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· lr kaç Fin nazın 
Stokbolma gttt! 

Karne usulünün azardan Stoklwlm, 9 (A.A.) - Mokholnı 
t b • k d • i .._. . tlc hası ı oları kann:ıtc göre .-\iman. sonra a 1 e heceg Iarm u radıklorı muvaffukıyelslt. Uzuli dogu cepb~iııdc İn~iltere I likJcrclcıı cncUşcyc <]üşen Finler 

~--

Yolcular sGratle da ya ·a tış:o. nnn, 
fakat kaptan b e etini bf raz 

tebtr eıme t !n en 

500 yolcu Mudanyada kaldı 
aaııyadg,n dero!ıal bir .imdat ~ 
h·ıreket ctti?ild!ği gibi ot~ ·· et" 
ve otom<>biUcrlo ek yolcuhr su
rııUe .Muda.-,ya.ja t.n~nm. f 
, aput· saatinde hareket ctmi.s d
duğundan Ye biraz kalın sı · 
.) apılan teklifi kaptan .rtddcttiğin. 
.:en 500 den faı;Ja. yolcu Mu&ın}'Q.. 
ôa kıı.lm~. Muda.nyuda. kalan yol 
c:ulann jstimhatım iç:in icap eden 

\C Ameri' .. amn vnzi~etlcri İ)'i gr:. I tamamen ası s zd r }fla~'Sı:\r'alıırjJ.c ~lh nktctrn~c uttraşın.ak. ninınıi,l or. nu baı>t:ı doğru 'c :;a. 1 u 

rih bir fikir l.'dincbi mck iı;in muh
0 

- • l:irkuç Fin ıı:ı/lrının son günler. 
••lif l•nynn.klardnu gchıı Jınbe~er b" ~1mckk·- üknrneıe-ıqhı.ı'ı1unin ,:ı,,.~a:1~~~1 magıı kal'~r. vcmuştir, Günde 17 rlc :-itol,hoJrn·ıı ziyaret ctıncsi bu k t 

- ıtıı mc lt'Cl"c "'4t>ı.v"•~. çu __ vaı_ l ııı ııılıyeıı her frr±ıı .kenı:ii :-:rı.: iul:ırıı:ı çı'"-rıı·.ısııı" ""hep olıuus nrasmıJa bir mu a~ese yap :ıgıın b led'. h · :-.J-ı.1· ı·ırm.l"r'-'•"L - ı 'J " .. "'' • 

Utıı'Sll. lJ <Tcl<"fonJa > - Bu sa~ 
bah 6. 13 de Burssd:ın kalkan Mıı • 
öanya treni • ludanyaya. 2'.> kilo
:ınetre mesı.fed.'.! l\:oru istasyonu •• 
dan 2 kilometre Herde )olda.n ~rk
llll3 ve iki lokomotüi ile furgonu 
Gevrilmiştir. Yolcu vagonlarmdan 
h.iebin devrilmem~ ve haeara u-
r&inamı~tır. Yolculard:ın zayiat , .• 
:yaralı );oktur. Yalruı bir lokomoti. 
fin nıaJdnisti h8fif )aralıdn·. Vilii.. 

~).·et~~c~~!lm~a!n!act!· !·!ı !t!cd~bi!!!rl~e!rl!e!~!I!u[!!.~~~!'j!i~!i!!!!!!j!i!!ii~ 
tedbirler m bu lumn tadn·. 

d rı• '-·od 11 sr dil n h'l' c ıyc !'\(•, r.l'lthMA;ıA. ... ~.... bö .• , lgcsın~G Uç ek!f1ck <l:ısıtmn Ye. tı.ı.r. 'ilfİlrt rn 1 u t:ı .Mo.skova;).ıı gi<leu 
.. ıra ıı, .,, o,.., an e, e - e' • b:il'''a -ekmc11c tevr.i j. cı·Ieri aı_;tn·.. ı • a!;.aca. ktır. 17 i'tıvnldan fazla un f .ın ıııuıw,ılılınsl ... ı·ınd"U bı"rı· olan mütnleıı. d kkathni cc.ılbeUl. ToJ.·y~ "" .. .. 

ka 'lıaklarr rnzh etten ııck mem • . ışlcnıliı:sc 4 v_:yn 5 ckmrk dağı - P.ı!ıikh i lıu unzınıırııı :ıııı.sında bu-ııım g1irllnii~öıl~r. llnııu 1ahii ad· I A iman ll a z le ma yerı açmagn mecbur tutulacak lunnıoktndır. 
detmek IIı.zım ırn~iııt nıemnuni~ct-ı :7 lnrclır. FinJ,inda kö.rfcıindc J.ain Hog~ 

• k •
1 

h •· F: Okul, hastane ve ~aire gibi ını • Jaııd adal\nıa Husl.,~ııı ~-1.,,,. cıkar ininin i tlnnt ettiği '-n cra :ır a... ı · k 1. • ... """""" -

,_ .. t ra nsanın essesc E"'. r içm_ te ~anı.o usulü _ka-J ılıklaı·ı ve bu uda..., f"'-'al cUilderj lunda 'erffen fafsifiıt bende uU 'llll Kar l ... vo 

bul cdılccektir. ne er o mUe - Berlinucn bildirilmckle·'ir. Jlinlcr 
hiıtün aJ,si bir kanaat do•urdu. J · · · .. h da ! u 

açl lyo,~ Fesenin mes'ul ~ırı uıl'E.fın n o lıu adayı iki iiç hnrııı. cvn~l işgal 1.'ok ·o rn:ı-hfr~leriı!iıı !11_ütal~ı: QT Q S l (Dcvnmı 3 Unciidc) l'tıni~ler.<Ji. ıın. ı;orc, Ilırl<""ll• ... nıerıknnın ar_ ---o--
lık i 1 bitnıi~tir. Hlipin adalarına Lrl wrA 
iındııt ;;öndercme<liği gi~i donıııı VIŞI lnı 3 M 

ma.mı mc~ ::lnnu ~:rl\urma~ ıla cc- r ı ov·~alaılill~til 
"~ret edemem ktedlr. Jaı:ıonlıır u- Jl'l 

:1ak ılo~"Uda artr" "''nı~r k an~~!~ 1 j ftJbam 8dWJOI' 
Jıeı-ı.,pf.;ın !.'ıkarnınk lı zmıı.;-eldı!,"lnı 
f.ıımiıı cdiy rlar. Amcrlkarun he. -;.-- ,. 
olıı ~iırliln ti';'t ür. hı~illılcre geföı Alma11 clçııı Ahez ın 

ara 
,_ 

ı·c onl tr t1a ~u kadar Ye şu kadar Almanyada fazl ıkalmuın. 
·ı..;l ara uğrıum~lardır. l"alnuch Ja. d n b zı h Ad" leı ~ 
ııolı'Q.t' onlıımı tl.'l lın1'1mııl:ln gele. d ka .., 
•·t>klerd·r mey ana çı cagı 

\'nzj;~ti bu t.arıda muhakcuıc bekleniyor 
C~k kımı. llt'k itıtidai \C ~thi liel'n, H (A, A.) - "Die Ta.t.',ı 
ı:ôriindil, JııponJarm dcrmclan ~ gazetesinin Berfin mnOObir.i Pol 

V er ecek karar 
müessese le
mi/ olacak 

irlgiliz kuvvet- '. . .rıma 
leri Libyada Yenıden Rus 

ilerliyor kztaları ur-bUc<~lcti clahıı. dddi esaslar, Vemm· yazcyor: 
ehenuııi.rctıi '•Jnalur mO\cut, ol- Berl;n. nı tbw:.lı A'hetz'ın A~. 
ha) dı onlnr hııkkuıdıL hiçbir i:Y ınanyad~~ u....un üren immclilc Qiı· hu 
'>oJl<'ıneyip lxı) le ııocukl rı bile dcnbirc fulo. r o U)'or. 
t\l~aoak llla.t.:ıllar elbette Muhnb:r bund:ın WA ıh diseleıtl r o 
ısUJli~omc~ll•rdi. ( linl.ıi ~ııak de. beklemek l~lcliği marulsını ~ 
ğu dtınunuıııı bu ı rı;da tas\ ir el- <'ıkarırna. tadz.ı·. P~min Frı:msıL e Agedabla bava 

meydanında 20 
m111ver tayyaresi nu.l c ~ıa.sııl sö~ leınckten lıa .. ı.a. bir ı devletini lJ1ıll5Il ıre ettiğiuden Al 

uil \ cnlem<'z. man gar.etelcrlnhı balı etmesi ml\. 
Jnııonltırın dih:m.ıııı k:Q ıplarıııı nidat'q:r. Bcrlin Bebl-r tfi:kcndiğ;n -

:Jil.oda d i[;cr ıniJn er üziilnrı gibi den bahsott.iği 7.aDY.m d&lnrn bir 
t>un dereoo nıübnr ayn ml·~lettik buhran b&~· lir. 
leri inkitr l nbııl ctnılyeC.Cn. ısarel1c v;sının biı· anla maya. v nlın:w 
~~;ı;o •,:n rpnıı<ihr. _l•'okııt b:ıskın ne- iı:L11 Almanya 1ru'afmdıı.n yapılM' 
~o~d~ \nu•r:akıı cloı_umm smn te.~bbUslcr:i c-ev psız btmktığr lla
~onlirmı-. o~duldarı ~.a mt.ı. ıtair ve olur.makt.udır. Ji'ran&a il.i yUzlü 
aıe.srcttn.!c.rı rnlouularııı bli~ lik bil" bfr :roı o~nanıakla itham cdılmek-
lnsnu ilogrıı ol:ınıl. 'i. bul ~ll">e te ve kendislzw iıımrunilc ınıağiuıı 
hile Anıcrik:ı. c.Joı.ııııımnımıı.n. ugrn. olduğu hıı.tırlatrlma.ktadrr. Par~sf..c 
rlii:;'l 1.arnr bu dcııız. J\U\ \ctının 8ZJ:-

1 
c.sen hnvarun. Sirno\•ic hii"küınet 

•net \C clıenuni~etıui o:fadan ı:aı- darbe ini ) phğı ıaınan. Bcı:lgı-ad,. 
•lınnntı.t.. E• er Birlf":l•• Amerıka da C»t:., ha\"n\'tl benzediği ~ .. en _ 
:Uc,lcti dt>m0 k H rny ada • mektedil'. 
~anada \c .. urnd·ı burıula ba. ··-------------1 
1ırı1au blrl,aı· "cmi demeli sa 
jılf~ t;O ondan balısc<filme;;C lJi 1 ng a p u 
'le dcğnıczıli. P.irktu· c;cmi b:ı~ • 
•uakla llirle fı-. meril.o. devletinın k 
tilfrra iııdiğu';ı id~la cdebilm~k f~lıı r a a rş 1 
iusawıı (iti üne 17. olmasr ıcap e• 

d~""4 k•mcu.rı ••. ,,cıincc, Hıı. IJaponlar büyük bir 
ııiıı adıln.nndıı. harbeden askerler •

1 uısascn Filipiıı o.ı:ıa.ıarın~ mnhafıı taarruza geçti er mrn·etJerfııden ıbarl'ltır. Burala 
\ıocrik:ı.dau hir t <·r bile götii- --0--

r~JmcmJc;Ur •• Aınerikn.<lıtn binlerce 1 lngJ"Jf z k Dff 8tlerj ııuı ııuıkt.a bırtukını ndalaruı ına• _ 

hulli lDQhafnaı. ],U\'°\ etleri Ul.D13• an da ne awe._ 
men .Japoulnrın <'lin esir <lil .. so 
~·ile asıl ana. 'U'4nın harJı k"'Uclı-" • met edi1or 
t111e zerre 5mdar halel gelnıir.; ol~ B •. ı J • 
uıaz. Jnpoıılıır uzak doğuda Amc", tundra, 9 (.l.ıt.) - R. -~·1 .. ~~" 
riknnm ()rtndau l\DJktı~~nı NİJ Jü. .l\lnlc7.)":tdil şiddc~lı hir. ı~ıu :~rKıııc 
\nrlar. HalbµM uzak dO!,"lııla lnH'. cereyan ctmcktcdır. lngılızl~ r .. 
~ika. dah; kendi ini hi!.' ~ö terme. ııln I.amurun 80 kilome~_rc :-.ıma .. ~; 1_ · c b·ır Jııııonlar hu kadar de bulunan yeni Jıoıta dusnıamı · lllli\Lır J • k d J ll(:İlil uıinınliğa~:ı ı, pıbıuı .. alardı 'C bu dctlc kn~ı ı.oyma ·trı ır. ~ 
kıular Jı05apSıı: , o ölçıh·iiz ısöz ı5Öy kun cUcrini ~andan cevirmegc .ıull.: 
le.nıesc] di belki ııroııagnnilaları .. 'affak ulamıyan Japonlar, ı-~ıncti 
na •0 ~ 'k safdiller bulabilirler.. şlmo.Jdcıı, cenupta :)ingapıır'a gıdcn 

baluada 
bcr ,crUdığlno gdrc, l lıa.z:ırtamnı:; olan ccclvcller kll.l'ar al • 

Ankarad:m lıa 1 .10 maaşlar u. ınak movJdindo oran maJ.."lUl'tla.ra ar. ha"·at pulıalrlıgt do ayısı · ·· · 
". t tkiklcr hcnUı; bit. 2cdilııı.e.k W.Credir. l>'u sebcpledır kt 

zenndc yapılan ·oı:n ştmdllfü: hiçbir l dalın ~trtdidon bazı gazetelerde g·öru. l..ottdr.ı, !) {.\~\.) B.B.C: 

mcdlğindcn bu j r len hıı.bcr1cr lıentız tnenirnslzcllr. Mc. .İngiliz kuvvetleri .Agcd:ıbiu.dan 
karar nl~amı ~~l'.f lıcsaplı:ırn ı;orc mur mna§lın:ma. nıuayycn bir miktar Tl'&.blusgarp iııtllcamctln kaçım sene 

Bunun i<;m mu ı vcyu nisbcttc zam mt yap1lacnğı, yok ı rat P.omıncı ltuvvctlerlnl takip cdl " 

ıw. bu zamnun vergi tenzilatı ile mi 1 yorl~r. Bu defa da bava mUwcrc yar
tcmin cdllcceğt ciheti do.hl ruınacnk 1 uım etmiş, ınsarun gözl<?r!ıll lıörloşU. 
l>arartarla benı olacak Ye bundan 1 ren şiddetli ltum fırtm:ısı mihver 
sonrııdrr kı bu hUSUsta b!r kanun rn. kuvvetlerinin nrlmsuıa bir perde ger. 
ylhMr hazrrlano.rak Boym< Millet rniijtir . .Aged:ıblaya giren 1.ııgiJiz l~uv. 
.. >tec'Jisınc revkcdfiecektır. veUcri ha:1--a meydanında 20 m!bvt-r 

Öğrendiğim(: göre, :ına~lara. yapı _ tııyyaresl bulnıuşlnrdır. 
lacak zam ve:ro, vergi tcru:ilft.tt §C?k _ Şimdiye kadar Rahlıcy(I 14.700 !tal 
llnden yalnız devlet nı ınurla.rınm d<'. yan ,.o 5.500 Alnıan askcıı esir olnralt 
{,11, resmi Ye husuııı bütün ınUe53Cllt'. f;'<!tlrllmlştlr. 
lerüe çalr§anların unıunılyctıc istifade İngiliz tayyareleri, c;ekllmelttc olan 
etmesi ciheti de chcmm!yctı uı.ırpiş düşmana mUlenı:ırllycn Jıücum etmek 
olunmaktadır. tedlr. 

Odun ve et f igat-
E ları artırı/d, 

Türkiye hakkında Od . . d 
beyanatta bulundu un~n çekısıne 70 kuruş zaf!J yapıl ı. 

____ Et fıyatı da 15 kuruş kadar artacak T·· k. · k 
.. .. .1:1: .. ıye~uı. topra . • e ~,iYat Murakabe Bürosu dlın Uç %Ira. son zarnanlaıda ~chrinılı:do 

but unlugu hıçbı~. t:hiıJ<ey f ~~lnı nıc;-ı~Jc Uzcrindc karar verdiği ba~göst.eren Udun darb~uım nakliye 
m aruz degıldır ı;ıbı, Odun narkı ile et narkını da Ucretıennın yukselmes! nctıce5ln<k 

*'KANLI 
(l"azı ı S üncüde) )1lkoeıtrnlştir. olduğu nctlcesincı varaı"Qk çeklalnc 

10 kuı U,Ş ZcLm yaıııımnsını l\abul et • 
uı~ttr. Zam bugUDd"n itlbımm tatbik 
cdilmcktcdh·. 

cı·. 
1 

fankaro:t ~'--'-'lf.:ıuıın fazlalığı şimendifer lıattının iki tıınıfında 
ı, Q muuau"' b- "k lıi . . 

0 

L..,. [ir iM b' ırsız Ç t i 1 • k. b·ı o tn<lan kal<lırmr~- uyu . r tııcırruza gırı~mı "'' t • .. e es ,',~. ım ""' 1 

o ' J?p~oı,., J.,.n;~ hoılıu ınn oir.fülo: A-
ruı.ı- d ~ ru h"" ri t miidafilc- 11 cıhcllo, burıh7. l.l!'HC'lk-Pt (rtıı~ AUI soyan 

• • ' •
0
gu •• l. ~~r J1"tl. hunu Jıj. M.ıllt3Jrl !>.tin ıı .. hrirnn ,. .. ,,...M>J}?tl aJ g.a• 

ET ÇETESi!,. 
--~~-o--~~~ rınt~9 MESELE~t 

ruuıı \azil eh il ı ue'~· ır, . · 
1 

d "il 
lil onır. liııtfo. belki de da.ha. fena. , ('ekılruı;:. cı 11 • • ... • 

laşacaktır. llö • ibti:ınal me\" As!ı. hnr_ıı ~D(:Y'd runı.1' Kocamut.afap:ışada. 6 çocuktan ınU. l ı ... Y~da bfr gocugun reiaii. yap , 
cut olıhıJ:onq ~ :!'°..ı;ıezi oöylü- garlusıne '"'~.°' - :d••_ M>ıeye. la: t kkll yaman bir """"' "'"'"' '" 1 m"' ve ""''' ;ıc kondl'1ntn ''l<ouı 

çıkarıldı 
---0---

Mallteuı bilgelerde 
B arıa mavallüt

yet kazandı ıarı 
blldlrUiyor 

l...ondro, 9 (.\ •• ı\,) - B. B . C: 
Rus kıtaatı, Mookove, Kınm ve 

:Kareli cepheclrinde yeni mu fa... 
Joyetler kazanmxşı'\r ve Rtishı.T, 
muhtelif bölgelerde t nııza g • 
mişlerdir. Dün gcoe Mosıto'\' 
n~redilen Rus tebliği, SoV}etJ ~ı 
r.angi mmtN.ı..-alarti.'l. daha fazlı. 1. 

}
0 l"lcdiklerini b'Udbmiyorsa da du • 
u';ımnı ~eni hntts. y<:rl<ışnıesine mıı 
ni olunduğunu, nw;l-Un bazı }et'le. 
rin gen alındığını kayc~dtyoı. 
Ruslar, müretteb.-'ltilc bern.bel' 20 
Alman tankmı, 7 lopu, bir harıı 
nıo.lzenıesi deposunu '\'C daha bıır.t 
eşyayı imha cylemi.-:lerdlr. 

Ruslar Knwda. Yari lhtıı.} M.re" 
ketleıi ve teı-akki'lcr kayd~t.mi~· 
6ir Ka:ıcli cephesinde, Ruslanıı 
tazYlki büyü.kt.ilr. Ruslar hm ~ 
ınevzilerini ~le ;;e<,.irdiklcrinı iklı. 
riyorlar. 

Kanada ticaret 
nazırı diyor ki : 
At/antik 

muharebesi 
kazanılmak 

üzeredir 
11 ay içinde l ngiltereye 
609.800.()()() dolarlık mal 

ihraç ettik 

oı.t~nıı, :.> (.~. .) - ~ 

'.\ nrfap FnJcat bt Udıl t sonra ponlcırın, az ol~u)e ııur_u;- cttlklcn ~ ilmi l'r. 1 Alım~t 'et<' l" ismllc n:ım alnwı bu. ~ • • r m e ~ lilmcklNlır. lngıhzl~ • hu 
1 

flı.:Ç r · (P-•-;ııı A\rupa salıneı imle olduğu gi. ı:ınncc , • ~ • Çetenin husı~,ı.ıctJc.-ı;ipden bl~ı 00• rc\ &tft ı ~ Ü~) ııt •~1'5 d~ il" .. · mi? ' '.Qıew~ · ... 

Bundan sonra komisyon pirinç nle. 
ı!el()lfnf y~nlden tct.klli ctml§tir. Çel • 
Uk fa.brlknt.örlcri :namına dfnlcnen 
Ahmet C na.kcılr nUınuneJcrl komüı • 
.vonn. VCl'\~t"Ck lıarcUUcm "O ClMICt 1 
Y01~ plrlnı;kr ilzeıi:ndc izu.bat vcr
nlletir. l~ yUlaıek cins pirinç. 
!erden olan Viyoltna. pembe ve de.rvtıJ 
einm p!rlntlcrln _.tı,mm durdurulm:ı. 
sına \"e YM~ly trn 'bir raporla. ıtUmıınt'. J:.i: 

tioaret nam-ı Markin~ Kanada.
dan tngil~yc yapıla.n ııımı ~ 
cat mlrnml'lrı lıa'ldnndn ~ 

'~3~ı 

• 

1 
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[~o;:~-~u~;LJı: e_;.J 
J·©ı iP>© IFD y aı 

Sıgır v~ an
dalar ,,.,. <kın-

da k ka--a 
Dün mezbahadc· to:tb:ka ~ISlrln mubayaa Doktorlar 

sss 

Blil~ l'C .dqa 
çevr .. .ı.eD or 1 aal 

bir e~r·I ... 
başlandı f • t t ı ~ Bununkü imparator Hiro -Hito'nun yaşayışı bir makine --0- - ıya 1 ar iri 01 yarın •};8~::;!,. ıa:~:t:n1;:::::;.r 1:! 

gıbi muntazamdır. o, eskılikle yanıl gı oirleştirmıstir , J!ir .. ısım sı r toplanacaklar ~a<;ıma ömcr ıu .. , 11 Naıı.ac1-
Toprak Ofisine yeniden oğlu bulgar<>adB11 bir ~ t.ercUme 

Japon ımpaıa toru ha.smctli H.1.- gUnti, es.kı muailimi profcsor do;.· ı ve man a ar mütedavil sermaye verildi --0-- etti; \ 'ak,t matbauma baatııarü 
ro • Hito, ilAbi mcnşe'..ı"° olan l toı· Hotaro • Hattori ile bi'riooir, ~~ ı; I satışa çıkardı. Dunun adı Bay Ga. 
&:ndan'm yü.zyirmi dördllncll mil. 1 boratuvannda çal15rrd1. bıçaı" an ~ r u Hil\rlimetçe kabul edllen ve bugUn Doktor ücretleri ve yerli nU Balknnski dlr. Aleks Kostaot\. 
mesailidir. O, bizzat, ilahi vl'J'lıflar Hiro • Hito, pek 88.de vcı münze \· --o--- neıırecıllecek olan bir koordinasyon üô.~lar mesele&i Je nof'un e eridir. 
altında ırkmm fuilet ve mcziyctl~ ı Yll§amakla beraber, ara sıra, öğle kararile ..nwnn alım ftyatı 1 kuru'- · aörü...::lecelı Duna roman dfyeme,.tı; fab& 
rinl temsil eder. yemeğ'.nc nıisafiı kabul eder. Mi De rı fi yat 1 ar 1 o tan 12 ıruru::ıa cıkanlmrıtır. eo !"" ilmt ''e içtira:ıi bir eser de dr.gil-

Hlro. Hlto, 1901 seneainde doğ- &afirleri, ya aile etradı, yahut k ·· ı... 1 d Buğday almı llyo.Uaruıa yapılan .--o- dir. 1.8.kin hem roman hem de 
muştur, Şimdi k.n1r yaş:ndadtr. ~ mUh!m siyasi ~iyetlerd~. Yemek ' uru s yu"" se zamma mütenazır olarıık alman bu Doııtorıara yardım tam nılna....tyle llmJ \'('J lotlmai bir 
bo.st, bnpara.tor Yoı,i •Flit.o idi.. liatcal, da.ha çok Avrıtpa.i, b:win da. I knnır 27 llkktlı!:ıundan SUbarcn yapılan eser t.ayılacak tekllde yıwlmı~hr : 

1mpa.rntor, alb yaşmda iken G9't tamamiylc yerli<M:r. On yn.§IDB kadar OlSD erk :!. leal mlerc de pınll olacaktır. merkezi lılarolacalı fıikf&ye men9uru ~deD I~ 
iaı Si • 1n ismindeki a.sll.zadeler İmparator, öğle Yenteğinde-n SOll.. rrıanda ve mğ rla seltiz ~ına ktı• Diğer bir koordmasyon k&rartıe de Bulgar udetlerl, eski Bulgar görüt 
rn ktebine g~, yed! aıeıne IJOn1'8 ra golf oynar yahut atla doln{iır. dar d şi manda ve sığırların kesil. Toprak Mahsullert Ofüine plrlnç Ye Etıbba odas·nda cunı.n.rteai gilnll ve diişi".nüşleri, Bulgar rulıu bUtlbt 
mektebi bitirmiştir. Ondan sonra, rıaat altıya kadat mcsl.nin mened lrr<'Si hnklundaki fasulye mUbayaaaı lçlıı geçen tem • bUyUk ikl toplantı yapılnc.a;kttr. renldcri ve lllansl&nyla aıaıew 

