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Bu sabahki 
haberler 
apoa 

do11aama11 
Ba•ada 
laları ada 
Uıak§arktaki lngiliz . 

do ve Amerikan 
llanınalan birleşmi· 

y Ul itleri telefona: 10203 

Ye çalışıyorlar 
a.a ~· 10 <A.A.> - Deniz strate.. 
~ fd.uımakıa beraber, Amerlb 
~ ı-... ~ .. bedeli Sinppu:rdan 
~ _--.&"Q"'llllJ.8 birlemek oıu ıe.. • 
::_ .i.r.~~bı r!:ıt!::1!r:e J:O~ :: 1 AlmDJ8 'fili 111-.ı körfezinde hapsedeblle .. 

--~ '1mdi J&ı>onya. iÇln beli baelJ a -e·ı•·ara 
il oı..,, ın.ddeler•.:ı ana taynakla.. ..... A ı A 
~ 8'bıdi Cllli Vô3 Ta,yl&Dd ile Ja. 

~ .::ı~ ~asa:ı ~ •arll llAn 
~~ bdar derece derece genfşie.. 

~J~=·~:~: edecek IDlt 
~~de- ve Slnlapura denıtl.. ---------, ~..._.. etaıet tmkADı olma~ ~ 
fııııili: ~ ordualle .Amerika babr1.. •• .. •• 

~-!ı.~~.::; Japon sozcusu 
~ ~tun sUrpr:. &ettll etme. d• k• 

a..,-~. c~dir. ıyor 1: 
:i.:..,._ adalan civarında Japoıı 

eri aörilnd6iüne dair. o. "Almanyadan 
Kanaclayı tebtlidden zıya 

~~~ b Amerikan . t.kvi!• .k h b ·ıan 

ÇARŞAMBA 10 BIRINCIKANUN 1941 idare iıleri telefonu: 2020.J Fiatı 1 kunq 

.... r---···-·-·········· .. ------···--·-.... ---··-··-······-----
( 'Tfirldye 

aid bir •lrlrılJ 

panyaya harb ~--J-ap-on-te-bl-iğ ....... i) 
ilin edan cenubi 81Dgapar 

Amerika davleUeri çenealDe 
•eblkada 
"Bam~ eıı,, 
emri verlld.I -
Mısır da Japonya ile 
m.ünasebatını kesti 

lllcıım 

"lllezyada mohim 
IJir stratejik nokta 

işgal ettik,, 

lbitaralbğ'•• 
1 UA.n etti 

Ankara: 9. ( A.A.) Türkiye Cumhuriyeti 
hükumeti, Türkiyenin bitaraflıtını tahad
diis eden yeni ihtilô.f a teımil etmete karar 

1 wrmiştir. 
\. ------------··-·-··--·--------
iıı~li~ tel>li~ 

Malezrada 
wua,et 
1mn1111 

Singapora karşı 
iki defa hava 

taarruzu yaplldı 
Japonlar Malezyaya 

yeniden asker 
çıkardılar 

Manila'da 5 bin 
Japon tevkif edildi 

Çirçllla 
re111 

beJa•all 
"Yeni tehlikenin 

vahametini 
azımsamamalJ yız ,, 
Loadra 9 <AA.> - Çörell, dün. ta.. 

blDeaJn JapoQ&Ja derhal baıb il&DUa 
8&JAhG'et verditini ve k~et.tn Tok.. 
10 bıflktmeUne teb!ii edilcltm bl.ldJ. 
ren A'Vmll ıt.am&rasınd&tt heycanlı be.. 
J&Dltt.aıı 6 uM acmra ~ bir nu. 
t1* IÖJ'lem.iftir. 
~ n1Auna. Japo07a taratın.. 

dan Blı:,llk Brltanyaya Ye Blrlqllı: A.. 
llllrib.Ya vtti ohm harb Jlinı . naele.. 
aile b&.ıamı• ve demttttr ti: 

- Japonyada çottanbeJ'i bir t.akım 
a*erl canjyetler, 11.n cemiyetler var_ 
dır ti, JaPc>DYanın siyaseti baJwlndetl 
na&tat naradanm, dıledikleri lı:adar :-::ıti!'Ji~.:b'ba':ıı'h: A•ı aya ar 1 Japon so··zcu··su·· 

tedtt • b ki · "80 bin tonilato ~ • Kamçatkadll:i .ve etmesı 8 8DIJ,Or ,, .. ~ ~ Qüman -.....Sıaingmaupurdlı~ıAl::blllıA~~iiı Uzakıark 
~ ~ mreleı.i • an~ Pazartesi sabaha uat 1,30 aula. 

(De'V&IDt 5 lncı •1'fada) 

::.~,..im bir merhale tetltl• •t.. Nt!Ogork, bir Japon - gemısı zap eunuı,, nnda, barb gemileri refakatinde .. 
~· Ve bu arazideki R• -.~ • r:t.•ı· • ..J Havana 9 (A.A.) - Kabi. - takriben S ticaret gemiai, Kataba~ gore a son 
~·~ naeydanıarının nıQaıiıEikter mu1 rezesı r ı lpınae ne. Japonya,.. derhal harb uan hDUşmanın bir tayyare ru ıimalhıde Keıantan ırmai1 ai • 
.ı:i..~ 'kutlam\ma.., paponlara karaya çıkmıştır., diyor eclilmeei karannı vermittir. zına yakla§mlılar ve lw.ıb gemile • askeri vaziyet 
~t.•erecektir. _ Mekaiko 9 (A.A.) - Cüm. n&klıJ8 g&mİSİ ballflkh,, rinin himayeai altında karay., aı • 

• 

hurreiei, Mebika'nın Japonya.. · · · (Deftllll 5 had 1&1fada) Kahire 9 (A.A.) - Ioıiliz u.. ·-·elt'ID «Diİfrnllll tay~areleri Neoyor· ya harb ilan etmesi talebinde 'l'«*IO 9 <A.A.) - 'Umumi kararı&. mumi karargahının te:bliği: 
.... W ka iki aaatlilı bir maalede bulunacaiını bildinn\ıtir. ~ bu aQaımki tıeblltı: Her sınıftan müıeilah ıe:yyar kuv 

lr 6alanayorlar» Mekıiko, 9 (A.A.) - Hn.. . ID.le111ada ıaaıiJette bulun.an Ja - Bulnlacamız vetlerimiz. rastgelciikleri yeılcrde •9 da T ._ 9 (A A ) 0 1 kOmet eözcü.U demiıtir ki ı POD xıt•aıan Maln.vJeDın eimaliJıde dliınn•n ı:ııüfteı:elerine inaanca • _ U . o11.~o,. . · · - ome a ,. (Dnaml 1 lnel 1Uflda) mühim. bir lt.rateJUt nokta71 iel•! et. -
J&UI bıldırıyor: lllitlenlir. BaPn ~tlmil! bulmaca ile yiat verdirmek ıuretile dün dlif • 

lleraaatı <l>enml. ı 1ncı ~ ... -. > • :.-~ •. ~11~=utbil~ ::--=-~D:: :ö-:!!W:!~:.rak büyük ı .. u,et 

1 F 1 A k d ta ._..,._ Jetmiş olan ~mn 1'1111.. Bu ku""etlerimiz, hareket nha. 

k 
lanı 8 ve ı ıpın merı 8 a yyara t>lm ·<~~~5lf:~*--~!~,cıart.. larl •ilMlennelıerlnt rioa e4eriL Al.. larını Bir-ELGobi batısına ve dalıa art hare atta .......,_ ... .,. -·- tmea terl 1"almatıalarmma P1'111. ileride Tobruk batta istikametinde 

di 
adaları yeniden Ye denizaltı hUCUmU Amerika, Japon, Alman . dan ıın.ann Wn-acatu. ki dü-;ıın::.:ün;1':.!: b:1=~ doı . 

• JB kadar alınan bombardıman edildi bekleniyor· " ltaıyu tebaasını ~===~==============::::=::==~ 
lleticeler fenadır,, dllşman talAkki ediyor Ankarada milll giyim balosu 
~-Dllrı _ ,.. Havay aduındllki AmerikaafiloauJ8fP' ~:,-~~ ... a:=:, = 
~ Rumtlt 1llk de. 
~ -.. rad1o ne bır n'IK4* hasar zannedildiğin- deqizalblatile tayyare- ::U ~ ~~~· :=. ~=; 
~ ~ 4emitt.lt ltl: deD daha fazla )erini 8f &mağa çıkb =.. Olllar:& OD& aöre muamele 
~.la~a Alil ve :t.atllce bir hD.. 

'l11ııe "'11bn.11Gtur. Bu suretle önü_ - - ~========= ~ ~ fırsattan tam manasııe :t.ondra 10 CA.A.> - ManillaYa ve Seattle, ıo CA.L\ - Portland,.O. iiiii 
S ~ bUeceiiz. Almanya PiUp1n adal&nDdan en bU,Ulil olan ~ hareket eden filolar, ea.. 
~ lllr betvanaıt.a bulunmadan Ja.. L1*:aoı:ın dün Japonlar tarafından hiıden 600 mile tadar açılarak, Japon 
~ ..,• tefriki mesai etmektediı'. ıı.~ 'J84)ılllllitn'• tıaınare ve denialtı ıemilerl arattn' .. 
~ ~ ~a bu suretle tendL MalaJ'ada tanlı prpıemalar vuku.. maıktadır. 100 mt\llk oevre 1Clndekı 
~ lira ile harb ballnde adde. ~ bUtüD radYO iııtas.vonlan, tevkif filo. 
~ lb.~ ~ yalnız eetin detil. .,Japmlar • Kota vı Batru tayyare ian batkumandanı ıeneral Cariyle ta.. 
~ ~ mnm bir hal'b olacaktır. _...... .. _ 1 8IPt ıeın anlı muharebe • .rafından emredilen .utOtu muhataıa 

Pek yakında 

ı.. .... ~ ~ alnhtan mllletler bu -- . --'·rd 
~ lllhvertn · tamamile c'lmffi ıer veiau*tıecfiıier, etım* Uıııere talimat auauv- ır. 
~ oahşacaklar&r 

1 

~ Konsa da ehemmi:vetstz bir aen.raı demiltir lcı: 
""°-~ ~ fimdlye • tacı.r alı. t&ams 7apılDUft.lr. - Vatıi7ette hlobit dellşiklUt JcL 
liıl.e"""lletfotıer fenadır. Havaide vaziyet Havai adısma yapılan taarrmıda A.. tur. Bir hava hücumu ımk6ıu ca.ı~ 

-~. meritan •:viatı bi41&1et+.e zanned4kti. mıevcuddılr. Itlklırı IÖDd~ tedbiri 
~ adebdan da ıeıen haberler linden daha. ıuı.mr. deVU1 edecettit. 
~~ .. 
~---=:':.ı= = -._ .... ~ veraıiftlr. · Havay baskını ~Birmanya 

YOiunu kestiler 
"'':.~ 10 (AA) - Son alman 
ıi.:;- töre Japonlar Birmanya 
~11 ke.aıitlerdlr. 

Amerikalıların felaket dige 
tavsif ettikleri bu baskında 

Sovyet tebliği anlaşılmfllan n~~~alar var 

Yazan : Mumez Tahsin 
Çok orijinal ve ince ~ 

bir kalb macerası, çok 
güzel ve heyecanlı 

....,.ıo~, - au abahki C: "S.on f~sta,,"pn denızcısı razıy.or =3 
............... &eİaniı cepheler bo.. Japonya ~-=ınmt to1D, Japon d.oDanmuma, u_ıt 
-...wı •Uharebeler vutUa ıeı.. Jaqıa luwlar 1mUan ıanıut lılr ll1aha.\ J'ılllllLl'k ic&b eder. 

MOO dımis milidir. Bq, • .... • :1 Dil _,,.... 

bir mevzu 

Pek yakında 
--------------

. 
Çocuk E..lrgenıe Kuıumunun Ankarada tertHi ettfii-mfllt sftlm .._ 

loau çok parlak olmuftur. Yukanda: R•imcle ~ Sayan ~=t .... 
flda: Hariciye Vekilimizle İnıiliz ve Efaa bii,rik ~i si. 
dihnektedirler, 



2 Sayfa SON POSTA 

r ~ Resimli lll&kale: Hergün = İki uçurum arasında sağlam yol 

- .. ··-
Dünyanın önüne 
Geldiği uçurum 

\. E.krem UıaklıcD.-J 

B iç ıüphe edilemez, Japonya 
bu taarruzu uzun elden, ya. 

vaı yava~ itina ile ve yerinde bir 
kelimeyle söyliyelim, sinsice hazır. 
lamıştır. İlk safhasında da muvaf .. 
fak olmuştur. Bütün ~ noktalar ii
zerınde bir saniye dahi tereddüde 
mahal yok. 

Gözlerimizi bugünün gÖ6terdiği 
manzaradan ayırarak iıd buçuk yıl 
cvvelıne götürecek olursak hatırla. 
nz ki, Almanya da Polon~·a harbini 
yavaş yavaş. Hına ile hazırlamış, 
mislı görülmemiş bir kuvvetle mey. 
dana atılm1ştı. 
~ 1ki taarruz arasında baılangıç 
noktaşından büyük bir benzerlik ol 
duğu inkar edilemez, ba benzerlik 
ha langıç noktasında olduğu g,bi 
ba~lang.çtan evvel gelen safhada da 
aynen vardır. 

• 
B/'Q LO\<MA 

\3\Q. l:H~J<A 

Mutlak kana.ati meziyet sayan adamı 19 uncu asrın sı.,rk ınemhkette. 

rhule yqQ'ordu, Z9 uncu &Sl'ln adamı herTiin bir derece daha yilluıelmeyl 

ve yiikseltmeyi kendisi için bir vazife olara.Jı: t.elikki ediyor. 

Eline reoenJe iktifa ederek nasibinin önüne bir duvar çekme. miskinliğe 
7&lda.şırsın. fakat hayale kapılarak miimkün olmayanı da. isteme, bedbaht 
olursun, iki uçııruınuo ortasından ceçen eaflam bir yol bulunduhnu biJ. 
ıne1ı: rerektfl'. 

; Japon} a Okyanos harbine atıl
madan önce müttef ıklerl~ çetin bir 

1 
müzakereye girişti. Almanyanın da 

··-···••••4••-··· .. ·······••4•••• ...... -...... . ....• __.... ... _, •.. .. . ...................................... -._._... ........................................... __. 

Polonya harbine başlamadan önce 
[daha kısa bir konuşma yapmış oldu. 

( Şehir Haberleri ) 
1 ğunu biliyoruz. 

J iki harb arasında benziyen nok-
talar : ara~tırmıya devam edecek o. 
lursak her iki sahada da ihtilafı do. 
ğuran sebeblerin ayni olduğunu gö
rüyoruz. 

Japonya gittikçe artan nillu!unu 
yerlC1firmek için geniş ve boo bir 
sa'ha, endüstrisini yaşatmak için de 
ilk madde İstedi . 

Ekmzk ya:nız 
bakkallarda ve 

birgün beklet[erek 
satllacak 

Şehirde kömnr sıkıntısı 
dnn de devam ettii 

Bazı toptancı kömürcülerin teşkilat yaparak 
fiat farkından istifade ettikleri ve kömüre 

hile karışhrdıkları iddia ediliyor 
Almanyanın İstediği de bu oldu. Belediye, ekmekkrin f1Tln1arda 
Kim hnkh. kim haksız~ İştihayı bir gün bekletilip ao.ğvtulduk.tan 

hududlandırarak hakiki ihtiyacı an sonra bakkallarda aattırdm.a11 bak. 
latmanın yolunu bulmakta bir ta~ kında tetkikler yapmaktadır. Bu 
rafı kusurlu görürsek zarureti tatmin tetkikler yakında bitirilecek ve kati Şehirde kömür aıkınbaı. devam Bunlar bir iki gün içinde bitecek 
etmenin de bir zaruret olduğunu karar verilecektir. etmektedir. Dün de bu yüzden ha- kadl:\r da az değildir. 
anlamakta öbür tarafı: dcı ihtiyatsız Ekmeklerin bakkallarda satılma- Zl semtlerde bir k~~ halk. ma~nı.. Diğer taraftan mangal körnürii 
bulmamak güçtür. st kararlaıtırıld,,ğı takdirde, fıTlncL ka~z: ka~tlr. Komur tactrlerı bu işleri1e yakından alakadar olanla • 

Ne olursa olsun, işte bi:- nıuhare. ların aldıkları un nisbetinde ek - va~ıyete sebe'b olarak havalar~n ~u rın bildirdiğine göre; toptancı kö.. 
be ki. Avrupanın uzak bir köşesin. mek çıkarıp çıkarmadıkları kolay • halıf olmasından dolııyl naklıyatın mürcüler toptan ve perakende sa.-
de r•ktıktan sonra dünyanın be .. !ıkla kontrol edilebilecektir. Çünkü muntazam yapılamamasını gö&ter - 1 d ,_ · f L d'] · 

, ..... ._ ........................................ ~ 
Olurmu? ~ 

Bir saatta parçalan an 
ayakkabı 

İsim ve adresi blule mahfuz bir 
okuyucumu, dün &yoğlunda, b.. 
tlklil caddesinde bit' mal'azadan 
reftkamna bir iskarpin almış, fa • 
k&t iı*arpln daha dükkindan çı,, 
karken ayrıbnış, a.ya.~"°a giyilemez 

~ bir hale gelmiştir. Bu i:>karplne bir 
