkiz yaşında, ortamektep me 1 
zunu. daktilo bilen. muhasebeden an. 
uyan ~ genç: reamı veya nusuSl 
rnOessd~ıerln blrlnde iş aramaktadır 
( ŞaDB) remzi11e muracaa.t. 

cı Ortamektebln 8 tncı smıfına ka. 
dar okumu1' bir genç, tlcaretbal'l<'. 
terin birinde. ayalt l~lerl yapnını~ :S 
tcmelttecllr. (K.Z.U.) rcmzıne mUra. 
caat. 

• SO _yaşında. ~;al::;ı:..ırn. cuıcıl biı 

bay, busust veya rcsmı r.aüessese'er 
de kaJorifeNulk arıuımRtadır. Sultan 
a.tunett.e ::cz.aE:•I ıtt\rııısında oskJm. 
H.tlseyin eıty•e fK Şt-zere) müracan· 

* Ticaret lisesi son smıimaayım. J 
yi muhasebe. tıesap ve muhaber:ı· 

bilirim. Oğıeoen sonra bır ınuesse~e 
de çaıışmak Uzcre iş :m:ı.ma~-.to.;·ıır. 

(T.T.T. 185) remzine ruilracn.at. 1 

..,. 19 ya,.ı:ıntla. ortam2ktcb10 :l>lııcı ı 
ı;mıtını klmS(>!izll~l yüzllnden bırak l 
mış blr genç; nerhunı; ı Dlr ı~l.e <;aui" 
mak Uıtemektedir. 5-6 ay bir otelde 
çıı.lt5tığmdan otcı ışieı·inl tercih eder 1 
et. 01lrbtlz 2ü) rcmzlne müracaat. 1 

:t- Haftanın !k1 gUnüııde at~am r. ı 
Jan 8 e ltadıı.r çatışahltecck !Jir baya. 
na Uıtlyaç vardır. Ayda 12 lira veri. 
:ecektlr. Fcriköy TUrkbeyı sokııl; No 
~6/S de Hasanll mel•tuplo. müracaat. 

VE 36 LIK ise 210 KURUŞA SATILMAKTADIR 

Bundan fazla fiyat teklif edenlerin istanbulda Yeni. 

postane civarında Kızılay deposu müdürlüğüne bil

dirilmesi rica olunur. 

Kiicük Tasarruf 
Hesapları 

1912 t~mAMtYE PLANI 
KEŞİUELER: 2 Şob:ıt, 4 

n:ı.yıs, 2 Ağmıtos. 2 lkın. 

cıt~:.,rin tarlblcrlnıtc 

,·apılrr. 

inhisarlar U. 

ı adet 2000 Llraııı, ::: ıooo.- Lira 
3 .. 1000 .. = 5000.- ~ 

2 .. 750 - 1500.-
3 n 500 ::: 1500.- ft 

10 .. 250 ., ::: 'l500.- ~ 

40 .. 100 ., ı::: 4000.- .. 
;:;o .. 50 = ~500.- . 

200 .. 25 :::: 5000.- ., 
'.!00 10 ::: 2000.- .. 

Müdürlüğünden: 

ile sabah, öğle ve. akşatrı 
ller .vemekten "oıtr.ıı ~lind~ ıic; Llt-ın nuntaz~n 

di,ıı;-nnirl ftr<'alo yın11 • 

REKL \M DEGfL, HA.<IKAT: 
Yurdumuzun lıer k.oşeslnlltı dürüstlüğü, ucuzıuğU ft 

bol Çf'Şltle-r!le t.anmmış: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
;;ezınedeıı ve bir fikir aımaııan başka. yerden ıxıobus& 
.ılmamalarınt ta\•aıye ve mutlaka salonlarımızı geı çe 
ııel~rlnJ rica ederiz. Bılllas:ıa lngillZ karyruaı&tl 

A\'usturya sandalyelerı mevcuttur. 

l"tıllt~ıl, Rı7~ yokuşu, No. 66 AHMET 1'.,;\.zl 
Tel: 2S-l07. 