Bundan f!IO, ra , Amiral Togo ile devlet .işlerin! görür ve alb buçuk- kararnamenin dün n~ı dilmesi l.i. muzda ayrılan blr milyon llralık mO. ~u toplant:lardan birincisi Etıbba rilmiştir. 
Tokyo Univcrsitesinin eeki rektörü. ta, imparatoriçeyle birlikte a.k{farn zerine hen'.lz şehrimize tebliğ e • t edavll serma~ iki m iyon llraya c;ı. odasının ecnelik topla.,+ l':ltr. Bu B:ıy Ga.nll basit nıhlu fakat 0 
vellahtm taHm ve terblyes:ni d: ycmeiWıi yedikten sonra te.trar QO• dilmcmLQ olmasma rağmen, mcmle.. karılmaktadır. Otla, Batnı almakta toplantı geçen hş.fta ynpılaca.kkcn ulcpette plşldn ,.. kurnaz bir 111 
ruhtc ettiler ve müstakbel intpal'a cu.kla.rmı görtir. Radyo dinler, ki. ket mer.fasUerine fevkalade uy • olc2uğu pirinç ve fasulyayı Ticaret havanm bozukluğu dolayıe le bir )"ağı tUccandır: dcaret maksadile 
to:-a, kıh k.Irk yararcaama bir dik· tap okur ve saat onla on bir arasm. gun olan bu karann dUndcn tiba• VekA.letinln tesbit ettiği ~larda tea lek hekim bile !çt.lm3.a gelememiş A\'rupayı dolaşl)or; ona birs;ok 
1r t ve ihtimamla ders vermiYe bq da yatar, uyur, ~en ! tanbul mcz'balıMrnda tatbi. bit ettlğl yerlerde sat.acakır. tir. Etıbba odası hey .. u umumiye. Wmseler bi~k yerlerde teudtlf 
btdılar. O, bu sayede. yalıll'Z illin HJro .. Hito'nnn ara sıra, bu ba.. krna başlanm·şttr. DUn birçok - - 'Jlnln ruznamesi senelik içti.mala • 1 utrnlı:lerdlr ve hcrblr1 bir mace~ 
ve ean'at değll, &brr, sa.deJlk, ada.. stt program har:icne c:·ıktığı da o. lfP.nç sığır ve manda mezbahadan oun bakılan rm mutad maddelerinden mürek • timt anlatıyor. Hııldkntte Bay G... 
let ceasla.rmı da öğrendi ve Alim lur: MeseJA re6migeçitlerc i§tlra.k gerl d!Sru::ıtıetUr. lıep olmakla beraber dilekler kıs • nU birçok Bul~'&rlan_ tarlı llkir ,.. 
bir hUkUmdara IAzım olan bOtlln eder. Yahut parlimentonun açılış Diğer taraftan bu karamı neş. •ınt•ıka" r dauaları ı.r.mda yapılacak milzakereler·n itdetlcrlne saplanmı olan bitti 
aı.e.dyetleri elde etti. nutkunu okumAya gider. rl ile beraber deri fiatlannd!l he- W bul ehemmiyetli noktalara temas Bulgarlan temsil ediyor; bu ""'t 

Mllsta.kbel imparatora, hllh88!1ıa., ,. * men bir tereffü kaydedilmiştir t.dece~ anlr~ lma.ktadır. Bu mc. nolgarlarm birçoğu da Bay o..-
tarihi ve aJıh\ld eserler tntlta.b:nds. İmparator, aile saadetine pek Dün büytlli baş haj'\-an derilf>l"lııdP Dün de asli.ye i.ldnci cesa malı- ,\"tı.nda doktor ilc:retleri ile yerli L ismi anlatılm15 oluyor. 
gilçUlk vardı, Uwn tetkiklerden bağlıdır. Hele blr C'OCuğtı dllnyaya ilk olarak on ku~ bir yUksclm~ &emez.n:le birçok ihtfklr dAvAlan. mçıar:n daha gt"nıf.' mikj az!a kul. 1885 seııeslnded BalgaıUt.am 
ecmra bu da bulundu. Bu oa.Jıeaer, ı;eld ~i zaman, çok memnundur. Ja. görUlmUştllr. na bakılmıştır. l:ınılmaaı meselelerinin de bulun~ 1,·e nulgar ruhunu karlkatilıhe .. 
Gun. Şo • Şi • Yo ismindeki eaerd? pon gazeteleri dördUncU kızı dUny.a. Bu e.nı.dn Samsun tüccarla.rm • ı:a.f1 muhakkak addedilmektedir. den bu eserdeki tahliller, mütaheo 
Bunu, eeld imparatorlardan Çaj • ya geld:iğı zaman, impamtmun ee. • ar' &D tere .... r.ı18 elan HUseyine 1500 liraI·Jk mal ut Etrbba odn.sı heyeti wnumiyesi- dele.r gayet kuvvetll:llr. B...,U. 
Cung'un n.azrrlan yaznutlardı. Bun. vincfnı şöylece ~ etmişlerdir: t.It;'t halde faturadan 435 lira faz- niD yapı:.lm.aıımdruı evvel aıı.a.t 13.30 yalnız &llmnlnrm def.~1 

Avna.,.. 
da Konfllçyilaltn bir devlet adamm '"Ebe Sakada, kUçUctık pren.sesl 8dilf Or Jn para ist yen Fincancılarda ma. ia Türk hekimleri dostluk ve ya~.. um da en lle.ri mJlletlerindea 111ri 
da bulunmasını tart koydufu mez. bitieilr odaya götUrdfi, orada seıvt nifatura tllccan Sabatay ve Avra. cY.m cemiyeti heyeti umum.iye6i olan Bnlgarlantı biltün eksik n 
reUer toplanmt.,tı. Bu eser, hem aJ. :ıfacmdan bir ~kne iç nde yıkadı. Ank&radan haber verıldlğtne göre, xr..ın iddıa makamı tarafından sür. toplan:::aktır. Böyle bir toplantı ııl<at taraflunu, zerre lwbr te 
yaal, hem de ahlA.ld idi. En c;:ok. ea- Saat birde, Pn!ID8etı, kar gıbi bcynz Türk Dil Kurumu t{uranı Kerimi ter. r.ün edilmeleri istenmiı ve da.va ilk defa yapı~ söylenmekte • reddilt göstermeden ortaya·au,or~ 
~ nazariyelerden ibaret olma.kls kundağı içinde ~te uyuyordu. cUme ettlrmeğe karar verml§Ur. Ku.. rniid:ı.faa için kr.lmıet?r. dir. Bu toplantıda hekimler arasın. lwndBn tab•i blr ıt:y olamaz; faka& 
beraber, arayerlerde, "devlet, h.!l- Jnıpara.tor, ha§ musahfblnin raporc. nım u..aınnd&n Kütahya Mebusu Be • F-.n: rdc b kka.Ilık yap::uı Nikoli da geni§ bJr yardım merkezi lru • muharrir bu <""eri ne&rettill sa • 
tfunetln değil, lıallmıdır.,, gibi ye. 11u dinlerken sevincinden titriyordu, slm Atalay son gtınlerde bu tercUme ve Mnrl:Ca pir .nç, Sıunatyada Mu9-

1 
rulmaa~ mevzuu üzerinde görüiU.. man bu eaer mUteassap mllllyetfl 

n1 telakkilere uygun düsturlar da Sonra, derh&.l, husu.si daireye g4de- l.§ile me§gut olmaktadır. tnfa ma.ngnJ kömüril iht klmndan lecektlr. Bulgarlıın k:wınnııtır; hücumlar 
vardı. rek muu gördU.,, )irm*r lira pll"a ve dUkklnları. o!nıu~tur. llnlbukj hastalığı uıb-

Hiro • Hito, pek d;Jdtatli bir ted· Her Japonun milll telAklıda ne ı m da 7 şer gün ka.paUlması ce • 'fJllllmak tlzere m:ıdan lliç t:ı.yi" etmek, kuıurlan 
r111 ve t~lye usulU a.ltmda. Japoo göre, saltanat h:ınedanı, Şinto mez. zas na çarpılmışl.ardır. bllmeden ne taratuınzm tashihi 1. 
Ve Çin k!Asik ilmiyle beraber Avru. hebinin en büyük mllmessilidir. Bu Vall~t B•mdan ~aşka maydanoz tobu - oıaa b Dalar cap ettJğ:nt tesbit mli.aıldlD ~ 
pat bir tahsil glSrdü. Gayet iyi binL mczhl"biJı kanunlamıa gl5re, bnparr. A~ Ue "Ccng z Hanm mfra..c;ı rou ile saz otu tohumu iht'kA.ri dlr. 
dydf ve ten:i.ste de pek nıchare~ tor, avnı zamanda mezhebin en bU- llzeri d k' 

1 
r'' ı.~~trklı . yap ın B:ıl ·kp:ızannda tohumcu Son gUnlerde §Chrln bazı yerle. Doğrusu şudur ld Bay Gıınll ~ 

tlydi. YüztlclllUkte iac ~i. yilk ~hanf re:md'.r D!zıt bayramhr- ; 0 _!:~ ı~e ektedir~ ~ı:- ._Iri.sto tevkif edilmiş: dikiş lğnesl rinde bınalarm çökmesi ve ölen ,, on Bu'gar d~ğl~filr; Balkanlıdır; 
Bır gUn, kıyafetini de~timüt ve da bat rah·p sıİatiyl me 881 7~m a şoy e eme : aıt kAr ynpan B•şiktl1§la tuhafl • ı lcrle yarslananlar bulunmaııı bele- bU~Un Blllwıh'an temsil eder. 
yanına iki arkadaş-ııı alarak Koms..- rtYuet ed 

1 
e r me Anr..a:k bogUuden nnlu5ılan bir ~cc! Öjeni 80 Ura p~ra ve 10 gUn d:yeyı maili jnhida.ın binalar et.:ra- Muharrir banan lç}n OD'l B:ılJıam 

tru.ra'ya g'tmil ve klSrfezi, bir be.s- • Hiro ;:ri.o tac 'bq • d'ği hnftİl\at \'3.J"drr td O da Ç'n deni- ( .. kKft.r.m n kap:ıtılm:ııu cczaaına fmda yenlden ha.rokete ceUrmle • ki 90)' admı vermıttJr. R~ttf. .. 
tan öte başa, yUlltte:k gec;rrtilti. gtl.n, lllhl ceadI oı=··gtı= sf~~" "'ndcn Pıunlr yaylaln.rma kadı"' çc..rpıhn~; btikl&l c:ı.ddealnde Ma- tir BUtUn bc1Cdlye ubeleriııe mn eserde bb de kendimlzl bu'ayoo 

Hlro.. Hito, spora da pek merak. Ama.teras No GhemJ Kami'ye tahta ıuau.nn geni~ t oı~roklar~a Orta A • nnos mağ zs.sı !ahil:f Ando-ı ile I ili· inhi:iam b!nDJann ta.hliyes'nde ruz. Dulgarlann va!:tlyle çektikle
lıydr. T&lebeykcn, mektepten g'.z· çıkt ğmı şu suretle haber verdi : )n.yıı en onrn lum nhıp 010 r;::1 \'C tezgah arı K&enofo:ı. kumaş ~ti • bir gun dahi geÇ kal::nmaması ve ı ~· blLlm de mUptelA ?1up cumlıa. 
tice kaçar. pehlivan gUl"Cf'!)erln! lmrıarator. üstü samanla örtUIU han~ mode.m de,Ict bu gen 

4 
lll- karı suçundan tevkif ed~şler. 1 bunların ıçlne insan girmesine her rıyct de\Tlnde teda\1sıne ç:Wıt lu 

eeyredenti. O zamanlar Veliahtn bir gUn ewel bazırlanmı ı>ir kulü. ~r.l::edrın tablb'ı·ktu~ynAılklnrmkılt:ın ~·lf;- Ak!:arayda tUtUncU Mehmet Baki ı:ıe ıı.:-etle olursa olırun mini olun• bas~:ı'ık mllstı?rekttr; bu "§:U1r 
epor mcnı.kmı işiten lnglfz veliahtr bede geceyi • it ·ıaıı· d d. "" crst- • n sya 1 :ı tı 11 kahve htiltfınndnn 25 l ira p:ıra maaı bild:lr:lmiotir ha.'ltalrğı" dır. O zamanki Bulgar 
Prens Doğlu: na duala ~ırm ' ı l ı C: a t o hlikmcdecek ,.e Cengiz Hanın h:ı- ca:. "Smn ve bir hafta dükk!Iım•n Tara.byada l,...u.,..Uk: Çoc··'- --'·· fç·.n YtU. ılnn şu satırlar o samankl 

r ew • ...., V{" on ara usus kiki varf~i o de\·let olncnktır Z'ro bu ~ ,.. UA -

- Onunla, Jyi a.rkad&t olabile<-e bir tarlo.n1~ mahsuIUnden pir nç i,k. geniş ülkeler. her tUrliJ m~denler opatılmasr.ıa mnhknm olmuı; ev ğmda bulunan eai bir bina tabii. 1'Urlt ıtln de doğru değil midir: 
tiz galiba! Demişti. rsm rt.miştı Sonra bu kulGoo erte k'ras:nı arttıran Yeşi1köyde Kost.I ye edllnıiş ve hemen yıktlmaa: ~ "Bul~rla.nn bir oda8ı o!ss nı11ao 

Hiro _ Hlto, veliaht iken, 191J al eabah yakıımrşb ' • ''e lt'k mıutclelerle dUnyanın en l06 Ura cezaya çarp1!m ılardır. kanilr etmiştir. Tavuıkpazarında fir at.r. Kusnrlan varsa o yapdıjl 
eencsinde, ecnebf memleketlere s. il" Hgu,~n •80Hin·~· b8abaslt · mmt vlwnünden ~~~;~a~:~~P~~:!:"·5u~:~~~~!: da tehlikeli görillen b,. han tahli- muhitin mahsulll ve idi mllrebb:.0 
ya.hata çıkmıştı ki: Bu hldae, Ja. .. • ... a ana programını d ru1 1 A tı b. • r· ru··ıun Pı·yasası ye edilmi§.t.:r. Bu han da yıkıla • lerln knrban·dır. KötUIUk onaa 
pon tarihinde. ilk olarak g6rlilllyor. bir nutkunda şöyle hulaaa etmiııti: ' 1 a 0 an 'rnpa ınr :nın c ıger caktır. BUyliık Al! Pa.§3 h:ım da kendinde d::ğll muh ·~'1 fena te.l. 
du. •'B03 merasim Yerine sadeİfık... ~ıt;ıındrda tUlcett-c~~bl hajh m~~~~- yılu ... .:a.k hıınlv arasındadır. Gala• rindecJJr. Onu iyi bir idarecinin eıo 
İmparatorun evlenme meraaimi Körü k5rilne mukallitUk yerine ta ıerın en !lonra ga. ı a c ~n • lada N'ccatlbey caddc.s.lnde geçen llne ,·er, ne tıecaatler yapmak fk,. 

de, onun, eski Adetlerden uza.ldaş . b'ilı1t .. Fi.klrce ve filice ahenkli biı• ~lycı~ bah;~~cıe. endekl8<1~ s&ll' ~~~- Asılsız şayialar çıkarılarak ~~ yıkılan IW biruınm karşıam • U~:ı.nnda olduğuna o 7Alltan Ci
ma temayUllerlni gtletermektedir: ilk .. BUtUn halk sııntflarma refah ı,;•Z anm esın arp m...._,. müstahsil tclô.şa dütürülmek da olan ve ça.tla.klnr görtilen bina. riirslln. Onda yanıtcı ve m:ıaevt 
çUnkU Mika.dolar bin senedenberi, ve dünya miJlctlerlyk? d06tluk ... 1f.. mcsBul ka~aktlanv ~y!!Yecebelrtlr. istendi lar.n ta.miri k&bil oımıyac.ağı anla.. bir kudret me,•cattnr: manevi Wr 
yslnı:z, Kuge imn!nddd ~ u!J al te, kat't bir şekilde ta.kip etmlye \-azıye aşın.,~on • yan~. Anknrad&n haber verllcliğlne göre. Gtldığından bu ik: bkıanm da. yıkıl. t~vfk beldCU:c'!<t~r.,. 
led n kız cl:yorlarclı, O iae, anane- karar verdiğimiz sh'RS('tin ana hat ıncsinaen sonra tetkik edllınee ıfü hUldı.mct mUstah11lllerl korumak mak 'll&Sına karar verilm"ştir. Diğer Bn1;Un, Bo guristanm ~rf bJ. 
ı-...aen .. :.-.:ı_ ı.ı.ı...;;__ uydu _ ,__ • hamlede o.z&k dol!udakf demokrn~ı mı• mem k tı .. k • k _._ 
-.n.o _,,--c ~._, .. ., uw ····• sadlle bu ı:cne de tUtUn ptyaııaııına scıntlerde de içinde oturulanuyr.• ,,. -.? ~ ere om o noo ... 

prens general KimS Naga.ko'mm kı.. İmparator, hususi ba-.at-nda da, ~~pthl eslneJed ka~t . müırn!ılm mnv~fakf. mU:Iah:ı!e edecek, ftyaUan makul blr •.:ak binalar 9.l"'...ştml:m8iktadır. 1 rcce:Je yllliselme !n1e mabaldmll 
ayla lzdiv:ı.ç etti. umumi me!a'ııbv.le drı eski ananeler. \e er e e mıcı 0 ~-na rnı~cn seviyede tutacaktır. hu eserin de payı vardır. E~ 

Hiro • Hito, 1926 da tahta geçU. le yeni ihtlyaçJan bir'ıbirine m1izıç ~apon~~rm kb~y~ A:ya em:nc;ı lzmlr tutUn plyaaaamm aym 12 elıı ııerı muh!Uerde bu haberler bnzı te • r,e '~ fnydayı blr arada vettn bip. 
Sarayı, Sijyoda imnindekl p.todur. etme ve tncmleketint ileri g5tUrm' .. • .7r'Qf!ü · e,mle 

11
m nm abni uAu ~k· de aı:ıımaaı lçln bUtUn tedblrıer aJ~ reddUUerl ve kan~ıklıklan mucip ol- lo bir ~~ P"'k u bulun~r. 

Bur...at, hükümet mer1cezt olan Tok- ve muvaffak ol Un bl run yor; IJ ma ve cenu r.ıerı " mn•tur. KADIRCAN KAFLI 
J an m evver r za~ ·ı 1 •1• 1 .. _ 1 • mıştrr. .Asgart flyaUar bugfln1erde ..,, fOdan NJj~ • ~i klSprllstlyle aynı. ttr o bir taraftan yl • • ı e n"'ı ız m-.. ra.,.,r ugunun \"e 

..rr. Sııraun. et.rafı • ..n~ duvarlar. götuaUyle ....,1_...._ • dlğrm .~c.!..~"'.:: fada olara.t• hiltiln Sfblrynya hi- ll!n olunacaktır. Alıcı grupl&n aaıı. Alman alıcılarmın da dlln akfam 
J- ,r.......,.,;-A " ~~·nı:en er \.U.l~LU.&• kf I R t t llt" d SIZ olar&k p!ya~nln acılm& tal'ihl..nln gelme!eri '1%erintı etmdl bUtUn lll Un • lstenbUl tramvaylarmcıa §imdi,. 

la ,.evrllmf t:r. Ve nöbc•..ı•ertn mu- da eski ananet-.. u~,--s.. hanedan ,m o an osvnnm o a ..,r ev- ı ı 
'"' ~ ~ • ., ., ~ ... ~ 1 1 kart bl ı 1 lm ı A tn.hlre u~adıgıru !§ae etmlıı~rdlr altcılan İzınlrde toplanmış, bulun • kad:ır muteber o an p:wo ar pazar gu. 

bafıwı.sı ' dadır. ve mtUet &ras"llda ne gıbi bir d!di- f'• er~ 1 
r eşm ş 0 

n :ı.n ~- BlS ıe k lm ol&ıı ı maktadır. tnblsarlar İd:ıreııt::ıln lzmlr. nUnd n ııo:ıra kabul ~dc.lınlye .... k"·. 
Şato, birkaç k:ıth dairelerden mll· ııe zubt!I' ede .... bu l "b dJ l va lntıuuom mukadderntmcla Sı· Y ce zaten geç a 11 P Y•. ..... ....... 

• ...., nu Z rn.-ı. C '""h'- k k 1 Çi f •ftnm yenlden geclkece»ıni 6-"en de kurdulh· piyasa ranortörlüi?ıl, C'. Yeniden paso verlleceklcre niha-tegokkfldir. Bunıa:m yanında, tek be ...:dcrek eoddt ...n • '!"'- . . IA wnaro \ 'C uyaıı:ıc:ı o an ın .... 6' e• ... • b.. •· ~ ;rv• 
katlı ve ince k1lçillc b";r bina vardır. blldirlr ""nes ı 11,.~C' mühim rol oynamağa namzet kılı- mUstah:ıU endl§eye dll1J11Uııtur. nllmllzdekl pazartesi gUnUndan iUba- yarın akı:ıama. kadar P8SOlan veril.mit 

Japon Uslübuııda bu evin ett"af nr 0 • ._ft!,~ ... ~...:.-0-.:-. Y::....:·~ . _ +a• ssw _ 
2 

•• _ ~ th,arı;,a. !~ı::.!.!!! .!~t!1:c~ı'!!te _ren plys..ııada !:!!~!!.!':!!:!::;; !,.oı:,ktır. 
çıcek bahçeleri kUŞ&tmıştır. İçi ısa. 
de ve JrulJ.:ı.nı:şlıdll". Burası, impara._ 
torun ç:ı.Jışma daircr.dlr. Oturduğu 
odada, bir koltuk, bir yazı :m&Sa.Sl. 

bir karuı.pe vardır. sıı. olarak da 
duvarlardaki lehvalar göze çazi 
maktaclır 

lmpnrn.wr, P~ aade bir hayat 
yaşar, Şa.ra.p ve cq;va b'Je lçmes, 
Kolunda.ki saat bile eltm deRfl. ni• 
keld ı . 

•• * 
İmparator. e:ıat altıda kallar. 

an3nevi du.asm· olrud ukta.n sonra 
lra§ olur, giYinfr. Eu ~leri kendl11İ 
yapar, Saat yedide, yemek odMında 
tmparatoriçc-yle blrl('şir VC' Jtahval
t.JBını yapar. 

Kahvaltı, İngiliz usulUndedir· 
Kahve, yumurta, jampon vesa.tre ... 

Hiro - Hlto kahvaıtrdan eonrn 
oocuklarmı gaıtıUye gider ve bir 
tnlll!!Jet onalrla m~gul ohır. Onda~ 
eonra, i'ler bruilar. 

İmparator, gazetelere QOık eben:· 
mfyet verir. Bundaıı dohyı, ilk ev
m guetelere gijz Kf!Zd".rir. Bu ga 
setelar, y.rm.i altı buıedir. Bunla:-n 
birkaçı lngilizce ve frans~ll"MT. O, 
m çofc f ransa.ca.yı sever . 

İmparator, tahta. geçtikten 80ltN' 
da, bir t:üddet, t.ah~: line devtım et. 
mleUr. Ylltah8.1111"B n1ualıJmlerdPn 
c!enı alir, Ma.!{ıJ"""+"Tlı t~...,,.r.ıh ... dı 
O•ı lD terclh ct t gı l1 :n HllbeYi , biyo 

J fi r Run:un için, hm· CUJ'l\Artesi 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:31 

Hollandalı yarbay, ciddi) elinin 
en bOyük dcllll olarak avurtlarJoı 
,ı,ırip: 

- Ne gibi' 
diye sordu, 

- MeselA nakliye la)yarelerl" 
Bunların kuru bir ıtır olmudıklarını 
dOn~a nekôlı\ tecrül>e etti! Düny:ı 
bu tecrübeyi de, ı:annederim, Nor
veç h:ırektıtının bıı'llodıRı 9 nisan 
sııbnhı g5rdü. Zira i:ıl: o sabahtır ki 
Alınan nııklıye tıyynrelcrl Oslo 
tayyare meydanına indiler Te tay. 
yoreJerden cıkan askerler hemen 
hn\"a meydanını fşqal ediverdiler: 
Eğı>r yanılmıyorsam bundan tam 
bir a)' sonra da Holendn harekAtın. 
tfa nbkU ·r. lay.)arelcrinln daha bO. 
yQk bir mikyasta ss.hncye çıktık 
If.nnı g~rdllk! Demek ki Alman•.,. 
nu~lnnn lrnt ettfl·krt bu ha'l'l 
tretı'erfnf bir operet dr 1

• rtı ol 
m klan çıJ«ırrtılar t ll ı.-r ılt faınndfı 

da nakli)'e tayyare'crlnin rolO bü 
yüyor. Yani Alm:ınlar her harek!i~ 
tnki tecrübeden i lif:ıde ediyorlar 
Kim lnkftr edebilir ki Almnnlıır yn
nn birkac bin nal:liye layyarc"li, 
hallft nakliye kntnrlan :ropnmcı:ılarl 

Zira bin tayyare yalnız bir sc 
ferde bir tümen asker nııklcdchili 
yor. Hem de milral)ÖZ hafif ha 
van top'erı ve hnrif tank ıdhf ağır
lık 1arlle hcrnber 1 

:)u holde, hc~nrı bnsit : 
5 bin nakliye lııyyercsilc koro 

olsun, deniz olsnn dünynnm her 
hangi bir yerine 4 seferde 20 fırka 
aıı1'er nllklolunnlıilcccklir. 