f hayli de yüksek bir para veren 

okul-ucumuz, pek Ju.kh olu:l.k, 
isim ve adresi bizce de walfim olan 
bu ınües.seseden şik;iyet f'dı)·or: 
Mağaza, :iskarpini tamlr2 veva be.. 
delini ödemeğe yanaşmamaktadır. 
Böyle ı;lirüt ma.IlaTJ halka faıla 

• 

Sabahtan Sabaha: 

Burhan Cahid 

u lus ailesindeki arkadaş! 
mızla Anadolu Ajanscnın 

zı ve tercüme işlerinde çalışan 
lekdaşlar arasında adeta bir P 
imzalanm11. Bu anlaşmaya gör~ 
raflar yazı dilimize yeni kel i!ll 
ve ekler bulup yaymağa çalı~ac 
Iar. 

İşin bu kadar kolay olacağ 
ummuyorum. Ulus'taki arkadaşl 
mız arasında bu İşe ön ayak olıı 
salahiyetli kalemler bulunduğu ş· 
hesizdir. Fakat asıl vazıfder.i telg 
haberlerini Türkçeye çevirmek 
duğu halde bunu da pek becere 
yen ajans mütercimlerlnin bira.ı: 
meden yukarı çıktıkları da su g 
türmez. Her ne İse bu isteği yür 
paklığı ile benimsedikleri i-JİD h 
nudlukla karşılamak gerek. lşbirli 
herhalde iyi sonunçlar verecektir 

Bu önemli davada arkada Jar 
mızla ortağız. Yalnız emeklerin 
şa gitmemesi için işi tartıl! ve ölç 
lü tutmak gerekli olur. Bufduğuıtı 
kök ve eklerin kaynama ve yaşa . 
kudretlerini çok incelem~liyiz. S 
arasında ve yazı içinde göze bal 
cak v~ dile takılacak kelimeler 11 

kadar çalışılsa katı ve hc.m kalır. 
yaya itliyemez. İstanbul gazetelj 
rinde .bazı arkada!>larımız bulduk 
rı kelimeleri kendileri de beğe:ıtı1 
mit• yakıştıramamış gibi pararıt 
İçine alıyorlar. Böyle yapmaktarı9' 
daha <loğrusu koşup yorulmaktan 

0 bulduğumuz kelimeyi önce keJl 
kendimize ölçüye vursak, yerine 11 

lı!lhrsak daha verimli Jş görmüş ol 
ruz. Yaşıyacağına kendimizin dh 
inanmıyacağımıı bir kelime bııj 
başına pırlanta olsa yerini bulrıı" 

.. • kt di l H lb ki l"k d l tış ar arasın a.d ınab &;en ı erıae 
kıt'as•na da yay,ılarak kilçük büyük fırınlar mıntakalarındaki bakkalla- ~e ebe~tr'. a. u a a a ar ar hasretmek için genit bir teşkilat 
hemen her devleti dairesi içine al. ra muayyen miktarda ekmek vere- u se erı yersiz bulmaktadırlar. k 1 d El b' W ·1 1 b 

k 
· ki d. Zira •ehrin yakacak ihtiyacının böy urmuş ar n. :r gı e ça ışan a 

fia.ta satmakta devam edf'n nıü _ 
esseselere karşı yapıhn biklyetler 
buzünlerde J>ek ziya.de artruıs bu. 
luıı:uaJı:tadır, Bunun iiniioe geçe. 

yınca kald'Jrlm taşı olur. bir hıır:~: 
ra katılacak yabancı madde e~, 
erimek. yumuşamak gfoı uzvi ~~b~ 
liyetlerden mahrum~ .sakı~ gıbı "'' 

l ğızda ~alır .• Tür~ç~nın mızn~ı ibİ 
bünyesi çok nazıktır. Fuzulı g 

mak suretile, 914 Ü pek ço gerı .ce er ır. I le" la d d ~·L . zı toptancılar getırtnıekte oldukta. 
bırakan p:•n;ek bir dünya harbi ıek.. Ekmekler bir gün bekletildik • e ş ay nn a egl yaz mevsı • . . 

'hl"L l mindc temin edilmesı' l~azımdır. Bu, rı kömürlerı perak.ende f ı.atlna. &a_ t-! ni almtıtır. ten sonra da'ba az istı aıı. 0 una - - kl ,_; 
f 1 f. tı •imdiye kadar a-\.rı'mı"z ı' "in bı'r te. makta, ayrıca emnıyet etti erı ıum 

Bt. n uharebe ne kadar sürebL cak, bu suretle az a un sar ıya na ,.. 9C'' ,.. 1 k 8 k 
1 k · amül haline gelmi.,tir. selere de fatura91z o ara uruı;a 

lir? Belki pek çabuk bıtecek. belki da tasarruf temin edi ece tır. "' k d' 1 B l h ı. Kömürcüler yazın kafi miktarda kadar verme te ır er. öy e pa aıı 
P ek uzayacaktır. Bu noktayı tayin d · 

i cek tedbirler almak mümkün değil 
5 midir Halkı iti defaı aldatan ti • 
! carethanclrrJe slfn b'r mücadele JA. i zım.dır. Alaka.dıırtam bu mevzuda 
i. da.ha. hassas olma.taını 1.emenni e. 

derb. k t stok. yapmamış bulunsalar bile bu. kömür alan peraken ecilerın, zarar 
etmek mümkün °hnadığı gibi mü- Yeni örfi idare omu anı nun neticelerinden doğacak hatalar etmemek için kömüre tav, toprak 

ti., delenin vereceği neticer..in ne 0 - l • · 1 lf" gene kendilerine aıddir. Kaldı ki ve su katbklarl da söylenmekte - ................................ ~ ........... ,./ 
.. ~ .. no - - ini kestirmek de mümkün va iyı z yare e 1 ,ehird-e kafi miktarda stok vardır. dir. Belediye müessesele· 

.,,., - · ıd· J-lnız bir noktayı muhak. y · Ö fi ld K tanı Kor aegı ır. eni r ı are omu .. 
ka'k görebilır . .,,,. . general Sabit Noy.ın dün öğlc<\en Dün Üç muhtekir Günde 1000 kişiye rinin son yıllardaki 

Dünyayı son$uz. · l7tırab ıle hu. sonra belediyeye gelerek Vali ve 
dudu tasavvur edilemiyecck kadar ' Bel«liyc Rei!li Dr. Lutfi Kırdarla mahkum oldu basma dağıblacak faaliyetleri 
geniş bir sefalet bekliyor._ Bu ıztı- ı bir miiddet göTÜ§mÜşlür. Kom.utan Belediyeye bağlı müesseselerin 
rab ile sefaletin doğuracagt ak~h~!- dün Vilayet, Belediye ve Paru er- Asliye 2 nci ceza nıahkemeain _ Resmi ve hususi müeesese]erde ıon yılJardaki faaliyetine aid bir is.. 

"nce her bakımdan unıumı ır kanile tanışmıştır. de duruşmaları yapılan üç ihtikar çalışan memurlara ve halka tevzi tatiatik h~'"''rlanmı ... tr. 
ten k~. l"'k onra da yeni bir dünya . d'l k h 'b' ""'"' -s dü§ unu , s M'h davaısı dün nettceyc varruııtır. e ı ece uma. pazen ve yün gı ı Bu İstatistiğe göre son yıllarda 
çıkacak. Bu ye.ni_ dünyanın. nl ı ı ~ Pırılpelcilik auretile Bunlar içkiye su karıftıraıak aa .. maddelerin muntazam bir §ekilde evlerde kullanılan elektrik mjktarı 
ver devletlerının t~~v~u! ar na, dolandırmışlar tan Beyoğlunda Yenişehiıde mey-ltevzi edilebilmesi için Yerli Mal - ,.0 k artmaktadır. Evler ı'çı'n 937 vL 

ne de A...alo. s. a.kson a.cmının mev ın· elcilik h · K -ı lru d ı· •w• 1 l P l b "b l 1 • ~-.... h f Taıceıtt4n ~ bir ın pap anecı oço ı e, n ura aetıgın ar azar an azı tertı at a mış ar. hnda 9,5 milyon kilovat elektrik 
cud vaz.iyctlcrını pynen bl~ a aza usulü De ıpara.sını dolandıran Kadir, fahiı fiatla aatan Sirkecide kavaf 1 dır. Yapılan tetkiklere göre lstan.. verilirken bu mıktar 938 de I O mı'I 
etmek emellerine uymıya 1 1

"· Halll ve Kem.al i& mlerlnde ilç doıan. Ali Kemal ve Fatihte eti olduğu buldaki Yerli Mallar Pazarları ma-
Muharebeye baş1.yanlarla. muha. dırııcı tuı.adkındallcl el.va. esl6e e Ml ce. halde ~tışa arzetmeyen Cemaldir. ğazalarında günde 1000 kişiye ko. yon, 939 da 12 milyon 94o ta 13 

rcbeyı idare edenlerin dcıin hir en.. za ::~ ~ ~~~;: dl. Mahlceme ilk ikisinin 25 ıer li- layhkla tevziat yapılabileceği an _ milyon kilovata çıkmıştır. 
diıc içinde bulunduklarından ıüp. ııterloerlnıl. 3 ~ &'Y möddet1e M;pislerme ta para cezası verme!et"ine karar la~lmı~ır. Bu tevzialta ilkönce res.. Resmi, ticari ve sınai müessese. 
he etmiyelim, piımanlığın başlamıı karar vemMştll. vermiı; Cemal ise 50 lira para ceza. mi muameleleri seri halinde tckem.. ler 937 y1hnda 12 milyon, 940 yı • 
olma ından da şüphe etmİyelim. -- -o alna ve 7 gün müddetle hapse mah. mül ettirilmi" olan memurlarln ve fında da 15 milyon L:ilovat elektrik 
Fakat bu pişmanlık öyle bir pişman l 4000 k•t k" dibn' · B d b ı... " f t · 1 d' FakiTlere daı"ıh an l O u .. m e.. ıotır. un .. an aş.._., 15 sonra da fakir ve yardıma muhtaç ear e mış er ır. 
l:ktır ki, söylenemez. izhar edile. dd 1 d d kı_e._ k 

ko .. mür gun mu ete e u ıı.o.nı apatıla. halkm gözönu"nde bulundurulma•ı Tramvay arabalarında 940 yılı 
mcz. hatP yapılmışttT, yapıldığı ka. k "' 
bul olunamaz. Önde duilniği meç. Ahırk81>ıda. bir m.ahrUk.at dePCJ6U - ca br. _ • kararlaştırıllJlıştır. J,çinde 79 milyon yolcu taşınmı~tır. 
hul bir uçurumun bulunduğu belli. nun sa.hibi bUlunan O:ıman Tunça- ----ô İtfaiye te kiatında son 2 yıl İçinde 
faht çaresiz 

0 
uçuruma doğru ya.. namında bir zat 4000 kilo mangel itli. Bu da )lmon luzu ihtikan Pencereden düşen kadm 25 3-4 ltiıi yardı~ı yetittirilmio -

müT\lnü, Alıemdar nahiye miidUrltııö tir. 
vaş yava,, iııtemiye İstenıiye gidi. emrine 'le'l'ereık bunını faltir vntan _ Ra.!Dreılt.rdla. 16 numarada Bacı Yilks6ldkaldmında oturan Yaset bz:ı 
eı-ektir. Mcgv er ki, muharib ltuvvet. ,.H,n~a •--ıınt r'ıca e•-to.tir. Alemdar Halil ad'mda bir 1ıl.ccarın Yilksek fiatl& SuJ+-- ,_, _ _._ [ Son bir ecne urfoı.da şehrimiz -

'-9 ..,., "'"-.... ..... v Ii t '--lcta ,.......... vw:ıa ..,.,..,........, I> r kadın, ha.lı silllrer_ 
erinkine üstün bir kuvvet bu cin. n:ı.hlye mıil.d'UrU Tevf·k. 4000 lrllo kö. an<>11 uzu ea,........., o.,,....,, ... anla.şı~ - de 5 38 yanğtn söndürülmüştür. 

m•,,..ır Yapılan ta.tüikata gör 1 ken. mti'va:oonesmt '-··bedereıt- ..-1ce. et f•rtınasını durdursun. mUrU, Kl!Zı\ay vas:t{lsil~ fa.kir vatan. ~· · - e suçu .......,. r~ 
n 1 •. ta.c1rin 13() kuruşa. satılması ıru.ım reden SOCtata cli.QmUş V'e a!Pr 6Ul'ette 1 1 

Polo.oya muharebesinin sona er. d.l•1'ı.r6 tevzi e+J.:r:;ı ş.ır. gelen Ilmon w:mmu 600 i:ıuru.ı,t.an aat... ya.ra.lanmıştll". 
meainden sora Amerikanın bu rolü G k t1 ır.1 ve al"..,ların ,._ bu mallan daha Ya " B J R A D Y O ümrük muhafaza omu lanı 5 .... \.14 ra..., eyOğlu belediye hastanesine 
yapacağını düşünenler olmuştu. A- y(iki:ıek fiatıa başkalarına devrettJk.lerl kaldmlmışiıır. --------------
merika Cümhuncisinın Avnıpaya latanbula geldi göril.tmüştilr. Satılnn ma.llann nrlktan 
mu'htelif tetltikçiler ~öndcrmesin. İ.s'a.nbul glJmrUk muhataaa teşki - 300 kilo tıada.nhr. Suçl'll haSckınüa 
den iimide dü~enler gbrülmü~•ü, ne !atını teftiş etmek ve te~e.r yap_ takibat yapılmaktadır. 
yaz•k ki, Amerika hu rolü üzerine ma.t üzere g:!lımrll\c muhafaza ııenel -----<>---
almadı ve ıimdi o da ateiİn içine lQGinııt.anı Oente:ral Lttfi !t.ara.pınar Yeni Irak konsolosu 

ş hr m!ze ııelımiştlr. 
girm' ş bulunuvor. Fakat tahmin edi -o-- Yeni Iraık başkıınsoloı;u dün öğle 
lebil' r ki ilk buhran geçtikten son. Havagazisıkıntun önlendi den eV'f'el vil!yette vah ve belediy~ 
ra 0 da piımanların a"asında yer B.avagazi şirk~lerlnln lk&mlr ibtı. =ir~r Lfttfi Ktrdarı z!yaret et_ 
alacakttr. Yacı temin Qlunına\:t.a.dır. Darı Z:m 

Üniversite konferansları 
"Ö'ııiversite konferans salonunda dlln 

Profesör E. Hirsclı tarafından dlim 
halinde &igol'ta> ln"vzuıu bl.r b:ılıf e • 
Tans verilıın~tr. Konrerans kalabalık 

bir eençUk ve halk kütlesi tanıtın _ 
dan &lı!\ka ile dlnl!!nml.ştir. 

CAR$AMBA, 10.12.1941 
'7.30 Baat ayan, 7.33: Hafif paTÇa_ 

lar <PU, '7.45: AJa.nıt haberl\ttl, 8: 
Hafif parça.la.r (Pl.> , 8 .15: Evln saati 
8.30: Mti2Jk progra.mıa:ı.ın oon 1osmi 
<P:.>. 12.30: Saat uan, 12.:n: Hicaz... 
lkar rnaıka.nunda.n şarkılar, 12.45: Ajans 
haberleri, 13: Muhtıelif ısaıtn ve tlb'_ 

eşsiz bir şa.İT: 

Yanıktır ol &.şıkın kitabı, 

Na7Jfllında kokar ciğ~r kebabı! 
Demek zorunda kaldığı için ede

biyat kitablarında ccgılzati ifnd
1
e! 

ye örnek gösterilmiştir. Di1 inkı 11-

btmtzln i k gün er inde hec kafa~ 
ve her kalemden sapır sapır dök'Y 

len o ba~ıboş öz türkçelerden J<s: 
tanesi kaldı) Yaymak ve yapf1lll 
istediğimiz türkçe ne çağataycaı ııe 
tatarca, ne de frenk krrmasl dak•' 
dancadır. İstanbul şivesine uygll11 

temiz, sade türkçedir. Planımı:ıl ~\J 
çerçeve içinde yürütmemiz gerektıf• 
Sonra dilimizde kuvvetle yer tıı~ 
muş terkibli arahcalann karşılığıtıl 
ararken mesela fevkladeyi karşıt,.. 
yacak (olağan üstü) gibi kısır .;e 

tek manalı terkibler uydurmak tii1~ 
çeyi zenginle~tirmez.. yavanlııt!1' 
Fikrimi iki kelime ile toplamak 

1
1
"' 

terim: Uydurmııyahm, arayıp bu~ 
lım. 

c23ut!han Cahid ................................................. ,.-
Reelm ve fotoğraf ~gisl 

Beyoğlu Halkevlnden: 
Amatörlere mahsus resim ve fo~ 

toğraf sergiıti 15.12. 941 tarihini: 
açılacaktır. Sergiye İştirak edece t 

lerin Halkevimize acele mürace• 
eylemelerini rica ed~riz. 