Demiryolla rı Ye Limanları l,letnw 
Umum idaresi ilinlan 

,_... 

tı:ııetme personeli için 119ağıda cinsi, mikt.an muhammen bcdelkri ,.e 111 ' 
v&kkat temina.tları ya.zılı 2 kalem elbise, 2 kalem palto ile bir kalcDl JıJ!' 
!ı:et komisyonda. görUlcc<ık ni.imunelcrine <;öre kapalı zarf usuıilc ,uıı. 9; 
~macakt.ır. Eksiltme 22.12,941 pazartesi· günü ı!aat 11 de Sİ:keC'id" 
:şıetme bioaamda A.E. komisyonu tar<l.fındıın y:ıptlacakt.Ir. 1, 

İsteklilerin teminat ve k •nuni wırllrnlarmı i'ıti\"a cdecel-. ltapııl! :ı:ıır 
Jarmı aynı gün saat 10 a hn.d::ır koıni.syoorı. vermeleri J.ıl2:ımdır. 

Şartnameleri para,qız olarak ~:oınlsyondan verilmektedir. t 106-!71 & 

Muhammen bedeli Mu,·ıı!ti'tı 
Elbi.se 
518 kat açık yakalı 
124 kat kapalı yakalı 
Palto 
237 adet açık yakalı 
98 a.;let kapalı yakalı 

Kasket 
62 adet 

lira. terııi!I~ 
14753.52 

2736.42 

5249.15 
2026.0! 

172.26 
24937.39 

1 
Dealz Levazım Satmalma 

Kemtıyoaa ııanıarı 
!~----------" 

Pirinç Ulnı 
ı - Tahmin edilen umum bedeli 67500 liradan ibaret 150.000 JdlO rf. 

rinç k=ıpa.ıı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 1, 
2 - Ekslltmesi 20-1. Klnun-IHl cumartesi günü saat 11,30 d~ 

mitte Tersane Kapısındaki komisyon binMmda yapılacaktır. !>'' 
3 - Muvakkat teminatı 4625 lira olup şartnamesi 338 kuruş Ill11 

bilinde komk-yondan alına.bilir. 1 

4 - Eks1ttmeye 1.ştlrlk edecek isteklilerin Ticaret ve&kaıartJll :Jıll• 
vuk~rda yazılı teminatıarlle birlikte 2490 sayılı kanunun ta.rtfatı ve~ ı:ııt 
tnnzım edecekleri tekli! mektuplarını muayyen gUn ve saatten toı.ı.1 

.~aat evvE;line kadar komisyona vermelerl. (10563) 

·~~ :M . . ,,., 
ı - Tahm;n olunan bedeli 8400 lira. olan 4.0.000 kilo nohudun 10 ııı4. 

cıleşrln 94.1 çarşamba gtlnü saa.t 15 te !tapalı zarfla eksllbMsi yapılac&I> 11r . . bl 
2 -- l!k temJnatı 630 lira olup ~art.namesi hergün komisyndan aıın• ı:· 
3 -- Isteklilerln 2490 sayılı kanunun taı·ifatr dahilinde tanzim ed11;~< 

l" ıi ~;spalı zarflannı ı>n geç belli gün ve saatten bir saat evvel\Il.e r. 
Kasınrpaşada bulunan komisyon ba.§kanugına makbuz mukabilinde ,·etrf>e 
leri. (10252) * 16 y~ında ortamektep 1.>:ılneı sı. 

:ırfından mezun bir geuç res:lı1 \'eya 
tıususi bir müessesede çalışm:.ı.k iste. 
mektedir. Herh::uıgl b!r i~ yııpalıllir. 

Fındıklı C:ınfcz ~tkmazı numara 12 

Mehmet Aydın. 