Almnnl::ır şım llı işgal eltikll'rl 
mcm'ekt l!Prde eli rıne nıulhl~ r. ı. 
!ırdı fptidoJ madde, fobr' ca!ar ve 
IJçf crecirrniş nlduklon ldn b15~ 1 • 
t>'r ımn u~rundn 5 bin el,.,. 1. ylrrıl 
bt ş bin na1dlve tavyareqı in ~ n Pıle• 

l>ı 1 irkfl'! Nıtc.klnı ~alnu l•r;ıou 

hıırl.ıırc 15 bin tayyare ile iştirak 
etliler! Dunu yalnız Alman malzc 
mc<ile \'Dplık'arı halde! • 
Yarbayın kaşlarına ıekrar göriln . 

mJz sinekler fena holde hücum eı.. 

m lşl i. Kıı.şlıırı dıınsetmlye ba,lndı 
- Evci, C\

0 et 1 nunl:ır nazariye 0-

l:ı r:ı~ rıek por1ok! 
Diye homurdnndı. 
G:ı)Cf harorcllenmiş olan F.ston .. 

yalı kim~·oger bıı~ını snlladı: 
- Nazariye mi dedi. A!lila. Bu, 

bf':ikis, sünün en lldi hcıklkalldlr. 
Slıe ish:ı l ediyorum: Almanl:ırın 
n ık liye, tayyarelcrlnl harp hnrek:\. 
tınrio kull:ınışlnn her seferlnıte art 
m:ıkta ve muvnrralc da olmnktadırl 
Rurıu (ören Almanlar ho\'ndan es • 
~cr nalil ' ı::ihl hlr lmkfını fevkalA<lr 
i 'J!l'\ cc .. klcrdirl 

Helt' denb::ı'$ ın muthiş bir düt • 
mnn'.ırı ,·nrkenl .• 

- tn ~illcre mi' 
- Tnhlll <)ınıdı ' ngil!Pre artnl:ı • 

nnu yalnız ac;h~ ('ıkırınok ·ne~te 

sln l rJe ıılo;oıt .-.1,,r .. , .,"; ·,yr tay 
urelerlle hwı ı:ı 11,.; ••' r ııJtı oşl 

klird ıt ! Almıınl:ır bilho<ıs:ı lngl:te 
re ıı ı tarını lmşnlnn Nnrve-c ı.nhll · 
ft'ı in lr n ıa Fr nsonı11 ll:ıntik kı· 
rıh ıırınıı 1.:aı'lor bu!Qn cahliterl el 
ıerh•c ı:ıe.-trmt .. nl 1u'l{lnn fç!n her 
tor '''in lıfr "" '1" n"' 1'•'(' •~•• 'ATf' 

'e ·"11 h ı-r lnnd•rn!ı1Jlr ve tnı:ı!Tttre 
hlllcrmc bir ndıı 20 ft.ı-A ikinci 

seferde 40 rırkıı, y:ınl bir m!I) on 
asker n:ıklcdebllirlerl Yolnız nı:ık 
ll)e tayyarelerilcl hi ficferdel 4 
üncn seferde t:u miklar iki milYO -
na tıkabilir! Yoni isterlerse Alman 
lar bir sün lcfndtı 10 • J5 nnk 'ıye 
tayyareo;ilc lnglllere adıılnrına bl • 
rlhlrl p~şine iki miJyon cı;ker cıko. 
ralıllirler 1 .. 

KimysgerJn bu hcs:ırılıırına do.. 
yanamıyan yarbaY mosmor bir 
holde: 

- Hayali diye h~ırdı. Hnya]I 
_Hayal mi'·· 
_ Elbet!. ÇilnltO hnvnrJon mil. 

yonlnres uker nnkl~tmck )alnız 
kimya ıOplerl hnşındıı d0'$iinülebi .. 
lir bir şeyclir! .. Tathll-nıta lmkftn. 
511~ır! .. Bir dcfn bu kııdor t:ıyy:ı. 
renin inehl'ecc~i h::ıva mryd:ınhn 
isler!.. Sonra lnglllı ordulıın htı 
tayyare v~ asker yn~mtırunu nıüle~ 
var.fa Çemberloyn'ın şemsl)•esini n. 
cıp -ta seyrecfocek dcltlllt'r ya! .. R:ı· 
husu'I lngiJiı donanmnsı ve tayynre 
fllolan . eller Almanln.1' Myle bir 
delill~t kalksnlar, imal ve Monş 
denlılerlne nakliye hl') •areelrinln 
bir ktıbri'ltant hnlint J:t'IJr)rler!. 
Pek ateşlenmiş oln Estoeyah 'kfm. 
yaıter adetA farkmda olmııdoo Nan 
selftmı verir gibi blrde:ıbtre hld.. 
dellf' r'fnl hııva"a kı:ıM·r:ırnk: 

- Aeete etmeyiniz dostum! .. 
~ 0...- ~L,. ilaha ut,(\. 

dcrn laarduı sı!Ah ve vnsıtalarınıa 
izahını bitirmedim ı.. Evci! .. Belki 
tatbikat söründii#ü kadar kolay oı
mnz! .. l"okot ben size yalnız lnsllte 
re adalnrına asker ihracı mümkfiıt 
mü dcAll mi? Meselesini ele alarü 
')n!nn: bu meseleyi nıulalüa ediy~ 
nırn !.. l\Jahıurlorı tehlikeleri, mu_ 
ktıbfl tcdhirlcrl &)n hesap!. Mese.. 
Je "u kf buaün ~ilah vosılnlariyle 
İngiltere adnl:ırına bir t:ııırruı ve 
asker lhr:ıcı kobil mi, dc~il mi7. 
Hunu muhiikemP- e<'li)onızl .• 

Orl:ıdıı yalnız n:tlclfye ıoyyare!en 
~·ok ki! .. nıner sllfthıılr ve vasıtalar 
da vnrl.. Bu ciheti hcnfiz münnk. 
şa etmiyorum!.. 

Yalnız, bugün A1mo.nlann elle. 
Tindeki usılu ve ıınkı'inlnr tn1.111e
re r:dal:ırma asker lhrnrına milsait 
mi, del'.lil mi? •. Buna bakalım! •• 

l\fııhakknk ki C\'\'e!ll 10-U hin 
nnklh e tn)•y:ırcsi) le ht•nu ) opmı').t 
lmkftn v:ırrlırl .. Dcdı~lm ı:ııbi, tat 
blkattıki tehlikeleri n:rrı hrsnpl.. -

Hıılhuki bu l!i ll'in O\ rırıı ô ı ı liı~ 
nörler de. vur! faltim :ı } u iiıı 
bir tnyyorc 5-6. hatlft daha fn?lıı 
pl"ın6r0 h 111\'IP IR$1\ 1 lliyor. 
nunJarı 3000 metre lrt adar 
cık!!nP blrlbirf peşine s~ ı erA'; r 
yor .. Pltınl5rler kJ seııslz ve rııotör 
,nz• .. S:ıa•te 5l'-60 lcllom~tre dr 
sür'atle seyredehlll yorla r 1. 

,. Devanu ut1r > ' 



AJJO~"'& An11.An1 
TOrklye Ecn.,bl 

e!ik 
6 aylık 

a aylık 
ı aylık 

14.00 r. 
'f.GO • 
f.00 '"' 
1.G(I • 

idare hJeıonuı 

1'7.00 r. 
H.00 .. 
8.00 . 
1.00 .. 
~ı810 

(;I ' =ö 

Anadolu aiCJl181nın vcrdiqı habPr
lere fÖr dtitıva 1Jtlcit1 tıne bakış 

Atle'nin 
beyana ı 

lngUız anım aıılU.ınıı.ındo Juu 
lı;.·p durumu Buzdcn ~cçlrıJmlş, 
hu muuu~ebelle b:ışvckil ıuu,u Iııı 

ile he.> ııııııtla buluunrak dt:nı ~u 
IU: Cörçil • Rıuvellın Pa.sıfık har .. l 
ııaUadıktan sonra bulu uıı oru'I. ı • 
'e.rı l ı.ıundı. Parlfüu ıııo erışılc ı 
nelfccJerdeo hnb nJıırdır. \ uıg 
kJnd Lır .komuta \ahdelı ımruJ. 
JDU~, bu.wı }•aslril.: C'l. lUP batı !Jol. 
1tcsıode billlıo lı 'a, k ra ve dcnu: 
kuv"ctlcrloln tek OL.sek Lomut ı 
ıonıfındnn ıd:ırcsı tckaı rur eım.ş. 
tır. 

Son haftada Libyoda mıh~er 
kuvvcllcrinc oljır darbeı r ındıı· 
dık. Rommcl kunetlcd Asudc!J.>u. 
do. Slliıştırılmış buluıımukladır. De. 
ıııı kuvvcllcrimızia Lıu lıcırple ıs. 
tuııe alı.lıl1ı mec:ulıyetln ne kadar 
bıb uk olouJJunu lakdır cdcl1ilec~. 
8inizı sanırım. Dcnıı ıku~ctlcrı
lllı:ı mesulı Hli hava ku,; vcUerı.> le 
bırlikte tak im etml lir. Kaplıııı 
donen uzu o deniz ) o u uzcrındekı 
karııcıerimız emnı.>clJe )olları:ı 
devam ctmekledir. llnzı kayıpliln • 
rtıız olnıuşsa da bunlıır nlsbeten 
harır geçmiş, mütnarrızlımn büyük 
bir kısmı cezııJnnnı bu:muşlıırdır. 
4U:ınlik muharebesi devam elm.:k. 
lcdir. Kn.>•ıplıtrımız Mt!mnunb·et 
~erlcl bir azalma t:ıhip ediyor. lli. 
~e.r büyük bir kaıancmın: da Rus 
ltıarruzuaun m!ilcmodiyen terak!d. 
ter ka} delmesidir. Teşebbüs cer,• 

. 
ıı-

en 
r 

İ Jelin Ol1 gerçeği, un U!it tno .tnu • 
rı~a ım:uııtıın sonrr. lnı;aulıı.n S<'Vtnf'l\ 
..... 4lfl ı. rn fıı;rılalr olmnl;tır. 

PEYG.A.JdBER ın HAit: ıı:·r 

••• 
Oo n 1 ımlin :c:ı. vf} l nden dı:ıdl bt r 

plrf ııı ;ın 

c)Q ınlı ywn. ığır ıl yut ıllllm 

k~ ... !' .. illi 

811 nfn tzıııa 6nM _yor kubbe 

te'r-k 

~· ı lif' 

ı!nıte ni. 
NEyzEN TJ'.:VPll\: 

••• 
l';tı .:tl"tlp l!,'~OTMıl rlııı brı 

km n.a. E'-er Tann tövbe ya,..mı AA 

Wvhe 00 rlm. o :uap lgınl.) orınıı 

diye höbllrlıırıl,yonııın. f'nknt ) ll7.lt'n!e 
glirli)o~ ıın ki flll'nP Mlııra göre 

hın kere ır.All17.CmJe )'IWırum:;tu. 

ÖMER HAYYAM 
••• 

•tını dıt ırdım ooyaz gö~Une: 
iki ll uÇılmı, bu yaz G' ııne: 

ALt Mt'rh"ERREM 
••• 

Hal. ret bir ~ır hııbdır; yutıııa. 
ft ı ~·ğneml) r. gelmez. tnsıı.. 

yilzil ~özn buru ır (1) 
VOl.TAİRE 

••• 
Bir ~ LeJUye mııcııundur deyu 
Yıum .. ı:u- dett.ere dlvnn~ beni! 

DERTLİ 

••• 
ı - Ş!ışıınm klsnı) umuıetı:nc 

ki luck ldl ile yllzlerlr.i 3-.l • .ırlıır. Ş • 
tnrım l'ııJıudllere ld kan akıWnuuıuu., 
ınruk et lt lmsunıı ııeven bir il ha tu. 
parlar. Şa nm, Uırlstlyı:ınlnra ki do. 
vWe ıibvUlc ç:ırmıho gerllm bir Ada. 
ma Ali b ocrler. ,anm mllslüms.ı
lıua kt çainJ ~ı atmak = ytan 
t lama • ırtn mak memleket rdeo 
gelirler. Bıınla.r ne BCa)ip, çma iti., 
kat.ıardJr. Biltün lnsuıbk bakJJuıtı 

prmek lwmııunda kör müdllrl 7 
~ - Şn ktıUe ıtatınb, bu ~et 

doğru yolu bulamadı, Beriki '8§lanb. 
ta dliJtU. Ot.eki sapıttı. Acaba. lnnn. 
mayıp da nkıUı olmak mı iyi, )'O 

lııarup aJalm k mı'.. ( z) 
MAARRİ -· 

Deniza iılaı l 
na kaı şı 
~ ... (~I' i 

.a'l 
l.ono , O 

.:luıpert .lııglJt.erE"nln, df'Jl bıı 
kere ha :ıra uğr kL ıı sonra rt ı.. 
Jmrtulınslaını ımk btrnk.ı:ıry ıı y 
ni bıı- ırltıh lmllandı•nı bt"•Jn t 

\.mittir 

( ) <Lut 
Avam knmarasm 

tli tenkitlere ~vnn 

AkdenLzde 
Jı~ n Sovv t Rll!I' \f 

z a ı 1 
( ~aş rafı l nelıle) 

'!°~ nuıvcut n4lfus miktanna öre 1 i m .. 
on uruı. rak imzala.nac;ıJ, ve ek.. I 
mel, tcvziau !:ılı suretl toptan ya ı• 
I .h ktır. 

er .yemi 
atırıldı 

mühimmat n Rı ~k '"ıni 'rete 
gt!tirdi"'inı \e btrk "•metin uz it flııdc 
hak~ı;mdn bütün m '"•ılı~ c tl kaba' 
e!.t'gjn, sövlc:ı: ı~. Ytpıı i.rnrıa g 
dcnlı-n lmvvet 1 k:kmd:t 1iv e d" 
rn th-

Vil~yet sınırlan <lınndnn ;chrı. 
ınize gelecekler için muva.kkat 
mahiyette iki tip karne h&:zırlLn • 
mal{tad:rr. Bu kameJeroen biris 4 

1 
Yunııru.stana kll"'--Pt gonder-

Lo.n<lra, 9 (A. A.) - B B. C:_ ıı ~ en 1 ku rı H il-
Oı:ta ı:ark İllt.<>iliz h.a.lıı k'l.rar • • K l n;ı t ~vJ.bi ı ol 

ı-.u.ın tebliğine göre, İngiliz t • ı nı Yı c61 \: de Jet '13.rbC('.ı 
yarclc.rl Akdenjzde orta bü)iudu:t.. a'.urıJııi t.::c 'ıı uTI lerım .zın bu 
tc iki mihveı tic:uc't gem ~ ne uunrı!ı e slilas..z de:: .lıdiı Yngos 
ruuv.-..rınl,:ı; etle hücum e:ı: lemi l ,,. ıle unan.btanm ml! vcme • 
dlı. Gemilerden bi."'ine tam iıd i • a ··,ı. ı ola esas mu 

Ek~r ııon gün! rde Akd Ti.l:' 

tını.on üı denlza tıyı tdm h 

aU . diğcrı ise bir haftalık ol. • 
~ ve ilgililere emniyet müdii 1 \r 
ğu taı fınf!an venlecektir 

Ank,trad'Ul g len halıerlerf' gö • 
• re, ekmek .laımeJerinin .. ilıi.:o;c;tl ıe 

levd ı irl trunanıue ikmal edllınb. 
Ur. Kanı lel' nylıli: olarak verile. 

aabet ııeticcsind şiddetlı b 'r .U.. ı.ı a ged tırnıi.ı tiı 
tı.al olm\L~tuı. İkinci mihver gem·· E( en. M -~ovoo ıı.pt.ıgı ı.on 

~~tir ki 

KC"ndlmlzı alc..'llouyalım ve bu F(. 
mllerdekı Alman mUreltcıbatnnn ma • 
neviyntı bozuk oldutttJ için teslim oı • 
duklarma lnonmıyalım. nu ınuvaffa 
kıyet daha ziyade tanrruzıarımw~ 
pek letılrli olmıuundan Uert gtılmtettr. 

Cektir Karnelerde isim ve SO\alı 
ha.nel~ne 'TI. ba~a 31 kare b~lu. 
nacaktır. lforeJeı'io miktarı aylara 
göre değ f5ee'lktir. İhtiyaç snhiple• 
rı her gün eılunek aldrkça bu kare
lerden bir tanesi fmn<'"lar tam • 
fnıdan kopanıaca.v.ır. Bu suretle trr ft;mCil_:ır da kontrol edilecekler .. 
dir. Bır aUede ne hdnr insan 
varsa 0 kadar karne verilecektir. 

. Karne ile yap laca.k tevüatta 
:~~ bn.5ma verilınesi dUşnnU!cm 
=ek miktarı iizcrlnde Jıllkimıet 

ee 
(lla tarafı ı nclıt ) 

Jerfi bember vekiı.leUı blldn11meaıne 
karar vermiştir. Komi!yon, §ehrin pi .. 
rinçaIT. knlınamuı tem VlyoUn Cinai 
plrinı;lerden 200 çuvalı.n zı:ı.ranna ola,. 
ra.k dUşUk t!yaUa pivasaya c;:ıkarılına • 
mm GUven IUk fnbrlkııaından ısıe. 
mf tir Bu ı:trlnçler tabrlka taratın • 
elan do~udruı do~ bakkallnr ce_ 
mlycUnc verlkıcek ve c mlyetm tevzı_ 
atını fiyat mtırakahC' bürosu kontroı 
edccekUr. 

ET lliAlOO 

Bundan sonra komisyon et ıneao • 
lesin1 tetkik etmlu ve komisyon kon. 
donma gcl.mlf olan elli kadar koyun 
cu, celcb ve topt.o.na namına. Kaaap. 
tar Cemiyeti umumi kAUb1 Öm r l(oç 
ve her zümreden Uüf(lJ' klfl kabu 
ed.ı lr. Uzun gl.irll§mclerden sonra 
kı.. do!ayısıle hayvanlarda teıeta t, 

)' m noksan!$, randımanın dtl~k .. 
lUğtl v nakliyat müıkWAtı nazal'! 
aıkkate alınarak canıı hayvıııı lı§ı. 
na kiloda l kunııı ummedilmeain.e 
karar veril~tir. Bu r.ammm pera • 
kende et flyatma kiloda 1lS kwııe ~ 
dar bir ak.si olacaktır. 

Et narla hakkında.ki bu karar bu 
eabah valinlu tasdikin& arzed!l~ .. 
Ur. Taadlk edllirBe t&Uıl.kma eçll • 
ceklli, 

t tk·kıer yaznnnlrtadır Bedenen 
l'~rucu işlerde ~anı fnz'ıı 
nııktarda ekmek Verilmesi karat • 
lıışnuş obrı J·I 'beraber, bu fazln 
ekıneğe h.'l.k k z.ınn.cak ôlruılıımı 
'~ar aynca. tesbft edilecek, fa. 
kır halkın da fazla ekmek alabil.. 
ınesi teınm olunacaJttrr. Ka.ra:rno• 
rne, bUtün cihetler ha.zır lnndı1cta n 
Sonra Çlkaca.ktrr 

VJmstz VE EBF..FSIZ 
T.ELAş 

~u sabah Yine §ehnn birço fı
r nlarnıa Yersiz ve sebe~lz telft:;a 
dUşen halkın te!ıaciinıu v ol .. 
rnu b Vlizdcn bazı k'°•nuı Jer ek 
ırıek al nıarn~Jardır .. 

S~i~etll ma.lr~la:rdan aldı • 
ğım,.ı: nııı.lürnata göre, bu teıfısa 
kat ıyyen lüzum l'Okttu·. Zira fı.. 
rmlnra. Yİne eskisi gibi ıstibkakJn• 
n olan nıilttarda. un Verilmekle ve 
fmnlar bunhn gece gUndUz ı,u • 
yerek, hattA şehrln ihtlyncmdan 
da fazla ekmek çıkannaktsdırlar. 

; dw hnsara uğı fJ anık durmuııtur. . nim ( k mcnuıua olduğunu. st.a. 
fnb'1liz taYyareleı i ıızıı.k1aı:;rrk1.:n bu .run , • l ık fikir! bir adam oldu 
ı;eıninm yıı.nmcfa ~ir m1 ır l buh n .uıu 1l len:.ııı ve Ru.sJanm çel.dl. 
tlu !'unu görmü lndir. mcclcn sonra gôsteı'diğ mukaveme 

Tayyareler, '.I'.ıablusgıırpta.ki l • övnıt. LUr. 
talyan gemile'rinc de hücum eyle. Mo;. k..,v •da buhınduğum 5".nıda 
m'olenlir. 'I:!hr<ıu ve An.karadaki İngıliz el-

Bir Hollaııda. denizaltısı A.k.c\e. ıleıı.ıı; bc.rimle görüşmek D.zcrc 
nizde bit Alman de.niza.J~ı toı • omyn. çağırdnn. ÇuD'hii Almnııla-
~· k batmnm murctt.cb:ı.tm ı m. bilhassa benim JJoskova zl!'&-

dp: ıy1eı;2 e_'I...... "'" kn-'- •• • rcıtun \esıle:.Je. Türkiyedc huzur. 
an ~UJ" ve ,..., • u.ırm~ '-'-r. suz.luk doğurmnğa ~ 

naıırı di r i : 
(&! larafı l O • C) 

Nih3f AUantik muharebesi ka
nııulmak Uz.ercdfr. 1941 s :ıe10in r. 
illi: on bir ayı içinde Knn&dadeıı 
İng'Jtereye 609.800.000 dolı\rlık 
mal lhrn!} edilmiştir. 19f0 ve 1939 
senele.ıi.rıdc a.yni aylar içinde 477 
milyon 150.000 ve 298. 00.000 do. 
larl. ihracat ynpılnuşt.t. 

Sulbllıı son 12 ayınnı nı.kamla.n 
t~r öl;ll olarak ele allllaca.k olu • 
f'.a. Kaııadanm bir harp Senesi \çın. 
de ibmcatJ misl:ice ç kııl}f:#t 
~rUlfir. İı?gil terenin aıUk Zü ks 
eşya .ithal etmediği ve bu nıem.ı~ 
kete gö.ndcrilen y:.uım hemcıı 

kfun"len yiyecek maddelerine •e 
harp malzmesine inh · r ettt<ri de 
hesaba b.tılm;ılıdrr. ____ ,...._ 

T ranıvay az ığı 
ca bir a 

.!lubtcmel gfüiiyordum. Bu hll6U8ta 
n'dıuım;ııruc:!In. Müzakerelerinıfzin 
für l,>CVİ ilgüendıren kısunlan 
h:ık t:nda Anha.ra mllmc~imlze 
Mzznt nıalCırnat ,•ermek istedim. 
!. .~ .r.ıiz Türk hükumetine bunlan 
M dlrcce:ktir. Sim-':ılik 11unb.n ~y 
1iy b lirim ki öÖrtirurıelerimızde 
] ilıidyeden her ba.!mndan dostça 
l>alıset.tlk. O kaciarkl Türk hUkiimc
•,j bunları fc> tmelrle mc."Tillun oldum. 
Nirkler n, müttefiklerin zaferinden 
kol'kae:ı.k bir eeyl"'ri yoktur. 

TUrkiyentn toprak bOtünlllğ(l lılçblr 
tdıllkeye maruz de(,1ldir. Geçen agu. 
tosta BUytik Brlt.r.nv& ile SovyeUa 
blrUgt tarafmdan TOrklyEı3 karp gt.. 
l"f!flen teahbUUere tanmmfyle riayet 
edflccekttr Sovy Uu blrJ':!f ve bls 
Türkiyeyi kuvvctll ve mtıref'fab gôr. 
mek isteriz. Rusya ile Tllrkı e araıım 
da .sıkt btr M'ıtıma JQ:rumu AtatOr 
buutrndan yent TilrJ.aye Jçtn konul • 
nıll§ b1r prensiptir. Bu alya8Ctlıı de>!
t'Uluğu harbin M..4lullan aramıda J:il!P 
g(ln • b1r u dahlı m41ydam etkınakt&. 
dır. 

-.lıcniu bir çok Ycrlcrmd Ru.slnrın 
eline seçmiştir.,. 
Şark cephesinde: oeIIDce Yakıl ~ geçmedim 

Dün gece neşredilen Sovyet teb. hStulannılaa hlc, 

Komuıyon hariçlen .,t'tirtn ce ı 
likle.rin yUZcSe 13 ~ fl2ı.9.lltçı kArm 
ytızde 25 -e çıkı:ırt.nuatu. Yeril fabri,. 
kalann kAr haddi gene yüzde 10 oıa.. 
rak kalacnlttır. 

s nr enec k 

Alaka.dar malaı.nıla.rdan yu.ptJ • 
.ğnnız tahki!m.ta göre, claneğln .ö., 
nUmtlztleki pazm- günfinden itiba ~ 
ren karne ile dabtrlaCP.~ doğru de 
Sildir. Karne il tevziat karmler 
evlere dağrtıldıkta.n ve bu bı bit 
mes:ini nıfitealdp ancak Vek'ller l'nunvay ldıı.res1, 8011 :ıcar Iırtwaaı 
heyctlnin kararı C}ıktiktan ve ~ılft.. yüZünden bo:z;Wan, kınlan, salmtııızınn 
~ ı>tlere tebliğ oJundu.ktan sonra tr.ımvay arabalarının U\miratma d • 

GeııcnJ SDcorekl"nln Moskova Ziya 
retine tcmaıı eden M. E<len, SOV>"!t 
hUldlmetlnln bu Ziyarete btlyQk bir 
kıyml't Verdlğln! ~J'leml§ 've bu acı.. 

J'l,ha tin müttefikle!' arwınıdakl teııa 
nOdl\n gerçeklqmesln1! bfzmet etU 
llbe etm~tır. 

llAine göre cephenin bir~k ke im- ~ de tlmdJ batm alıb:ıt. 
lerinde Rus kuvvetleri Alman.arın aT:'ut~t gcctlmNt ! 
)'eni haUar il.zerinde tuıuumak m~ YEI\"l~~w..a AV. 

dille yaptığı l avcmeti kırarak ••• ' 
lnarruılannıı devam etmışllr. Bir 1 B!!'kfld btr aıuıatkh "mt>.ktdt" ta. 
t'<ık knhbalık mcr:.Ccı.ler geri alı.ı.. DDDa7.. ~ edebiyatta 041Df'.kteb., 
tr:ıı;ıır. demek 9.ll~·etıa. meeletfn ölUmü d8 

A.lnıan tebllAI ise şunlnn blld r • mcktlr. 
1or: Snrk ccphcalnin merkez ALI CANlB -· 

Btr Amer kan denizaltısı 
Dört Japon gemisi batırdı 
Vake adasında bntınlan 

Japon gemileri 
l..ondra f> (A, A.) - B. B. C: 

şlın:ıı kc iminde duşmııtı d{in de 
hOcurnJ:ırınn kanlı knyıplorla de. 
•ıını etmiştir. Muhtelif noktn'nrd:ı 
Çarpışmalar henüz devam etmek. 
ledir. 