~~~~--~~~--·--------------
Kızımı arıyorum 

Şeker ıba,yr.e.mlnın birinci gilnil t~ ; 
mitten yanında Zeyneb adlı bir 1:!1&. 
İstıanbula hareket eden klZm:ı 18 ';;~ 
ıarındıa Elmas Oleyayclan bugttne 

1 
dar bir haber a.Ia.ma.dım. Nerede 0 ~ 
duğunu bil'en vrsa, aşağıdaki edr~ol 
me b!lıdirmet=.Iti insıAn!yet; namı.nıı r 
ederim. 

Kacblı.öy IIa.lkevlnde aıınt5l 
G ıil-sen Çetlrı 

~ I '7 ı I g;u!clf:*tan 1200 oon töıntlT :riMtlU btr 
C!7kt!em.. U\raklı.9i.l vapur Q"elml$ bu 'kömürler tamamen 

Kadıköy Hava.cazı şirketine verilmto.. iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNAN MAi 

kü.rer, 13.30: Kar~ mUzllt CPl.>, 18: 
&ıat ayan, 18.03: Radyo dans o~ 
trası, 18.25: <Dış politika hAd'seleri;, --
18.45: Radyo COCtlk icllib!l, 19.30: Saaıt ~ .. --------------..., 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45: Serbest lstanbul borsa JJ 

~~~~~~~~~~~~ 

.................................................... 
tir 

T AKVIM ~ 1 inci Kinun Körler orke11traaınm konseri 
Sağl!r, Dlsiz ıre K rler Tcsanüd ce. 

mset1 orkast.ra& önfimfü:dekl Pazar 
Rami MU 1 10 

18U7 _ le rşa.mba 
Aralaı .... 

1~0 
t ü t ı dl !'!:?\ nönü Ha~evinde -- ıııc 1 Cfl' Rurnı .... Ka•ı 

1 lı r ser ~':'. 
,,7 1941 83 

1 Askerlik işleri 
<..ONF.S 
s. 
7 

a 

E. 

ôtle 
1. D, 

12 07 
1 26 

Zilkade 

aı 

lM:>AK 

S, D. 

6 28 
Şubeye çağrllanlar 

12 '7 Yffll Eminönü As, Ş. Bşk.dan: 

ikindi· Alrıam Y•taı , lb~ ~44~~~~m M hmed Oğ. 
S " O 1 -· 4/210 tQı>cu teğmen .A!h.med 011-. 

1• ;:· ı,;,6. 4~ 5
1a· 

0
19 I ..._ •so """'· • .. ~ 8/190 levazım As. Tğnı '.Mehmed 

9 4/J lll - 1 89 Namın! Oğ. Celiı.d ı 319 (39204-). 

Evvelki •ece, saa.t 2 de, bldenblre 
Anadelu a.Jansınd&n aldıtımı• bül 
tenin arkası kesiliverdi. AJan.sda bl; 
arıza mı var, yoksa., bülteni &'(;tiren 
hademe uyuvamı kaldı? diye me. 
rak ettik. Yapılacak yegane iş a • 
j:msı telefonla a.raınaı,tt. Numal'a. 
sıııı her halde 5 defadan ('l>k fıd:ı. 
<:evirdik, telefon çaldığı halde bir 
türlü ccvab alnınmıyordn. Sabana 
kndar ajansta. memur bulunduf:unu 
blhllğimlz lı;ln btlsblit ıın mm1lıa 

düştük. Ajans ne.ve cevab nnnı 
yordu? Bu Sll'1\da, temas ettiğimi; 
iki gazeteden de ayni merak telnde 
bulundukları haberi ırrlince, mera. 
kımız ha)rete lnkıJib ctU. Ajansı 
b~r .. defa d:ı.lıa ıınya1mı, dedik. Çok 
ısukur, bu defasıııda. tell'fon aı;ııdı. 
Ceva.b ala.m&Y1Ş1mızıu sebebini sor 
duk. Bize şu cevalı vcnldi: • 

ıı- Efendim Jukıı.rıcla oldutumuz 
için telefona dunııuyoı'Uz,ıı 

iSTER 
İSTER 

iNAN 
I NAN MA! 1 

v. 

, Bu Sillxı,yların ac le ŞUbeye ınUra.. ı.. 
ca.atıarı ilAıı olunur. ..._.-~~~~~ ...... ----,...,.--~~~·~------.... -...-..._ _________________ ~· 

10 dak1ka, 19.55: Kanşı.k ı)&?'lo ve tür_ 
k~cr, 20.15: Radyo gazetesi, 20.45: 
Bır ha~ ~Ü.SÜ öğreniyoruz, ıı: Zi_ 
mat ta.kıvlınıl, 21.10: Fasıl MYl?'tl, 21 .30: 
Sağ!ılk ısıa~i. 21.45: R Ya.&at.1cüıınhuT 1 
bando_su, 22 30: Saat ayarı, ajaru; ha_ 
ber erı, borsa, 2~~arha.nd 'Pl.> 

(TiYATROLAR) 
İST ANBUL BELEDIYEsl 

K ŞEHİR TİYATROSU 
T epebaşı dram kısmında 

Bu akşam sa.at 20,SO da 

MÜTHtş AİLE 

İstikl~I caddesi komedi kısmında 
ş_~ET :rQV ASI 

- .... _ 
g/12/941 aça.J.ış kapanış fıatloal'1 

======-=============;::il' 
Aı;ı!l.j Ye 

.ıt:•ndra ı St.ulln 
~ew-York 100 Dolar 
'enevre ıoo tsvı~ı Fr. 
1adrid 100 Peoeta 

Yokoht.ma 100 Yen 
lokholm l 00 tn~ ıtr. 
B·r aıt.ın lira 
24 ayarlık bır gram külçe 
alt-:ını 

--
ıl:ll • .-1 

5.22 
123.20 

12.89 

aeı ·ıs 
27.95 

39<> -

Kabam n Taluill.l ~~~~~....:.:::_:.:::::.:=:.:....------
İkramiyeli % 5 933 Er. 
gani 



10 Bir!incikinun SON POSTA 

• 

insanın cemiyet tesirile iyiye veya 
fenaya sevkedilebilen bir mahluk 

olclnğn iddiası iflas etmiştir 
Yazan: Profesör doktor Sa.dl Irmak 

t l'1 yolu ile geçen beden ve ruh'sın ruhunu ve müstakbel inlti§af yoL miz bu yeni terbiye vazifelerinden 
İyofa~~k~lar!nın değişmedikle~ijlarım o kadar iyi deşifre etmek ka_ cıı. m~i~ ferdi ~e milli kabilL 

loJl ılmınce tesbit edilmiş bırbil olur. yetlerı te~ıs etme1ı:tır •• Ferdi hbi. 
~:~ı.dır. Dünyaya gelen çocuk;I Şimdi bu vakıa . kartlsl~~· ilk liyet~erin tayini İçin bir sürü testler 
f' U&eeua, Tolatoy ve diğer bazı anda şu dii!lünce varıd olahılır; İn~ ve cihazlar bulunmuştur. Gerçi bun 
lcl,1oz<>fların iddia ettikleri gibi şe.laan ruhi yapısrnın tohumlarını be.. ların birçoklarına güvenilemez. Çtin 
• 
1 ~' nötr ve ancak cemiy~ tesirilelraber getiriyor ve bu tohuınları de- kü girdibadh ve çok cepheli olan 

Iyıye Ve fenaya sevkedilebilen bir ğiştirmek kabil olmuyorsa terbiye İnaan ruhunu matematik bir zihnL 

:.ııı~~ değildir. Çocuk yalnız bir1ye ne iş kalıyor~ yetlc tahlil etmek mebdoinden ha

i~ç lc.~lo C: ve nötr bir dimağla dc..I Gerçekten •. bir_ model.~ göre . a.. r~~t e~ektedirl~~· Fakat herhalde 
1 ~ hın hır çefid inkişafın tohum.. dam dökmek ıddıasını gude;n ve ln- sub1elctıf tevehlıümlerden kurtu1-
'1:)ıle dünyaya gelir. 81;1 tobumlar1sam arzuya göre yuğurulabilen bir mak ve objektif usuller aramak ceh 

tal~~:~ ~e. baba~ın ~e.ğil, uzun a-jhamur sayan t~rbiye . t~lakkis~. a~: di vard1T. 
t~ cırının teaırlerını taıır. Hat ınk nufuzunu kaybetmıştır. Ç~n~u Milli kabiliyetleri en iyi belir
tilt::lt~a~i ba~ı be?~i. ve ruhi ~a..jilmin vakıala~~a uygu~., drgtldır: ten vasıta folklor'dur. Bir millet 
aa ' Iyı tahlıl ed ı lırsc yalnız ln.ıFakat biyolojının aydınııgında yenı meşru ve gayrimeıru temayüL 
. il atalarının de~il ha-an silsile-ve Ludretli bir terbiye Uıni doğmak 1 . . '- ı,·ı· ti i . . le 
•ınd le.· • ' J • ~ • • A erını, 1t.a ı ıye er nı, iste le. 
tin c. 

1 
daha kadim cedlerinia izle. tadtt. Bu ilmin elınde şu ımkanlar rini, folklorunda ihde eder. 

ii~· lre& edilebilir. Atavizm dedi- olacaktır: .. . Bu itibarla folJdOT kıymetli bir test. 
ı .. 'ı bu ira -k.li ruhi tahlikle 1 - Her phaın dunyaya getir- . Bu d 1...--L- •. h . d.l 
o~l w- • a.bT tl i i tlr. n an ~ JUp ea.ı.z ı ve 
kat en ~it şaşırtan bir amildir. Fa... diği ıuh ve ~den k ' ıye er n tarih de milli ka.biliyet)~rin aırla-
..... L lrocugun cedleri çok iyi bilinir. erkenden teşhıs etmek. . rmı ta""•. 
"" Qc b" · · · ·· b t k hı '1-' rıı br ır ruh fariltasıntn menba- 2 - Cemıyet ıçın mus e la - Bir lisandaki ltelimelerin oluşla. 

ul:rnalt -::_ı_.. • Bö 1 r tler getiren ferdde o vasıf ann . . .. 
ıii:n JJ·· .. .,...ıuııam olur. Y ıye . d k ları ve bır psıkoloJl vesıkası olmak 

\1 u bi f"l· ·· ·· A ın· Iti-flarını tem n e ece liir 1t· r 1 ıaayon aranlraa goru- azama v- • itibarile manaları İnce bir tahlilden 
;1clt ı Çocuğun psikolojiıinde yeni şartları haznlamak..A . . . .. geçirilirse pek çolt şey öğrenmek 

ilz ıey v d a·· .. t d 3 Oatün zeka aılelerının zur~ .h . .
11 

. 
tnin ar Jr. utun ana 0

- - . bilAk" kabil olur. Tarı ısc mı etın lütl 
\ c ctınj bi · · · tl i i tük.enmeme9lı a La fkat 1 r atadan aynen ıntı- rıye er n n halindeki reak.aiyonlarını en iyi bir 

bü ctın_i1tir. Şu kadar var iti ruh ve fazla üremeleri lazım olduğunu tel şekilde gösterir. 
llfC)'l b L ' • hJil k' k 

.abi _u &.adar ınce hır ta e ın etme . . . . . f Demek k.i biyolojiye dayanan 
b ~tabılnı k · · l 4 Cemıyet ıçın menfı vası -
aha, e için., yanız ana ve - . bil yeni terbiyenin saha ve iınki.nlan 

a.ltrlh onlllrın atalarını deiil bütün•larla dünyaya. gelenI.e~ın . yapa "'t e- darahmyor. bilakis genişliyor. Za-
lcrı,.._ aylı tanımak gerektir. İşte silaL cekleri ıeylerın kabılıyetıle mhbu e- ten manevi ve ruhi dediğimiz ilim-

.. ,e er i il · b ·h · 'b bi meslek. scçmesıne re er. 
cı.n trı h ' ra cetve erı u ı tıya - nası r ler tabiat ilimlerinden adı.Jdart ışık) 
dar a •ulüdür. Bu eedveller ne ka.lik etmek.. ..... · b · d 'nk' f ed l \ 

tanı olarak elde bulunursa ~ah. Yalnı ana hatları.na l~~~ 

B~y~k Okyanusun 
Cebeli.iffarıkı 

Havag adaları ve Pearl 
Harbour hakkında ma/Umat 

E vvelki sabahtan itibaren 
ajans telgrafları dünyanın 

her tarahna Japonya ile Birledk 
Amerika arasında patlayan harbe 
aid haberleri yaymağa ba,ladılar ... 

Evvelki aababtanberi Havay ada 
!arından, buradaki Honolulu'dıın, 
Pearl Harbour' dan bahsediliyor. 

Honolukı hakkında şımdiye ka
dar neler yazılmadı ... 

Honolulu'nun Waikiki adındaki 
koyunun güzelliği, tabii manzarası. 
nın fevkaladeliği, Palmiye ağaçla. 
a. alık iklimi, fevkalade caz i b ka.. 
dın ve delikanlıları dillere destan 
olduf Honolulu'nun kozmopolit hal 
kı, insanı gaşyeden, ç.ıldırtan, tah_ 
rik eden şarkıları, oyunları. mehtab 
aafalan hakkında neler anlatılma
dı ... lş.te bu enualaiz yerler bugün 
harb sahnesi oldu. Hem de birden. 
bire ... 

Bugün Pearl Harbour iam İ gazete 
serlevhalarında en .ıık görünen i . 
simdir. 

Pearl Harbottr Pasifiic Olcyano. 
sunun tam merkezini te~kil etmek.. 
ted1r . 

Burası meşhur San Fransisko şeh 

C<> pe. Ho .. n 

rine 2400 miL Samoa adalarına 1 Havai adalannın muhtelif mevkilere ola.n mesaft"Sini göstt-rir kroki 

2611 mil ve Yokohama'ya 4050 iade şekline ifrağ etmek ıçın tam d ar dar bir geçid bıraic.ılnııştır. 
mil, Filipin adaları paytahtına 200.000.000 İngiliz lirası yani bir Bu dar geçid tahtclbabirlere kar 
5483 mil ve Panama kanalına ise milyardan hayli fazla Türk lirası şı ağlar ile seddedilmiş bulunmnk 
5389 mil mesafededir. sarfolunmuştur. tadır. 

Pearl Harbour·a Pasifik Okya - Buramıı dünyanın en müstahkem Son zamanlarda gece. giindi'z, 
nosunun Cebelüttarık.ı adı verilmiş_ mevkii haline koydukları gibi muaz Amerikan torpidoları etraf.nde dev 
tir. zam üç aded sun'i koy da vücuda rİye gez:rlerdi. . 

Haritalar üzerinde küçücük bir getirmişlerdir. Bu üç koy mühim ı A~erıkalılar Japonlarlz.rır .. bır
nokta gibi görünen bu adacık Bir- miktarda harb gemilerini barındıra.. denbırc hücuma geçecekler nı mu. 
leşilt Amerikadan Çine giden bü.. cak vaziyettedir. Birleşik Amt>rİka- (Devamı :l/2 cı_c_> ___ _ 
tün yollara kumanda etmektedir. nln Pasifik filosu bu koyda konak. ! .................................................. _ 
Bu adanın fevkalade ehemmiyetini larl. .• Pearl Harbour'un müdafaa ö B l •~ l : 

: u macamı-: vuı•iin a lıncı : takdir eden Amerikalılar onu aza. sistemi fevkalade moderndir. • • 
mi surette teslih etmişlerdir. Büyük koya gitmek için bir biL i sayfamız.dadır : 

Pear Harbour'u bugünkü fevka- yük Keminin ancak geçebileceği ka.. \. ............................................ .) 
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için bir ev Pt.l'Ul ll. 

- Xa )'O.vnmı.; dedi; ay da 
l'CQtc. Ydma b~ iHi.nl.aı· sı:.nc başın.. 
da .konulaca.k? 
Doktonın o daklık.a elinden kunt~ 

m.ıı.k l!ı.zundı: 
- Ben de S:Ze ge}Q'ordum. Bugün 

ilAnlan verdim. Ya.rın sabah gazete,. 

«Son Poıla» 

~ ...... ,·-.J.ı •. , ... · ... -... · ...... ',..,.... ; . ~ •' .. . 
• - - ..... ' . ~'. l 

Jlllllll)lJJJ)JJJJJJJJJJJJJJ))J)J))J 

" 0 en sona bur. lerl .~··· A hmedin ~imdiye kadat M de diriyetini aradı ve ahbabJnl &ordu. - Eğer geç kalırsak. eğet 
CYaldız)llanın~;s y, zıhnnemdc ((?~ Nasıl? =t~anckütor yalnız yarın sab:üı recew he~~nlan~ığı, bu ka. Müdü.rü_n ;.anın.d imiş. Biraz bek.. olup biterse y narım. Ah 

lı B r çarşısında. kundınac1' Ah.. Soxı.unıbı. nasıl olsa. gazei.elere d bır harta d.a!ıa gaııeetlert be:r d~r ~ırdıgı gorulmemı,u. Yanlı1 lemesını soyle<lıler. Hanım ah .•• Söyliycceksin 
med ağa. lltllllınd& b ri ç.a.Iışıyordu. ~ deftll miyiz? H<ı> beraber )'A. mhw.nl alıp okumuş, ne ıJ~ var; na hır şey duymu~ gibi A.fKye sözle. Ayşcnin hali perişandı. Yüzü öy. şimdiye kadar niçin snklarel• 
Hü.la T8l.Jsim Bel bahceslnde lca. mrlar. oıi?An. rini tekrarlatmak istedı. le sarannışb, hareketleri öyle tela~ lcmiyeceksin neden çeneni t 
pıcı olan Ahmed' ~a özü sözü doğru - Yok. Ben ıSmimi istan!yonmı dl. Mahk~·e mUracaat etıtller. Para. - Neler söylüyorsun, çıldırdıD lı ıdi ki eczahanede bulWlanların sın~ .• 
br adamdı. Bili" gun buıa: Yorum. ıarı geri verd:m. &ııde Jınklart mı} hepsi gözlerini ondan a},raml)Or. Ayşe: 

- ?ıılalunud Bey; d...<>dı; seni zabtt.a - :b'ı YL kalmadı Ve ömrüınd.ı! geri verd'I. Cevab beklemeden Hatice Hanı- lardı. - Bir otomobile bınelİftl 
dd.ct.oru Ha:ud Bftı• 1bo. akiam mubAt. - Sen anb.madın. ğlm ~"e(tfıne <para> lı;ı~ bu paradır. d.. k - 1 ~ · N"h Ah dl d w d 
kak gomıek iSt!yorl. _ Peki!. Gene anlamamı.ş olnyım. Öblfr dilnyade bana.· ma onere ~ ~ve etli: • ı ayet me c ara ıgı a am .a. med ağabey! Dedi. 