1 - ldarenıızin Cib::ıll faiır!kasında nısan 942 ta.rllıme lmdar bir sene 
zarfında çıkacağı tabının olunan 450-500 çuval ince talaş ı!l .12.941 cuma 
;;ünii saat 9.50 de pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Talıplerin aynı giln ve saatte Kabataşta lC\',tZını şubesinde mUtc. 
~eklı:il satış lrnmlsyonuna ~lmelerı. (10629) 

·~~~~~~--__.~---'"---~~--~ 

ıı --·'l·a·r·k·~y·e-\;·u·m-au·r·,-,;ti "' 
* ı.ıaentn or.uncu sınıt mda IJır f;. nç 

oğltı.lcn oonra, uerhangl blr mtiesse . 
sede l.5 o.ramaktadır. Ehven blr Uc • 
ratle r,Rl·~abtJ!r. Pertevnlyııl lisesi sı. 

nıf S/13 de ~il() numaralı Turgut 
h:uşkai ı rııfü'acaııt. 

l ZiRAA T BANKASI 
! 
l 
1 

~- Ll.:'e mezunu el yıızısı \'e riyaz: . 
yı::E'l çok iyi l)llümum müe.ssese:eı d·? 
l!ll a§ağı 30 lira Ucretlc iş nrıfma.l\l.2• 
,lir. ( A.R.K. ı remzine mürncant. 

* Lise mezunu, yzısı Uzel, muha. 
:-~beden nnıayan, daktilo bilen bl~ 

<:cmç va.~at bir flcrctle 1!! aıanın~ta . 
d!r. ( A, .N. 22) remzine müracaat. 

* Ortomektebtn 8 ır:cı s:n:.rıııa ı.ta 

c.Jt ckanıuş. seri d:ıltt.ıo lrnıtanan. ya, 
zıı;: düze-Un r1yazlyesı !•'l\'V•,t!i 011 
genç ez bir Ucretıc lş ıı.mmcılita.clır 

ı Fallrl KA.zım ı remzine mllracaat. 

Aldınnız: 
\ şıığıdıı rt"Dli:r.lerl l 1.1.'t.llı olıuı <ı. 

hllj'ucul:unm:r.m oamlarınıı C:f'lcıı 

m •:. • a;ıları idıırelınıwmlzden qıuı..ar 

Iı-ı.n hluiı;) her gliıı t-tıb:ıhtnn öğlq;e 

ırn.lı:ı r , .e !laat l 7 lien ıoora uldırrnu. 
bn. 
(13 I"ın) (i-'. l. 24.) (Üc yıldız) 