Amerikan Bahriye Nc1..ıırctin1n 
t1.:bliğine g6re Pasifi!. Ok)RDU:i.~ 

nıuıe ahtıobt ıı:l)'afttt.e tekelltıt d:ı bir· Amer:.kan deıı!J:altl-'I bır 

Uzak prlca gellnce: 
Mıılcz:ııada Jopon t ;ı. )'tln!leri Pcr. 

rak Sclnnfor, Jor ve daha dı8cr ı, • 
yerlerdeki lngillz mevzileri nze.. 

rlne propngnnda lı:Ağıtlan atmışl.Ar. 

yııkiur. 

Flh buJunmk otunu. bulanın:uıak 
yollruıua. 

Alntıırka vidte nolduğunu l:lğrenell, 
~lmdı tokUdJ f'JcAblr Uc kart 

kullnntr17.I (8) 

l.AEDRl 

öilsman nn!t.liycslle ODar bin ton • 
ıuk uc: Japon ticaret gemisin! lm,. 

tınmştir. 
1.ondra, 9 (A. .) - B. B. C· 
Japonlar Pn ifikte VekE> ad'lSJ • 

na yantıklnn taarruz emıasmdn 1 
kruvn:r.ör, 4 muhıip, bir ~bnt. 
bir denizaltı yani cem'aıı 7 hnı ıı 

1'-ıfilIVnC'nlrhr. '-am etmektedir Heni.iz Ru-ua.nyada:n <Baıs tarafı 1 incide) 
Yafntt knrnt Jer ara:nıamc- ne~ s~tırilen bandajııır mu ttal arabala,. ıunma.anhr Çok cllretkAranc ve kur.· 

ıolunınadnn daf;rrblmarra b:ı0lnna r ıa takılmadığmd:ın t.Tanway azııg, ı.. I c&.7.ea terUp Mnen bir oyguncuıut 

Kanlı ~met çetesi 

cnkttr Jti, bo te1bir s:ıyesir.ic kar- ı:&cı olwı.amam•ı,ıtır. \"aka.ın ne t§e bs,-lıyan çetenin tnar._ 
ne almrvnn, beynnnam<> vermiven. I tetııııi ve nihayet ~ 

01
1 la.n.ı,ŞJ §Öylcd r. 

ler bttiunut> bulunmadrğı ı l tl.'l • Zlra bu blındnJ ur, torna yapılma • MahoJlcdekı akmnları ara.suıda k&.. 
r.ıı.k ~·e hu~tnıla bernbeı imdHen dan B!'llbalara tnkılarııa.n:ı.aktl\dır YDI tu ltıkablle anuan Ahmet, cvvclkı g11n 
JJtuht<'mel a.kı::ıktr'klnr d~ dfize'tlL. bantla~ı.rı.a a-unde, iki Silndc bir tıd Naci, MuhJttın, Sad., Ccmtl •cı ZeW 
::t'l 'IJ olaca.l:tır. ~~ araba . • l'C: ~ıknnı ~ıklır 

1 
lırlmlı?ıinJ.?kl beıı arkadnıı!ltı Kocamu.1 Fı.ı-rılarda!n alabalık faz.la ola• .\nC3k bu ycnı nrnbaıarıa vnzlyc• tA.iapBfS ctvanncla bir arııada bulu: .. 

rak bHyat ckmclt n.l.nıa.k L'ftıycn harpten evvelki !!ekle dtl:ımiyt't'cl>tır mu ve onıaru muvlıfnknt etUkleri 
v.ıtand~bnn liizuın :UZ teıi..ı \'C Bunlar aucaıc knrlnr yUrUnd ı . t •kdlı'dcı bır hırSIZıık çetesi kurma)' 
endi ~leli yilzünd<:-:n doğmaktadır. •-tı ~- •n ...... runda old,,,,.,•nu ~".,leın•~Ur. IJA b "bil h "" anarak çekiıen ">eya son günler • ... ....... u uow ov.,, <tı 
V vet u gı f>r akktnda MilF ııa~J!l.zlıkla bUtOn aknuılnrmı em. r~oruıuna Ranunun :. ta de bandajtnrı 1.nnuı.men biv-n ara.tıa.. " 
' ,u c kibata 0 ren Alın:ı~d 11 ba fikri kU""k kata • p;rı~~ek il'fthmı'lıt L larm yerlerini doldurmll§ o ı:.!!.kt.ır ı.-

., "'"" 'l
1
1e"l darlr•rına. cazlb geltıı~ ve derhal çete yerlM' anuı cak. Fnzla eknıek bu Buna göre. tnıııl\ay aru.oalw-uıda nls kurulmuştur. Arkadaglan tarıı.tu:dan 

11.!llan va.tar. 
1 

s adl ve e t ı· belen te-"'lık anc:ıı.k bir a. knd " dır. !'?u kA§ıUarda l.ıleZ)8 muka:l 
derotının aı tık t11yf n etmiş olmım 
dolayı iyle İngiliz kıtalar:ı mukave.. 
rrı 'c son vermlye davet olunmak· 
tadır. Slnsopurda neşredilen tebU. 
A .. göre Japon pl,,ade ve tıınkl ı 
Perek Ü"crlnde oğır ba ı hareket. 
lcrinf muhafaza WtıJ terdir. Bu 
nokıııda Japon tanMnn İngiliz m:i. 
dnfna botlarına girmlş1crdlr. 1ngl. 
liz kuvvetleri Slin ınnağır.ın öle 1• 

ne teldlmlş!erdlr. Snlonror höl. <"· 
•inde Jııponlnr doitu>a dol'lru iter. 
tr-mn' tedirler. 

- llayır •• U llııecı I\ hava ~ok. Bn. 
r.ıdruı gUn olu doğuşunu at•yruL...eğlm. 
ılılıı dojtıır dofına.z atlarımıza biner 
;) ola t!ıktnıı.. 

U) AbdUlluı.k Htımid de §6y1e dl. gcn1 s· kavbctmbılerdlr. 

:ror: "Hakaret muha;n-erdlr,. mddo.. !!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!:!:!!!!!!!!:!!':~!!.::!!:!!!::!!~~:!!~!!!!!!:!!!!!::!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!:!!!:!:!:~:!'.;~'.2~!1!:!!!!:!!!!! huuır." 1 
'(2) Abdullah Cevdet, Maa.rrinin bu T h ı • ı 

~Z:ertnt bUytık bir hayranlıkla ter a 1 r 1 

c ıın .... ·~· ' -'"''~c "'le.n .Ahmet, tdnreyt ellnıt hmB(''lktrr ııonm temin olun:ıcakt.ır ·~ ı.• 
alnır§ ve Uk iş oıııraı.r çeteye a.dmı 

ennL5Ur. 

Alm!!n hariciye nn~ın JUbenıro 1 

dün hu mi lr .,,. nu ıı •-.teye 
tniştlr Nazır ilci son kııdar kııJ • 

ktır. 

&lngapar 
(Baş tarafı 1 nt'lde) 

bl>lgede muvoHakıl'ellı mı kabil la.. 
arruzlare girişmişlerdir. B ok' ı 
dün yapılan hava akını e na~nıl 
'1 düşman to)"Yorcsl tahrip l'd imiş 

"e l:ıhr.p edilen Japon tayyareleri. 
ilin adc •ı 53 e l:mıştır. Son 2" 
~aat zarfında f nglliz tay;\ ıırel~rl 
0ııng!:ok'a iki de(.ı bficum etınış. 
lttdir 

1.o~dra, 9 ( A.A.) - Buırlln l..ond .. 
"rıuı askeri mahfillcrincie beyan 
tdildıftine gl>re Joponfar ~lnJcı:ynda 

cUmcı ebnlj büytık pirin tlkrlne ~ · . • 
ve göntıldcn fştırA.k etUğin.1 y&Zml§tır. 
RahmeUf Turban Tan da tercümenin Yazan İSi ENDER ff. ~t,,UTJU.LI 
aıtma JUnlan ekıemı11tır: ''lstlhaleden 

tlbn1eye 1!ltfüaı eden lçthnni flli1rle 
rln öı:ünO bo.'lec Maarrt'nln bu !iOl.lt>. 

rinde gı;nnel• ve hnlnı&k mUnıklin.. 
dllr ... 

- 82 -
l'uttıL-ır unu., Taiılrkı gözttııu U,} ku 

tutmıyorıtn. · 
Sıılllı: 

- Neden uyuımıyonmn, a"1ıuıım!' 
Dl~~ ııordıu 

Tuhlr \atııli'ı YCJ'detı b mı kaldır 
dı: 

(S) Kıt'a Dair ~tıncıır. v ıı" ka. 
d:ır gllzel ve mAnalıdır. Filha.ktka 
bu~nOn bob3UI şairleri. rnurah 68... 

nat"'Arlan ( !) bunları -her yl bir. 
.. •· rlı ı~ ia ttl!derl bald antıva.. 
u.... tA• dJ k ııyuyab!Ur ını f m--•ftr F !tat anlamıyor'°' ye U.. 

- J~ diri cilrt ruw.a:ru gtrrnu 

,...,.. ç:t\ kU e tn<'Zanl'! bunıın ııbn !ile.alı ma~ d"' hl,. bakkımIT ~ok n e. 
o.. .. "' iı 'er •. :P~ltlUA UJ"U)n.blllrlz. 

debt zevklen ~ ıdrr. M :r.fyi lnkflr - Be bu gece sı•ba gUrıe:,l do 
edecek kad r.anldlrdUr er Ve bu ~ ~unc:ıy • kndar nynm m 11o,ra Ahit• t 
bl <ı "rlerd kı tnc Lğt kavrıyll tim. 

kad<Jr k tal n tckcmm~ etmew tir , - 0 hnldl' b:ıh ı,'1lnrı,ıl doğ-ıııwn) ı 
K&.n> ı Pe a lzmlr vnl s iten bir baY· kııdar ) olıı rıl'tılll3yız.,. 
rnm günU t b-llce r,td ., l•':şn:f'.n Pli. - Ned ıı Bt ıı hlr g00t• U.) ,usuı 
oanm Ynntll!l girmeden evvel bu kıt'a. kr.1 mkla yola tıluımıı7. mıyım ıınnı 

vor un? 
yı bUbedaba oöyled'ğint ve eonra • - Ulx.ttt· ı;ıkı\nıa7,ına ! Uyku tn 
knrtınııı ıı.rknal!la yuzıp gl:laderdlf,lnl 

nın ~ıım.&ıdır. Hele bir yolcu lll kuı;uı. 
aöylQyor. kıılıJ113.ı bilsbUtUn senımııı r, JOIUDD 

LL z n ad sına fa ınr. 
_ Beu zn.teı )C•U ıu !j8 frmı m biri 

im. Vıınnndıı ) ol gö erecek n \'Ur ~ 

- J>elt!.Iı\. Sen güneısı holde. Ben 
hırıu. ol!ınn kestire~ hn. l'ol,su yoldu 
ırldcrlteu uylm ·u. lmlrnı ıu~vn.n be' 
;-lrleri gibi uJ:n BOia ~Vtıntp dun•. 
nıın. 

Sıillh bal}1113 Yel• tnı C}f'kU. Çarçn 
hulc honıldam:ığon b:uiladı. 

TARtRtN nııc m11v RLA 
KONUŞM SJ 

S:ıflb Tf'kf d ~ll. 1ı1r ot ~"l~nın ·~ 
t~ınd.- honıl rk,.n ............ _ k 

• .~ ... ~"'·~ eıuınna 

fİD\'tlnm:_ş "1 ın '!'nblr dP güzlı>ı1nl ufuk 
tar l:CHrtrl, (lflTilr d fının 'nr-ıl\{' 
1 

''" dli~"n ""rn~ ,)l .. ,.lerı '!ley:re dal 
mf~tı. 

!tlS tn l.o, un llf1Urrt nzcktarı ge 
f.'i\l r Ku;,•ıl 11 ın l l •'rl"k lılrlblrl ar 

dm~ 1
•0 '> '"•·~ <ır. V" ~otııuıın nnı ım 

ıştıUlen: 

- Kl:; \; .• 

~ s!erı 'I lhfrl.ıı kut atın knds r er1 
il' ordu. 

Tnblı bu kt•tt ı·U.,, kulllbenin penOP 
reekıdl!D k1iyfuı u~anrıırnı l'l'C(Jerken, 
u1.nkt:ın d ,.'1ıe~lne dayan rak Ytlril • 
yen bı> ıız s:..kull bJr lhtl;tkr gordü. 

- Bu la:ıd:ır erk6" acnba n l'C P g1 
diyor! 

wun 1 

fiıtfyar li.UDi çı kcreJ.; n~e.. aıdı: 
ezarlıf:ia •• 

- lll1..>zarlıkta n' ~o.µ ıcıı.t..t<m liDIJ!j 

doğnıııı:ııı.n '-
llıt 1 ur l ıl•ıu Ü 1 Untlcki ıcaHılo; ıtğa.. 
ııvı kcnı:Jlıııi kadar ~lı ı:" • ı hı• 

•I yaııdı: 

- Dunya oviı:ıe glrtıt• •i ooe olen 
kllnnm mı.-ı.unnı uyarote gtdl~orum. 
Bugftn cum:ı sabahıdır da. 

KOçOk reisin emılle derhal taallye,, 
te g('Çen ~te, evvelki gec:o geç va.kıt 
o civardaki MU anıalard:ul b1rlnd 
toplamru§, Kocamust.afnpll§& cadde • 
atnde 849 numaralı nuue alt tauıcı 
dUkkllnmı Mymağı kararla§tlrnnotıı. 

KOçOk Jurm:lar gece aaat 24 ten 
sonra birer Jk~cr BUAtln dllkkOJımnı 
onUnd top anmışlar, vitrin camını 

bUvtık bir mtalıkla kC5CJ"l!lk •Çtlan da.. 
ilkten içeriye girmlokırdtr. 

Dnmrda btr de gözcU bırnkmııtı U. 
nra hirdt'!t'I nlanau gozJerlnı kır nutmıyan bmıuJar, ilk to olarak çek., 

pı,tmh: meceye el at.ı:ırflar, tçlnde bulunaıı 
- liu;;'\lu yıhrı ta.ın ıı il rıc-.u tı 

~ıdır, oğul! Onu blr ;tıı "Önt ~)bet. 
mJı,Um. (.förı1Unıdckt nı~ hlil.A killkJI. 
ıııcdl Dlı-lrik l.;unm her ı;;c.) den Ç'11\ 

~•Hlrdlın. Allnb onu a1ıtı ellı•?d .. n, 
Tahir henwn r:mı alıp çalnın 

ba,ladr: 

Kaldır bana ~sını 
Sil gözUnUn .>·aııını. 

Sen de kaybettin cr .. ınek 
Gönlll urkacla§.lnı ! 

ihtiyar, biraz ötedeki dtiğlbı hnflom 
ur.aktan gördüğü ıcın, keııdi!lhıe bu 
kHı:ük kulübeden ada cevap V4!rP.n 

4clikwılı3 a döndü: 

pamyı cep!crlne indirdikten 80?lt& 119 
tdlk 8 teııck b aktıvt, 2 cıandık por. 
ti< kal. 150 fiııe gnzoz w. 1 lrOo helva
yı da 041rm~iardu. 
HınnZiıklarrnı mllteakip btr yaııp 

yerinde lçUma eden eoyguncular 8§It'~ 
dıklan psralan aralarmda takelm et 
ml~ler, çaldıkları mallsnn bir 1mımmı 
yedikten sonra 1lst tarafını bir çuku., 
'll gömerek saklamışlardır. 

DUn aabab dilkkAn s:ıhlb::ntn mllnl. 
caaUıe oygunculuktan haberdar olan 
zabıta vakaya el koynm~ ve Hğleye 
doğru da ~erlnl tesblt ettlğf kllçtlk 
Mygunculnrı Yedlkulede bir kahvede 
kl\ğlt oyunu oynarllll'ken yakalanm~ 
tır. 

toıt daha mühim ensellerle karşı.. Yenid.?n asker çu:nrıldı 
laş:ıcaktardır • .Japonlar şimdh e l.:o. \'isi, 9 ( •• ) - O. F. l: 
~r İngiliz hallnrının erllrrlne Japonlar, A tnerikan kuvvetleri. 
''ker çıkanna tablye'erl snyec;lnde ne knrşı biıyfr'. bir taarruza ginıı.. 
İltrıerne~e muvaffak olmuşlardı. mek :çin Luıon adasın Yeni ta 
COııkü İngilizler bu vııııyet karşı. viye kuVl> etlen ç·ıkarınıelardır. 

em yn. St-ıı ynm1nıla iken b<'n kıı;trn 

1 ~...... hll" t1I APn uyu, ke;) flne bnl . .. nı.-~. " 
Böylece koııu.'jll konu bol yere va. 

klt geçlrl,)Orlnrdı. 

Dl)e mırıldıtnırkcn it tl,ı.arın kulllbe 
J() d:ığro yakin tıt'Ulı gHrdU. fJ<')ıu: • 
kallı, nurnw yUı.IU lhti)'ar bu lnılilbe.. 
nln önllnden geçip gidecekti. 

- Oğul! boUJ ki, sen bir t lr1. 
$ini Unula dUğllıı, denıclt" r. l.ğlca. 
ee&er lı;hıde kendUerini ka3 t~'den c 
knn delikanlılar BMl!mta nooen kan,. 
tnadaı1' Neden bumda ba)ku :nr Klbl 
Uyanık dwu3or&1111T Yokııa blrlııin 
)'olunu mn bekJiyorewıp 

Kısa bir l!IOT'guyu muteakip ıruclarmf 
lUl"llf edt'n hınııı:Iar. lDUddelumuml • 
liğe teslim edllıultılerdlr. 

Matbaa kağıdı ve bbbi 
ecza geldi 

•
1
1lda serllemek mecburi) etinde 1 Şlı:ndi harbı ı sıklet tnc'rke~i ~fa.-

katmakta idiler. Müılnhocn ı;.zım Inyaya 'nti~al ctıni§tlr. 1nr.ıll7. er 
«elen blS!ge kncOhJOıtO zomon bu M fays da nca.t halinde bulwıu .. 
lıht,r~ ilmdl dab.ıı aOcleşml~tlr. ' ~·otla.r. -

l'nhlr tılr anılık kulllbt.nlo peneem. 
•lıuloo sızan ı~ğI g rdU, ~f'rlnd o fır 

lllytp !aılktl. 
_ BM pencereyi arıyorum, Salih 

Tııhlr dnnuuınm~ı .. lhtJyunı ~ 
'l.etdl: 

- Merh:lba baba t 
ihtiyar bqını kul'.'lırdts 
- lUertı.aoa, ot:oı: 

... Bu kadal erke.o Q~e C1dly~. 

Tahir lhtl)ara acıdı: 
- lla.)'ı.r. Hlı: ktm&cyl bt'Jclt>nılyo. 

rutn, b:lbaJ Uylcımı kuçtı da. 64-,11 bir 
J'olcuyunı. Yoluma dl!'vam etmek lctn 
&'flnetbl 4lot-.111ı ~kJh,onım. 

( Dr.ua..t tıtJT) 

İtalya.dan den!z t,ari!ilyle dUn 
mfih'm miktıı.rda tthlllAt ee:ra& 
gelmiştir. Bu mallar araıı-ıtda mll. 
b!m miktarda matbaa k!ğıdJ, tıı:. 
b! ve klmyc:ıvt ec:a, fotoiral aı.-.1 6 

~ve "1vi ~. 



(Qe.ı.etenmln birin<'! tııa,-fat.mda 

bafldc yaomılakl tarih ~rçn·esı ı..-upo. 
da. anlar (~ benus.) remzine m\lra. 
caat. 

JST "4.NRUL BELEDiYESi 

l!~I o;i~~~; 
o KADIN 

~ • il< 

lııtlklAI UaddCblnııe 

KOMEDJ KISMINDA 
Al:ş:ım 20.:ıo dıı· 

nDe birlikte gönderilccel..""tlr.) 

EVLENME 'rEKUfl'l.ERt, t~ ARA • 
MA, iş 'ımım;, ,\J,Df. S.\.'11)1 

IJiM ıican nıablyr.tf lıııll. olıw~an kil. 
ı;l\k 116alar para.su neşrolunur. 

Evlenme telzlillcri: 
0 Y8§ 27, boy l,73, kilo 7.1, orta t.ah 

ıılru, ticaretle nı~ı. beic~r bir bay, 
""1§UI, 20.2~ ya.,ıa.rmda, güzel yuzıu, 

mUte.nasıp vUcuUu, 1)1 bir ev iducsı 
b!Jen, ort.n tahsUll, dındar bir bayanla 
cvıenmck fst.emckledlr. Dul olursa 
ıo.ooo, kD: olursa. ıs.ooo ıtrıı. drahoma 
ut.emektedir. (K.T.> remzine mUra. 

• 17 yn§mda orta tnhsllll, yazm iş_ 
Iek bir TUrk kızı, müesseselerde, bü. 
rolardn voya yaş1 l§lerlndc çalı§mak 

lstomektecl!r. 2l5.80 l!rayıı l>a.naat c. 
der. l{efll de verebilir. (TOrkekun 
re~inc milmroo.t. 

• ı 7 ya,ındıı, ortam ktep mezunu 
bir gem;. muhasebe \'C yazı i~leriode 

uygun bir tıcrctle çnlt!ımak istemek • 

OYUN iÇiNDE OYU~ 1 BAŞ, DiŞ, NEZLE; GRiP. ROMA TiZM 
~~1::::ı;~,:~ı.:u~:~;:, NEVnALJI. KIRIKLIK VE SÜTUN AGRILARfNIZf DERHAL KESER 

lcdir. C:M. Akçayl remzine mllracaal. 
YUl,sek .kttaat ve trlcarct mekte_ 

b:ıtc de,•nm eden. ticari bllS"flcrl mU • 
kenımel tst~no ,rnfi usulUn'!! \•A.kıC, 

dnkUlo b.1en bir gen.;, hususi roUes • 

'Jakııimı 'lD.llmhıınude GWıgUr l.:ahmda Günde 3 Ka§e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kı.itulan Israrla Jsteyı'niz. 
apartrurao bergQo uglcdeo Mnra 

caat. • 89 
0 Yaş 2S, boy, l6S, kilo 66, kara 

&özlU, kara I:a.,ır, yakr~ıklr 42 Hrc 
maaııı bir rnllcsscsede ustalık yapno 
bfr genç, lmzancma kunaat cdebllecck 
c,,ıne sadık, güzel bit bnyanıa evl:m. 
mek istemektedir, (Clhıı.o ı remzine 
müracaat •• tıO 

0 Yn§ SO, boy 1,69 1{110 6 • ~:ıkı~ık. 
ır, ciddi ufak blr loko:ınta sahlb! bir 
::!9nç, 20.35 y~lan araaında gü.r~lcc 

EJtr bayanla evlenmek !.stemektcdlr. 
Biraz gelim tı olan tercih edilir. < ş::ı. 
hin) rernziıie mUrac:wt • 91 

0 Yaı 22, boy li6, kilo 66, lıatif sa_ 
ı~ın bir aUcy! S'CÇindırebfle::e ;: maB;Şı 
olıın bil" ba~'. 18.20 y8§1Cnnd:ı, sarı • 
ı;ın. za.ytftıı. temiz bil a.ııc lnzı ile 
r.vknmck lsternekt~dır. Ciddi teklifle_ 
rfn resimle {Tal>cl remzine müraca _ 
ııt - 02 

Yq 34, boy J.56, ldıo 69, lmmral 
c1A sözlü. gfizcı bir ı;ocuğu olan, te -
mlz blr aile kadını. ııo.•r. ya.oılarınd:ı, 
100 lira masııır esoıcr, c~·lnc - dUtıkUn 
bir bayla evlcnmel< istemektedir. 
{Ful) remzine mUracaıı~ _ 93 

-ı·aıı 85, boy 170, kilo 63, esmer. 
kara ka§lı, ltar.'.l go.:IU, tcrbcst f~le 
mey:rul, temız ve klmııesiz bil" bay, 
y&§r He mutcnaalp, mazlsi temiz. bir 
-C\1 olllD, bir b:ıyonıa evı(',,mek ıstc -
moktedir. 1ç güveysi gldıtblllr .,.e dul 
da olabllir. (K.KH.38) remzine mUra_ 
ıe:aat • • H 

v.y8.§ 26, bOy, l,64, kilo 50, bir mu. 

scaede 60 llrıı. m~ıa. çalı§Rn bil" 
bay, YB§ı 20.21 ıı.rıı&mdn, bıraz tahfsl. 
li, temiz karakterli b!r b>yatıla. evlen. 
~k ıırtemektedlr. (Haynt 4) remzine 
müracaat • !)5 

lı ve iıçi arıyanlaT 
o 16, yaşında, 0.Uevt vuıyeUnln bo. 

akluJu yOzllnden orta mektebin bf. 
ı1nc1 amıtından ayntmış bir genç, va. 
~t bir ilcrcUe, herb:ıngl bir müessc. 
4ç ~aramaktadır. <Vatan 55) remzi. 
ne mtıracaat. 

• Türkçe. nlm'lnca \C fTIUlSizca b!. 
len. gayet ficri dn.ktilo yazan bir ba. 
,yan~ ara.maktadır. (ROSA) remzine 
mllracaat. 