~: Zıabııtanı.:ı her tımıite Yarıın Jc..aeta geleyim. _ Sen a.ldli'.tın pa~aıan g~i W'Tlllez.. .- Veli •izin çocuğunuz değıl Tar.:nda muhav~~~w ba~ladı.Fakat ıa.. - Öyle yapacağız gelin 
8.kıadardlDl. P~ (do torlarlie> a. - Saat üıçbe gtı?. mlşıı n! mı~ tedıklerl haberi ogrenmek kolay ol öyle yapacağız kızım. Fa.kat 
ı~ ne idi?. - Başüstltnel Alla.h.ı 1snuule.dı.k. ~ : - Değil. madı. Evvela bu zate tıazı hareket- bil neredd 

Aoa.ba beni (dell> dCe mı muay~ Saat üçte Emlenı doktorun '.l'6rla. - Verddim. ruı.aıl vemı.e:ııl.m. i:ı • -lnan!maz şey. Peki Ayşenin lerinin esbabı mucıbesini izah et- Hakikaten koca cııdded 
edecek?. başmdcl:d. muaşenaha.nes·ne gttt.m s."\Dca; dllrilf;t ~re verirdim. Pe. çocuğu olduğu nasıl meydana çık. mek liz.ımgeldi. Öyle ya polis bu tek otomobil geçmiyordu. O 

Aluned ataya rordum; .. ...r.t ,_ 1 - Kavoy!. Hmndi beye1end'nln tas • .:ıa ~ hlicucn .!Clenlcrk? aramlZds ltı? malumatı verrniyebılirdi. Vermeğe koştular ki nihayet nefesi l 
- Ya.hu ıxnm:ı. za.bıi.e. .....,.. or ... n e v.ye lnmı.'"du..1.;l3n Z3t cenabm.ızmıız?. olr iııad hasıl olurdu Bıı cihet~ \°eZ • • ı · · · d lclı 

alakam ne?. EUYUT\I11. Dastumun dostu! Bt~'UTUll. mmdlm ~m ~ zabıJ.a ckii1o~ Ona ~~r şeyhi anlattı ar. Dakdı.ka. mechburbıyetı _ykoktu. Faka\ 1~hjdc Ay e dahunnıya mecbu; ka I 
_ Sana bir dmte bnnknot verecek. İçlmden iÜlib"OrWn.. ~ İ,eyıe emreni d~"toru şah1d ça. dan dakı~aya eyecanı _ve en ışe. mu ata ını ı nan mu~at aıı; o u. adım d a atamıyacagl ana 

m şl. Yual>bı en b l :n? Hamdi ~ t~ım. si artıyordu. Adeta ycrtndc otura- Onun meaeleden haberi yoktu. Ar. du. Tam bu rada uzaktaJI 
- Br ~ banknot mu verece«. bımmı kim okıuğumu sordum. B'llso. Hsm.di beyin bana bu parala.n veT. maz olmu~u. Hikaye bitmeden a- kadaşlarından öğTenmek üzere le. otomobil belirdi. Durdurdu 

m,ş. Muhakkak Y4J,Ptığım 1Ş1er hoşına rum! d'!ıdl. aırmeanıc gıe.linoe: A,ylar sect.ikıten son yağa fırladı.. lefon başından ayrıldı. hir lahza İçinde İçeri atlayıp 
gttm:.ş o malı?. BtUılnr bana bir ~- ıınra.yı nasıl m onu da Mrendlm: Bır ıün <mll. - Boşuna vakit kaybctmiyeliml Ayşe gittikçe aab1rsızlanıyordu. kapattılar. Ahmed ~oföre: 

- Değil. enı.nE ......... ~r!ir 
1 

.... ,.....: cıı.trl$et)te benim t..sm.im geçmiş 'ifil-~ Dedi. Bir dakıka bizim için timdi Eczahanenin içinde bir aşağı bir _ Rumelihisarına gidece~ 
4 - Ya. ne için \erecek? .......... " ' ~· ., ı fi.n şek i gcıı. .. uı: ~Uyo~ Hamdi bey de meraJc ""'- b. .. le d kı lidi D h 1 k · kt k Ah . bi · 

- Seni \'&il yan e-:ıeeelaııiş. En - Bu ilim gcirUo"Stmt!'l? Bun.un uı1ş ~: ır .g~n a .ar d!.1'1ett• . r. er a yu da.rı gezinme eln :azgeç.ereb k - lum, dedı. Eğer zı orayl~ 
doğru adam budur cU.fo:. a·yn1n ba~caksımz. _ Bu odalil kimdir? Ve1ının pe!ıne uşrne ıyız. me ın yanına ge. mı~, acaıp ıı ı~ dan dah çabuk götütebl ı 

_En doğru adam: M hmud 5aım'. - Hangi gazeteye? _ MtŞhur Mahmud Sac!. Ayşe bag1rd1: . larla telefon ma~ınesıne bakıyordu. na beş lira fazla para vaTİ 
Bunu zabı:t.n dcıktOnı mu göylUyor?. - Hepsine. Fak.at tlc~c s yfad<.ı is. _ Anlsdık, mar.i!cti ~r? - Ben de gelıyorum Ahmed - Ahmed agabey, ne anss:zlık (&tkuı 

- Evet.. tıeonız. .Khnbilir belıkl mı.ızit>lli: olsun diye: ağabey. değil mi~ Dakikalar. bo~una geçip 
- o da hasta öyle se · ıoınuız> Sö2ıl1 ~'ide vaı- mı? Do _ - En doğru bir adamd:r D<>Çuiu.. _ Sen mD Niçin~ Ne ]ü;ı:um gidiyor. Ok CabelUtl 

ı Akıama Hamdı Bey:n ev.ine aittik. landırı.cmnı b r n sormuşlar: <Ktlrre iuııdan ba.~ k&zals.r gelıyor. var} - Hakkın var Ay~ fakat ba,fka yanOSUO 
Bec ~ gWer yüz!.e ca~ladı: uz bu ~ tenlne dönüyomıuşl de. Demiş. Hamd b~ de gallba bl.i. sl)ru _ Yalvarırım size.. Beni bıra. türlü hareket edemeyiz. Yapılacak (Baş tarafı 3/1 del 

- Sen neredeStn hazret?.. Seni m;.ı... Colur) d....... . < ı -'-itı tolt\kAd et.ıın.l• j l ld .,,,..... · = .&.11 o.ur.? J """"• • ? Y• kıp gitmeyin. mkanı yolc k.almam. hiçbir §CY yok. Bu koca stanbu n ad .ıedı"yorlardı. Peart çoıt görmek ıStlyorum. deyince Cdolsndınc:nın eğıı.uıdan men Ne ı.ş ya.par lirs k hakkak a 
- Val hl b:ll Iark:nd'\ d'> ğ tm. fJ lô.f çıkmaz da onun için olur .. > &ye = Gımtelerı:te boyıma yn.?JYorlar. E~er korktuğum basıma ge e en. Veliyi nasıl bulmalı~ hem... bour'u Havai adalarını müdrı 

Yok.sa muayen mı ed ceksin z.. . oevab verm~. ot.umuyor mwmn? dimi öldürü~m. Artık y~şıyamam. Bir kulağını .~e.l_ef.?n.?an ayırm.~ den Birleşik Amerika ku~ 
- Ha:r.r. ne muayenesi"/ Ben senı Ermeni doJ..-tor bıına he.kbten bir _ Ne diye yazıyorlar? •. Müsaade ~dın Ahmed agnbey... mıyan Ahm.ed sozununu kesti. M~ 25,000 olarak tahmin edili)' 

ga~ elere reklMl. vekılı yo~ııc :.zr:? ~ banknot rd.ı. - ReklOm cdyorlar. Bfililn ı-ekllm.. _ Pckı, gel •.. yalnız . acele et- kalem~ y~nıde~ başlı~ord~. .P'?.~s Buradaki tayyare üssı.i de 
İyi.. İnsan aravınc bu ur er er. Bu .ilWı: tic e.ş- ~e.'"Cl~ Jk.lnci 1ar onundur. melisin. fazla beklıyemey'lz. . . Müdirıyetındekı zat ıstenılent .. og. kudrette olarak tesis edilmişi 
Tabi 1. Sl:vf neşrolunaoak.tı - Ya? Av...e ınantosunu kaptda gıydı. Tenmiye muvaffak olmuştu. Muk&. L"ı 1 d bannnbi1en filo - s n de b~~i :ıra :lın buldun 1 mna lkını bakar? Para' ft ·ı oeb'~ Ncnedle oLurur " ,.. b . clı . d. d man n a • 

- Elbette? ..,d .. •-+irdJ.m. İcım"ft h"'• :;-:phe vııu.vcar· = Qn.ı.ata.da Yaldız hanınd.& Şapkasını sokakta aşına g~ır . !emenin şekli bunu 'spnt -~ ıyor u. zer zamanında şu gemılerde 
_ Benun ..... bı'-d""' ikim ,...d .. ıı. unu ,, ..... ._. ..., ..,.. v.. TA. o.l wnu•~~on run? ikiıi de adeta koşuyorlardı. Cadde. Ahmed nıha ·et teşekk.ur ederek kk b "d". 

- wı _. ..,. - Aca.b!ı. bir cüzmU m u:1 mu - ~ıın ...ua~ • 1 b" d "kkA • b" h •. re c ı ı. 
etme.hın mu? yapt.ıraoa.k.lnr? - Am:ı.n unutma. En doğru Jş, en ye ç.ıkınca telefon u ır u an arL ma~İne.yı kapa~ı ".eh' ı_r ummAa no- On saffı hatb gemisi, 

- Nuıl duymadım? TTnnıdan ~-ı... "l'j..... Ne tem:z 00 (.abuk iş. Malunud Saim. dılar beti içınde ımış gl 1 utr'!yen yşe. 2 3 .. "'-· ... ....,, ••...;,y~ ,.. ,....... ge. . kto b d • .. k • tayyare gcmısı. 
- utanbulda 1 v.ar ne gden dedır. Sakın unw+.m.a. cio r ey. - Ayşe &<>rdu: ye do nere : ,...... dd"d t. .. l 
- Başka do~ ad m i:>,lia.m dm mı en ' • ::ır ona. (Arka ı varı - Ne yapacaı-ı~ Ahmed ağa. - Rumelihisarında imişler! De. n~utea 1 • ruvazor er. 

d .}-reelts:n?. Ha.yır, beı o tarzda. dlil,. Doğru <Yaldız> hanın&... t:ıhmud Sn!m Altında! Ley) . . . d"ı. Zahlta burada bir f'Vd., Hasa. n . Bırçok muhrihler, ~a):n ghe 
şünman Senln azeıte d kl!\.m Zavallı ermeni do'!ttor; b:rk.ııç gün ıo ı t 
l&rını g • r•Uyorum.g Qok ~l.~k ~ d~nmı-ga~ OOltlı:miş. D5rt beş - Polis Müdırıyetınde bır ah.. ile arkadaşlarını muhasara etml§· rı .• mayn tara?1a g~kı erı, i 
B :.m Ta labaşınds b!r Emıl!?lt arka.. gU?ı sonra blr haber ıreldl: 4 f ngiliz gemisi Ve baba telefon etmeyi düşünüyonrm. Bu benim tanıdığım ev olacak. Za- hırlcr.Bu ~emıl~r mu emm~ 
daşm mua~yıanesı var. - H~ pzetelır.ri •1IY<mmı. B•. b·r muhrib bahrıldı Veliyi tanımazlar. Kim kime, dum hıta kuvvetleri ile haydudlar ara. faa silahı·ı~du~~ad~T dmu~d 

- Ev·ct. zan il:Andan eser 1Qk! duma ... Fakat bize Ha!and~n ha- snda müsademe o~uyorm~ş ~ay ak taarruz si 1 . yeun ke 1 

- Onun :reld~mlennı OR!te'uo ffll Su cewıbl wırdim: Ber4in 9 ( A. A. ) - Alman her verirlerse, onun aklandıgı yer ıi şeytan hay, galıba gecıktık. Bu adalardak~ ~merl •7
0 31:apacaksm. - Bö.Ylıe aşh!ı: lllcnlar gaze:dere ay tebliği: lngiltere sahilleri açJkla • kqfedilmişse bu yol ile Veliyi de Ahroed bu sözleri söyllyerek Ay_ ye eubay ve erlerınııı aaylaı · = ~1:!ı" olaoak amma?! ::!arl:a ~· ;,ooa.o-. ::;~ · rında Dundec doiwıwıda topyekWı buluruz. Allah vere de aeç kalma. tenin elinden tuttu ve cczahanede~ bul

1
urdu. d l d. ki 

- OnUll ömrilzıde gönnıediii ...... ren . - l "4 bin toni1ltoluk 4 lnsiliz aemi.i sak... fırladı. o kadar hızlı yürüyordu kı ıte bundan o ayl lr d 
mı ben ya.paıım. ~ Ml7UDU oetmıetJ. <>mm .,.._ ile nfalı:aderinde bulunan bir toL ilk rutlaMlarl eczabaneye gir. Ayteyi adeta Mirüklüyor denebilir- na Puiftibı CebelUtta.nkı a ~ 

_ :eeııım ısınım tancllJIAS!D· tlli a&n1&n itjDOi .~ o t*fkl• piclo muluibi batmLn.1ftılr, diler. Ahmed telefonla Poliı Mil. eli. m1ft1r. · 
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mimlet is'edim. Bu mtkldet içinde ha_ 
zlıııe.rerimi, dilıı:r malıia.rımı tôplıyacas:_ 
um; sana get(recett4ll ;~yağının d·b _ 
n-e lrotl'a.caktım. Mill:ıle""' verdi; sonra 
yam ırz olar.ak çağırdı; ıtargı a.ttı: ytl_ 
zilinden yaraladı; yanımda olan u.,..a_ 

Bulmacalarımız 
ğuın kendini rut.arnttdı: onu ö!dıUrdü. 
Hileyi o yap'ı ve b•n oldürm d"m . 
SııÇ OOUlCiıtır. b!!nde yoktm. Be!ı ML 
'kbmdarımın ı.ıığuı1una b"r oüyÖ'< vihL 

Dördüncü devre bulmacalarını doğru hallediı: 
hediye kazanan ok uy uculanmızın isimleri 

yeıt :zıa.pf.ettim; onun adın·l ıtıt.1ıataz::ı 43 - Ü.skudar, fioı'dJncü kız ort. 
ederim. Dle:-sen hemen dÔ'rtel'm. lfük n oı;aı u, sınıf LA, ısı DU1lllU~ Mezıyet 
li!t>ğru d giJd r: z,ra ben gidersem Ye İp.eş. 
men ü&ı~.&I de -elden g der; bu.nca pıı_ 44 - Bu.rsa, Rtı.sı:ıık mahaLlıesf, De_ 
r1t. emek ve can bOş yere haroar.mı.s ğıiımen .soUıic., mmuı.rn. 2, ,şabin Ak_ 

69 - İBta..nbuİ eı1ı:ck !lse;i ecteb,yat 
A, nurnera 4, OıiılllD Dan!Şman. 

70 - Salihli, avukat Hayrı Baca_ 
rancan kw..ı Mı.ı.a72CZ Başarancan. 

bu:lut. ıı Kum denzı ortasına.a. bı.I" çımen, a_ 'yere vurdu ve g&Jeriooen yaşlar aktı! Ne-giiıs ona ağır sö:ıler yaııp ıötıder_ 1o:ırr. .. . · ı 
taç ı>e 6U adas:t vardı; cchenn~.e dtlş_ Bu halı goııeıı sar~ adanıl&rı, .sonra 'Cii. Ebreh.a d!k k:afah olınadı· ıı.şa"'ı Neguıs c.~ab Vet'dı. 45 - .Ac.ntıara, ::11'1'..ı.ye şel\t'll' !a.br-: 71 - Caır~ı, Hüs .. ,·ınağa .m.ınıu_ 
U!fiş btr cennet dattıla.;.'t, f;(>plllğe ka_ I wJk, lı-e:ı> ağladrlar: • dan tuttu: · 15 

- - Dediğin d-o~nıdur: JAk:n t.abulfL ~ anonmı şırA.et.i personel Şetfı 1 J.e;ıi numara 5, Mesih Alt.ı.Dyılchı. 

Birer roman kaunanlar 

l'\nıış bl ln iste · ı tıur ı..n...n.... Hamı ArnD. 72 - &.va.s, Mahkenı~ ~uşıaı numa N r yakut parçası "JJiYd ; or:a - t.ıkam rıZ.. - Ben. secin kulunum! Btı:rad& ta nt' iDüAn yok. . Z ra ben ., .. ,,. ...... ye_ 48 - 1st.ııı.rıbul, Panga.lt.ı, Eşref sa_ ra 23, A. Akveran. 
ecr.an derlerdi. ~i:Ye batırdllar. Neg~ emretti ve a.z lıışım senin içnd.lr. ~ gide - ınJn etfun; senin kanm1 d~kmey-ı w k.aık, omııar,a, 85/'1, t. Daneflof. 73 - Beylerbe;yt, Küp'Uce yolu, nu_ 
Ora.ya tıene erce evvel bir meçhul 1 zama.nd& ~ bin asker b.ezırlaı:ıdı; !hıemen ui olurlar. Buraya bir = Yemen ıtoıprağımı. a.tmıın aya~ı bas_ 47 - İlt&Dbnl. Mıll1 ~t6Zl m:ıra 70, ·Zebra. Aksoy, 

a<ıa.nı. g-e.:m~. darağacına çlvi'enen b.r ı tıunıa.ra Ett>a.t ismin.de pe-hlivan. ya.~ acifl..m "ı: a.~ yol.la; ona "&zileım.l. m&yı bo~la~. BUlDu mn'Iaka yap_ Rifa.t. 74 _ Samsun. Hana, jandarma Ut .. 
~an. 11Allalun ağ U» n<bn bahscL_ 1 l.ı, Ot'!SLI!' faıkat. ~ur~ o~yan ~.ri devredeyım. ve ben de oreya ~leytmf tııal]111n! Kaıder'n!' h!ızır ol! 48 _ Anllcam.. Yenişehir, hiakale bur kamu'6ru., b'nbaş.ı Alı Rıız:ı Al_ 

~. t"rertesı o.nun m ı·asm.a inandır_ t-;.nmandan tay n edil.dl.. gemilere bın_ N~ onıu haklı 'buldu. Yüz bin Etrrehanım. zellfisı dutm3.d~n ~boT- ııolbllt, numa.ra l&, B:l:kur apaı-tımıı.m, pa.n. , 
llllşt.ı, diler, Yem-ene geç.tiler. San'a tlzeraı~ tıerI'e Emıı.b. c-öndWW K.uıvvttr as_ dU; 1ı:'U'Y'vrl ve ceS8Yeti Yı.'fl 'yordu. N" - daire 5, Fıaızıl!!et. Amla..'l. 75 - Keşan, a*eri post:ı, numara 

Ye11n·n t.ra ı ZCnevus bunu d~ ·u: yiirüdıüler. ı ı..-t. kumaz olma.yan· .ı::11mand~ ~ gmll. itlnd2 buhm.duğu .;ıkmn7dllfl Cl- 49 - QanaDtule. At.a.LUN mahe.lleosi, 317, TECınen Namı! Evr~n. 
lu.!ıdı l~'k. beyaz ı rtı.k ı. be_ Ztmevvru; onlara ka.I'Şl. kx:ııfamıyaea_ ram:aıt sahillerine çıittı: Ebrehg. da 86 ka.marmı da kolayını bııldu. Dama_ eski M:alb.keıne sdkak, mmı.:ıra 24, MI_ 76 - ESkir.lılr. cı~mhur~yet okuıu 
Yaı, ~y,., kayış bacakn. wıın mı;.. ~ı.111 anla<lıı Rels'ere dedi kl: 'kerini aldı; onu ka~ıiadı. Haber ;rol- rı1'lıdan kan a1dm:iı: b"r ş'$ ye lı::~d·': rıe Ü!gcrı. ha.öğretmeni e!ile Has:be Şenıturk. 
r~h. k:wrııt ~çttli ordUSUJJUU ~.na - HtoPinlz yurdlıt:ıruru i'dfn.iz.. o_ tadn: - kııpıtdı: ~rn b'r çuval3 Yemen top_ 50 - İ6tetıbu!. K11baf~ errek l~ 77 _ .Aydın, tııhlsıarlar B:ışm.ıd r_ 