l: lstanb~ Belediyesi ilanlar!. 
...d 

I~minönlindo Ahiçelebi mahallesinin Peynirci sokağında ı~ •· 7 numarıı• 
it dükkA.n bir senu mtlddctle lüroy:ı verilme!;: ü:ı<.3re açık arttımıo.yıı kon11ı. 
muştur. Yıllık kira. bedeli ınubaınnwni ISOO lira vı.: ilk tcnıınatı 135 ı;• 
radır. Şartnarue8i za.bit ve muamelat nıtidiirJUs·ü Jmlcminctc gllrUlelıllir. ı. 
hale 12.1:!.911 cuma günli saat H te cl:ı.imi encümende Yapılacaktır Talir
Jerln ilk teminat nıal>buz veya mektuplııı;ıc ihale> :;UnU ınu-ıyyen saatte 
da.imı encümende bulunmalan. (104:!4) 

~~~~~--~~--~~~~ 

dalar Ma M · dtlrllğindea :' 
Galata 'iulll.'siııdc ıcazanı;; bonund,.>n dolayı ;;ıatı~a cılrnrılan Büyükadada Yalı 
nıah;ılks nele Mustafabey sokağında 12 numarad.\ Ekı·em Uyanrka aıt nrsıı 
100 llı-:.ı. bcclel uygun sörlilcrncd!ği asgari olduğ·unı!a.n istekliler 15 kl.\nunu-
evı;el 941 pazartP.Si gilnl\ saat 14 te .Adalar idare 11cyeline mUracııııtıarı ı. 
li'-n olunur. (1082ö) 

ISTANQUL 

111111 ı ııı 
~1111:,!ll 

BELEDIYESt 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
fEPEllAı;J 

UJK,\l\I lU~:\IJ~O'\ 

Müthis Aile 

1s.co Proer ııı. ve ıu[mı ,k t s::ıal 1 

r ayarr. 18.03 mllzlk. 19 00 mlızık: J.'u. j 

1 
fll heyeti. 19.30 memleket sıtııt ayarı 1 
ve ajans haberleri. 19.45 cSrbest ıo • (Th.mk) (Y . .\litn) ı Mine ı (.,;afal 

(N. ı~m ) CM.A. 1') (Pl'mbc wrf) 
(''27 F. G.) lH.Z. 27.F;) II-i:nr.a) ( .., ---0-- • 

nrıınl 41) H.K.Jf.ı tK.K.K.) 

1

. Be'-1o·rlu Halk Srneması 
1

t'akika.1955 mlizlk: 0.}Un havalaıı l 
20.15 Radyo guzete3:. 20.45 mllzik ' 
21.00 Zirrat tak\in i. Zl.10 müzik. p ı 

(Gönlil ::l:'i) (Cci.ılı· 6) (L. S.) Bu.,";'ün ~atine 11 ti•·. ı.;ooe 8 de :J 
(E·~~ ) ('""· Ay<leınir· 211 (Inşaatı 

1 

uu,·ük Film Birden: 
(T.I<:.G'.i!en) f!{l'J·;::Cşl<'r) (35 Aydogan) ı - nı,i rarza ı n'ilrı.çt> ). 
(24. .Şerefll J:ı .. ) ( <t \. Fen) (Emekli) \t - 13 ı~ •lk \lal'!! c Stı'll\'5). 
ı Deni:r.c!) {Ler.13'1 Y.) (1:;; aray·ını il - hlıu; hon;; - Tlırk~. 

ı 0.T,. l ( '7uk!f l'"'ı··ııı:vr.nııı (l\:ıı.1i :iJ 

3r. Konuşma ( 100 tt'nc öucc nasıl ;o, a. 
çıyorduk.) 21.45 m!ızllc. 22.30 memlo 
ket sa.at ayar: 22 30 Memleket saııt 

ayarı. 22.415 mlizik · Dnns mU:ı:iği 

(Pl. l 22.!'i~-23.00. Yarml,i oroczrıt:ıı 

\'<' ka pa.nış. 

1\ıırulu~ tarthl: 1883. - sermayesi: ıooo.o00,ooo ruru Ltruı. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

veriyor. 

~~~~~:ı::l•ı:t·~fllöl~O! 

Zırnt Bankasında kumbaralı ve .ihbarsız ı:a.~
0

hesapıarn:da e.ıı 11 

::;o iir:ll'ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek ı.mr'a Ue aşağıd3ıtl 
pillna gör<? llcramiyc dağltıJacaktır. 

.;oo • ı,ooo .,, ı ıo .. ıo • 4,!GO .. 
ı .. 503 .. 2,000 "' 1~0 •• .., .. t,800 .. 
4 •• '.!;se • 1.oeo .. 160 .. ıo .. s:~ .. 

40 .. JOO ,. 4,000 ,. ğl 

DIKS-~ T: Heaaplarında~i paralar blr sene içinde 50 ıiradaD e.4
9 

düşmiycnıere !!{ramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazJaslyle verııecektlJ. 111c 
Keşideler: 11 Mart. U Hazi~O.. ıı EylOI. ıı BirinclkAnun r.arl 

rinde ~·aptllr. p' 

---------------·~--,,,. 