Ticaret llooftinden rn zwı, muha • 
ebe vo frausızcayr iyi bilen bir ı;eııı,:, 

ağteden s.onra hcrh.ı.n&l bir müessese. 
<l~ tıı aramaktadır. (2 N) remzine mu. 
nıcu.t. 

.:o Saba.hl.arı ~lııyıp, akşıırnlnrı 

evine dönnıek fizcre, C\' !şlcrl ve ye. 
mek yapmaaını biJC'n bfr bayan iş nm. 
~tt.lı.dır. Ya~lı bt.- baya da. bakabilir. 
'A. 5> reınr.lnc mUmcaat. 

• Llse onuncu mnrCta okuyan, c ki 
tUrk!)eyc az çok ''Aklf. '"'lektrik tcsis:ıt 
işlerinden. biraz d::ı. t<ıJ·n.k resi:ndcn 
o.nlayan bir scnç. t.absıl \C ınaışctinl 

temin Jgln öğleden sonra berhangi bir 
mU~cdc i~ aramaitladır. (I:y lm. 
der) remzine müracaat. 

0 Ortamektcp UçüncU eınıfüı.n ayrıl 
r.ın~. rlyıızlycsl kuvvetli, yazısı ı;fu: ı 

.,~ biraz da d ktllo bilen, lG yaşında 

bir bayan, resmi, husu!! b1r muc .. ses • 
de ve:;a ticarethanede mlinaslp bir ı 
aram kl4dır. ı lhtlYM) remzin mu. ı 
nı.ea.at. 

"' Ltıic onuncu .,ınr.n !:;ad r okumu 1 
t.iirkçcsi dUzgtın, biraz fran.sızca b!lcn 

sese ve tfcarcthı:ı.m:!crdc öğleden soo. ~ 
ra i~ aramaktadır. (H.A l remzine ı/Y 
mUr&cııat. 

tı urkrtye tumhurlyetl 
ZiRAA T BANKASI ' ' • Tfcııret i~lerinden ı) i ıuılayan, ı 

franmcn. ve almanc:ıyı c;ok iyi bilen 
\'e gUndc 8.4 mektup dnktılo yru:ıı.b!le., 
cek birini! ihUyllç \'Em'.lır. Taliplerin ı 
B yoğlu Galatassrny Aznavur paı;::ıj 
No. 3 <MO<I E'·ıı) ya mUrncaatıarı, 

• OrtaoKul S Uncu mnıtta bir genç 
maU "azlyetinin bozukluğu. dolııyıslle 
nz bil" licrotlc her@n ö leden sonra 
csJHım:ık l!=<t mckted.r. Rlya.2!ycs! lru\.' 
w•ttı ve yazısı ı) rtır. (Kızıltnn) rem 
zlne mUracıuı.t. 

l\tıntltış tarihi: lt!S~. - tSP.l'Dl!IŞ~I: lOOU,OOU,000 l 'lh k (,lraı-1 , 

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

Pnra b!rfktircnlere 2~SCıO lira ikram!yc ,·eriyor. 

• Ort.nokul son sınıtm.ı devam eden 
li :ra.şınd:ı bir genç, tığıedcn sonra. 1 
çaır,molt Uz re herhangi bir daire \'e 
mucsse&ed" j!'; ııramııkt.ldır. (İ B.K) 
remzine müracaat. 

Türkçe, !rnıuızc.:ı 'O almancayı 
ıyi bilen 15 ya§mdn blr genç, hcrhanı;l 
bir yerde çalııımak istemektedir. ı S. 
Altın ll remzine mUracaat. 

• Halen yüksek, llttısnt ,·e ticaret 
ınekt.,blne de,·am eden r!yıızlycsi kU\'. 

"~w. dnkliıo bilen blı" genç ticaret • 
1 hanı>Icrde veya husıısi m~s"cselerd • 

muhast'bc ve muhabere !§!erinde ça • 
lısmak istemektedir. ( A.O.) ı emzlne 
mlıraC3at. 

• llk tahsllll, es.ki \'e yeni yazıyı 
mUkeırımcl bilen. muhabere ve muha. 
cebe ı,ı ... rlnc ,·r~kıf, sert daktl1o yazan, 
23 yaşında, c!ddf, nınnuslu bir genç, 
resmi ve hu.sutıl müessese \'eya ticaret 
hnned"! çalııımak istcmektcciır. (N. 
öu:r,) remzine müro.caat. 

• 2& yaşuıd:ı, orta okul mezunu, 13 
seno moUir ve makine ta.miratl üzerin 
de ameli vo n.azarl olarak çalı§lllu:. 

1st.a.nbuld1tn ebllyctU bir ~cnç, makine 
la.mira\.t \'eaytı.ut h rhang\ l>lr tnbr\ka 

da. maldnl.sWk va §O!örlUk yapmak 
istemektedir. Adres: i~umkapı ?.ruh • 
alrıclıntun mnha.llcsi telli odalaı- so • 
kıık No. 3 te F.Y. Bnpranıı. mUraca. 
at. 

0 Hır Türk bayanı, orta, ilse .,.c u • 
nn rsıtc talebcırtn ehven şnrtıarla 

hususi frıın31zcıı. d rtl \~rmck iste • 
ınekt clir. ( Frnmıı:r:c ı dersi) ı mzlno 
rnilracaat. 

Lise b!rc dc\'nnı eden bir g.mç hu. 
sus! ıizlk dersi Rlmak ıstenv•ktedır. 

Ebv n ilcrcUıı ders vermek lstlyenk. 
rın (M. Elkar) remzine mllrar.aaUarı. 

• 1'3 Ytı.§ındıı mail va.zlyolln!."l bo • 
zuklıığu yllzllnden lisenin birine! smı. 
fından nyrılmı'!' Jıır genç, resmi veya 
husust bir mu ssescdc iş ı:ıı am:ıkladır. 

CM. Kmı> r mzlne mUracaat. 
.. ıs yaşında, ak m kız sanat mek_ 

t"pl rl b·ı nci sınrfmdan, malı vaziye. 
linin boı:ukıusu dolo.yıe le ynlmt§ 
bir bayım, herhangi bir mUcssescde lş 
nranmktadır. (B. Ku~ıa:..an ı r mı:in 

mllraca.ıt. . 
• Fo.:n fnkllltesln d• \ :ım cdC"n b r 

txıyan, ıi c ve ortarıltul kız tnlebclcrl_ 
e ehı.cn Ucıctı fi:r:lk, kimyn ve mate • 

::uattk drr ırrt \'Crmcktr!dlr. (Jo"'.I" {. 
&) remzine muracauf. 

• ıs yaşında, lıkmektcp m zunu bl:
bayan borbanı;I bir mUcss sedc iş nr.ı. 
maktadır. (D. J{uı;lrnkışe) rt'mzln<' 
nıUrtıc·ı t. 

Ztrant Batıl.samda lıumbarıllı ve lhb:ı.rııız rrut bC!!lpla.rmd:ı etı az 
50 Urruı;ı bulunanlara 11cnedo 4 defa. çekilecek lmr'n Ue ıı.şa!1ıdııkl 

plana göre lkrnmıye dllb'lUlacaktrr. 

' .. 6(10 ı.ooo .. J!?O .. 10 .. ıl,800 -4 .. 50lS ~.oou .. 12() .. o .. 4,800 • 4 .. ::iO .. l,000 .. 160 - 20 • a..o -40 . 100 4.000 .. 
DiKi~ l: Hcsapta.rmdatd pat'ala.r blr sco~ ıçl.nd~ '50 Uradao a,.~ğl 

dll§miycruerc ikrıım!.yc çıktığı takdirde % 20 ta%laafylo vcrll!ıccltt1z. 
t\~ldeler: ll Mart, l1 fJ:lzlnın, 11 EytQI, 1l Bııindkl.mm r.aruııe 

riDı:le )'apıltr. 

İstanbul Valiliğinden: 
İstanbul Be!edıycsine ktıyıUı biliı.ınuın motörlU blnek ve J ük kara 

nakil vasıtaı:ırnun la..stlk ibUynçlan bllmuayene tcsblt edileceğinden aı • 
kadnrlann a§a.ğıdn yazıll §4rtlara. ria.ycUcrt tebliğ olnnur. 

l - Her nakil \'B&ıt.ıısmm mu .. yc ne cdileccğı ı;1lnler. pl!kl\ numaram 
sırasına. göre n ağıda. tcsblt edilnıişUr. 

Mez..~ı'\r gUnıerdo Rumeli clhclind\) bulunanlar nal>il vasrtalarını mua 
yene cfizdanlariylc birlikte Tophane B"lCdiye garajı önüne gcUrccclderdlr~ 

lI - Anadolu cihetinde bulunan bütün motürlU nokfl vaırıtaıan 6-2 
9•2 cunıa. gUnU Kadıköy !Uaiyo;;sf öniloe muayeneye gctırJeccklcrdir. 

TII Kool'dlnssyon l<arariylc seylilscferıno ıntisaadt! olunan buııusı 
otomobillerle dolüor \'c mlıt.cahh!t otomobillerinden Kndıköy ve UekUdar 
clbcUndckller !kinci mııddeclo yazılı gtindo muayyen mahıdla geleceklerdir . 

lstanbul, Uc;;o.,lı.ı \'C civarında bulunanlar dn. 7-2~42 l·11mnrtc.•u 
gtıoU Tophane P.~h:diyc gaı ajına gcıcccklerdır. 

ıv Gllnündo muaycı.ı,ıyc gclmfycnlCTln 1Mtlk t.nlebi l1:ıkkmdakl mu. 
racaatları nazarı dl'kkntc nlınnuyacııktır. 

l'f,AK~ Nml~HAl..,\Rl 

l~J 11~ 1600 
lGOt .. 171'1,I) 

liOl .. ısoo 

lPOl 1000 
190L 2000 
2001 ZlOO 
2101 2200 
2201 2Cl00 
2301 :!400 
2401 2500 
2soı 2600 
2u01 2;00 
2701 2SOO 
~·oı 3200 
"401 ~;oo 

:'\IUAYl;~t) (i C!'i r.t;R ı 

Ja-1-!)!2 Cumnrte.sl 
32-1-942 PaZ!lrtesı 

ıs -1-Df3 Sair 
H-1-042 Çarşanıb~ 

15-1-942 ucı-şemt>.? 

lG-1-94:'.! CUın.ı. 

l7-1-fH2 Cuınartcsı 

19-1-912 
20-1--942 
21-1-942 
~2r-- t-!lt2 
:!;J-1-~t2 

24-l-tıi2 

2G-l-IH.! 
2i- 1 942 

l' .ıza.rte s ı 
Salı 

Ç'.ar~1ba 

I">crvembo 
Cuına 

CUnuırlcsi 

Pazartesi 
Salı 

b'.r bayan, 2 )'B.gında çocuğa bakmak Aldırınız: 
ve dua vcrm 'k istemektedir Ctddi a .. al:ıila ınm:.ıt'ri 

35~1 :woo 
~601 

2 - 1-942 ÇG.r§amba 
2!'1 

~r dairede )'a:ıa \"C tclr!on 1§1 nnde l\UJ"U<tll:4r1mo:111 
le çntııabilir. 'E.ö R.) remzlne mur. 

~ n11Jı ul lll ıı. 

nıuıılarınu ı,:'l'h.>ıı 

caaL 
• 18 Yafmdn, orta ıkıyc kadar oku. 

mUf, tanınml§ mU,.·ıı lerdo ve Ana_ 
doluda mUbayaat lııler nd , ~1r~mış 
biraz daktllo \"C telefon &antra'mdnn 

nlayan bil' genç nz blr lkr ı.ıe ıe ara. 
maktadır. <Munmmerl rı-mz ne mu _ 
racaat. 

• li y enıda, orto. 1 d n ta dıkn-ı 
meli d ktlla kurırJnJın m •zun b!r b 
~. resmi vrya husuııi b.r mUcucs". 
de sabahtan akşama kı1!lr r.aıııım I{ 

tatemektedir. fG.M. l r mrıne mUra 
Cll.at. 

"' Lıaenın bırıncı 11 nuın · n ~ık 
bir genç kre, h"rhan~I b'r daJre \' e:O 
ro~de tntırlllyle mUtcnas.p bir 

mel•tupll\ rı idarl'luuıl'rnlt.df'fl (fi :c.ar 
lıırı hariç) ht·r~fııı \lıttht.on r. 1c-, ,, 
kadn.r \C sn:ıt 17 dPn sonru uhlırıı'ı:ı 
1 n. 
(O.R.h.20i~) !G. M n ) ı IMubulx>rntı 

(!"knk) (K rde,.,lcı l ("5 Av o,:so) 
<İ. Deniz) (Leman Y.) ı:-:adldc) 
ıh nrıyan> (Rosn) (f:.B. 12) (M.K.) 
(27 F .G.) !P<:mbc znıf) ( . O.) 

Staı ı ($,E. ı <t i <P.t 241 ın P.9 • .ı 
ıM.\ .l (Gl .K.l !Çöl) <F.G.l>ı 

( \. Ahmet) (8. Altınel) <YnL•m US) 
ıo ıu n •. K.70) cı-:ın .. ı.ı > ıT.r. m 
t 

(H.:\) 

li aramakto.cıır. D ktflo dn bilir. ( S. \' 'j 
Çamlıca) remzine rnliracaat. t> 

09'10H • B!?.'. b.'ly, en lyı P.kılde ve istt'nf. • 1 1 A Fi 
tt<n ~~re gitrııek suretıl~ mrtteımıllk ,~,. /1. Z CEMAL 
'0 flr.tk ~nleıi ">ennektcdır. Ak~ . "LOKMAN l-fEK/!;1,, 
rayda Llleli apartıınan 7 numarada ıı l)A.Hlr.1\~ MVTt:lU.~::;J"'I 
ı !.T. eğU~ruı) oıUrııcant. tllr:?rı) olıı ıoı 

• Fr~ lll'X'•ine dcvıım eden bir 

1 

.-tu. \.,1, 'iti 
nenç .. dürt 1-'.uı;uktan ııonı a c;:.ltşm::ıı· • . 3750 1 ıl 
~re fıı arıı.m ktndır. Manlınturn(lan 

3i{IO 

:'701 ·~ oo 
• 01 3000 

3!!Ql 4000 
4000 4100 
4101 4200 
4Z01 4 .20 

-o 
:::ı 

1. 

1 - !M:? 
1 IH:? 
1-942 
2-942 

Pcrşeml;...., 

Cum,ı. 

Cumarl ııı 

.Pı\T.a rtc ı 

2- 2-0!2 ::::alı 

4 2- 912 Çarşnotb~ 

5-·2-tı4~ P r Cnll 

Selirniye Satın A1n-a Komisyonu ilıinlarr 
Me\·cııt C\ :ı.f \ ırt• rr d 'hll'ndc ıno ton odun pı;·arlıkl!l li:lhıı ol•. 

nac.1°ıh1·. l'"n ı ıııtı , 11r. Hı .ı 10 1 !H2 puzartc 1 glin ı ı;r ü 
k ,.ııl ) n1::ı l\n olun ır. • 20.l) 

ı:.cno .•11'> p1• n: ' .. Jt. cvc:u \'e !!Brtl'lrt Jah•llnd 
a'rna - . T nılnatı 15 lir olup p:u::ı. lı:f, 11) ı fi''.! 
l''l-ıt ı l "1c S'cllnılyı d " 1"3-0nrı~ vap•l C'::ıktn ı ı1::7) 

dahil nd .>O 
r ';~ lmnı olııp 

J;c>tıt \'QT1ıl 

p:ızarlıkla «:ıtm 

cıım:ı r sı J;"il'ln 

s tm lııı-•ca ,,,. 
1 " '2 p ı nr• 
16 ) 

ltJn l·ı•n tMS.n'l ~~'lm'y<'dr teıı•ım 'lrtlt p:ı:ı: rltkln Mbn A.h:'l'lC:ık, 
ır. 'fl'ınln'ltı l'iO lir<ı o'uf' p.ızar.ı~ı 10 1 !it.? c ı:.ı •rt.st r,ılnll l'l rıt 1:! 

de ~ llmiv~dc koml!vonda 'apılncrıktıı (171ı 

~miryo\l arı 'rf! Limanları l~ıvnr. 
Umum i.:lareıi ilanları 

,-........... !"'"" ...................... ~._.~.~4-----·~_..-r------..-----.......... ~ 
Uısm idnrc tnrafırda•ı verilme!• iıartlle tııı.!{rl•""n (6500.10000) kilo 

kistrb1 pazarl1kla. {mili <:ttlrlI<?c.-ekUr. 
ı.Iulııunmen t>~dcl!: t&:hcr ltllo Dcl\l::trinln lmaı üı:tcl! 17 kıını"' 7 

~ııntıro bcsab'lc) li7iı llıa. (77) kuruştur. 

Pazıırltk (14.ı.:.~) ea.r .-ımb ı;ilnll saat fl5.~0ı -00 ~ş ıw uktJı il 
darp3(iada Gar bı:1as1 dahıllndcki konıi von tnr.ı.1'mdıın yap:lac:ıktır. 

Eu işe girmek isUycnıerln {-:!ov) lira hiil ku J.luk katı t rolııat 
kanunun tayin ettiği vc~a!Uc b1rllJ(tc pa.za.ılık t!UnU f;~at1ne ı. d r ko:n 
yona. müracaatları ııızımdır. 

B;.ı işe nıt ı:nrtnn neler komfsyondan paıcı ız olar.ık da~ıuım 
:{'. 1(. :;. 

.Muiıanımen bed:ıl \.'C ın.!•larlau aşa •ı:h hizalarıoda ynıılı ol n ı'kt ı 
muhteviyntr yaj!lar '!9.1 tH2 p za:rteııl gl1ııU sı !lt l:J ten i•ıb'lr. :ı ~ı 
\'ll k&palı zar:' wrullle ı'\nlwrada ld:)r: bi11ıısın<:I.ı toplannn merl· z 9 • u 
komi3yonunca Bflt•n ıılınac,I tır. 

Bu ı~ g!rmel\ !ı;ll,r nlcı in blzalnrınd.ı. ı;östc.rilen mu•ral\l,ııt tcrn Mt 
kanunun ~in ctt!g-1 ws!!>ala~1 ,.c tc.'lıliflcrın: aynı ;::-fio "':!at 14 d ı.:a 
ndı geçen J;omisyon ret.si' in? ver meler! iAzı 11!''. 

Şsrtnameler p::ıuıtım ol r k ,, n!;aı ııd.ı ml!l"·nıe daircs,nd n. 
(•llŞRda te~ellünı Vı: !!C\'), '.;C'tJ: llldt'U l"ntlo olu:ıtır (11'.51:i \ 

Liste :Mıktan Mutıammc'l •l 1 
:>ıo. 111 Ton Mnlzemcnıo isı'nı Lım 

1 100 Pirlnıı. y;.ı~ı ~;:i.000 .. ... v ı,j(c) 
2 50 ,\yc·!ı;' l yaf~ı ii.500 o 1~5 

----------
Devlet limanları is) etme umum nıi.idi:r:~;;i•nden: 

Denizcilere ilan 
Kara.deniz boğazı l'tume;H iencrt c varında bulU!lan Radyo aı- a:ll.A 

la.yıslle i§lem<!mc1ttcdir. Pek ya!tında tauıtri ~·apılaca.k olan mezkflr :rad,'! 
far faaliyete gcçUğl alflltadsrlarıı :ı.yrı'=-0. flftn edllec,.ktlr. (ll'ii) 

• • • .... t• , ,, . • . • • • ,,,.._111!'1 ··t~\~ ' ~ ~ ...... .. ' . _ ...... , ..... ı• - ~· • 

. ~ •. , c . • . '.·. • .~ .t. >• 

Kücük Tn n:rruf .. 
He~ aplan 

~ . • . 3 soo C> 1500-
I' I:! tı,ı: . .\l\fh l • ı·~ \ •• J 1 (1 23C .. - 2000..-
l\l;';'lDf';!.EJl: ~ : ııl.ıı • 

1 41 111(, .. ..., 4-000.-
': ,, ''· ".! • ,guhtu:< " it, ... J,,,__ .. ı! = 2SW.- . 

cıı~rlıı tarltıJcı lnl!t ~ 

e: llJC!l.-j ;._~ ~ ..... .. 
t apılır ıc • rooo-



Sonkan un · 

10 
Cumartesi 
~ ... 
Sayı: 3547 

Mutlu 

Bulgaristanın 
Beklediği 
Yeni Avrupa 
l a't3n: Hüseyin Cahit Yals;m 

Hul~ari tanda. ~ıkan IO\ o gııze· 
1 c 1 "'eni 'nıııa" "'Crll'\ ha!->, ııl· 
tuula bir ba"makalc uesrcdi:ıı or. 
Bulgar mn.luı.rririohı burada mu 
clıı1aa ettiği fikirlerin Jlul~r mi!· 
lı uıeniııutlerioc hiç u~ guıı olc1u
ı~ıuıu ımlnnıamış bulıımıuı.sı akıldı!ll 
l-:C4"Cmez. B{ı~ le olduğu h:ılılc, Sof· 
) ıı1 ı bir ~"Ulet enin Uııl~arbtanın 
mt\ t:akil de' lct ı-;ıfoti le orhulan 
ı.umına .. ı dcıııel• olacıık olan bir 
i .. ı ikb li harnrctlc alh,::ılarnıısı ciı!

den Nı ılacak blr har~ct:tir. 
Hul;ıır gazetC!Slııin n.iidafan et

liği l<ız udur: ··~rntckııbll fo\İı 
lcrlc dt•\o.mh bir sulh clıle cclilc
llll'Z.,, Uunwı fll'lk~a nıfınii ... ı şudur: 
( ı r ımmıakto. ol n diktatörlüklerle 
ıle.nıoli~ı"lll'riıı nıılasnıalarıııa lın
J,an ~oktur. Mtitckahil fcdnki'ırlık· 
l.u·la lıir sulh n !>elet <ıelcr ı;o'k gC!;• 
mc.dcn ~;nr hir lru.' ~n. \;tlilH'akhr; 
hinacuale' h sonuna kudur harbe 
dc,aın c<İilm i 'o bir farntıu ta
mımıc.ıı. l ere ıserilcrc1< diğer tam 
ı m lıikliği ı,,"1hi lılr nizam kurrııa ı 
ı .11.1nıdır. 

lfü: de hô;\ le diisünüyoruı: ~iiıı· 
kii ıllM:ıtörlüklerin hak 'c ada.le• 
t c 'ani b:ı--kıı. miJktlc.rin lıa) nt 
h ~Kına. rln~et ctmi)eceklerlne, 
haska milletlerin ic;;tiklii.Jlerinl fa. 
ııunıyu.cakla.nna cıniıı bulunuyo. 
rıız: onun için, :ıhzlarmdnld hak 
'<:. adalet kc.1iınr1crinin ı iihU,, et!· 
ne lnanıuak 'r• lititüıı in un hak• 
1 Lrnıı tehdit. eden hu 1elılikc her
i artıf ctlllmek liınn~rldij:;riui m\j.. 
ıln faa ı•dj~ orUl. 

Hnl::;or ~ıetc ... ı ise dil\tatörlük· 
lcr tarnfını iltizam edi~or 'C :-.ıı 
lnı'lrnıii 'erl or: l\lill\cr de' Ictıe .. 
rinio IAzanac:ıklan uılcr ~ l'Dİ 'c 
fı<lil bir tıizamuı zaferi ola(.-a.1\tır. 

Her ngn.'L göre ınirnit... ı tleği~n 
t:U "edil" ı-ıfatJur bir tar.ı.fa bıra· 
liarak mlln erin kurncağı nizamı 
llulga.r gazeolesiııhı. ne &ureUc an 
lı!ttığuıa. lı:ıknlını. Hunu gördtiı.. 
ıcn 50Dr.L arhk ona tl(11l elenebilir 
mi, denemez mi, omsını hi1; kcnıli· 
IUİ.z dÜ)ÜllÜrU:ı:. 

lluJı;ar &aıut.t•ı>inin fikriııı·c \ ,. 
rup& kıt"uı hundan sonra ~İla i 
'C U..-t~li bir \ ıthdct halinde '.\ a
~rya.bilir. Bnndnn e' 'el dt>nı~"'~ ... i
ler böyle bir scy ch;,iiııınil lt>.rı-c tlo 
ı.un ct:slzlik ~ üzündcıı m ın"Rftak 
~Iwnanu tardır. 'nhii;}lc Hismııı k 
ıa.sıJ muhtelif 'c mü takil Almnıı 
lıreııslildrnııden hir .\Inınn~ :ı. me-'· 
dtuın cıkannıı;sa. "'imdi de roih' er 
birçok llellctlcrc ıııı.rı;.alannuş hu. 
luwı.n A\TDpadan td< ,o lmn·chi 
lıir Av!'llpa. \'Ucuda getirecektir. 
Adakt ,.c ımisa.vnt ir.tc bu ohıcal>
tır! 