~U; bir ::;.amyelı o:du; N.c~.a11 illk-e_ raTa szden dııha. AZ .~:beş &ı'Jloe'rı ı?e- - B'z'm y{iZümU7.dcn bLLnca a.ske:ın rıl!ı dr.Jd., 'Ütı: onlan b 1r mek'tu.'1la 4_Ç, 1~ BIDınd Okan. lüğünd.e muhasebe m"muru V.P.ys Çe_ 
~~e «lr4l; re.:slerool Ciıd!lrdU; hıılxUU Iecektir, orıl•rı ökitırünu.z.I kırıJııı.ası rev-a d<'ğild r. n .. va l>z'm trrıtı"" imf>aratotnna göndeı·dl. 11"1'- 51 - .A!puJru, ilk o1tul, sınıf 3, nu_ vik kızı Gtmgör Çevik. 
~an ıecmı. Ma7~u:m .tı:>anın m.ı::ısL Yüız b!n anahtı\r hazı.rla.dı va HA_ dıgv:unı?ıd'U'; •kend' arn· {\:'! halltdt' tufııd:::ı df'l'lili:vol'd'ıı k;: 'rmıııa 54, M.uzaJJe.r D.!kmerui. 78 - Yeşi]Jcöy, ~zl w~ğı 

na illanıuı14 oıanü.rm b r tGsmı onun ~ kunıandıınma haber gönderdi: ı~. Dci ordunun orf.asıfida sav~ıım; _ Negti6üın yem'ni l>enim yEmln'm.1 b2 - ~l'JÜk, Ye-rı ·~ hir, :ınf'ID'lu.t' n~ra 33, Remzi W.«r eşi HfürJıi.;ye 
a.tdl'tlctan g.~lltr D f:~Lrı uOOdıüler; _ B~n Ncgüsüın köles.y!nt; rruıJım kim kazanırsa Yemen vilayet! Oll.'lı.n ., -· ,- _. , • ..., - • .,. ı tnr'm A..,r,,ı· \evleri; oıına.ra 90212 GU:z.ln tJ:rer. Eker. 
:~d.n Tus ~ınclı b.r re s, • .ıma. ca.rıun on.uoou:-. :Boş yere Yımıen h.aL olsun l bı.muzı kin bur~ya kadaı· yorııtm.ak ve~ s::ı - İ2ıın'r:-. ~dıaJar çarşısı, num.:ıra 79 - D1ya.rı.ba.kır, Aziz;cami mıh.al_ 
..::; ; llallıt>cım-ın Ulaşanı ,yacağı U:ke_ kını .:.'.!'rdı.ırmıım. Ka;t>ıerimln ve haZi_ ~t kA.LVVetli ve coou.r adamdı; t>~ni ö'ldilıırnıer• lı\Zl.m g~•m~.,, 'Rıı ..,;., .. _ 3, Mootafıa. Öztüre. lısısi. Ocak. sdı:sık numara 26. Bl'd a. 
il ~u. zanıevvasın g ı.t jjlnl iJt1re_ ne ermin yi!ıı b!.n aruı.htarı gen;n em.. ke~ıstnıe çok gtivenlyordu; .k.<tbul ett:. d!~ be:rı;m anım Taro~r ; c.n•ı dökcrs·n 54 - ist;.ı;:-.~uı. vaınronağı cııddesl, 80 - Edirne. Maaııf .. ııC!fieosi mıma_ 

0;::e Nl'Cl'an'a ıefdi: yansı yanınJŞ r:ı:ıded!r. Jlstersen sana gel.riım. istersen :lnc..sı ~a ~· Ebre?_ı:a daha ev_ vıe beninı kanımı dökmüş oluMın! Bu Y.a:vuz ~ımanı, n\lllUl.nı. 8. Sedad ra 10, Şaha.b Sengel1i. 
ı n <İncil> i ke>ynuna Jcı;:ıydıL M.az_ bur.ada kalır, Negils adına ben lıi.'ncü_ ve! cıva.roa b.r Q\tkura, gunnd ği bir çuvalida .r;e Yauen toprağı doluıd1:.r; Kuran. 81 - Ni.7W, Noter l.Mr.bi Kemsi. 
~ halka dedi ki: ~ ecı.or·m. ask.eri g'."1em'şti .. ~ıwn v•zıtes· uvaş onu da yere yayarsın; atınla tistüııe 55 - Çaındli&le, &&km pod.a., JD.l'.. 82 - tstAnbut. Talrunı, I..Amart>u 

0 
- S!Z Ylktlan kllııselerl y:wm.ıı.kt.a Erb&t. hemetı ceva.b venımedi; im_ eslMt'll<lıa Erbe.tı oldthmeok.ti. ba.s:arsm; Yemen tcprağm:ı. basılm~ ba:1 ~ Ttma\ıoğlu. caddesi, Granit a.pa.rtımanı Ntrfııuın 
~· ilen OOl.tmfi2ıtt 6ıırr.m; z r.ı Sttb_ parator.a b .d rdi. Gelen me~~ zu_ Erba.t b·r nnzra.!t a.tt.ı; ~m olur. 56 - K.ır'k1al'''4. huı:nsl muhas~ Ural . 

.ra~ırl ı:ev\ as:n Habeş sarayına gonderı m s yiE!inü __ ~ra2adı. Ebreha eHndelı:l ıtar_ N~ te Habeş dağlarından um_ evra.lı: mmıur:u Zekı k.tzı Şa~ Eroğlu. 13 _ Ktit.abYa. tay:ra.ıe aınyı Pa k 
.. ~ k.urt.aran atmı ~!.mdl !nti_ ftmroiunU'Yord.u: Y«nen hükümdım gıyı düşurd.u; atın boynuna dniı:ru man dlmiz1 kıytlartna inmeyi; dıniz 57 - hım:ır, Ka.rsıYBlt·ı ~a~t'S'te "°- deposu, Hal;ct İn!ca.ya. 
:-u1a,.., ~ ı.~ıw-du: B.z.ans im... i ·raz e•mroi; Erbatı karşılııdı~ San'a sank!.ı: çulkura g!zlenen t.Sker dUşen ,-olculutımurı tehlikoelerinc. Yemen 1c-. nıımD•rtı. 37, M. Semcr"'Jnt. 84 - Samsun. 19 ~!aVr.sı mah ile ' 
"' •<>to - ... ıı bi btar ve ....... __.. A, .... · E ......... _ at .. · ...... ....__, 1 58 - f.st.a.nbuJ, Ruın.Pl ll.sacı., Ro. '""-~• "" ...... """'! n·--·r.. 05 A Bevkıı i.4. runun ı>ara.yı.ıuı. ieldı; yanılt .bı_ ~hr'ne getirdi: J w"l n ıınu ~ ...... ~..., • ..,....., '""- .... vuu y-... u. ea/l:larınııı !Drtuklanna .tat.ıanmayı ..,...... ...... ~.... ..,.._ .. -
~ato ona Sundu; fe.lik.etı anı.a.ttt. !nıpa_ he!' ıJehrin b~iDe b tıı.b oo~ıı mek'ulı_ öldürdü. Aakerı de kITıJdı "":~" datıldı. liitemlyurdu. Hattd kı7.gınlıltla ett"ğl b~'J.ıej :a:,a·~~ı%:· ııncmunı Yüngill. 

k."" r ~hşetıe i.11k11<lı; haç çıkardı ve tar vt"'<l': E'.>reha ge.ne Yemende hilkiim sünne_ yem.nden dolıcyı p'.şmıınlık du;{m' r..a llkmet 85 - istmıbııl, T€l;>tbaşı cn<idesl, 
.. ,n:ıun ti 1-~ ı 1.er· te 'ba!?J.a.d'ı. Hamdi klzı H ~. ..... ... ı.wmı olMlkak numara 8 Ymu! Ke 1.tl:zd;u. a ·rıectı. Yaşlı ~öıılerle m:.S.."lf.h t _ Oral.ara. a~e- ıônder; ..... ~ ı ve .. . . . . ba..,ıamustı. Ebrehan.ı.n tek1Jınl ahnca 

60 
_ Atltkaro, Ceıbrd. Fıı·ı,aı-yn mıı_ JJ'>'' ' -

ı .ku.nı , Yl.lrnruk!arı st':nlımış, dışlerl sı_ hazlııte-ier mi ter;· ı!ll al! N~iin h.ddetı son dcrecey1 bul_ ylW;fu>.Jdo ~en~ ibir güıl.iJırruo;en:ıc, gözle_ ha.U~ Yantıı1< so'rnJt, nmnam 2, N. mal Erdeniz. 
z·'S'f:t ış., hlltün vtlcudu geritm.ış b r vA~ t Ded' Er'baJ bunu yap ı ve ~ kt_ ml!l"ıu, altın tahtıın. öntlınoti tıe:lmieley.p rirudıe d~nn b'r ferahhlct bel rdi. D~ Toı:ıgur. • 86 - .Anlkara. Yea:ı. şeh r, l~ca.tepc, 

-- te e~e ınırıidandı: f s.:m d • an Ha.be$ n~-<tri<.'r.nın kUV'V«- clu.o."UY'O;du :.e !emınler. ed.ı~Tdu: . rusu Ebreha prık a'ı<ııTiı bir adamdı: rıı - An9'am. Yl'Tliş"'Mr Snğhk 1'11>- Kızılır.rruı!k caddfo •• st Gtıı;fd scr.mk mı_ 
<1"" Ne o~aYdı, Zünew·as yurduna l.<!'l'i ,kalıruldı; h€'J'l6 o ilıi:o!.d.ü: E?~at f -: .. A~lah uzerıne~ İs:ı .. İ.İ~"rlnf', buy~ b::n>le b r adaml~ u~.ıışmak rio~u oL 1'"* Qıkn1ıi1 8()&rtımıını. :nı.ımı&m l mana 6• özca.n Aker. W 
0~<icn onc:e sen bana u'a~s3yd1n! I;;ıçtı; gem.iye blnıdi ve II:ı.b~., ü:.kes~e ve k~i}k bıııçl.ıtr üzer~ ıı.n<i. cılam ki .macı,ı:ğı g:b' tehl kel de ı:,ayıltıbıl rdi . Kib.ım Kiıp. dff:J. ~~:-i"atıe:; ~:m:~::: 
~ ~ Paraıu atfıım O'idu!lunıı gös_ ~..dU; Yeınaı htiki]rrl.darııı.:n y~ptık~ Eb!' lha den.ilen ~aukor Liln\ll ka.trın.ı :Ntirüs sanki Uman.a.n de:ı'zinin dal_ 62 _ 1'<:+.ar~. Be"J'P'"beyl Küplüce 
v tlinı. Ney eyinı k artılı: Yemene ıarını :tiegtiıs'e anLattJ. N glis yer.nden :iökm~l«l't'. Y m o topra~ın.a ve hal. ! ıaıarı a.raımıd& çırpmır'kerı koe&~" n raddt'Si Filiz. ğa~s - Kes'kin sı!ma milc.adel ıne_ 
t~.ır; Yaxı.en Lse b Zv Çt>ı: ooak- • fırl_adl ve b'.l sefer ayağmı do. ~re ar.:mın ayağ1.a11 basmadıkça otu.r_ t br .sal yaık.a.lamıştı; he~n onıa • ya_ 63 - h'l:.anbul, A.k.saray Mı.oradpa_ mtıru Al! Yı.Jmaız, • 
~ <ienlzctıen Y<>l yoktm, karadan ise V'IJ""l(!u; ytlız b·n acık5 bazırla.nmasmı m.a: ~b o!mııw.n ı . ! pı.şl.l; tiDbilne çıdtt1 ve te:aıır rıı.ha ına fa mahallesi, Sdai eft!n.dll sokak nu... 89 - Sivas. ça.y yurd maha.ilesi uu 
~aıa eüctüı:. Lılkin üziLme; Hab .. ş il1l- 'söyle&i; kumanda!>ın.ı r;ds. k.uVV tll ve Hi:mm &1ker top~ını ~ı~ ltaV'Uştu. mara 17 M. Ali Kaygan. ~ra 23, Raımı Çel!kel. 
b f.aru bizm c!ın kiardeŞ.mızdn-: Ha-\ cesur olm3.Yan !:ıkat kurnaz <ı?an Eb_ hem eli! bu ~r 1:>elıki dort. beş yüz bın 64 - AnadDltıh EArı, 34 UncU tik::>. go - Ba.ndırnı.a., 11.ııııaı~ye IDJl.bal!rsi 
~~ ha?kı hırlstıyan<lır· Yemen d ni t rrl:ııaya verdt. k'..s'. olac.ı.:.utlL ~~ kul mı:u:f 5-A da. 279 Sevim Yabrr. 8 evler soıluığı, n.ıııınar.a 20, Necmiye 
tıı, ti.~il de :Ya.ık.w.dır: ona b"r m.ek: ZQ.neYV.a.s lraçtı; atını denfıoıı- sürdtt; Ebreha bUllU duYdU; tıelil$3 dtışttt~ Kurban b:ıyramtnda, Kınlayla. C_,_ 65 - İstanbul. Fa.t.ih Ni.$3!lca mı_ Ayken. 
;-Oltıııa '-a.lı:n., &O.na yo;dış versin. d.n dl.ltıtü \'e bJğultiu. Ha.beş! !er Yemenli_ eürldi:. ~i.eıı;Ueli:n ordtıwna &al.b pl~~- cak F.ııirceme Karamun:a. ve Türk nı.sr.a 15• ~~ Ansı.. 91 _ Tepelbal~. Me.srutıyet cadd~si 
t:dra:n &av kıbın. hıı1stiy .n!ann iD.. ıerı cöyle t:tııçtan g'€Çirdiler k, her şe_ I ğini h!ç tim:d etm Y~ Bunun. ~n ! •illi ba....aeılığma yardım etmekle vic.. 66 - Lla2)ğ lise&! smı! 5..A nuıın.ara nu:nıım 155 Halid Mu.ı;?1m . 

.,.._U'\!ı ıı.1sını .... ,....,.., insan k.anı ll"l'It&'t ı bl aldı!• aşağıdan tuttu. B.r meidıub yatlldı, - dan haazmm Mr çc.şid:n~ ennls bu.. 139 Ba.lAhatıtin Kil!tA!ıkba~. . ""''d &1 
• 16 -·· ,,....""" . hil dl '·i. • . K b b d .. _ı 6'1 - Zongulda!lt. Yrucamı elvan. 92 - :eaI*adr • .o\na r rtala.-: _.., 
~ -.....,.., da gitti· yanık :hı<:ili Ne Ebreba oraya yerl"ştı; on sene - ,,.. . lan.aeagız. Vatanda.'! ur an e rruı Soy l ntımaı'~ 86 Zinnur E.."l,g"n. 
tlıf!6o1 ciıı.Une llOTdu; telaket.i an:ıa·ıı- lki.!.ıı:n sü:rd:ü; Negtis'e hf,çblr şey «()n_ - Ben senJn lroluaaml N.: yap~ ı veya derisini Bava. Kurumuna hediye f~ra.!~ = K a P. ı.ık N&kk.a.ı 93 _ Bursa., Ülkü cad<leel, Ha.mam 
~hll vercl:I. ' deıımlyordu. Dediler ki: sa een.ıı ieiDılir. ErbM. r.a b.r kulundu, et! --~ ll'1Dlo8l'a 48 :a. TUzll.n_ sokağı numıana 4 Sa.n•n:ı MuUıı.s. 

-::-~ ok .... d... t :..ı-· • o...., ba.nıe. ıka:rfı yolladı.n.. .Pemn.aon başmıın 1 - - .- .-. .-. - -. - - .-. - ~ ~· ' ' A , -·> -u, IXı,~>....":" "'in! t.ı.ıtamadı; altın ta_ - Ebreh& san.ıı. Jsyan e m'-9.ır • ••- .. enıiialııden bA" 14 ~w.n4F...-..r..-....~ alp. ' r;oas y-

'"'l>eVhıer işlemeli a.ıt.ın eopamm da. v.alil.i:k değil, sulta.nlık yapıyor. Ustü.n:<fe. Fakd lk: 



4/2 Sayfa 

~ izm~d! b~ ~~ak 
• çoXtu, 7 kışı USU 
lzmirde şehir pazarlarındaki na11ıa~~:~ın ı.a- lzmi,. !~!:!.~nd~•m.,.111 seyircilerin heyecanı 

f j' at 1 ar b •. r b ı rı' ne uy m] yor rutulmm'"_':ınaa veb--~!~ıçylanor duıl.- Y.a~ınınd~ yabna~. m~~al zdal:ırdan hL Faka.t; Hergelecl.n.:n gözler1 yağ ile 
.... "'§""• rının saçaiP ugun og e en sonra dolmu.şt.u. Acı..ı&ca.k i b d iild Zey 

bntr, <HUINl!d> _ U2JUD zamemian_ çökmüf, ikisi ağır olmak üzere ye- tın,yaiı da b.ı' pa.ı"Qa. k~ıl oıc.uıı..ın~ 
beri .tehir b&tkınm ve civarda.iti köy_ di ld~i saçak altında kalarak yara. yaduyordu. 

lzm"r (Huausf} - Pazar yerle..' Güzıelyal pazarındaki ıat11lar lWein aatlıtmı tebdld eden H&lkapı_ lanmı,ur. Yaralıların be:i kadındır. Yın;uf, Hergelec.y h t ben: 
rinin halkın i•tifadesini daha ziya- ,<>ytle geçmiftir: Koyıun eti 60 _ 70 nar bat.aklıtmın turuı.u.lm&M içın ka_ Saçak. yaimurlardan çökmüttür. - Palıliva.ıı, tröz.er.nı sJ... Fulaca 
de mucıb bir tekle ircaı için 7apı. kurut. eadeyaiı 1 75 _ 160 kurut. rar &lmm)ftır. Belecılye tıeı!sı Reşad doldu ... Sonra. da. :10.g koLU yuıyor .. 
lan ç.Jıfl'llA]ar bir bayii ilerlerniıtiT. balık ç.lp\D'a 80 kurut. kefal 40 ku- Leblıd:ıicl<>Aılu. ı:nUıend.alerl~ beraber Ef:c.ri müsaade edeı n b n de sıle. 

Bu hafta ,dvimizin muhtelif yerlnıı, aardelya 30 kurut. çalı fasulm::e == r:e"::enıu~~ııt bir 3 amele toprak y~~·; üu peh.,van brbl!'lerindm mu_ lelAcayiıb blr 'V'81lJlyet a1auf bil' 
lerinde me~ud pazar ye.rlerinde ye 20 kul'Uf, barbunya faaulye 18 a.hayı ~.,,..ta ve mQtemad'iytm su.de &l&rak gonUl aızulsr.le ;ıöı:: ,_ bı bEklG"Qrdu. o kadar hıe911!ıcal~ 
satı}an bütün maddelere etıket ko-, kurut. ehna 15 - 40 kurut. teneke sııhhati ıtehdld eUm*t«ilr. it d kal ar,., k o·· du·· nı silmetk ıÇın hakmı heyet nln bulun aoğulclaml.ı idi ki• sa.ııki ·---
ulmuı ve aat:ıtJar bu aurette daha pe)'Dİrİ 75 lruruıtaıı aablaı11tır. Yapılan ~rde ilk ıf olarak ba. a ın a (.. duğu yere g tt.iler... • yen o, deji1di. • 

düru.t bir tekilde yapılmı,tar. Görülüyor ki muhtelif pazarlar- tlıılt1* aahuınuı daha W1 olarak M~yö Pser eeylrı;;lere, iki Türk Yueu!; haanlllılD vazb'etlnl 
Ancak f.trefpafll ve Tepecik pa. daki eat}flarda t>azı farklar vardır. ttd>~ le tatımlW kararlaftırılbııştır. İzmir, 9 (Husıai) - Ödemiıin pehlivanılnın b rbirl!rlndoo mu.&:wie ta ~ Kl1Dde;i ... .ııırı 

zarlarında satılan bütün maddeler. Bilıuaa Güzelyabdaki pazarda İatimllık mumıe181 bbW'W!!ı ta"'::na Köseler köyünde 4 metre derinli - alııp gözlerln1 a lmete karar verdilı:1erl_ dun.ıyordu. 
de di~er pazarda.kine. nitbetle ucuz.. mallar diX.er pazar yerlerindekin. ~~~~ ~, ... ~-~!.. nYaap·•---.: iindeki bir au yolonun tamirinde n4 izah etti. Hlt!'r'leleci; bıı&ra bsl yonhl. 

• ,.. u.u- - _._...... ~ 3 l L .. k. · ı Frarww;lar, ™lerin menSce bıKe _ Yusut ti1J1ıd"'11 q,ırm11 oı.Fcll. hık a-örülmüftlir. Bu ık.i ~r ye. den d~a pabalw:lır. MHela bu ~8: hamlelerte bu ..,.Jematn it1n bııtanla. çahtan ame e toptaa. ço meaı e keUer'..ne hayran kalmı.şlarch. ~. topUk teııme "'9h114 
rinde aatctlar daha ha.raretlı olmak.. zar yorınde Mr kasab koyun etını ~ ~ addecU!mektedlr. F'8l:a toprak altında kahıuılardır. Kur • Yusuf· Fili.beli Kara Ahmedin ya_ Jıamıel!t OIYUllile h&mun.ı rea.lk 
tadır. 7S kuruttan aattıjı halde diieri 70 bu ~m .illi ı..mıaıt ,çln hükO tannak için çalı§malar 19 aaat sür- nma g~m şU F'Jtbelı ceb nden koca oeıtU. 