A \TUpada küçiıl< de' lctJerin or· 
tndan lı:n.l.kacağı, bütün .\, nıpanm 
tnlb,·er tle\'letlerinin hükümnınlrğı 
nltmda, esaret İ!:İDdl• hir nıii arntn 
kaxo~ca~'l bundan dnh:t U!:Jl\ bir 
"'urettc itiraf edilebilir mif Haydi 
.\ iman 'c it.al~ aıı ~ıızetclcri ken• 
eli menfaatini uğrunda bo,·le lıir 
tıü kiıni~ eti ınet hL·t "inlt·r. 'ı.,tili la l 
' c hakiınil eti rııah, olup •1dccek 
·' lıuany~ın em ir 'c J..u~anda!\; 
:ıl~t~~lakı bn~uk .\'\n!p,LUm a('İz \e 
ıııı..- ''" bir 'llal eti Jıuliıı,. "ehwek 
Hu)~aristanın bu c arcti ;_llm•la
ıııasına nasıl irukiııı oluyor~ 

Kugün e ııre1i J,abul cdeuh•r '.\a 
rııı nrt ık Jıi<;blr esaretten sil,it~ct 
cıfl·mezlc.r; im hakkı lial bctınlş. o
hırlıır. Uulgarlar acaba lııını.sını 
ılü.,üııii~ orlar mı? O zruııan ı:•rınn-
111:\I. hic.: vara. ctm<'z. 

rıa kuvvetleri 
Ogland adasını geri aldılar 

\ i~i. 10 (.1 •• 4J _ Fin k11n·cUcrı 
Su,~ <'l kıta atının taz~ ıkm .ı k:ıhr.ı. 
ıı.;ı nca 1nukovcınct ctıuck!rdh kr. 

bir yıldönümü 
-~ 

Adını döğüştüğü meydandan 
alan milli kahraman, Birinci 
lnönü zaferini bize 21 9zl 
önce bugün kazandırmıştı 

~4 Bugün, i.ıiklôl mücadelemizin mühim bir dönüm 
l• nokt<Uını f!fflril eden birinci lnönü zalerinirt 21 nci yıldö 
-l nümüdü1'. 
~· lsti/tlôl ve kurtuluı mücadelemizin tarihirti .siisliyen 
: em•al.-i; zolerierin ilki ve müjcleci8İ olan birinçi lnönii 
.• muzallm~ti fifyle kazaml,,.,,tı: 
~~ llfftnei lnörriı maharebui 8-ilıincikanun 1921 sabaht 
t dü§17Ullbn BurMıtian Yeniıehir istikametinde taarruzlari 
•: le bntlamlfhr. Add~e, silahça ve •ilahlann neoi itibarile 
•~ bize kfll .ltat faik olan dü!man kuvvetlerinin Sflvleti karıt 
•. smda Tiirk ordrdu, setir kıtalarr dü§manla ~tJTP.ifa ~arpı 
·~ §a /nönH mev~ine kadar çekilmiş ve 9 ikincilc&nun günü 
~.burada iJn ordımun külli kuvvetleri muharebeye tutuf . 
~4 muf tur. T.ürk ortiıaunun harekatını Garp cephesi kuman 
~4 danı ismet Paf4' bizzat ve billiil idare ediyordu. 9 ve 10 
~4 ikincikiınu!' 6iinlm çok 9iJJetli muhaTebeler cereyan et 
... mi§, Türkün imanlı göğ.ü ve fİnt§ek ııüngüru karıısında 
• 4 peri§an olan "fliitman 10.11 ikincikanun g ecesi ricat emri 
~. ni vermİ§ ve 1 l ilrinciltônun •abahı 'ila. ltarp meydanından 
~~ çekilmiftir "Böylece muharebe 10 ilıim:iltôniın akJamı bit. 
~. mİ.f ve bG büyük zaler de o gün, yani fam 21 l evvel bu. 
~.gün ~tır. 
~~ Mtttt-hrttilu§ müeedft~mn ·ık ve -en biyl :zaferi. 
~~ ni bize kazandırmq rıe soyadını Türkün makuı taliini de 
~. yendiği bu tarihi döğii§ meydanından almt§ bulunan Milli. 
~. Şef İsmet lnönüne bu mutlu günün yıldöniimünde 18 mil
~. yonun minnet ve ıükranını tekrarlarken memleket top. 
~4 raklarını kan ve canlarile kurtarmak için döğüpnüş oları 
:•mübarek f ehitlerimizin aziz ve ebedi hatıralarını da say. 
• gı ile anıyoruz. 

Çi_nliler Kanton· 
kapılarında 

Lazoa adasında 
vaziyet 

Londra, 10 (A • .ı-\. ) - B. B. C: 

Son beş hafta içinde 

M ultaya 

210 hava 
hücumu 
vaoıldı 

Taarruzların 
çoğu gece 

sabaha 
kadar sürdü 
~ 

Ü ç haftada 1 7 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

~lal~ 10 (A •• ı.; - NC§rcdllen ı·cıı. 
mi tı:ıbllğde ı;;tıylc denilmektedir: 

11lr dü~n ha' a. tc§klli pc~CIIlbc 
nqamı Malt.zıya. yaklaımu.~ da ha.va. 
batoryaJıırmıİı ~lddetu"' cte~ 1'-arJPSUl 
da derb:ıl uza'kla~ıl'lır. Dlr ltaç bom 
ba ıı.t.Jlnuııtır. 

Son l> ş lı it.o. iS!nda l!.ıılta 200 den 
fıı.zlo. h:1\ ;ı hUcumuna maruz kalmış. 
tır. Bunlaruıın oo x glliıd!lz ve 120 den 
fazlası g"C{Xl yapılmr5tır. ıu.ıruz üı; gc. 

3 şehri daha 
geri aldı 

Kırımdaki 100 bin 
ktşHlk mlbver 

ordusu tehlikede 
~lo..l. o\ıı, 10 (,\ ,ı\. ) - Gcc•c neşre. 

dllt:'n SO\'Y<'t tebliği: 
9 sonkAnunda. )(ıto.larımız ccphcnln 

b;ızt kcs1mıerlndc dUşmanm mukave. 
metini Jurarıık ve onu uğtr ı<ayıplıtrıı 
uğ'rataral> Ucr~mcğe devam clml§ \"c 
bazt mcsklın malınll•=rı işgal eylemi' 
Ur. Bunların aıa.sındn. Kalu~nnın 7o 
ltUomctro gıırbinılc kO\u Mosaıs.- ıl 

Votahlne ve Scrpwysk şchlı'lcri ,·ıırdır. 
Almsnl:ıı· nJtır zn~1utn uğramaktadır_ 

lar. 
f! ıwnldi..nunda 19 Alman Uıyy.tr•'Sl 

tabrlp edilmiştir. 5 tayyareml7. ltayıp 
tır. 

Bcrcntz ch:nlzind<.: <lüıımanm bir nak 
liyo gcmtı1i lı.ıtırıımıştır. 

ı.oaıJru, 111 (.\,,\ ,) - U .H.(.'. 

Rus tebliği. So'>yctlenn Mosltova • 
ıım ccnubıı garblslndc yenı muvaffn. 
l<iyetıcrlndcn ''c Uç şehrin geri alın • 
dığından bairnctmel;tedlr. l"!uslann ı;c 

( f>crnın r 3 ti nciirlc) 

Alman topçusu 

Sivastopol sahra 
mevzilerini döğüyor 

-<>-

Sıvastopolla Balaklava a ra. 
smdaki münakalat kesild i 

cc tehlike f~tı vcrilnıeın~tir. Bu IJerliıı. IU (.\ •. \.) - .\!ınan ruıl· 
scc"l<'r gcı;en haftn. içindedir. ~osunun lıildirdiğinc güre 1\ıııııı 

Taarrur.lardnn b:ıZllatı bUlilu gece, yanmada~ıntl:ı ,\Jm:ııı lopçl't km. 

General 
Rumel 

. ingiliz taarruzlanna 
karşı ınukavemete 

hazırlanıyor 
--o-

Yeni mukavemet 
battı Agellanıa 

garbında ve ıabU 
boyunca dır 

ı.oııdru, 10 (.\ .. \.) - u,n.c.: 
Llbynd.t lnglllzler :Homel ordu.ıruı».1 

Agcila istikametinde tazyık e~ 
General Romclin Ageilanın garblnde 
\e snhil yoıu boyıınca, gene mukaw.. 
met göetcrmcğ<' knlkı,.,'lc;ağma d ,r <' 

mnrcıcr '-nrdır 

İngi1!ı; zırhlı kun•cllcri Agcdaby 
da bulunan ıu.ı...-vctli mlh\lm" al'dp1 
kUV't"Ctll'rinu şiddeti<' toomız ctmektn. 
d!r. 

lngllız tayyareleri dU§maııa çöl -yo • 
hıyla mil!ıimmat nııkJebnckt.c oıaıı 

motörlü l>ollanna ve Sirto körfez;inc 
yaklll§nıa.I( isUycn levazım gcınlkırinc 
hUeum <:tmcktedlrler. Dü,man lovazrın 
gemilerinden hiç olmaZ3a blrlsi tı.ıtu 
turulmu§tur. 

İngiliz ,-c Fransız tayyarcluı, Hal 
fuyad:ıki düşman mevzilerini ~1ddeU 
bombardıman etmiş, sahlldc lıarekt.t 
tn buıunan İngiliz harp gemilerin ynr 
dımda bulunmuşlardır. 

Malez1Jada 
Kanlı ınuharebeler 

devam ediyor 
bazıları doltu~ ı-ıınt •Jcva.m e~Ur. \'"etleri flün Sim topoluıı sJhr.ı 

10 Ukkfı.nundan itibaren ~n u~ mc,·llh•rini hlokha\dsrını 'c ıntıo;. J ku tl · v .--al 
hatt i lnd 17 d • • ıı . apon &Jve erı n.« a -ıı. !i c U man tayyaresi mu. l ı:.hkeııı urılugahını ole~ :ı ın.ı nl. • 
hakka!( olarıık, 12 sı mııbtcmC'l ol.ırnlt 1 rrıışl:mlıı. llalakl:ı\',ı limaniylc ~i. Lampnr şehrıne yaklC%§tılar 
tahrip edllmll) ve 20 tayyare ll;ıs.ırıı ,.ı.,,1t:ııol arnsındn miin:ıl;,ılat 'kc il. , (\"azı 

1 8 ü ncüde> 
u~tıımı§lır. ınlı,tır. 

' 

etim ve tekaüt maaşla-
rınadaza_m düşünülüyor 

l~omb'a. 11.1 (.1.1.) - (.inden ge
len mallımaı.ı güre son 0-ünlcrd~ 
Çin kıtaatı rııu' uffıık ı yctl! muhnı-ı·· 
lı<'lcr ''cı mcktedirlcr. lki Çin kolu 
Kanton şehrinin dı:o; nıev.dleıiıı; 

dövmektedir. 

Fil:pin adalarından Luron<l:L mu
harebede bir durgunluk görlilme.k. 
tedir. Japonlar. 'kuvvetli bir ta.ar. 
ruzu yenilemek kin ileri hailaro JI il j • • • 
takv:iye kuwcUeri göndcri.yorl.ar . • ıv.ıemur maaş arına zam pro ıesının ayın 

f n .. 'iliz .:ı.miralhk dalrcSı 520fı J 
tonlı~k Galıtca kruvnzörUnün toı · 20 St'nden e l '118 ' • . , ' ht l puıe batınldığmı tebliğ ot.mi u... vve ıvıec zse verı mesz mu eme 

~~~~~~~--....~.-:..!'.:~.::.:.:====_.:..:..~~~-
.ı\nkaradan bUdirildl&'1ne göre. Ma. Verilen mnlümnuı g6rc, mı:ımıırlarn 

Piyasada mlblm 
&lr dolaadırı cılılı 

liyc '\'ckCılctinde evvelki gece, geç V\:rllccck olnn bu fc\•knllıde nh,al znm 
vakte lmdar, nıcmurtara ?.am yapıl mından herhangi bir \"CJg! Jrnııllml 
ması haltkınıhkl projC'nln ikmali irin ycc\:k ve proje bu ayın yirmisinde ta. 
çıı.II§ılmı~tır. . tU yapması ınuhkmcl olan MccUıı ruz 

Bakkalları dolan
dıran bir şebeke 

Tenekesi 2,5 lirahk 
peynirleri 11' liraya sürdü 

Bıı çaltşmalıır sonunda .1sU nınaıılı nnmcsinı' nlınncal> \'c tatlld"n C\'VCl 

mcmurlnıın maaş tutzırları bir c-ctvcl lmnunlnşac3ktır. 
ballndo lcıfü1t ecıUmişUr. ı MıtllY<' v kaleU dlğ"<:r taraftan ey • 

Fiııt murakabe tc~kilıitı, lst.n..,. 
bul ba.kkal!a.ıından mühim öir kıs
mını ~Jdatıp dol:ındıran bir sebC'· 
kcyi ı;Xldetlc !-8kip etmektedir. Bu 
acık gözler ıçi en fıcli c:inslcn 
ro"anda peyniri ile dolu bulunan 
tenekelerin Ustünc yar-~a.~ kııhp 
olmak Uzere bir sıra peynir dize _ 

1 ek ııiyns:ıya !;ıltnrtm~laı,.}!r· Bir .. 
cok İxı.Jtkp.lla.r bu pelıurlerı teneke 
s! 11 liro.dan kaprı:ım::ıl~ı-dır. Sonm 
bu tenekelerin k yur.li m_eyda.nn 

...J b'r tc~ baı::· q•kmıı:;. ''e ::ı.La.nlaı"'a ı . :ı 
l t . B!t'('..ok bakkallnrın !;ikn • 
... nus u. ~ d !kov 

ti .. . "' l. o zabtta a e • -Ye UZCl'lll~ "1 

t:lUŞ bulunnuıkt:ı.dll · .,.. dük. 
Bu peynirleri alanlar 1"'1 

kfrn göstermektedirler. Fakat bJ 
ôükkanlo.td3.ll peynir1crin sa.tıldıgr 
inkiı..r cdilmcktediı·. Filhakika b~
kn.llar da pcynir~eıi dükkanl8.r&:1 
değil, dükkiı.nların önünde duran ı. 

!i.i sahıstan oldık.lal'Inl ve oıı~nrın 
b'.! dükkanlara. mensup oldugunu 
sandtklnrını sövlemi§Jcrdir. Bu pey 
ı.1rlcrln gizli bir yerde hu E'ekılde 
hazırlandığı anlaştlın:ıkt.aclır. Bu 
meharetin bir flCbekcnin elinden 
!}Tktığı u.nlaeılm~tn ve ı:;ebekc et · \ 
rt?.dı aranmaktadır. Bu tenekelerin 
cııcak 2,5 l i ra edeceği tetıbit c.><lil
nıl§tir. Maks Bir 

iSTANBULA KASAPUK HAYVAN 
GELiŞiNi ARTTIRMAK iÇiN 

Vilayet Münakale ve Ticaı et 
Vekaletlerine müracaat etti 

Bu temin edildiği takdir de et fiyatları artnııyacak 
bili\kis ucuzhyacak ' 

Joe Luiz 

Dünya boks .şampiyonluğu -Joe ·tuiz 
2 dakika 56 

saniyede 

Maks Bir·i 
mağlup etti 

tam ve crnmil tekaüt maaşları üzerin 
de de tetkikler yapmıya b&§ıiı.mııtır. 
.AhYall Jıaznıının blrt ktm cgya ve)' •• 
:rccek maddelerini anormal bir §dd1dc 
yllltselltiğlndm dolayı devletten bu aıı 
retle muh:ı.ss:ı~t alanlar.m dıı :mafi 
mü~kUHUıı dii_şmcmcsl için baZı te<l 
btrlcra ba§'\"Urulncağt sanılmaktadır. 
Uu husust.n pek ç;ok muhtemel olaral• 
eytam \C cramll ve tekaUt ma.a~larma 
da bir miktar zam yapılm35r dU!!fuınl. 
mcktcdlr. 

H a rpten sonra 
1 

1Jf usvanın 
Avrupayı işgal 

edeceği hakkında
ki haber 

Ameri kanın esk 
Sofya sefı r i 

Kendisine atledlleıı 
sözleri yalanladı 
,\n]\ılra., !) ( . \ • • \ .) - Stefs.nı a

jansı I'opolo d'lt.aliadan naklen .A· 
mcrika.nm eski Sofya clgisi F.Al'le
nin bir demecini n~rctrniş vo bun· 
r,:ı ::.imdiki halde memleketine dön
mek Uzere tstanbuld:l. buluna.n E· 
:ırle'in Ren nehrine kadar bütiin 
Avnıpanm Sovyet Rusya tarafın· 
dan işgal edile~:eği, Bulgarisbuun 

Fmlilcr OncgJ gölu ch-anııdıı n. 
razi lcrketmek mecburi:\ etinde kal
mışlardır. Dana mukabil Ogland 
nrfo!;ı Fin J.."Uv..·ctıcri tarııfıncl.ııı 
geri "11\nruı'5tll'. 

Bir motörde 
yangın çıktı 

1 O ton kAdar pamuk yandı 
( \'ımo;ı 3 iincfü1e} 

ı•'ia!. mwaka.bc komisyonu bh :s~ıplık hayvan getiı ilmesi. işiııi tan· 
ta.raftan et narh.mm a:rt~~ı ~ itin çs.ln;ılm~tadır. Et t5inln 
ü zerinde meşgul olurken diger ta.. duzene sokulması ıçhı bu isin hal
:·"ftan en mlihinı me-;ele olarnk l li muhııkkak iklıza ('tım~kledir. 
tci::ınbula denizden \'elltamdan lm.. (Dcn\mı 3 iinci.hlc) 

" \'a:-iııgtoıı, 10 ( .\ . .\. ) - Bil· dünya haıito.suıd3llsillneeeği ve bu 
tün Amcrilcş.y1 heyecana veren mi.it.ale:ının yalnız kendi f"ıkıi de· 
"Ma.ks 13.ir - .Toc f,,uis boks mn.c>ı diln "'il Amerika cümbun-clsliğinin d<' 
?ece ynpıliıuıit.ıı·. MB.{:ta büyilk bir ~Utaleası olduğu id<lia.srnda. bulun
ız~'ham ~örillmekteydi. Zenci J oe 1 duğunu ye.zmŞ:ır. 
Luı.s c.>skı dünya Gampij•onlarmdan E arle dtln uıus gazeteemc at!D-
11~ ı:ı.ks BL'ri 2 dalükn f">6 saniyC'd<> derdiği bir mektUpla bu iddiaları 
ma~l iıb etmiı:tir. ı knti surette y.nlana. ~...tc.ımn.,U.-. 
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-•VJ•tler llırllyor 
(S., tarafı ı nclde) 

I! aldıkJan Koj&J.lk p:hrt Smolenakiıı 
1IO lınc..tre cenubu prkı.tndedlr. 

_ ~ _ KojalU koalmiııden :yeni bir haber 

Bir peıe rtl)'Umda Bocafa de>· ~ktur. llılojatak de gen aıı:ı:.ıraa Al • 
kua akÇe verirler. Hoca: .. _ Dele ma.nlar llıloakova Civarındaki aon ınlla 
••unu OD ak~ye pkacımzJ" diye tahkem mevkilerini de kaybetmı, o. 
...- lıt.caklardır. 
ka\'ga ederken uy&llll'. Bakar ki c. 
llude hiçbir MY )Ok. Hemen gözk• Kuybl§ef ?1ldyon dlln gece töyıc 
rln1 kapayıp elini u.mtandı: .. _ diyordu; "Kıtaıartmız. muzıı.ucrane 1• 
Getir, dokuz olısun !" der. Jerıenektedir • .Almanlar, Ylfuılarıa 

ŞERH techizal ve malzeme btrakarak kaç. 
Anadolu a;anaının ~dilli haber- Hocanın bu hik~ Ultibdad maktadır. DUJmaıı, rtcatin boz&'Wla 
tere töre dünya wziv.tiM ba'lı."tf devrin.:fe ma.aflan: eekjz, doıluu dönmemesi Jçln Omlt.slz gayreUer sar 

Ribentrobun 
nutku 

hin olup da on bine çıkarmağa u~. ıebnektedl.r.,, 
raşanlano hallerine bemiyor. Bi- Kırımdaki Ruı ileri hareketi, Pere. 
çareler, §lmdJ aaadeti maziyeleri kop berzahlle AlmAnlarm rical hııttı. 
haya.liıtma dalarak C6ki maaşları. m keameğe matuftur. Slvaatopol kcai. 
na ra:ıı oluyarJa.r. Faka.t hulyayı m.Jnde Ruslar blr noktada aeldz kilo. 
h!m ile uzatt.ı:'Jda.rı d<lStJ istirba'.m metre ilerlem1§ler ve rivayete göre 

Blrkaç&11D evvel lıılaCl\l'iltana gel lannm boş kaldığmı görerek mc- bazı ııtrat.cıjlk noktaı'!"' elde euru,,ıer 
ltı1f oıan A.lmaD hariciye nazırı JU. yusiyet.i ~edideye dU.<illyorlar. dl.r. Şark1 Kırıma çıkmıf olan Rus 
bentrop dlln alqam Budapeoteden ay. Bir gUn hoca bir bo9 tana girer. kuvveUert Opatoryaya doğru Uert ha. 
rılııuştır. Nazır Macar ba§vek1J1 tara- 118\'UÇ, tııl.,,....,.., lfthalta he!' •e ba'. rekete ba§IMhğl cUıeU., Kınında bu _ 
tızıdaD verilen ziyafet.Le btr JWt.uk .eöy. daysa kop:ınp ~\Ma doldonırkon 1 ıunao 100 bln ~ mlhver ordUBU 
U,verek deml§t1r ki: bostancı ge!lr: "- JI~ ae yaıı:• tehlikededir. 

Harp kaU bir ııa.tııaya glrtyor. Ada yorsun?"' der. Hoca p.,uarak: Ruıııar. Onega gffillnde F1D men.ı. 
Jet 1çiD ç&rpl§&D genç mWeUer aullı "'- Şkldctli bir rUzgir çıktı, be. lertne karşt ı,ıiddetıı tazyiklerinl 4e. 
7011& ile makul bir tadile karp duran nI boraya attı. Neye yapıştmısa vam etUrmcktedl.rler. 
ihtiyar ve ll.zlU mllleUer kaqLSIDda 1 ellinde kaldı." eevabmı verir. Bos· Ruslar Lenlngraauı 120 kllomctre 
bulunuyorlar. Bovyetıer k&U darbeler tancı: .. _Ya bunlan ~\'ala kJm cenubu garbi.sinde bulunan Novograda 
almaktadır. Fakat H2 yılı blZ1 mUhim doldt:rdnf" deyince, Hoca: .,_ doğru Volko! vadisinden llf&ğıta dog 
~eler karfuıma koymaktadır. Dil§. t~te ben de onu dUsUniiyorum ı•· nı aarkJyorıar. 
maıı yenllmeU Ye UçlU pakt devlcUert.. der. 
nlıı mcn!a&t bölgeai.ndtı yok edilmdı. 
41r. Almanya ve mUtt.e!lklert Avrupa.. 
)'I tehdit eden en mu~ tehlıke orta 
dan kalkmadan ve lııgULz ve Amerika. 
lıl&nn elinden ııullısever mWeUert har 
be Jcba.r etmek lmkı\nuu kaU olarak 
almmadan &IWıl&nnı bır&kmıyacak • 
l&rdır. 

'4.RK OEPllESINDEı 
DUn gece negredllen A~n.n tebliği. 

ile göre cephenm merka ve ,ımaı ke. 
.ıınıertnde ıtddeW müdafaa mubarc 
beıerı devam etmektedir. Sovyetlerin 
ltılltea.ddlt hUc- mlan pU.sldlrtillmU, • 
tur. Alman ajanamın verdııt habere 
göre Fin latalan aon günlerde KareJl 
~Pheslndo muva!faklyetıer kazanmıg. 
'lrd.tr. Rusların 80 abra 16Wık.Amı 
tuı.rıp ed lml§Ur. 
l.fUl:AD : 

İnglllz tebllti A&eb)'&ya doğru 7&
Pıla.n dllaınan rtcatlnlıı ııeUr kuvvetle. 
rını te§kll cd ı.ı mihver artcıla.rmı ta 
'lctbe devam ettlklerl blld rılmektedir. 
.<\gndebya bölgesınde ke§lf yapan A 
"U tralya tayyareleri elliden ıuıa 
dll§ınan tayyarealnden mUrekkep blr 
te§kJie TaAll&ID.l§lardır. Bire be§ n :s. 

tln:fo olan Avustralya tayyareleri 
!hver tayyarelerile d rhal mutuıre • 
ve tutuımu tar yedi tayyare dll 

ürııın,ıetdlr Bir Avu.traıya tayya. 
eııı d:l ml tUr 

lnguız tayyare rt Trablue Um nın 
<inki gcmU re es. taarruz etm erdir. 
l:l.AKŞ\llKTA: 

1 purda nqre n b Je dUn 
u nıaı~mat verilmektedir. Blln neh'"' 
-blge nde kıtalanmız dUn bUtlln u.ı 

iu illarıa kar11 cldd! ı;arp11malar 
Yapm lardır. Her lki t&ra.f afn' zayiat 
'ermı Ur. Japon tayyareıert dlln ge1..e 
Slngapur adaaı llMrlne bombi'' at. 
mı rdrr Yed! ldft &ım.U tür. hı~.lla 
tayyıı.r ı rt ylandda lıleamuı tay.)o&. 
re me).1.:uıına hUcum tıuı rdJr s 
•ap n y r ı tahr p o unmuııtu.. ~ 
vustra ya t.nyyareıert de Karolb o.da. 
lannda Kaplngo Maranı Japon tay 
Yare USJJUnU bombalamt§ ardır 

Tokyoda ne redllen blr tebliğde A 
ınertk&n Langley tayyare gemı.ıl'lın 

ıatınldığı blld rılml ııe de Am"r•ka 
bahriye nuareU bu haberi yalan!.amı 

r, Amerika bahriye nezar tinln teb
ı.ru Am tik d nlz kuvveUerlnln uuk 
§llrkta her biri 10 bln tonluk lir Ja. 
Pon yolcu ~ı.nlalle Uç dUgman deniz 
ta ıtıJ\I batır:iı ın.ı b ldirmektedl • 

Filip nlerde hareM C't-fıtıenln mub 
e ır k mı de f rpışmala 

ra inhisar etm!ıt1r. Japonlar k'J'1'Vet!. 
lılr taarnız itin yen 
tadır. c;ttn asi rt eözc uı 
t&o La.diro nehri ile Silo n 
la ı bö1 ede 80000 Jt.;>oıı 
tıtmı tır. 8ll~ ş ng 
1 J pı~lıırın ı rr'11ye ka r 

ralı ve lU ver~ k1erın tir 

POLIS'te: 
~ 

Kum taı;ırken anır yaralandı 
• .J 

R •ktll;ta C'JJU öz l50kağmda 
1~ numa"'ltl oturnr tramvay nme. 
r n<ten Ş b n, B ik1:85 d posun.. 
ıı arnbaya kum n=ıXJcdcrken ka.. 

i-: rlnden l '"C d <"lll~. ba..~ ~n· 
n ve muht lif yer nnden ngır 

lltcttc ya lan:ırak Bt- oğlu ha& 
'ne kal::Jrnlm'.Rtır. 

AlAOI RAYA TAJUIDI 
" O evlet hıı,·a 3 ol' rmda oda.cıl:k 
11.ı>an Ali Çeken, dün Y ~ilköy i~ 

la.l: 
1
onund"tn <" l" .en e::r ğ: raya 

tQ ·ı mu,, beyin "tli yere dUrnıllr· 
b 1'. n ll' iı.n Yaratnn"\D Oıi"Cl 
~~fr halde haat.aneye kaldı. 

ŞERH 

Cür'et, ins<Üılı:ı.rın birçok h~ 
ııa.tta en bUyUık temin vasıtasıd:r. 
Cür'ctkiı.rlığm en akla hayret ve
reni bedahete karşı makfıa blr 
iddia ile meydana ı;ık.al'a.k muva "• 
fa.k ola.nlanıı ga.rip mazhariyetlc
ridlr. Efkan wnum~ye, birçok hu· 
aqsatta bidayeten aldanma.ık 2· 
fmda bulunma..~. i:rwmhırm bütün 
işleri ııimdiye kadar doğru yola 
gider, her teY dllzelir, safvcti 
enamdan Jatifadeye uğrapn pr. 
.iatanlu tllremezd.L 

Bugiln ha.in 1zzet:.n ve hempa. 
Jannın iddiayı masumlyetleri de 
aynen, Hocanm bu çuval mesele
si gjbldir, İn.sani.)·et ve hUıiyet 
taraftarı idiniz de, milletin en 
ham:yetlilcr!nl, en zekilcrinJ poe
ta po8ta celp ile bu zıı.vallılan ı~. 
tinta.ıı: edenler, aleyhlerinde aUr -
gUn ve daha zikri tüyler ürperte
cek karn.rlan vcrenleor ve sui ida,.. 
rei sabıkadan müstefit olarak ka. 
«alarmı dolduraııler kimlerdi 1 
Hoca bir gUn öğtlt iakeml.ıae 

ttJp: "Ey brd~ler.! Sise ne 
ıöyliyeceğiml bllJyor ma~unm f"' 
demi,. Cemuat: "- Hayır bllm"• 
yornz 1" ce\•nbmı \'erince b~a on. 
Jara: "Siz bUmeyfn0e 81ze ne -4i7'" 
liy~ im l" de.mı,. 

ŞERH 

Kasapların dile ı 
<Bat taralı 1 nclde) 

Halen koyuncu ve celeplo.rin 
başlıca §iıtfi.yet.ini bu mesele tc::
kil etmoktedir, İstanbul villyeti 
ticaret ve mUnakale vckAletlerlne 
m\l.raca3.t ederek lstaııbuıun et 
ihtiyacmm karşılruıııbilmesı lçln 
deniz yollan postala.nnda daha 
fazla yer tahsisini ve ma.rşancliz 
katarlarma behemehal kasaplık 
hayvan vagonlan bağlanmasını is. 
temiştir. Bu cihet temin edildiği 
takdirde et narhmm ytl.ksclmemsl 
ve b&tt.A mevsime rağmen indiril. 
meai bile mllmkUn görillmektedir. 
ÇUnkU bu suretle kıl dolayJSile 
kasaplık hayvanlamı randınan dti• 
şüklüğil, yem mtişkUlat.ı meselesi, 

ve telefat fazlalığı ortadan kalka. 
caktır. Aksi takdirde et f§tnin di • 
zene konulma&ı milokUI g15rülmeık,. 
tedir. • 

Difcr taraftan. ti&t murakabe 
.komisyonu tara!mdan canlı hay. 
van toptan ve peraJtende aa~c..
:ma yapılan zam karnr:nm tn.thikı 
tehir olunmuş, bir defa Ankara ve 
hmirde.ki et v:uiyet:l.oin tahkiki 
mllıwılp göıillmUştilr. Almacak 
cevaba glSre. kat't blr .karar vCJi. 

Hoe&nm cemaate bu suali 11ar. lecektir. 
maktan maksadı, nA.ıun ferasetini _8 __ .:_ __ d-------=-k-l-
tcl'rUbedir. Her tarihte ahalinin lr mOlÖr 8 yanglR ÇI 1 
idraki, ukalan:n endi~ calip Slrkeei nhtımma bağl.J, lkbal vapu. 
olduğundan bu çet1 t teerUbelere nında dUn gece aaat 12 de blr ycıngm 
!Uzum görUlmUştttr. çıkmlf, 2 ve 8 numarau ambarlann 
Bqka bir gUn, Hoca ahaliye &).., "•ki pamuklar tutuımuıtur 

Dl tıorguya tıonuuı. Halk bu defa: Yangın derhal bUyUmU§ devll't ll. 
·•- Bİ.U)'onızl" eevabmı vermlı m&DJarma a.lt Sirkeci ıtıalyesl derııal 
11or.a: "- Sb bildikten acnıra be· ıaauy~tA! l!'eçml§ ..,.e yangını a saat 
illin 9ÖJlenıeme IU:ıum )'okt" dlyC: utra§tıktan aonra IÖndUrlllıııll§ttlr. 
~ kUnUden inip gitmiş. Öğüt is. Ye.ı'lf.n aonunda 10 tem .ka ıar P8 
enıle.hae UçtlacU del& ç·ı..- ..1-e 

&)'111 ıao uup J- mulı: yann rıtır. 
b rguya te~rarlaymea cemaat Y:ıns:.ıı hakkında ıımao ıd l!'ul ve 
~-~er: .. _ Kimlmla biliriz, k"• Atı.ta t-rem.mıveUe •·"kikat yaı•ınak. nı._.. bllnıeyizl" cıevabrnı vennı~ " ..... 

le[· Boca: ~le he bllenler bll • tadırlıı• 
m Yenlere fiğyetaln I" demiı. 

lf'... ... _ ŞERH T h . --..ıu Ur galebenm Hocada a 1 r kaldığı. gftrWUyor. Hocayı söylet. ' 
mek, bır cevap almaık igln halkın ile Zühre 
~e y~lda söz uydumıaaı llzı.mge- Yazan: İSKENDEK F SEitT~J 
lirdi. Venll.sUn lur:lr kollarmm • 
aall vaziyeti budDlkll güzel .. -83-
natJ:ır erbabı tarafın:ta.ı1 tayin ew - Nereye C-ldooPkalD r 
dilt>mc.mesi kab J!n'.fen olarak Ho. - Dl.rarlııalanı. 
cat a verllF>cck cevabm dahı ne ol - GU&el bir memlekete rtclecekıılo 
mak lbun:;elce:ğ! hcnUz lı::eıfe • .._, oracıa da huzur " refab )Ok 
di t"memlF!tir. Ho :an•n bu al\zUnc Hele (Atabek) baıiedaaı orada iken. 
milskit bır cevap bıı.lan feraset hlc klıns"le )1l&ü (ÜlıQek mUJCA r 
sahi!>J takdiri etame mazhar ola. olmınea11. 
caktır Ve llA ki terakkiyab fik- - Neden tlkAyet ecllyonıun! Bü 
rlyece

0 

Hoca zamanından Dert kllından1an ma. :roba vezirden mı 
~t.mcmi3 old ığumuzu itiraf 1A • rnüıtekislaT 
zımgcilr. - Vezirden., Afiab belltımı venılıı 
Ey hlime! e8er senin değfldfr, o halııin. Memleketi kastı kavurdu 
Ey ~b bu e.hcr senin değildir. llaJla ııoyup llOl'IUla çevirdi, Kutbet. 

' LAEDRİ 
tinin de bir teydNt babert yok. HAlA o 

NOT: na ltlıbat edJyor .. o bbl81 valrllkt.e 
Evvelki .günkü yazımda da işa- tutuyor. 

ret ettiğ'm güi, bu frkrala.rla - Bırınr. mıT pddar tnJf .. wım 
§erhlC'rl 33 yıl evvel çıkn.n bir mi. mır .. En çok ae>baden ılkAyet edlJor 
zu.lı mecmua&ndıın aynen al• llUDP 
dm. L.. 

Pirinç ın.1 :..!ıyan bnkkal 
ma~fun oldu 

B"'Y"O~ an. l!kele ka?'§t"mda '>ılkkal 
ıık yapan Zeki Özlen 160 kilo pl:-inç 
aakliyar:ık mUracaat ed n mOııten!e:-e 
antmamış ve!'!ld!ğl D ykcı tulh cez:ı 
rrahıteme!'lr. •• 29 lira ıo ,... ~ P.•T'& 

y~ f J: , mUcdetle ı!UkkAnıiıa ~.fil .. 

UlmUJ c·.ı.uma Q&.l'Rllmllbı. 

_ Bu Mydrklamıın bepel var 0 tıa. 

indıe. Hem lunm.. bem pddıu .. bem 
de zalim 

TalıJr c1atıarm :ramacına dllten ..., 
mer gölgelerin ynaı ya\'alf penıbeıea. 

tığlnl görftyordu. Baba ınm aleyhinde. 
kJ s8zlerl duyunca mUtees lr olmıış 
tu. İh'Jyara y1n11~ tı-0J'duı 

_ ouuıın mezarlık buraya umk 

mıf 
_ 11apr oftıU şu ~ arka.Ua-

40 glade 

Alman zayiatı bir 
milyonu geçmiş f 
l..ond~ 10 (A. A.) - Evening 

S~dard gRz.ctCSinJ.n bildirdiğine 
gore Rus cephesindeki Almnn zı:ı.• 
Natı hakkmda yapıJan son bir is

ta.tistJıı: 1 Ukktuıunda ölU we ka.. 
~la:nn miktan 1.250.000 kL~i ola.-

göstermekteydi. 

se!Bu. rn.ka.m.lar doğl'Uysa Rusya 
erınlıı en dikkate pyan bir un.. 
~ meydan.a, ~ demektir. 
Cünku en aoğuk aylar .yani ilüL 
nun, SOn.kAnuıı ve §Uba.t. !PV'la.n ı· 
ç.indek:i zayiat bu raıkam1ara dahil 
d ~<lir t c:~ . • Alnuınyanm kayıpla.nru 
elürı edcce.k geniş imkhnları var• 

dı't. Cli.nkU Alınan eodUstr .si tah.. 
r.ıp edllnı · t" eıtni§ ır. Ve hen\iz muu.-
~anı takviye vasıtaıan gönderebl. 
ur. Alnıanya ilkbaharda Yeni ha.. 
r~ta geçmeli istiyorsa kııım bü• 
tün kuvvetlerini teçhiz etmesi ~ 
zı:mdn-. Fa.kat Ruslnr Almanyaya 
nefes 81dınnamağa azmetmiş bulu 
nuyorla.r. 

Japon Hariciye 
nezareti yandı 

~cc•• r 3 ... 

LER 
R-za Şanın 
beyaantı 

'J'okyo, 9 (A.A.J - ı:Jababa ka.rıı1 
saat 2 50 de hariciye nezareti bina,. Lundı a, fo C A.A.) - Bı ııano' ... 
lannds. ~ddetll blr yangın çıkmıştır. lrıın ~ahı Muhat.Hu Hı:ta pehlt-
lttalye yangını BlSndllrUnceye kadar \ 1 lıE\·0c.n~ııg St.ıındard SuzetesiDıD 

mu a ıı ını; beyanalt• bulu nar» 
binaların hemen ya.nııı yanmıştır. 1 d k 
Yangın 6 bln metre mur11bbaı geni§. emıştır ı. 
fiğ ııct" bir ııahaya yayılmıştır Yan. I lngıJız - .Hus - Irao nıuabed~ 
gınnı 86beplert h1?nllz malOm der-111 .\'akında ~mza edilecel..-tır. ilu mm.. 
ıse de ate§U:ı elektrik U>lll'rtnln kon- •ede lngıllere)e ve .Husyula husu.. 
tak yapm!l!md"n ıktığı söylenmek si ımlı) nzlıır 'e bılhas.sa hulun 
tedir. muı1nknUıt yollarının L:outrolu 

Hariciye nazırı muavini Harulka 
yanan binalardaki oıervtsı~rln muvak. 
k&ten maliye nezaretine nakil lçlD 
tedbirler ıİlmclıgını beyan etml§Ur. 

Lalzle ıtfakı ir 
nası! dit şiü 

N""Jork 10 lA..A.) - lılaJuı BırAe 
Joe Lulz öt:edenberi riııge çıktıklan ı 
zaman §fddeUe aıJu:lanlIUfllU'dır. 

Gong çalar çalmaz Blr baammm 
Uaerine atıl.mı§ takat LUlsln eat ve eo1 
krO§eleri ka:-;ıamda durmuştôr, 

Bundan sonra göğlls göğllse yapılau 
blr çarpı§tllada Lulz hummı tT..ce es. 
ml§Ur. Bir kendlnJ kurtanrken arka 1 

harp de,·am elliği muddetce 11111. 
Jiz • Rus kıtaJar1nın !randa bulun. 
ması mtisnadesini verecektir. lraıı. 
Hus 'Ye lngıliz ordularının biruaytı 
ıunı kabul etmektedir. 

Sah şunlnn tasrih .etmışUc: 

Unşka demokr:ı~i ler harp dola. 
yısiyle ba.ıı haklan tahdit etmek 
mecburiyetinde kıılmışlıırken buı 
şerbesUıkleri ihya etmek imktınım 
bulmuştur. Du esrhe Uiklerln tatb.i,, 
ki parldmenloda uzun müzakere. 
lere yol ncmış ~·e muhlıooenin qn_ 
zasını geciktirmiştir. 

Knfblşef. 10 (A. A.) _ Almaıı- arkaya lıaıma ve çeııeatne Ud sving 1 

k
lan ağır z:ıyiata uğratan modem yiyerek haluun Uat.Une dO,mU§ttır. Do 
nza.kların tatbik ettikleri ta.blye kuzuncu .ııanlyede ayağa kalkmı§S& 

hakknıda bar.ı nıaH'unat elde edil. da sol blr drekt ve onun arıuuımdan 

f ranın Ru ya ile münasebetler 
dahR mükemmel olmuştur. lnsilt• 
re ile münasebetlere sellnce huni"" 
nn iyi olduRuna suplıe )'oktur. la. 
gillereden M>n zoı'hnnlarda bujtd., 
'Ye ıınfr yiyecek maddelerı aldık. 

nıişUr. Kau.1tla.r kilçUk ...,..,plar çeneslne sat bir kroııe yiyerek halkm aa da haaınınm arka srkaya b:ıdlrdltf 
hnl.ind bil'--- .. -- bağrlfillal&n an..ında lk!nd defa ol&. punçlarıa bir kere daha yuvarlanınıt e -~ gece faaliyette 
bulunmaktadırlar. Bunlıu· karu • rak yere ııerilmiıtir. ve bu ae!er ayağa kaJkaınamııtır. 
S'dhl · Dokuzuncu aanlyede M.ak..ıı Bir rln.. j lıla.ç iki dakika 56 ııan1~ devam et. 

ar!yle telaiı.le mulıabcre et. gtn ipltriııe tı.ıtunaraıc ayağa kalkIDl'f m!§Ur. 
nıekte fakat bunun harlelnd ta· 
?Daxniyt l\..+ftı.ı ~ ~ ·-· r . e m...,WIAlJ birlikler halinde - • • 

~::~~=~~~1~ biıııu. I · 1 p E Muazzam bir Filmin son 2 nünü 
~a Petrol kafilelerini talıribde 8'Ö! 
terdik1e~ meharctıaı dOlayı Al: sınemaııntla TORKÇE SOZLO 
manian ilriciltmektedirler. Kazak.. 

~u:ae:\~~ ~~~ ·;eç~ HA U UR ES ... D'in ğ! yolla'ra nıaynlar Yerleştinn kt ft 
de mahirdirler. Kaza.t nıU!re!eı; G ... z D ES Z:· ç~telcr ve 'Alma.n hatlannm &'e 
rılerınde çalışan ajanla.rla tem&tı 
hru!ndcdirlcr. 

Gizli kuma§lar 
Saltnnhnmomında Yusuf ·on bo. 

nmda Ratnel'e oit ev ve depoda 
arama y:ıpılnııf, 300 to:; gizli ku_ 
maş bulunmu$1ur. SUçlu mahkeme. 
Ye verilecektir • 

a ezya barekAtı 
Lno<lra, 10 (A. Ao> - B. B, C: 
Malayada SlJııı ve Bemam nehir. 

leriınn teşkil ettiği milaelleate en 
kanlı muharebe cereyan etme.Jete.. 
d r. Bu müselles Kuala Lampurwı 
aekscn kilometre §!malinde bulu• 
nuyor. Japonlo.r kitle halinde, ce
nuıba doğru m.nıeğe çal.ı§ryorla.rse. 
da çetin bir mukavemetle kareıla
§ rol'lar. Dllşmannı başlıca hedeff. 
nl Kuata Le.nıpur te~ü ediyor 

Dllşrnan propagancJa.sı evv~)ld 
gün bu şchrln ZBPtedild:iğini ilA.n 
etmlşse de dUn bu iddiasını hayli 
azaltarak Japon kuvveUerintn bu 
c;ehirden 65 kilometre U7.akta bu. 
lunnıalan lAzmıgeldiğinJ aöylemif. 
80 dP bu iddıa da teyjd edllme• 
miştir. 

dNı enpmca mezarbp ~ U 
mk olııa gldebWr mJytnıp • 

- Sık sık gider ... .._._ 
-- !Desarlıla' - Her batta cumı-. •batılan.. 

- Kıı.nı dllğl\n ccıeeeı nıJ lldll f 
- bEvet. Tanı b6yJe heıiccala etim.. 

dl:\1 lr ınrada Dem d 
• e ne kanlı bir 

IJlilştO o. AllaJı dU"maoım 