Tepecik pazar yerindeki 'ba:ıı:ı aa.. lru~ tatmlfltr. Gene bu pazar mel.in de .,.m1111~ lbımdlr. ~rd';! mÜf. neticede her üç amelenin ce. yazına mendlini çıkanp Yu~'un yQ_ 'Koca Yusuf: Bft'lelıecCıta c 
Utlar ••nlard•r: Koyun eti 60 ku. yerınde lapanak 20 lwru§lan aal'IL ~ ndıedilmi'ftlr n - sedi çık.arı?mııtıw. zUnU gÖ'ZÜDU temizledi. keli oyunl&ra k&rş.ı mukabil tıe 

y-· 12 S H b.. m.fim1rftD ~rr Kara Ahmed de ustasının l!özlennl keli ayunl&ra DI'll mukabil w 
ruf, aıiız eti 4S kurut, pa.talea v • rnl~JT. albuki wça~ı. içindeki ae HaltllPmıa.r ~lıtı. ortadan kakh G slld • b:raz da yağlaıı.nı t.a21eldller... keli oyun1an oldulunu bMdlli . 

uruf, Jihna } 0 - 12 kurut. aogan Zecllerde ltpanaşn kı\osu 13 - 15 rüınaı1tJıa bir ııatıık "1ll"U1 vücuda JC. par ti rupu QUı~ tıekra.r başlamıştı. Dört bu _ mımn a.ldltl calımdan k.Ull:UJllilll! 
7,5 .8,5 kunıt. kestane 10.13ıkuruttur. thOn"ola.cal'ıttT. çuk &a&t.i bula.n gUreşteıı sonra: hel' Künde ellode; jkjde binle 

un.111. faaulye 22 kurut. Urfa yait Bu fiat fark.ınıa. önlenmesi te • d } d iki pehlLvan ela d'pdlrı id1 n* h&smmın ellerini uıt.CJıanı~ 
110 kuruı. min edilecektir. Si1ifkede bir köy1D kadm ün top an ı İki .ıe yakındır b.rb1r1er1n aııa •- t.opuklaıındıaıı UZ11klaştll1Dlb 

Jamıya.n pehlvanlar hücum Uze!"'.ne hU_ yordu. 

B·ır ko··y halkından Bir köylu arkadaşını b"~ .. ~. !da.,-~.~c: u!ı!'!~r~ ~ara 9 (A.A) - c. H. -~· cu;ıu:;;~ıy:ı~U1>ın.dl. Tam. hatcnL tı;a:m::eı~Y= 
.._, - ... ..,. rn Meclıa grupu umumt hey!tl bu~~ nm U2ıerille geUıtcen, b!ç mine getire. yetini muha.faza ediyor, ıw-nma 

3 5 k• • k d k 12 • d ~ ~ MMmed Ayna adında 9 /12/ 1941 aaal 15 de reıs vekılı rek meşhur ıöiü& ça.ııraıını Herae]ecı_ dE:Yı a.şumaJt iC1n fırsat 
iŞi U urma yerın en b~~-}~~~~.._\,ı:~ 

0
:= :~ Trahzon meb'uau Hasan Sak.anın ye taktı. Za\1allı Yusuf: bu derece 

ld k d d 
., .... -- ...._ reisliğinde toplandı. Herceleci: Yl.l!Ufun bu çaı>nııtmıln ~bir basım~ ne 

Uz ere iken kurları ı yarahyara öl Ur U bir~ b::m'1~ r;;;....;.t,nm~ ee1aenin açı~a.ını mü.~~kib ~ :. 0:::u :;~c::,ıı~~ :!: :_Mdrcti~~erı ......, 
__ -u g~en toplanuya aıd zlLhıt hulun - tıedıl 1ı9e de Yusuf; çangeılllyerek bu. Bu beJıi gön!nlıer', ecnebAlr blf 

Kandıra, (H'U81111) - ~. - Kı.mcahamam (Hususi) - A Kocaeli • l.tanbal giiref •I okunarak kabul edildi ve ruzna. mııııı önUM dilşürdU: 1ici &a.at ııonm; ~ Nl.ıanwmıM.rdı. 
ın Delihuanlar köyünde cabılJik karaya bağlı Örencik. köyü ile K lrarnfClfrrlGft mede müzakere edilecek bir mad- Hergel«i el'f..a diLemilşıQ. B&lta. mı ne Herselec.: aa.nnad& betlf1vl'dU. 

yüzünden acıklı bir b.adiee oldu. Bu zılc~ aruıb. ndak.i yo~dla ku. • 1'ımlt <HUllOSI> - Warıbııl ~ de olmaclıiuıdan içtimaa aon ve • olacakt~ eltt.ıa. epeyce manevra.lar' cEie etm1l'ordu. Bundan_:... 
öyde kuduz bir köpek_ otlamakta ~ar yuz en ır cinayet 11 enmıt- t.a.k1mı 'ıs imdcAnunda Kocaeli rftreı rlldl. 0~ YUBUf eaıd.ı gibi dt'itıld. Can1ı :~tli.e ~~--;;ima 

olan 1 S kadar manda ve llirr• ı.aır. • _ . . tAk1lllı De t.arısı1Mmaıt tbıere 9f'hr1ml. ~ ne!esl1 ldL Hasmını a1ta alır al • zmıdı 
ı.ı la ha nlar kudurma Koyden Gazı oğlu ıle Ahmed 1le .,e~. Litvinof Ruzvelte maıı, temanede fllAn beklemeden 681'- ~ Yusuf: Heıııelecl1i o,ıe 

)fl'lr. rı n yva ,.-b:..r b oilu Mdımed Kızılcahamamdaki rna..vı tMtı. Çwram kadar meehur o_ ve amıa ile Jell~ 
alimetleri sa·~~~ ~07ı ... « u - panayire davar almıya gdirlerken uğday, be, yarım da no~ud vere- itimadnamesini verdi :an kündeslni atmttu. ttste de ne olur ne olmu ..... 

(sıplar dehrdı, ıflah olmaz. h- Akdoğan köyünde oturmıılar. ağaç.. vim. demi~ir. Fakat Gazı oğlu bu Hergeleci. aeııısi& &adasıs d~u. p-ecsıa. Tekrar e*i 
lim) mantıla ile bıçağa sarılıp tan zar yapmı.lar ve kumar oyna teklifi 'IDabul etmemi,, ıualarında Vaıington., 9 (A.A.) - SoV:et- 'A.kin; durn}lan. ve.z';:ve,t.i :;~1 :· :ıa ' 

keamitler ve etlerini de afiyetle ye- mıya ba.,JamıılardIT. Bu kumar llL '1ddetli bir ağız kavgası bP~la Jer Birliğinin Vaşington elçisi Lit- Her halde bu aWtOnet;n ın a r &ı.nna.J'l tıoGllltı. Um&llıll'J'9 
· ılerdir. Bunden aonTa it anla,ıl - baha kadar devam etmlıtir. Neti t,,., Nit\ayet her iki taraf ta yatışir vinof, M. Ruzvelt' e itimııdnamesini r~ı:..r~~~e.JeÇyl lkt.incte ile kedi Mpbadı anla.sı!G"OrdU. HaJFID!D1 

mış. kazamız hük€Unet tabibi Ziya de Meiımed 40 lira kadar kaybet- ~ibi olduğu bi-r •ra<la Gazloğlu vol takdim etmiş ve kendiaile barb va. c:ter1 ~'9 aaılır clbl aatı. Çev~ kılpam ~~ mablda 
Atıi derhal köye kotarak kudur - mittir. Bunun üzerine iki köylü pıı.. lcenarına çekilip bir ,eyle meşgul ziyetinin heyeti umumiyeıi hakkın- yen~t&. ~~ cihetle; 

0 
dı& 

muı b.ayvanlarlJl etlerini yiyenleri, nayI.ra yeti§melr. tlzere tekrar yola ohnağa baılamlf. bunu bir fırsat bL da görüfll\Üttür. Seyi'rcdler bu hal Wşı.sm<b. el çır_ Gc\Jr'tbllNlına dıüemem* iClD 
temas edenleri, ı.rılanlatı ve hatıl çıkmı~lardır. Yolda \1eluned, Gazi len Mebmed bıçaiını tekerek arkıı- .................................................... prp bait'IŞlY'OrlardL aıım.ıotı. 
dokunanlar1 lzmit Memleket bu - oiluna valvannlf: dapıa aaldırmış, 12 yeı-indeıı hı - Son Pa.ta Matbaaal: Reşad :eeı:vm. kon«!& 

1 
~l&rmm tki pehtmmdan biri kw._1)811 .. 

ta ine a&ndermittir Bunların tu. - Senin 'benden kazandığın PL çaklıyarak ôldürmn,tnr. Katil bun. . ~ ~~~e: ~Pi ttmk.. mat iıSUyor, djpri vermemete 
t n~ tam 35 kiıidlT Daha da oldu_ ralarl ben elden faizle ald11n. Geri dan 80n.r& Kızılcahamam jandar - Neerlrat IHdlrll: Hüae)'ln Ral1P J:meç lla.rına va.r:ıyord'U. ~ 
;; ııanılmaktadı... • Vf"" dr- bf"n tııma kövde beıJ V&Tltn masına giderek teslim olmu•tUT. un1Bt: A. Ekrem tJ~OtL Hel'kee, ba, oldu. ha., olacalt dıl19 



SON POSTA Sayfa S 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Baber~.eri 
Alman ve Ege mıntakası tntnn 1 Çörçilin yeni 

So et n· · k beyanatı 
--"" piyasası ırınci annnnn .. ....:~·.:.::~··nam. 

tebliğleri • • 1 lan bUıeln:ı* llUMtUe lı:ıabul eWmı1ş_ 
Berlın, 9 (A.A.) - Alman.,. 12 ıncı unun açı IJOr a•.s=. ~:=:r-~ Uzakşark harbi ~ıo.sa1cson ilf'mlncle Uzakşark 

ihUIAiuun do urduta sürpriz JJ:uicbı. 

in1'1Wl"ll"~rı .. umumi kararıahı bıldiriyor: ~ BQırUk Britanyanm UaılQı&rk'_ 
karŞISlnda de bu harbe kan;ı Ru nın a atı 

T'aalyet miana.Sf'be ile blr kararı.,zııtm 
Rusya ve AJmanya meveud oıacatı ı1a sezıımekkdlr Bil. 

ogu cephesinde mevzıi h.ıTekit ta ~ huır1*lan sltredıeret em 
ınuştur. Ankara, 9 <ı!"lmaai) - Ece ~in- Mü.t~hail menfaatini ~orumak cümle •ıe demfıtt!.r: -

c..___ bll:ü.--t takuı tütün plyasulnm 12 Birın - malt.adile randmıaD ve kahte fark- B Lı"I ·1 t-L}i'- l rin ha ...vyyel le ..... 1 __ ::.., b"ldirilmekt.e 1arı .• _..,~_.ı tul aJVe& , yen en ır.e e va • 
Moe1t eikln~da açı--. •. 1 • - • • eo~e ~ arak mabtelif metini azımsamamak liı.zumundan 

ı_ovl .. ~· 9 (AA.) - Sovyet dir. Tıcaret Vek&letı Zıraat Ban - ı.atıhaal merkezlertnde aagart mü _ b ı__ d k d ·
1 

t"ı ı_·1 • 
e teoıgı· .. _L• _ __ı 1 O-n-ı · ba f la da ~--L ' _.:ııı k. anae ere emı r & • 

nun Uk dı>lill Ruı<Yanın yeni harbe 

A merlkuun iki medlslnden birisi\ ~tirüinlm oıoma.Uk o1mayacat10ın 
Japonya.ya harb ilan ediimrsini soylcruDNldir, bununb beraber fimla 

iiwtakla, d~ri iM &ek mulıa.ıf reyle edili.vor ki Rusya bir uçler JtUfaluna 
kabul eW. rl~yt' nazı olaeak. bu hareket bir rr. 

6 İl'-k · k.aaı.mn ıttınuı.l ve yeru nuuel' flT- yaa ıat n nı.ult ııscı ece tir. M h JtL k l b" k " 
h il inunda kıt'alarıınız. bütün keti valltaeile müdahale mib.7aas1 Marmara ve Karadenizde tütün u a ıı:a ~ •ı;ı ır fey var . 1' 

P elerde dUfDl.. anla çarpıımıtlar • L · · ı__~_ı_L._ l 1 L ··b t'-- T·· L L" ·~-.:ı ş· L . bu herkeaın zihnıııde yer etmelı -r C. yapma& lÇlJI ~l"llıuar n yapmaııı... mu ayaa - ur& ımıu:ıo ıu.eu . .. . • R d w 

~rb cepheainın mutcaddid k7 tadır. Zarwet aöriildUği takdirde yanında Yerli Ürünler Şirketinin de dır. Cuve~~ı~ımız ve usyaya og-
lerınde birlıklerimiz. mukabıl bu müdahale möbayaUl-Dı• hacmi müdahale mübayaaa yapacağı biJ_ ru yol d~ı,tıren l~lzemede.n bl~ -

•rruza geçerek Almanlara İn1&n ._1 ., ___ Lk- dı·_aL__ __ w._.ı.: zılarını, bızzat te i.fı elmeml.z a -
1 • ' aeatyııetl.ıeccı&•11· noae&~ır. eld"" " h-LL • B"t 

Amerika &iv ltlr buluna ..,. .. kanı harbiye anla.ı,"Jlla 1111 dotıır<lcak, 
:kalnuş olduta içla eacn fllcn batla. ondan sonra da ıa.ra h..ırbe ıeJecekUr, 
_.. olan bir muharebe kar. bu muhakeme kararsızlığı oldutu &ibi 
Şl8IDda INıeka ıilrliı lııir karar vermesi blru dJI fÜpheyi &"Ü rlr, her ne o. 
eJbeUe Jaaııra selemndi mlimkun ola_ tursa olsun şimdiki halde Rus;>aJIJll 
mudi. ' bu meııele münasebe'ile ,sr.s ~ıkanhtı 

rna zeıneee ağır 1ayiııt verdir • zım a ısı mu aıı.ll&ıtW. ze ge - Avrupa harbinde olchıtu cibi t:z.ak. 

ı~le~:ket·1:,::Jllt::~~~~~;i:r:r~-- Orta Anado loda ve Egede t::~e~:i~~·:ıtr~~ g:~=k 7~ ~E~::~~:a~; 
! iıkkanunda 44 Alman tAyya. • ta.r ~rfınd~, hır dereceye ~dar iten pıla.eakt.ır. Bocün ~in vazife bİfbir 

Nlll-::.lbt lahrıb edılmı,tır. Biz 11 tay- ~ımız }em~ etİek ·te~~:.~n~e bu.. şeyi düşfinmlyerek h:&t i ba:ıı bata.. 

:: :~~::1t~~1c~ ~v!::t!r·~~~rS~r~ mu"th.IŞ Sog· U"lar hu·· kU .. m su·· ru· JOr ,;Tı;~~~.n;~~ ~:~:zdü~:~n~:~~ ::_nn ar:::::~y:~:~~:=m:ön:::::::n;~_ bı 5 defııl, 1 I Alm.ıın tayyaresi 1 >;ık sanayıını bır kere h~reute. g~ tibı mUle&hı elblrli11 ile muharebeyi 
tliriilrnü t"" tırecek oluraak, artık.. kıf ııyetaızlık Şf'refli bir neticeye siltilmıİJe çalıı. 
Kar d t .u~ . 1 · · ... A w• d" :_.:ı_ 3 _ _ı '-- .ı_ kabuayacakbr. Fak.at. seleeek bir. mumdan İı11U'W'Üfr. 

a enızoekı tayyare eıınıız, "' İzmir. 9 (HU9Usi) - Orta - gır ır trenUMM: .~onen QODl'OUf k rf 0 d ld l 1 ic b Ba nolda biyle 00nakla beraber A_ 
tonluk bır diı~ ... n nakliye ge.. nadoluda ve C"-ede müd•iı a.nD.ık • tur. Bunlar Deniz. hutahaneainde edaç ayb'zabınl ~: bol uru mıaı hta ıtni b v-·- """ -·- . en Jr Of uıı; u unına• mu e.. merikadan selm tel....ı babel"Jeri "8 

Mo atırmıtlardır. . .• lar ve kar hüküm Mimıektecl1r. Ka.. tedavı .:ltma alıamlf)ardı~. .Bu meldir. Mühimmat fabrıkalarında - memlseı& lllllaml ef'Unrun Japen baa.. 
t ı_l~~va 9 (A.A.) - Sovyet og ırakuyu ile Afyon aruında karın a.kfam bava yajmura çevtımılı. ki bütün i-ilerin barb Mnayii fab- lnnmı rıtmlak Ye 9Jkıntı vettn bir 
eo lgı · · · bulm E u 'll'Y • rirpnz sfbl karşılamış oWotuna 5ÖY. 

8 İlklt: . l . · lca}•nhiı 75 aanüml uftur. - r. rikalannda çalıtanlann hepsfnın ltb'orlar, ft bana aebel) olarak ta hB. 
tün e anun gec~ı kuvvet erınıız • tehlikenin büyüklüj{i ile ve dava. ki~ buanınm •mllllli elU.ra Japon. 

ephelerd.e dupnanla çarpıt- Japon tebıı·ği 1 lngiliz tebıı•gv ı· mlZlll azemetile mütenaaıb, fazla J'&J'l bttkln, ydnlmaya namsıed. flirillt 
~Uer lcldar bir pyret •rfetmeleri bıJha.. eL Wr devlet teklinde tanı&.mq oldutana 

aııll"llll<111u ... a ~ kaabayı seri a 1 .... , CllM&•nfı 1 bael sutada• temdir. Bu, ezcümle tanklar ve her cWeriyorlar. TeJpafiartJoı ltahsl ıe. 
• <A.A.> - Tass &.,......-. ı Bas tarafı 1 bıel nyf ... ) el · · i d va.. oen ba aörpriııia .-e~ten 117.._.. 

Yaya atfen Ha.Rotun tar1tmda. tiki tuwa Uakırin1n ~ es_ iter ~karmaia baılanwtludır. ~y~ evv tayya~eıer ıç nd e b"" oldduna kabul ı!dehillrfa, 'lira Ame. 
et lc:ıt'&Jannm mukabil taarruza wında 20 Amerit&D ta.narMi cWttl- K.ıt'at&ıtme derhal 1ı1teı açınlf tıddır. Har~~ ıi~dı, bu ka ar u - lika buuunın ita bnaa&i müdafaa "-
~ 20 den fazla uaa~l istlrdad rWmilıl ve 71 tan~re Jeıde WU-11> ._ ve bilihare karada, h&Malen Kata- yük •balar uzerıne yapıl~ılı fu an.. mekte olclatanu ta.tere cueteledn4e 
-..:nnı ~k.tedir. dilm!ftir. 5 Japon t&na1'89i nobaD- bahru tayyue meydanı yak.ininde. da, tayyare, her zamankınden da- 'birııek clefalar sirmn,, haili ıat.ııAtı 

1 ' dır. ciddi çaıpı,malar inkitaf etmİftİr. ita lüzumlu olacaktır. ile etiianlanauaa ıreeinnl41 olclıılamam 
Wııl!flll manya Ame .. ı·kaya Gece. mtıhlm a&erf bedeller ve ha~ Bu k.arııık ve mü.tkül mü.ademe_ Harb ateıinde ~~lan millet : pek 171 ha&arb7onn, tlmai Amerika 

' • va umumi ~ı\blan ömertne )'en ler esnasında, meşhur biTkaç Hınd. ler aru1 büyük ıttıfakın unıumı ctlmhvreiıılnln Japenyayı Mihverden 

rb o a d lı •J\ b.amnJ.ar y~~~r. lmı>&ratorlUıC U. Ji birlik yararlık göı~emtİftİI. ka)'DaJdar1na muntaz.am. ~lr yard~m :r:a :!~be~U..:m~= 