mesln ö 1e ölUmtı.,. • bqma '"'' 

Tahir, bc~'al. sakallı lbtlyann cıer 
dini dlnlemeıc merakına d"- • 
va:wa el{lldJ: -ta. Ya -

- l!J czarhkta Pok kal 
oobaf acıa1r mıam, 

.!.. HaYtr otuı' y 
rağını gö • &\'J'Qcufumım top 

zya,ımıa sulayıp ... ucunda 
bir tlUlha okuduırtaa 
A'lni. eonra dönece • 

- O halde biraz dur .. ben de gele.. 
ytın. l'lfezorıığa beraber Cldf!llm. 

tbtlJ-cır scvlndtı 

- Ne teml7, ytt~kll L& 

rl -r gfn(I. 8as 
nlrlc duyguı• ohır d 1 ımı,. er el'dL DoATu 

TıılıJr aazmı boynuna ._1~_ 
-Q Ye q 

lllbenln kap. Dldan Y•V&tça ık • 
Salih TekindeğU kulllbecle .!,r!" 

nıl uyuyordu. lacı. 
Tahir . kapıyı ~ " llatlJıuoa 

döndil: 

- 81.z gilııl'f dofduktaa 90Dra 3'0la 
çıkacağız. Arkadqım oyuyor. O -. 
mana kadar döneriz., detfl mi T 

- Elbette döneriz, ravrumı Mezar. 
hk dllğUn e\1ne benı.ernes.. lııaaa 

0
.,. 

da fıı::lll kııJablllr ml T • 
l'ürUılWe.r. Tahir Alardl.odea ~ 

'l'arlhbi • btıyük n o kaıllı atk 1bMıerw, Muaua.aa •hgeı.__ 
Zellgtıa wı th~~mlı aaraylar, :reni l&l'kılar ~ llltlr.lk • Teni "" 

aeıı. prla1&r 

SADETTiN KAYNAK - MÜZEYYEN SENAR 
Bo&1Uı aaat ıs te tmzılAUı maUne 

CHARL CHAN: KARANLIK ŞEHiR 
Bu harbin ~nnda s~ mllUılt bir ~ 

Heyecanla.. Mera.ki&. •. BayretlfJ gllrtllece&ı sahneler. _i ______________ ................ . 
la&.ıwuuuıu 1.'"Wlll!tu .ı ..... J lkı:>lıulığı fl'haae ıu.ııı., 

Tablatin l&lılaaaa bir isyanı.. 
$aııaUn )'Ukaelen bir Ablde8L.o 

Renklertn be7.edlj1 ea rtızel t.blo-

DOROTHV LAMOUR 

TAYFUN 
'· BUGUN h~~~ ...... ~i~~MASINDA I 
dıfl gece O>('ZBTlıkta IUMJll sabahladı 
gmı hatırladı. Fakat lbt~ blr il'>' 
.Uylemecll, 

BİR OlliLINbr 11EZAaJ BA.ŞJNDA 

Ana llokala •pmaa lllJiba .. -
tartıtı ı:örtındlL 

lbt.lyar IOp&aıDJ ~ MrTIJcır 
araauaa dolru )'llrücUL 

Tahir k\lf CIVıltılannı duyda: 

- Bıarau mezarlık delU. bir J11Uııı. 
&alla bendyor, baba? Ne Mbtl.>'UIDIO 
bu köyün ölWerL 

- BWm kö,rlWer &talarmdanberi 
olWerLae •J'll sö•terlrler, otuı ı Bu 
7ÖDclea öJWerlmJa Serçek ta1U1 ..... 
lardır. Olllanıı llepUaJ çloekJerle aW.. 

terler.. küCük Mn1 ftdıı.nlan dlkerter, 
Etl'afıına bir duvar örmediler ama, tq 
«arta çevrtll olan bu yerlere 1aayvu 
tılle aoknıadar. 

- Senin 1a%Uı D,erede römWö T 
ihtiyar, bir lel'\'lnla dibinde durdu. 
Ve eliyle önündeki mezan göııterdi: 
- İlte.. fUracıkta.. 
Talı1r önUndekı ~ ba.kta. Top. 

ratı- O.tünele mezart.qı teklinde b6. 
7a& boyalı bir talata dlklllydL 

:baU)>ar el.ler1nJ kaldırdı •• yavraca 
f1aı. ralıaDa bir fatiha okada. Tabir 
de onunı. bel'Mer latiba olnı,yaralu 

- Allalıı raıu._ ·~ seao ~ 
"1lı'la &öçmttt-

Dedl. llıtiyar, dayaadıfl een1a111 

tUblDdea dlWrt tttrf:yerell 111r Urt • 
._ u ... ıe&. ._ -... ._,... 

IOkuldu Ye blrden kendllll iopraf1ıl 

eıuıa.. atara.11 1uçım. luOlm&.,...... 
la bqladn · 

- Yanucuğnm! 8etlln yoklu,,.._ 
dayaaamıyonım.- aen.111 lıaılrettn bMI 
yakıp butrtyor" ~ID beni )'anma el. 
D1170l'llUll f ~ lllr Yllclır yan.. 
nyonım: 

"'Ey illa ,....-... ~ laUA do&. 
madl mı1 Beni ,avrucağırndaa aed89 
uak lılrakt:m1 Neden beni ona lla. 
nıttu.rmuyonua T" 
tbH~ sör.lertnıten a11a11 ,...... 

-roldıı pllrken ~le4111 cti
~J'Ç('ktm bu tile mezan ıalatıJ'Onla. 

Tahir clurdup yerde bQI. g11ıt do • 
aap kalmlftı. 

Boynanda takılı ol&a euı oaa ou • 
madaıl lee veriyor, tellerine doku • 
madaD lnUyor sfbly411. 

'l'ab.lr bOttıa ömrüııde, o daklkMlıı. 
ld kadar teeHUr doym&Ullf, kalbi .. 
derece srzlamamıetı. Bir aralık ,ave,. 
ta uıtınıa teUer&ne dolnı.Darak Oııtl • 
J'&l'a fUDU söyledi: 

Ahrete hureUn T&r, 

Iztınbın btlytık mQ T 
Böyle bana lhtıyar: 
Hayat ana bir yWc: mQT 

tlıUyar köylü batını kaldu*ı 
- Da .. bana ~kle.rck9 .... 

anclını. <tt.rtıflk alt~ ıauret çekin • 
ram, deUkanb ! Acılanm oolr lıGyD 
tc* *rlıadir. llmtdam _.,., lıa ... 
J1lk9 ~kemlyeoetim. Bam•JJı&a ta · 
....... u .... lsalmadı. 

(D~ oar) 



Heykel meraklzs,_ 
Nakleden: Muzailer Acar 

Dürt arkadas kadınlardaıı İhtiyar ~an'atlcarla ook srkı 

iST"AN~UL 'BELEDlYESJ 

1 ~111~1 ŞEHiR 

~ 
TiYATROSU 

J'EPEBAŞJ 

UlllAM KISMINDA 
fİrl ~-,am 2(),80 da 

O KADIN 
lstlkW t.ıaddeetnde 

KOMEDi KISMINDA 
Bugün GllndUz H de: 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20 30 da.: 

OYUN iÇiNDE OYUN b _ __..._ ___ cAŞ, 

,- IlJ ~ - !llt " 

DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM aşktan bahsedh·orlardı Hemer dost olmu.<j.(ardl, ihtiyar yapaca
hepsi kadmlar.i 1 :;zla yUz \•erme ğı bir hykelin galeı ilerden birine 
mekt:e ittifak ediyorlar: kabulü icın çırpınıyordu .. ,\h-

Doktor H ılzı Bakım 
l>AHlLIYE M1.iTEBASS18J 

't'a.kı;inı: l'allmlıaııede Olingör 
o.partunarı bergUn öğleden sonra 

1 NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararla lateyiniz. • • 

- Kadına kıymet 'ermek d~· met k~ndisiM ccsal'ct Yerdi Ye 
liliktir.. yardım vaadet.ti. İhtiyar gilzcl 

- Hele a.ş1.;: dünyada en saç Marta'mn cıplak bir büstünü liiı••••aililCZill•••••I 
ma §eydir. yapma.ğ'a başladı. Ahmet te ar. ------------------------------------------------------ıFı 

- Sevmek neymi;;? diyorlar- tık blı' dakika ic:in olsun ihtiya· 
dı. rm başından ayrılmıyor. onu teş-

Homcn hepsi hu fJ.kirdeydiler. vik ediyor ve güzel l\farta'nın 
yalnız Mehm. ... t I\ô.miJ arkadaş- yarı cıplak vücudunu seyrcdi- ı 
!arma iştirak Ptmi) ordu. yordu. I\:Iz kendisine çok yakın-

- Ben sizin fikı iniz" muhali. ' dı. tcsC"bbiis ets~ belki muvaffak 
fim, dçdi.. Se,·rnek. ht>m da hiç 1 olac.aktı, fakat cirkinliği hatırı. 

- -~: .. :--:--~-=-·.-~--~:.- ~~- - . .-:~ ~ -
. . . .. ~ ..... ., ,,. . ~ 

bir ~Y b<:'.klerneden <evmC'k 7.('Vk na gelince biitün Jrnvveti kesili· 
lerin c"?n büyüi:riidür. 1 yoı·. ilk adıınr at:ımıyordu. 

- Bu nı:ııı da hivl~ insan oln. 1 Nihayet heykel bitti ve ı\hmet 
maz.. . 1 bütün tanıdı ki arma bas vurnı ak 

Diye :ırkadaslnn itirıız ettiler. eseri galeriye kabul ettirdi. ilı-
Mchmet I\fınıil: ti) ar sana'tktır dn olr.tıkca. bü-

- Yar, dedi .. Ht'm ben bu a· yıik bir dükkan temin etti. Fa. 
damı tanıyorum. sizt'.' macera<-ın. kir ailenin sevıncine ve ihtiyar 

(Gazetemizin birirwı 6ll)f8!1ındu 

tra~bk yıımıulakl tarih !',;l'T!,;•'\'051 kııpo. 
nllı: birlikte gönclcrilocclrtlr.) 
.. a'Lf;~l\1E ~Kı.wumı. 15 ,\it.\ • 

;\L\, l':i \ Elt.1\11'~. ,-\1,Ii\I, :S.\Tli\f 
ı;ibi ticari ıııaJıiycli hah~ olnııyıııı lüi. 
c;bk llli.ıılar parMı:t ıı~rolunur. 

Evlenme teklifleri: anlatayım: ı;ana'tkarm gururuna ölçü yok. 
Vnkamızın kı1111ar.1anı .\h- tıı .. \rad::ı. iızulen. ezilen ve eri· • 55 yaşında, r.o lira maa.ıı devlet 

met l\lecidiyeköyiinde vturuvor · 1 yen 'alnız Alımetti memuru kimsesi;:, bir çocuğu varsa. da 
du. Bekardı. zengindi. fakat vti- İıifu tnrn bu ıraİarda Ahmet yanında olmıyan bir buy. ldnıscsi::, 
zünc bakılmıyac~J· kadar cirkin- hasta'andı ve bir hafta cvinöen temiz b!r bayanın evlenm~k ıstrmek. 
di. İşte bu sebeple hiç b'r kadınn. çıkamadı. Hastalıktan kalkınca tedlr. (H.B. SS> ıcmılne m;ırnca • 
ac:Jlmak cesaretini kcndiı~de gö- dn. ilk iJ,;i ihtiyar heykeltra.şın nt. os. 
n>miyordu. Bir gün Beyoğlund3 ntölyesine koşmak oldu. Kapı
kiiçük, dar sokaklardan biı inda dan lf'"riyc girer f!İrmez ihtiyar • 'Tıp !nkUltcsınclc ol<uyan. lhttsa. 
dolıışırke.n bir dükkan önünd..: he) keJtraş kcndis!ni karşıladı ve smı yapmalt l<'ln birkaç eenc daha ls. 
hal-kın birikti~ini ~ördü, yaklaş. ellerine sarılnr:ık: tanbulda lmlmalı: ıstıye.n ve bir evi bu. 
tı. baktı, ihtiyar nurani yüzlü bir - Artık ülebilirim mösyö, ar- lunnn bir bay, tlinda-, dUrUst, 15.21 
adanı kendi inJ hücum (Ôcn ada- tık ülebilirim.. Hayat.fa hiç bir yG§lıırındn, f'aıışın, gilrbUz. tahsilli, 
ına dert anlıı.tmağa <talısn·ordu. ~ayem kalmadı. T.;serim galeriye servet aranmıız. b!r bayanla. evlcnmclt 
!ki dakika içinde vaziyeti kavra. kabul olundu \e kızımı. giizel istemcl\tedlr. Fotoı'traıın. <O'll<U) rem. 
dı .• Bu ihtiyar adam borcu olan Martamı diin nişanlıyarak istik- ztno müracaat • Di' 

bir iki lirayı derhal vc.:rmedi,ğiu· balini temin ettim .. Bu scvin~li /ı ve İf~İ arıyanlar 

tedir. (M . .Akçay) remzine müracaat. 
• Yültsck !klisat ve tflcnrct mcktc. 

bine devam eden. ticari bllı;llerl mu • 
ltcmnıcl istenoı:;-rafl usuıunc vltkıf, 

daktilo bllen blr genç, hususi mlll's • 
sese ve tıcnrcthanelerdc oğleden son. 
rn iş arsmal<lndır. (H.A.) ı-cmzlne 

mUrneaat. 
• Ticaret işlerinden iyi nnlnyan, 

fronsızca, \'C nlmnncayı çolı: iyi bilen 
\'C günde 3.4 mektup d:ıkt!lo yazab!lc. 
cek birine ihliya.ç vardır. Tnllpleı1n 

Beyoğlu Gnlıı.tas:ıray Azuavur pnsnj 
No. 3 (Mod Eva)ya. ınürncnntıorı. 

• Ortnoltul 3 Uncn sınıftıı. bir ~mç 
mnll vaziyetinin bozukluğu, dolayısılc 
nz bir ücrcUo herglirı öğleden sonra 
C'.alışınak ıstcme'ktctllr. Riyrı.zlycS! lmv 
vaUi ve yazrsr işlPktlr. (Kızıl rın) rrın 
zlno mürncnnf. 

Ortaokul son sını.fın.ı devam eden 
17 y~ındn bir genç, tlğıeden :ıonr:ı, 
çalışmak üzere herhangi bir da.Jrc ve 
müessesede iş aramaktadır. (l.B.I\:.) 

den bu müşk\il vaziyete diirroüş. gilniimü7..cl" bizi .,.almz bırakma. • 16, ya~ınd.,, nıtevı vazlycUnin bo. 
tü. Tecessüsümle biraz daha ynk- yın. ak.,am yemeğini birlihi:c vi· zukluğu yüzUndcn ortn Jnektcbln bl • Türl{çe, !rnIU!Izca. ve almancayı 
laşt ı, ihtiyar adam fakir bir Yclim.. · rincl ısınıfıııdan aynlmış bir genç, ,.n. iyi bllt'n 15 Ya.§lllda bir genç, herhangi 
hcykeltraştı, dükkanındn. pe!~ İhtiyar e-..~inr ~özya..5ları dl). "-.-ıt bir ucrcuc, herhangi bır m~ssc. bir yerde ralışmak lstcmek~dlr. {S. 
utrta. bir elden çıkmadığı açıktan küyordu .. J\hmet te o anda ser- d,.. i§ a.ramaktadrr. (Vatan 55) r<.>mzl. Altmel) rcınzinc ml\racaaL 
açığa görülen 7.avaI!ı kadın Jıey. beste•' ağlamağı ne kadar arzu oe mUracant. • Halen yüksek, ikUsat vo ilcarct 
ik Ilcri vardı. Heykeller acemi ederdi.. • Tl\rkçc. aımancR. ve fransızca bt. mektebine devam eden rtyazlycsı kuv. 
ellerden çıkmıştı ama.. modellik lV!ehmet Kitmil bir an su~tlt, ıen, gayet sert dakt.Uo yaznn bir b:ı. vetll, daktilo bilen bir genç ticaret -
aden kadının fevkalade güzel ve sonra hüzünlü bir sesle: yani§ nramaktarlır. (ROSA) remzine ha.nelerde veya hususi müesseselerde, 
mütenasip olduğu belliydi - !şte, dedi. Ahmedin mace. miirncaat. muhasebe ve muhabere i.şlerlndc çn -

remzine mUracnnt. 

Ahm~t biraz daha yaklaştı ve ra.sı burada bitiyor. • Tkaret liscslnden mezun. ınuha • lışmalt 1.cıtcmcktc<lir. (A.O.) ı cnızlnc 
o zaman dükkanın içinde bir .\rkadaşlarmdan biri: sebc ~·e fransızcayı iyi blleıı bir genç, mi.ıracaa.t. 
genç ka.dJn gördü. Kalabalıktan - Saçma. birader.. 5ğ~en aonra herhangi blr mu-ııe. • Jlk ttUıallll, ~ ve ycnl yazıyı 
sıyrılarak ıiçeıiye girdi ve d~- Diye fikrini ~ı~a. VUT'd\:ı. ae ış aramaktadır. ez l'l.I rcm.zfne ıııu. ınukemmcı bUcn, muhabere ve nıulm. 
-ca. gen~ :kıza. yaklaştı. Şüphesi Herkes hir f)er ı;öylüyordu. racaııt. .. ebe işlerine va.kıt, sert daktilo ya.zan, 
'kal.mamıştJ, modellik eden gü. I Naci yanmda oturan arkada. • Sabahları b&§layıp, ~arı 28 yaşında, ciddi. nnnıusıu bir genç, 
2el lbu genç kızdı .. Sorou: ~r İrfanın k-ulağma eğildi: evine d<lnmek Uzcrc, ev iııleri ve ye. remnl ~hususi mllcssese vcyn. ticaret 

- Affedersiniz matma?.el bu - Ben \•nkayı biliyorum. dedi. mek yapmasını bilen b!r bayan iş ıırn. lıa.ned'l çalıtımak istemektedir. (N. 
~ tıeykeller satılık mı? Ahmet clPdiği Mehmet Kamilin malttadır. YR§lı bir baya. da. bıtkab!llr. özer,) remzine mUracant. 
... - Tabii mösrö.. ta kendisi. onun i((in hu kadar (A. 5> remzine mümcruı.t. • 28 ynşmcb. orta okul mezunu, 13 

Ve genç kız kızararak ilave mahzun duruyor_ • Lise onuncu .smıftn oıcuyarı. eski 1 sene motör ,.c makine ta.nılralı Ozcrln 

etti: Askerlik ilanı turkçcyc uz çolt vCtluf, elektrik tesisat de ameli \"e na.zart olarak çall§nUf, 
- Küçükler iki lira, büyükler işlerinden, birıız do. tcknllc rcs!mden İstanbuldan chliyclll bir genç, maklrıe 

ibe:ı lira. Eğer faz'a almrk ister- ne ... iktas u~kerlik ~ubeı.inclen anlayan bir gen", tııh!!ll ve maey:tiui tamiratı veHyhut bt'rhansı blr fabrika 
seniz sir..c bir tcnzilfıt yapanz.. ~ubnmizcJ<' knyıth $. sınıf mua, tenıln için öğleden sonra herhangi bir da. ınakin!.stlilt ,.c şofôrlUk yapmak 

Kabil olsaydı, Ahmet derhnl mc!e memuru Mehmet Necati c:r.n. ·- 'li'- k .... emcktedı"r. Ad-s·. ı ... -umkapı Mulı • 
od lı·ı mnessesedo iş aramnk .... dır. «~~~ a. .,,. '"' 

bu !heykellere m e ıı.;: eden kızı 16) nm acele ~ubemiz mUr.rnaatı, sinehatun mahallesi telli odalnr Eo • 

alrp gidecekti. Gözlerini güzel etmediği takdirde 1076 sayılı ka- der) 'remzine müracaat. luı.k No. 3 te F.Y. Başarana mümca. j 
kum mahc911 mızarlarmdan a- ı numı. göre nıu:ımclc ynpılacağr. • Oı-tamcktcp UçUncn sınılta.n aynı 
ynmadan: ... mi§, riyaziyesi l<uwetıı, yamın gUzcl at. 1 

- Ben saat merakJrSI"'lnl 1 İb1a.."lbtıl a~lyı• blrl!K"I 'tl<'tU'l'f nıah. ve biraz da dakUlo bilen, 16 y~da • Bir Türk bııyaru, orta. llso ve ti • ı 
;; J i ı bl ,__ i h sı· bi muA~- niversit.e talcbcslno chv~n ş:ırUnrlu ımat:ma7..el, dodi. Şu h~ykcllerin ,('mcs IH"": r .... yan, rcsm • uı;u r ~-

muhtelif pozlarından bir düzine H-12/6 .. de veya. tlcarcUıanedo mllnMip bi.r 1§ huııwıi Cra.nsızca dersi wrmclt iste • 1 
isterim Lutfen adresime onar- Ereğli Umnnındn. l<ayıUı Şeref moto aramaktadır. {thUyaç) remzine mti. mektedir. (E'ranmtcn dersi) remzine 
amnı:. • y ıil.nlln 2t.12.{Hl sant ıs raddelerinde raca.at. mnracaat. 

Ve pamvla ıbcmbcr karlını da Burgazdan lırtnnbula gelmekte iken • Lise o.nunc.u .sınıfa kadar oiıM.mı:ış c- Lise b!rc devam eden lnr genç hu. 
hrra.k-ıp crkatken kapıda b3.lii. Karaburun açıklarında ~ç!rdlği deniz türk~l dUzgün, biraz fraıısızca bilen sust fizik dersi almak istcnıektedir. 
a.laca.kbyı savmak için valvaraıı kazasına alt raporun n.lmmam mczkt1r b!r b:ıynn, 2 yaşmda çocuğa blkmalt Ehven ücretle ders vermek lsUyenle. 
ihtiyarın yanına yaklaştı: motar kaptnnr Yunus Karaer tarafm. ve dcnı vermek fatcmektcdlr. Ciddi rin (.M. Elka.r) remzine mUmcaıı.tıan. 

- Sizi tebrik ederim, dedi, dan istida. Uc istenmekte olduğundan bir dairede yazı ,~ telefon l§lerinde • ıs ~da maU va.zlyeUnin bo • 
cidden, fevkalade bir san'atkar- )1fü ve tekne ile alAkalı ve bu l§tcn de caıı~blllr. (E.Ö.R.) re.mmıo mllrR ?Al.klutu yllzündcn lisenin birinci sını. ı 
smız.. Eserlerinizden şimdilik zarıırlt herkesin raporun almacafI caat. 

1 
fmda.ıı a.ynltnı§ bir genç, resml veya 

bir düzine aldım. Hayran oldu. 13.1.942 81\lı günU ııaat ıo da mahke lS yaşında. orta ikiye kadar oku- busust bir mUesscscde i§ aramaktadır. 
ğum san'atiniz yeni eserleır ver- mcdc hazır buıunabfl<ıeek1eri iltl.n oıu. muş, tanmm.ıo mUesseselerdc ve Ana., ('M. Kuş) remzine mUrscaat. 
dikçe bana muhakkak yollama- nur. (16251) doluda mUbayaat ı.oıerlnclc, çall§!Xllf ~ 18 yaş~da, ak§am kız sanat mek. 
nm: rica ederim. ---------------1 biraz daktllo ve telefon sa.ntralmdall tıeplert birinci smıfmdan, mali vaztye. 

Ve ihtiyarın aptaila.c;nn na.7..af- anlayan bir genç az bir ücretle ltı ara. tinin bozukluğu dolayısllo ayrılmr§ 
la.n önünde uzaklaştı gitti . maktadır. (.Muammer) remzine mu - bir bayan, herhangi bl.r müessesede iş 

Bu ihtiyar eski lbir Rus sana'!:- racaat. aramaktadır. (B. Ku~lakan) remzine 
.kin, modellik eden giizel de kızı o 17 YB§tnda, orta ı den tasdikDa. müracaat. 
:Marta idi. 18,00 program ve saat ayal".ı 18,03 nıU. meli daktilo kursundnn mezun bir ba • Fen i'n.kiiltc.slnc do\-a.m • ed<:n bir 

O akşam U~ri Ahmet bahçe. zik: Kadınbrdnn fasıl ııarkılan 18,40 yan, resmi veya hususi bir mUcsscsc- bayan, lise ve ortaokul kız talebeleri. 
~de giille;iyle uğraşırken hey· mUzlk 19,00 koını..~ 19.ı~ müzik 19 de sabahtan ak§ama kadar çaıl§mak n1l ehven UcrcUc ftzik, klmyn. ve mate. 
keller geldi .• Heykelleri getiren tstemelttcdJr. ·(G.M.) remzine mUra. • :naUk dersleri vermektedir. <1'1 .K.M. bizzat p,u.zc,·· 1 Marta idi Ahmet 30 saat ayan ve ajans haberleri 19,45 

• kontı~a. 19,5S mllzik: Karışık şarkı caat. fi) remzine mUrn.caat. 
genç kıza bahçad~ Yeı: gooterdi, • Lisenin birinci sınıfmdnu çıkıın * ıs vsuımda. llkmektcp mc6UllU bi::-z .. _.... tj t~kk tt• ve tllrküler 20,15 Radyo gazetesi 20. J-., 
:.AUDlC ne ~r- ur e ı ve sözü b!r genç ltız, h<ırhangt bir daire ~~ 00 .. ·an herhn ... ..n blr muesseıscdc iş ara. ---ak · ın· 45 müzik: Ştılkı ,.e tUrktller 21,00 zi J ~~· 
Ui6Q..W.lı • IÇ : müessesede talıslllyle mütenasip bir maktadır. (B. Kuskolnşe) remzine 

_ ~~ll 'ba:banızın şa""'"I raa.t takvimi 21,10 müzik 21,45 kontı.~. m'"--·t. 
~· "'" J....... k n. iş ara.maktadrr. DakUlo da bilir, {S. V. .,,,,......,. takdir san'ati var, kendi.Ain.ın ma (GUzel tnr çemlz) 22,00 mnr ... 

_ Camlıca) remzine müracaat. l"' hayranıymı, dedi. 2:?,30 saat ayan ve ajans habel"Icrt 22, • • Bir bay, en Iyl şekilde ve istcnL A cı-ırını.z: 
- Ô)~le mi mösyö.. 45 müzik 22.55-23,00 kapanıg. til tık A~nx..dn. ronüzleri ~uıılı olan n. _ GUzel modcileri, çok ...;~ ... 1 len yere gitmek sure c matema • ~· 

"'u:r..ç ve ilzlk dersleri vermektedir. Aks!l. • lmylJ('ulurmıızm ııamlarıııa gelen 
.işlemesini biliyor.. 7 1 ıııektu"ları ldarohıınemb·.deıı (pazar • Genr krz kızardı. .Faka_t Ah- 1 o o K 1.' o ı• rayda LlUc.ıli apartıman numara' o. .. 

~ HAFIZ CEMAL İT ~ı·"' ) U t ları hariç.) 1ıcrgürı sabahtan öğleye. _,... fazla bir -·· so··ylemedı. Ken. . c • • cö uno. m racaa 
.. llC-\. ~;; • li~ ıı ı de ·•-- bir kader , .o Mnt 17 dı..>ırı soıım ıtldınn•· disini karşısında görliyor ~ıbi rans:z ses ne vıun eu=ı 
olmuştu. "LOKMAN HEKiM,, genç, dört tuçuktan sonra çalışı:rıalt ları • 

Bundan sonra Ahmet henıen DıllftLtYE IUVTEIIA~"'ISI 1 üzere iş nram:ıkladIT'. Manıtaturndan (l!"'cvknld.dc) (G. Mine) (Muhabcrat) 
hemen her hafta Rus heykeltra- f>h;a.nyolıı ıo.ı da anlar (Sen bcnua) remzine mUrn. (Denk) (Kardeşler) (35 Aydoğa.n) 

Mu:ı.,,_ U rt ~ [i G T l 2239~ t (t Deniz) (Leman Y.) (~adiOO) SU1 atölye.sine gitti o kadar ki a.. "~ .. c san e : :.:. • · e : "' caa · M K ) 
radan iki üe ay geçince Ahmet • 11 ya§lllda orta tahsilli, yazısı i.5. (.Iş nrıynn) (Ros:ı) (S.B. 12) C · • 
sa,n'at.k3rm aile dostlanndan bi· ll'ı: bir TUrl{ l\IZI, müesseselerde, btl. (27 F.G.) (KU§lakan) (A. O.) (T.N.) 
1·i olmuştu. Aı-a. ıra ihtiyar rolarcla ,·e~.ı ynşı fşkrlndc çalrşmnl> (M.A.A) (M.K.A.) CS.T. 2l (J..~.G.D) 
san'atkir He kızını evine yeme- ı<Jteır.ekted!ı. 25.SO Jlrnyn knnastt c. (27 1",A.) (Gllnl!§ll) ~Bahar çiçeği) 
~ davet ediyor. Bazan da gece ı.kr. Kefil cıo verebilir. (Tllrkekttt) ( A. Ahmet) es. Allrncl) (Vııtan~) 
Jeri bo.s.vakitierini güzel Marta· (.0.K.l (L.K.79) (Emekli) <T.R.m 
:nın Y&lnnmda geçirmek foin ~ece (Boğaz tokluğuna) (SK.U.l (İhUyaç) 
varılarına kadar atölyede kah· r Akytı•) <Y. A!;mı < Aktnttıy> (H N) 
·:ıımu. (:Boğaz tokluğuna) 

latan bul }3elediyesi il anlan~ 
Ciha.ıı,;lrdo Kılı!,'Allpaşa malınllc inlıı Altmbllezil< sokağında G ncı 

dada :?56 mctrı· nıurnhbın sahalı ar:;a 5!1tılnıak üzere açık arttırmaya ken 
wuı:tıır. Tahmin bedeli 3881 llm "' ili;: ll'mlna.tı :87 lira 06 lrunı-ıtur. ı.:ıa 
name,,. :r.abıt ve m11aııı1'lat miıılül'ltiğ'U kal~mbııle giırtlleblllr. tholo 21.ı. 
çur:ı-uı•ıha ~iinil saat 11 to ılıılıui ı•rıclinıcııdc l1lpılaeat.'tir. 'fl\llplf'ri.n ilk 1e 

minııtı makbıı1: ''<'Ya. meı,tııpt.ırilc ih:ılı• gi\nü nıııayycn saatte daimi " 
ınend•ı buhınnıaları. (73) 

Selimiyc Satınalma Komisyonu ilanları 
Memur ı•\fillf \C ~enuli dahlliudr; GOO ton odun pazarlıkla Mtın a 

r.a.ktır. :ıum-ru,ı,nt trmlnıı!ı ~.'H lira olup p:ı7.arlıjtı 12.1.9\2 ııazartı· ı guul 
5aat Jıı ıl:ı. ~l!miyııdo Jrnmhyonda ~-npıl:ı.cnktır. (236) 

Jandarma Genel Komtıtanlığınclan: 

f\onıııtunlık Ü!,'ilııeU muh:ıkbn ~ub lııt• hukuk \PlD mlılkhc flJ(')it 

mezunu, ms:ı .. lı '''~a ticı'6tli u,ı ııwmur [ılmııeakt ır. Ara.•ıılan "nı11urı J 
d:ırnıa A"('"tl'J ı.omutanlıjl'ı 11,lnci su he m\ld.irlUglmden '" htıuıbul , .- t:ı 
,J, muıtaJ.ıt lwrnııtıınhklıırırıd ııı ôğreııilrıır,;i. (Ul.l.j$) 

Selimiye Satınalma Komisyonu /Uinları 

~rllmi~·edu uııb:ır:ı tesliın "'ıll'til• 8000 ı.ııo K. faSUIJ ı•, 8000 kilo ııwrc 
nlPk Ye 1 O<llHl k\lo nohut n~ rı ıı~ :rı p:ııarlıl;;la ~:ıhn a.hll3(".a.ktır. ra .. ul~rnl': 
f('ıuloa' ı :ıoo llr:ı, ıııcrrlıııı:>j:'in :n.! llr!l '" ııo'ıudun :WO llrndrr. l'a:tarl•J 
IS.J.94'? bltlı ~inli F.10,l 11 ek Sl'liıuh ·ılı· homi".'<mı!'l .'apılıw;l),'ır. (287) 

Devlet Limanları İfletme Umum Miidiirlüğiinden: 

Denizcilere ilan 
Kara.de.aiL boğaz.ı Rum~ll feneri clmrnıdıı bulnnau r.ıuı~ otar ariı.a dO 

layısllo ftlemel'D("ktedlr. l'dt ~ nlmula hımirt :-·a111L'1rıılc ı•l ıı nı!'.'T.l<flr mıh••· 
farı fııaU~ ete g•~·tlği ıılfikadıtıinm :ı~ m·,ı lliııı c•dile<!clctlr. (tOi ı 

TURKiYE 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesapları 
1942 hmAM.b'E PL<\.~1 
KEŞlDELER: 2 Şubat, 4 
Hayı~. 2 Ağw.t-Os_ 2 Sl,in· 

cUcşrtıı tarihlerinde 
~apıltr. 

J 
ı942 IKBiiMIYELEu 

ı adet 2000 Liralık - 2ooo.- !.ıra 
s • 1000 • - aooo.- • 

-1600.- .. 
- 1500.- • 
- 2500.- • 
.. 4000.- • 

2 • 750 • :s • 500 • 
10 • 250 .. 
co .. 100 • 
50 .. r,o .. ""'2000.- • 

ez ::;ooo.- ., 
- 2000.- .. 

200 • 2~ • 
200 • 10, .. 