1. n e ece~ mı ( : u!rıAh•. teblif ed17or: Müteakiben, onlarca mil daha da bulun~mızı tMıın ıçın, ':llerın- barreWnln de t.a u.naatt. birlik oı. 

M Bat t:ırar ı ı• u vrada) Jt.poll ~tt·..ıan. .,tmdı sneapur ~- eenubda. on kadar ticaret eemlsi den ıelenı yapmalarını, f~brıkalar. dUana. hem •e 1MI kuaaattn ııamtını 
tıa~uat toplantısında, sözcü de.. reiı!ne hUıcum etmekte. Japon bav& daha gözükmüıtur. lngiliz han kuv da ça)ıpn herkeateo beklıyorum. bıdandatana hlllı:metmett nıümkündur. 

r ~l · kU\'l'etlerı ııe Malegyanm hava Üıt!le_ vetlerine mensub bomba tanarele.. Ballan tomdr ki Japoa badtıaı 1ıd' 

yoktur, .Japonya ile bllakl B.usy~ llc 
aralarında &lo.Uuk nıunast=beticiın de. 
'aın ettiğini ı;oylemeUeCiir. Buna ma.. 
k.ab 1 Japonya Mihver dcvleüerın ı A. 
merikaya ha.rb açmalarının bddcncll,. 
tini resmi sözcıisii vasıl:ıaile ilin ctmit 
ise de bu b:ıhlste de MihTer devlet.le. 
rinden beniia bir ııes çıluııamıştır. 

R~aıım Japon;ra.)s harb a"JllUI 
~lo.Saben ilemlnln lıdalndedır, IJ. 
zakşarlı.taıd Rus denlzallıla.rından ı.. 

tifacle edilmesi lmt&ıaım vp, Japon 
bulusuu elWltir. lıu nolda mll.bal<k&k, 
.Japon ımenfaa.Uııln de eter elinden 
selinıe US&Qarlda haklmb·etl kala e.. 
dlnoeye kadar Rus:ra ile aulh halinde 
~:ılmak&a mesıf&M buldaiu da ma.. 
hakkak. Yabus J&pOD)'anın Alm n)'a. 
dan Amerikaya harb aemasını ıate_ 

mt'tlinin ~bini pek anlayamaıbk. Zi. 
ra WJ'le bir barit hlo detllae burin 
nuarl kalmaya mahktm4iar, olsa ot. 
Japonya.ya m&neri Wr lr1R'ft't nl'f'blllr. 
Umwal d111'Uaan af'Clmlanma!".ını 'bcılr., 
11 .. u... ++ 

ŞARK Sinemasında 
Herkesin ağztnda dolatan 

Magda Schneıder'in 
en son ve güzel temaih 

Alma • d • rlne t;aat'nllla, birQOlt ~ &ahrlb r"l arıktak İ aemilere, ay lŞ!ğlJlda Japonyayı harb •ıl"n eden drprU aibl clrtlbntl,, bele Tenllti ilk nya an Amerikaya harb ı - tedirl , .., • Ş f k .. a netice bir Amerika meb'nsanun kul. 
bl:ıeDIL~eeıni tabiatUe bekliyoruz. eylemek' er. •-- torluk u.. hücumlar yapmıtlardır. 8 8 90 

- d 1 1 • "--.a-ıı... kelme ile .ı'blr fellkeb teliJdd Film.inin son ... nr.lerinden 
-,,,,._.__ Tolcyo 9 CA A.) - UJll'ara k k •1t• b'" '"k ı-uiye iaabet Cenubi Amerı'ka ev et arı -· ·--- Neyyorlr'a iki ... t ...ı karargthı blM rtvor: er en. ı ı uyu -• eclllmiıJth'. istifade edin"%. 

\1 . mesafede Honolıılu ftft•,.ınl.la. düşmanın bir vi.ki olmuı ve bunlar tutu~urulmut- Gelen klıt"al baberıerlne bakılacak ~ .. •••••••••••" 

SEVMEK HAKKI 

.. d •ıı - (Baf tarafı 1 tncl sa1fıu1a) ı nıton, 9 (A.A.) - Düt - t.anare nakl ve ıtemls! batırılmıştır. tur. . olarsa Amerika umumi erkin gibi n.. 
~i'- tayyarelerinin Nevyorka iki Zaptedlleıı cemiler Saat 8.30 dil d'Uşman 1mıilerm10 ar_ Demokrasinin müştereken mü • ıillz lUDubÜ efki.n da JııPon b:ıakmı 

il bir ıneaafede bulundukları Totyo 9 <A.AJ -- Resmen b1klıril_ ta kalan hepsi, ş mal.e doğru çckıUr dafaası ıçin Birleşik Amerika ile kaqmDda bir saşalama r:~r. 
Ogtonda resm~n bıldırtlmekte.. diğ!.ne göre, t.opyeı!dln 80 bin ton! lto gi> görOn'(tyor ardı. Bunlar, blrka~ ih_ birl~eeeğiz ve bunu göstermek için Yeni harbin ingtltereye yeni. feda_ 

, YALNIZ BUGÜN VE YARIN 

2 Gi.iD Kaldı tstifı.de e<Yıriz 

hacmınde düşman gem.~ı za.pte\1 :m ş_ r r. ® ve ·ıı.rada ıı~r kit alan de lıiçbir gayreti esirııemiyecc:ilz. kAıblmr ,.aklyl!ffit muhakkaktır. NL 
~nlar ~ln'de karaya çıktafar UT. bom ~. Bu ıaı•aı~~; Mek.slko zabıtası, elçilik binala. tekim İJı&ills p.zeıclerinin halkı mils. ELHAMR 
l>on evy:ırll, 9. (A.A.) _ Bir Ja _ ~ ~;:r!...H::".ı:;ı~\o::p!_ fftlerlınılız \.st'.atından rım muhafaza etmektedir. Pasifik. takbel hidlselerl lyimsemekten ~ki.o. 
... •-rnı:._.rezeeı, fili ... in' de karaya do muhri>:nl vahim hass.ra uirat • ıdl. "imali M&leqada . teki sahil muhafızları bazı rol emri me:re dımıt eWklerlni, harbin uzun PE 
P~ .... ... 9 lliireeetinl, her vaklt lehte obnayaca. 

N JDtf]ardır. Blnp.pur 9 <A.A.J _ &.ıı gUnil öA- ahnıılardrr. tını ıııöyleclllderiııi ı&111orın. TôRK9'sözLf} v 11 •rOQ7or.ı il <A.A.> - Jıl&nllla r&~ Batınlan tayyare remlıi le t.ei:ılıiii: Vaıintıton 9 (A.A.) - Saint -

reıe ve P'ornıoz·un Amerlı:a tana.. Loodra 
9 

<A.A.> - ingil.z radyo - Şm&lf M.al~ada cereyan edıeın mu. Somingue cümhuriyetinin Vaı\ng - ıll••••••••••••••••••••••••••' el! ... :• t&ratlndan Qcımb&rdaman edU _ auna söre, dün Japonlar tarafından eu. ım t hAl!. ~ 
ın...:_<.11ı bUdbtııetıe ıse de bu haber ree BaV&7 adalan &(dlannda batm:d.ı.t• hard>eler ~..... ~-"-'~ur ..... ~e .,erl ton ~}çisi. memlekecinin Japonyaya 
-...:q ""ıd Mnısıkta- ilıtl',_ ..,.n.re .... vvew - harb .1• . .. . . .. l . · 
ıöre eıtıllmemıştır. AYD• ~· bllıdirilen Amelta tayyare &'flllWin n ıı.ln ~ bu Oölıeye varmış b\Mun _ ı an ettıgını soy eml!'tır. 
14lıCr Aınertir&n denız matanıJan 11,NO tanilMolUlt Laııı'e.v o:dutu an. ID&ları icab .-.Ordu. Jaı><mlar d.ahıı san..Balvador 9 <A.A.' - Balvador 
~areı e, ~ ımnmln .Japan ta>'- ı.a.ım.-. ba$.a ihraç h&reietlerı ys.pmata mu_ ~urreW. tongTenin tasvıblle JaPoD 
• ı ~ t&ratılldaıı hasara utra•ıtd.Jiı_ Jlll'Olllu' ~_ıcu1c·a cinliler vattak d.muıs!ardrr. Ka.tabahıu tan&- J&l'a ı..Jtt 1lln ~t.mlştir • 

.... dlnenisted!rler. ~ 1 <A.A.> - Bang..K<n'Tiln re meptan•nn t.ontroltı !Çıll 19palaD :Yemi z+=f• 
•Ar..-.: ~- ddılri Dcmei aJanaına bildirUl1or: çupı.şm.alar, bötün ,.ece, ha6.Saten Pd-
r~'"- LopruJ.arı Japonl&r tara_ Japon ct'aları, Pazarteı>ı ıünü, aaat detti olmuetur. Wellin~ 9 (.L\.) - Yeni Zeları-
tt..-~ aloakca t.aamısa utraznıttır. 21 den biru IDftZ'a ll&Dg.Kok'& ıtr _ 

5 
~ J•-n -ıı.aı da, Jlll>ODPY• .harb ~-~flr;_-J• 

ıti.-._.. ~acıtın. Bu t.ararı al.. ~- - -- -· ll•r da diploma&lk --• -
~-., edil&. .mimi.., meveud ..... edilen adalar Kanili. .9 (A.AJ - Bet bin Japon K.ahlre il <A.AJ - Mwr, Japo~ 
b11rtıt.._ ~•lvla macad81e eUDe'k JMC Tokyo, 9 (A.A.) _ lınparator- te•If ecDnlştir. Ue dipkımet.llt mUuuebetlerını kesmiş_ 
ırı-:..~ Bu WiJA mmete o... .._. tir. Mmrda oturan Japonlar, tevkif e_ 
.... ~ t~ ... - • ~ 1 luk kuvvederi umumi karargahı bil Ne·~.... 9 <AA> - Japon ftlom. dilecek wıırlllıud hulce ~k ve 
~ -...:uara nerede teudU1 di . '"""- bul 
lbtn.....~ °'ada J'!ft~ Bu wsıfede rı7or: d . b" l'kl . d·· ··- omm adasın.l ıııblulı:a &ltmds. un - mallarma el b>nulacalttu. 
ı·~ "-hdetını teman edeceiis. G&.. Japon enı:z.. ır ı erı un ~i - dunrıakt.a devam ediyor. Yananis&aa 

t ~ zaten elde edeCf.liz.ı leden sonra. Mıdway adalarını ıt - (ttklu' lindtırilü1or 
<Raıd3'0 ~> pi ctmi'1er, tayyare meydanlarııu Vaşington 9 CA.A.> __ Har~iye na • .ııa.ı:ı~.ıı;.~ ~~;~Ol"-;- LondradM:l Yu.. 

R ----co,___ ve IJMllaruk depolarlnı muvaffaki - zırtıA' b ldiriYOI'' ~ 16 'J 

l
. esrnı tebliX~8'"8 gnra yetle bom'balamı,lardır. Joponlar ~J· Pulflk aahilinde 14* aöndür_ Ywan h~~eti. J2.PoilY& ile diplo_ lh Aıl-. Y tarafından hiç zayia~ yoktur. oıe meoburlyeU t&tbik edJeceetir. mat.lk mOnuebeUerini lı:elln)fUr. 
1 ..... soı ukerl vaziyet J.poalw bir ..laya dalw. .... Fillplncle tasan sayialı .Japon lhetisil ne dlJerf 

( .... '--· ,..,L--dılar lılaniUi 9 (A.A.) - Resmi bir ordu Totyo 8 (A.A.) - Belim1 &llızıctl 
~ h"'-•- .,--.ı-ı 1 lnel a.7faclaJ .,.. _.. l •.Ao• H bas to ,_ ._ ___ ,,ft 8o +ı 

--'&il Manı"lla 9 (A.A.) - Henüz te- haberi, Ja;ıonların p,ı pn.e yap._:arı oırı, ın p ... n............... ype .. er Se -a. devam etmektedir , __ ,_.. 0 d •AN,A Biri ti ile Mihver devletlerlnhı dunı.. 
du. Yl'ar luı- ti · · f li :....ı evwiid etmiyen hab.=rere göre, Ja- ron altm net~e 11 an ,,...... 1'•-" d.. • ..-e enmızın aa Yvu. u - , 100 k. ralı ve lllü bl.Wundutunu blld rmeltttı _ mu h.Mltınde eös ~b'ers emcOmle 
l>ıllnalt~ lıtuvvetlerimı-1e çar- pon kıt"aları, Ma&ıUla nın . 1 - 1 deml.ştır ki: 
rrı--.~ lüçbir ıaticale 1ii.zum tör. 1ometre cenub bau11ndakı Lu.ang d r~ Amerikab ı.üb&yın 111&1*...,e .F.lkrımoe, .Japon - Sovyet mflnue -

. ~b ... L.de an. •--·lmakta idi. aduın.a çk.ınıtlardır. nrihnesi ls&eneedl beUerl, bıtar&flıJt mwWıedui.De ..uı.te_ 
l ·-la ...,. _L.alan n.!d lı:alacattır. 

ı b&tı.t. .. Bır.ElColti araıın?a - • Ha•• _. Va$inetml il <A.A.> - Haber veril_ Sösoll, ce.nub .Aaıcrlka dıeıvkSlerin _ 
batıya d böfaede. dapnan bıraz ManıUa, 9 (A.A.) - ~ sabah dl\" ne söre, Bir Michıpn cıeb°UW, '1- dm bahaederek f\I sözleri söyleml!ştlr: 
rne&~dır 0 ina çeltilır sil>i sörün • erkenden Euçon adasına bır J~pon mali AmerUca ordu bahnye&ine men. Bunıarm. ~•Ya hart> i1An et _ 
znahaııı • Fakat bu çekılit hareketi akını yapılmı1tır. Akın, t•ltrıben M ,ouek rlltbei. 5 8(Jbayuı bir as.. mek delllitini yapnıyacaltlannı za.nne_ 
nın, "e haevzit 1ribidir. Du"na- 10 dakika .ürmüftÜT. Tayyare mey kert JD8hkemeoye verllmeaini kooıır~e diyorum. U__.ta hiç bir meaftıat 
~ E..'::171· ar k11netlerimizin, devam danı ve radye> İst...,.onu bombalan- teelif edecektir. Bunlar meyanında, leri J'(tiw' . 

.. lYett Amerl1ta.nm Paaifik dolum komutanı Ar=--.t.'=la onzlyetl 
nefea l en ur.ak.ta kalarak biraz mıttır. Kfırwnel de nrov. Pearl Rarboar de_ ,_...... 
<lir a lhalr. letemeai de muhtemel. ~ ..,. ••• !\ l"el'e ıü:efü nln mes'uJlyeti bu ~ B\lenori..Aires 8 <A.A.l - Borter: 

:.. ....__ 9 CA.A.l - ~ı ajansının ---'-•a .. :~ ,.._...._. ~-1- ..__ 
•ohnılt'd ' .. .._.,.. t ~!ardan ötnmdıilne ald oWuttl eöyleı~· ArJan\10 hUk ........... ın ~ - ""'""-

met l'll L a da dutman mU1'aVe • gayrı :...ı. olan iki Amfi' .kMl s......,_. ~ le\leri ~j muh&rl> te.W*i efme.li 
Yet .. erm;~lelline karyı ayni faali _ ır6fe, rt iMia denıse ıodl B V&ZO'efU bir ~ t.eştU etmekte_ 
\_ 1 IOaterılıni ... ·ı o·· ,_.. bl"::..J r'tnot-u 1914 Ma 1 

- Londra. 9 (A.A.) - u gece, d.r. Fılhakilta reLs mua.vıru CUtillıo, o diril -r- r. unıı;u te lgue riımı. 211 bin t,enıllMolult Otla.ham• ve . . . . 
tad~t en .. harelı:etler. dütmanın hu. 

1921 
• Sotıtesr"inı!lde dPn Be lndtrllm!.t Japon bava kuVTe~rı ıkt. defa Sın- P&zanesl l(bı41. Arjaa~nln tam bir bl_ 

~ buyük mukavemetine rai _ Sl,IOO tooil&'tıoh* wes• _V1relnia'<hr. gapur'a hücum etmitfcrdır. Ta~a- tarall* mı...ı&S& edecetıni bUdıinn1f,.. 
ha~ Elduda'nın birkaç ltilonaetre bi haber alan mtışahldlerin ittınad re karii ko,.ma bataryaları faahye.. tirBu def'ııfİk]!k. B!rle3tk devletler bQ 

itimi l~dalt.i m-kilerin zaptJ ve tah olunur J'N)Ol'lara cla1anaralt Domel • - te geçmiştir. yük elÇıSi ue yapılan U3U1l sOrQfmele_ 
h ıle neticelenmııtir. Dütmanın jamn.na bf)ıl:l'dil'.lenne göre. Ravay 1\1.. rııı uetlıceeıidir. Ameritan mehAtW. bu 

I>; bdölaede takriben 2 bin kitilik lanrıds .,.tlQnan Am~~ltaA!.~ı!:· ::h Şark cephesinde yeni kararın meımnuniJet veri~ olduiu tik_ 
Ya e ltuvv t"l b" k ki 'POll h~111111md*n ~t:0. <W&Çr 
~ ~ . ~ ı e ,;e ır aç tan cı 1ı . i ~ ltmısmı ~il edl _ • k . .., . rlndedir. 
lo Pbğı b r ıleri hareket tqebbüsü ~n h Q...vıb~r ~.icf'll'nrle. Havay bir kış harbi te nıgı Bir teplanıt 7apıl.ırer 
llr~umuz tarafından akim bırak - ııulanndl1ri AmPr"kan donanmasını . Mcııııtoıranm Boenos,,.A.ires 9 (A.A.) - Amerib 21 

Bu Cuma 
Akşamı 

Sinema
sında 

Bllılılllı t.t..nbuI Halkınm -...ııtıa betlıeditf 

En hiui Ye miieuir Sesli Sinema Yıldızı 

ZARAH LEANDER'in 
Güzel, Hareketli ve ku.vetli fihni 

KADIN SEViNCE •••• 
San'at, SGper Filmini Takdim ecl"ecektir. 

, ••••• , .. lll•de... t•h••• Jddız. .. 
Bııcünkü çenk ejderlerin ilk tcref deatanl 

Medeniyetin Okyaııualara bırduiu ilk zafer k.öprü.ü olan 

DENİZ KARTALI 
ş.beeeri 

DOUGl.AS FAJRBANKS Jr. - MARGARET LOC\VOOD 
CEORGES BANZROFT1111 ainema perdetılnde )'Dr&1tJklan en 

muazzam bir tarihtir. 

Y ann akpm LALE Sineması 
Bu 19reffi lar;bi.n yapc:hit JM1'ud bİr dünya olacaktir. 
Numaralı yerlerinizi l\itfen evTelden kapatınaz. Tel: 43S9S 

Pek Yakuada -E.N ŞEN VE F.N GOZEL koıııedile.. 
Ş A R K rin kahramanı.... HANS RUH-

MANN..... ve dilber.. . •. Zarif 
Sioem•macla HE.RT A FE.İLER 

a:l:B'·EŞE:tı K a ı,pı,Ea 
(Hauptaaclw! glücldich) filminde 

Birbirini arayor... KAYBEDİYOR.... ve BULUŞUYORLAR ..•• 
KALPLERi Al.DATARAK ECJ..ENEN AŞK .•• BAŞ DöNDORO. 

C0 8'R MACERA .•• ŞEN ECi...ENc:ELl BlR FlLM 
iniştir. k1 dl'iıtnota ı t.e,yyare rf'mlslne Vf' on Londr&, lO <A.A.> - olıaD lıll:rook Amerb oQım.hur17et.l harıcı)'e nuu1a. 

A.lmaa tebHt" ıtta 8 truv zöre p.rbmd& doııar&k ölrde ı da i~ b .ıııı••••••• iki büyük yıldızın bir phc.eri ~Un 9 • btn tıonUlteh* en n a ••-n _...,.eri DUlunmuşbır. nnın Rio de Janc ro' ı.r r 
ı.ırı <A.A > - Alman oırctuıan tndtnniştir. ~ - ıc.>lanma ya.pmaann.ı telı:l f etm!ftir. I Fevkallde net' eli ve lıi.i büyük film 
~ tarargıA.hı bik\ırlyor: Doneç havzaı;mda TıC'a.t eden Al_ Bu toplantı eı;ııuın.c:la Havana mu - G E N Ç A .{ı;;! J K L A R 
~nıal nde muharebeler d~ lngiliz takt mi tehrimizde m&nları ta.k1.b ederı Rus kuneUerı U.velesullll 15 hıcl maddesinde derpio y 
Gı\._ · A8an avcı t,a.yyarelerı 6 Y Tacanrogda mcvz.. alm!Şarda. edilen müteka.bU yardımın esaslan ıu_ CI..AUDETTE COLBERT _ CLARK G A B LE 

e ~aı.ı dl $Urmöştemir. Ankara. 9 (Huaııri) - Şehri - Belinde koouş&D bir a.üıcrl allmc(l l'IU'l~tınlacaktır. SÖZLÜ E L H A M R A s 1 N E M As 1 N o A 
ı....~ M ta 8::sı~~n u=.e:. mizde dört maç y~ İngiliz fut - kJŞ münasebetile ~rk cep.b s!nde yen Bogota 9 CA.A.> . K.olomblya bil.. TORKÇE 

~::"'"lll '- blıfa ~ ...__.,_,& bol tabmı bu akpı. m. ki treale latan.. bir barb t.elulCi 7&t&Wa.cailllıl aö7le- kömet.i Japonya ile ~ mün&aebet-,., .. _____ Yuınki PERŞEMBE aktanu 9 da ••••mllr' 
.,...ııua._ _ L -ı..t:... lerinı Jtesmiştir. ·• ... 

• bula harcı&et etm1ftlr. ..._.. 



(" on Posta,,nın bulmacası : 30 - \sı J 
Bunlardan 30 tanuini halleJerelı 

okuyucunun.a llu h•Jive 
Soldan aata: 1 2 3 4 
ı - Bır sebze 

(10). 
2 - AlAmet.ler 1 

(5), Yutulur (3). 2 
3 - Y&ğ:mul' 

bir aruda yollıyan her 
talıdina edcceği2 

s 6 7 8 9 10 

SON POSTA 

FABRiKALAR 
Muamele defteri ve bütün 

tcferrüatı satış merkezi: MuaL 
tim Fuadm Anadolu Türk Ki. 
tab dep~u. 

Yeri: Yenipostane lc.ar§'lsln
da Meydancık banmda. 

'-~----..,, 

Birinciklnma 

<&>, H~a=ı. dil. 
alz (3,. 3 

' - Sorı'llllA 
cat.:> pllıu keşif 4 
olur <2>, Bır mey. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
va (4). 5 Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal KeseA 5 - TerSUıden 
oltu:yunuz. zaman 
olsun <2>, Dık-ıs 6 
diltllr (4). Uzak 7 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz. 

nidası <2>. 
G - Kalmıaltt&n 

emri ha.zır (3). 8 ,. Dr. F AIK AKALIN 
'l - Fr&116100& 

bına. katı (4), g • 
Tersindoen ot:uyu_ - • 

nuz, koyunun çı..10 ~ 
kardığı ses ol3un 

İş2~. - ilave (2),1111_1=, --~· 

FİZİK T EDA n ENS1'iTÜSÜ 
E9k.l ve yenıi Romatizma, Kırık. 
S.yat.llt ııııaıt't ted&\·lsl., Dıyatenni. 
Masaj, Z\va banyoları, Yüz masa. 
jı en modem elektrik cıhazlarlle 
ya,pıllT. 

er m. 12 I 
9 - D:>f:u .. tan ı 

C3l B rdenbre !a::ı.J!!'ım...:=====================~~· 

Salı günleri 15 • 1() arasında 
yoksullara me('canen bakılır. 

t tlklı\1 caddesi TUnel c van No. 
3). 

10 Fitneci (6). 
11 Cakıd (5). 
12 - Bir n~· reçel <83. 
'l"ukarı4an aşalı: 
1 - KUıcük ve 09.lışkan b"r hayvan 

'l>, ZpYbek C3>. 
2 - ııer.ttll (5). noğurt.9n <3>. 
3 - Yol C3>. Sırta giyilir C5l. 
4 _ Bir 1tadın ismi 5 > , iplık, O. 

5 _ Bir kıt'a ismi (7). 471 Ra.'}et KUtübhanesl üstünde, 
• Reasürans A.Pt. No. 1. Tel: 43955, 

6 - Slirüın C5>. Kalının aksi <4>. -.._m•••••••••••-• 
7 - Bir nida. <2>, Saçs.ız (3), Bir .. 

raık (2). 41----------.. , • 
.. • "'· ....... ""' (3). Ba- "" N•. f~LA~tnOKRATiN "i 

9 - Evdtn 1:ııU..vük (9>, Köpek m. l:u L. 1 
10 - Yatil.tiı C2>. Ademi iktidarın ça.resld r. R çete 

ae kutusu 200 kuruştur . ..., 
----

Malkara Aa. Hukuk Mabkemesinlloo: Havay baskını Malkaranm camıatlk. mahalles.n. 
den e6kl ka.dm ceza evı gardı.yaı11 İb. 

<Bat tarafı ı lııol s1yfachl 1 ildnci hE6abda ıse mea&te kısa; fak.at ra.hlm kızı Fa.tına Aysel tarafından 
Ağır halt> gemUe:rinden mtı:rekkeb bir Gua.rn tara6sud mevkiın!n yardunı kuv Bursan.in Çelt..ık kaywıde rpeyn ıc ik 
filonllıll bu 

6
eyahati 14~1& günde ya_ vetlidlr. Şu halde, nasıl olu.vor da Ja yapan Edimell .Hllmlen namı d ğcrl 

pab mesi için vasatı 25.26 mlliik b r pon fil06u Hav.ay ~ine bu tada; H{Eeyın a.ıeytıine a.ç· ıtı brışanma da. 
sur le hareiret eylemesl icab eder. ant, bu derece ~nzli bir ba&nn ya.. va.smın açık mı.ılınkemes· sonunda: 

J
annn dooaıunasuun. ağır gemileri P&b1EiJW? İşte. Amer ita. bahri · in Davacı. Fatma Ay~el tara!ından a • 

.,.._ ko"'- ._,_ y-esın ,_.,lrln6.e açılan bOşanma dıavaa!Ilılll 
böyle bir vaaaU sUratle seyre ltadır b r b ~ ....,...y .l2ıaaı edemıyecetı mesele ,,.,., ~ gıUnıre llfınen yapılan 
filo ~cuda get!reb lirler: fa.k.a.t, 14.15 ~ad~~ı:!~ün trö~ yeglı.ne ~us:: rağmen mahırem~e ıeıme. 
,unıt1c bir seyahar.ı, irili ufaklı bır 611. lciruİe ların d~raı bır v.anet di~ halt'k.lntzda «l'l'aP kı:rarı 
rü te1cne ile yapan bır koca filoYU. bil.. b 

1 
~ olma~rmdan ibaret rUe.rek bu babda.ltl muhaicem.e 23/ 

~ OkYanusutı ıssız ve ~1,ş ufukla. u~ . ~/941 ı,aribloe raslayuı salı gUntl 
rında da olsa. gl!Eden saklaınak kolay niş sahıışı =ud ~=r!.ı röbrelr. re. saat 10 na t.allt ed!lm~ oıa.ığundan 
b tr tte3 değildir. de de" , .. lr ... ç şey evm ve vakti ıne*fırda mahtemeye 

H'ft'lllobı bır de daha ha! f tarafından eı... . Mese!A, tan>areler iç n Y iz wıya bir vekil glindı>rtn""''z 
1a.paımı: Hav~ adalanna Mlcum e_ 1580.2000 kilomet.rellk menfelere Jta gelmen malt 
del Jpon mnanması 1çln harek'et nok_ dıw' ı!dıp celmekı, yıWıud bu n16i>etıt; ınzum~ tebUt maıltamınt. binı 01 

t.asmı. mut.lata. Japonya sahilleri <nıe. gen;ş b r aeha içinde cevelA.nlar ~ap. Qr.ere ,ıAn e1:um.ır. (41/164) 
rinde ~ lAzım gelır. Jsponyanın ımk baeit fıll)Or' haret:etleri mahl1etin- I . 
M&nıchol ada?annda cta (lstt!ri vardır. de ıhAdleelerdendlr. Tayyare taşıyan ,. Doktor . Zatı Oaeı ] 
c han Hart> nd~ enel Almanyaya a1d sllratU !kruYa.zOrler, ya.hud. ib21'La~ ta.v_ 1 » 
olup ham sonınMia. Japanlann elle _ Yare gemileri Amerika donanmasında ı Belediye kanısınch.lcl muay!"nıo 
rme geçm-~ bulunan bu A.dalar, esns b l"QOk nü:nune'eri bulunan keş f ve hı nesinde öt~en aonu. hasta· 

bari e: b ...tik ıısıer teslsıne m1\6aid taraaıurı vasıt.alandır. Böyle oldul~ '1 lanD1 kabul eder. -
A~•• b•rt~T. Japon don.anması halde, Havay Ussüncle yatan Amerı. ===---=--=------

Uerl '8ı5 temin edei>Uecelt teai. lt&n fllosllmm bir Pazar gUnU sabah.. 

12 
rom değüd!r. Bu .adaıardll leyin erdcenden, henüz gaflet uyku _ büY!llc .hart>ln artık esrarlı bir tarafı 

nı çok gizli tuttuktan sunda uyur.iten bascuıa uğraması ko. ltalıın.amuJ olan yeni ve sırh a!ifthlarm.. 
ann ~ dır şu hal<re, Ba. la.Y aftedaebltir bir basiretsizillt aayı_ dan biri de bu sü?"Prız taarruzudur. 

blr taltwn l'-tler • :ıonun bu ada. lamalı. Hangi taraf evve? davranır. karşısın. 
va:v taa~nY•ı:'rdcet ış olaca. Orı.da misalleri de vardı: Almanya daküı.l ranet içinde yakalarsa, harb n 
1a1"";\t öı; ~ hata ihtim• t a:ı!ldır. ve İtalya t.arafından ~ıı\n edilen bü_ hıc değilse llk safhasında <Y.,tUnıuf;ı 
tmı l~ mer'kanın }lavaY ilııı. tUn ha?bler, hep böyle &Urpr zlerle ya_ o kazanıyor. Bundan dolayıdır dd Ha.. 
Bu adalar ~ A U uzakt.ır· tkı b n pılmııs taarruzlar serisinden l>arett.ir. j va.y &60 atır hasarlara utrad.ı ve ge_ 
8llne t'll az 2000 ın ma.5'.nın vasati o. Hanen daJma. Almanya Pazar gün.ünü ne bu ~ıe<ı:r ki Amerikalılar, orada 
m 1 ıse Javon don~ ıec tt b r meaa. !ruUanıruşt.ı. Cumartec: n! pazara b:ığ_ gerolt deniz ve gerek hava kuvvetleri 
tarak 7.8 Pln:\>~' )l.arachal ada·a_ lıyan her gecenın sonunda, Alman it.!barile çok bll:Yü ... ka.Yıblar kaYd~ 
fe (leme \.lr :ooo ;n ıtadar uz.akta, tayyareleri ve zırhlı kaleleri, yahud da ıer. 
rınııı ear'k'ta· çn ~h Ued e :Ma:-sc.hal Alman bahriye$, :ki .ııenedmberı b'ze -------=-=------------------------ ------------- ------ -----
3-~ ;:-ıd'a .Amer k,nya ald o!a. sik .sık BÜr.'rlz:er yapmışı•. B zzat Ja_ T H K .,,.,ıarı adJl.Ç vaıtltr. Bu adanın ııu.. po.nya. 904 .senes·nde Burartör lımA _ w .... • • • Orhangazi Şubesinden 
Tak~ br liıJ'18.Ill 111~. A. nma karşı ya.ptı~ı baskın hareketı ne SAATLi MAARiF Kurba ba •l ve ııı.ar bil' aralılıt bu a~ı tahkim bu yen! harb ta.ktl~ nin ,1k m salln! • bareak~ın yr~ tııplanacak koyun, keçi, sıiu' derıler1Ie bcwmuz ve = ıst.em~•· sonra bıraJlmlliılıı.r. verm.ş dd 1 m~di Ayn1 Japonya, Cin evvel 94ıta.rih" arttırması l.BİRİNctKANuN.941 tarihinden 15 Kı\n.u:ı>ll. 

a da. ~e<;en sen crenberi, burada harekAtına da a:vnı tal"llda ibır s!ir _ Taİa>ıerin :.ı k~ .11 elin m'Uıddetle a.çık arttımıaya çııkarılmıştır. :lr vücuda. ge' mı k Uz"re hara - pt'ızle gir~l. BUtUn bu hAd &eler Tak-imleri Çıktı pey 8Ül'Dlelı: lçtn ~:ını gönns üzere :lste.nbul ve Orhangazi fW,eCne ve 
retl çalışrnıya ba mışlardı. Şu hal. sösterır ki, Amerika, Uza.kr,aı<'ıt muitad. , W nur. Cl0670> e ale günü Orhangazi ~ıııe mUracaatlan 11'ıı 0141.. 
de ,A.m.erilta. ibU G ıam t1&'>1lnÜ. mU • del'8ıtıı.mn bUyUk kararlar arif 'Sinde 
11:.emınel b:r t.arassud mevz,i olarak kul bu?urıdut\ln'U ÇOlt açık bir 6\ll'ette gös. 
\a a.bilirlerd.L teren hAdiselee ratınen, her tttrlü 
~ ~ Jap<>n ba9 ınının anlaşılmJYan ihtiya.t ve uya.nlk.lılc tedb1rlerın! hmal 

meae eri blır <b göze ça?"Par: Japon etmiş ve CUma::'tes Yı Pazara baJlıyan 
tilıo&u ya Japa ~a. saWllerlnden hare. gecede de, her va.kitle gibl, fazla yo_ 
Dt. ederde 14 15 etin ük blr seyahat. ru:up Pazar sabahı sabah uyk~a de 
y pnno h • d bu ~ hat!, yan rın ıblT ı,etcade dslmışt.ı. Ame:rlkadaltl 
pn:ya k15& tarak. b'r haftalık b\r möd Ameiulılar iç'n bu ııanet. b r tehlike 
det. ~de. M r~hal grupınıdan ha • teşkil etmlyeb!llrcU. fakat Hava)'daki 
retet sırretile icra e•mişt r B rlnct he. bahriyeliJer. gaflet1n ce21lsını atır çek_ 

Alaturka alafranga aaatleri, fıttınaları ve havaları, tarihleri, dar

bımesellerl, hikaye ve manileri ve takvime dair her türlü mallı -
matı doğru olarak göatercn Saatli Maarif Takvimleri ç.ıktı. Bu e~ 
aiz ve emealsi.ı: takvimlerin taklidleri vard!T. Aldanmamak için ge. 
rek kartonlarda ve gerek takvim toplarının üstünde (Saatli Ma. 
arif Takvimi) adına dikkat buyurulmaaı. Merkezi: latanbul Maa. 
tif kitabhanesidir. 

sa~. Gu&mm tan ud va.z fes"nt ıta tne-. 
etmftli m@icül.ca.ıı:a~ ımısafe uzundur; İki buçuk seneye yaklaşan bu yene ~--••••••••••••••••••••••••-

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı dikkatine 

l stanbul Defterdarlığından : 
x.ııanç versllerialn ikinci takat. tecUye müddeti B!r!nclklnun 1941 ayı_ 

ctrr. Talı8ltleruı lel"ide % 10 zamla ve icra ;vol.11e tahsil'lne mahal kalma. 
ınak u.ere sayın mlikellefterln vercı borçlarını bu ~ aonuna kadar batlı 
o}ddklan M&l ye Tahaıl Subeıerine ıxtemelerı rica ol'ıaıur. (10813) 

Bronşitler& KATRAN HAKKI EKREM 
il 

Ü niversite A. E. P. Komisyonundan 
aunt>& aıastaııaneeo daJıllts'e anl"ıBinde yaptırılacak 7676.25 

r1! baiJamD. t satı 25 12.941 Persembe günü saat 15 = ;utnıe e ıa ed celttıı Şartıuı.me ve t Relttör' 

lira kC4ifll 
Re Ukte 

görWür. 
(10861) 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Oüm\i4 b1r tlra.lılcle.rm darp tVe piyasaya kArı miktarda. oıkanlması ll:ae 

rlne U.Kl tarihinden itibaren tedavülden k&Idı.rıım14 olan güm!lş yü; 
kuruşluklann 1.2.941 tar hlndenber! yalnız mıalsandtklarlle Türkiye Cüm 
hurlyet. Mıerke'a Ban.kasına ~ Mer.kez &!>'kası bulunm.cyan yerlerde ZL 
raat Bankası ş00e:erınce yapılmakta olan tıebdll muamelA.tına 31.l.9'2 a.k 
tamı nihayet ftrllecetttılr. Bu tarihten sonrw. meü<K- paıalar na.kld 
ra.k ~lr ~le kabul edilmlyecektır. ola -

Elinde gllmli.I} yüz lturutluk bulunanluın 31.1~ a.lcfamına lta.dar bun 
Jarı malaarubk.larile, Tfu'klye Cümhuriyeı. Merkez Banka.sın.da ve Mer • 
kez Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerinde tebdU -
tirmelerl Uln olunur. c8262.9836• et. 

KOZDLAV 
lstanbul Deposu Müdürliiğünden: 

17.11.194.l tarlhlndoo iUbaren memleketimizin her yerinde 

Perakende olarak, 52 lik oyun kağıdı 230 
ve 36 lık ise 210 kurup satılmaktadır. 

Bundan fazla Cıat t&lıf edenıern istanbulda Yenipostane civannda 
Kwlay d~ MlidilrlUğUne bildirmooı rica ohlmır. 

ıı. 

,~ıı,.,;. .... : 1 ,,., 

PAR~ BiRIKTiRENLERE 28~800 
LıRA iKRAMiYE VERiYOR 

ZtrMl Ben!raaır>da kwnı.ı.Ja 
u IO llrul b ulUD&Dlan " lbb&rma tuamd h-Nanncıa • 
pl&D8 IOre lkram17• dalı~ defa oetlleoet nr·a U. aNtd&.ld 

4 Adecl 1,000 L~bk Lı-4 500 4,000 .... 
4 • 250 • 2,000 • 

40 : 100 • l,OOO • 
100 • 50 • 4,000 • 
120 • 40 • 5,000 • 

160 
• 4,800 • 

• 20 • 3 200 
Dlllkat: Heublanndakl paraıa.r bir ' . • 

c1Ufmi1enlere lirun\7e cıktıtı *Kdlıde 1' ~ ilinde IO ıır.cı.a ..-1' 
ıtur'&lar anf!de t defa. 11 ı"'r\. 11 ululle Yenlecektlr. 

kAnun tarı'lıl,.rtnde çeltllecPlı:ttr. Bul.raD. 11 E}lQl, 11 BlrtD• 


