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Bu sabahki 
haberler 

Japonlu 
Muma 
lzerlae , .. ., •••• 

Yeniden karaya 
asker ve tank 

çıkarıldı 
10() gemiden mürek· 

lceb bir Japon kafilesi 
Filipin açıklarında 

Bu sabahki Sovyet 
tebliği ne diyor? 

)(~ ~ CA.A.) - Bu •bahti 
Sovyet resmi teblili: 

l.t06tcoıvanm 160 kilometre eiJJlalinde 
lta•.rı.aıde ve cenubu saıt>lde çetin mu. 
lıarebeJ.er vuku& plm~ktedir. 

!fava faal~ti IAl'tmıştır, Uç Rus tu. 
)'a?'t!gtne m'*'8bü on iki .A1mAD tayya. 
rea.~. 

'l'Ula mü...a.kasmda taamJZlarımız 

1 lvide şiıdıdetlenmektedlr. e 
~Ub bölgesinde, Sıvast.oP<>l önttnd 

4bnanıar altı sillıde 20.000 Mil.at ver. 

~ldlr. ------o-----
''Mihver Rusyadaki 
hesabında yanddı,, 

( 

• 

* 
Alman tebliği (Rus 

. 

CUMA 26 BIRINCIKANUN 1941 

Boag-Bong 
dlnak,am 
.Japonlara 

teslim olda 
Luzon adasında 

muharebeler 
şiddetlendi 

Sotya., 25 <A.A.> - Sel halinde ya_ 
tan yaılmurlarl& brntk oiddeW bir 
tırt111& 'I'rakıYanın ı:ae bölaeaınde a. 
rarlar hWIU:le ıretlrm.i~ir. Nehirlerin ve 
bı bhaS9a Neflta'nın sulan t.qm.ıftll'. 
Halk bırcot lkıö.vlerı booaltmıştır . 

Askerlerimize 
kışhk hediye 

Jdare itleri telefonu: 20203 Flad 1 .... 

Noter kanununun 
bazı maddeleri 
değiştiriliyor .. 

-
Yeni proje meclis ruznamesin 
alındı, gelirleri 50 liraya kadarı 
olanlardan pay alınmıyacak 

---····---
Ankara, 25 (Husuıi) - Noter kanunununn baa maddeleriain 

değiıtirilmeıi hakltıındaki proje Meclis ruameeine alınmıttır. 
Projenin encümenlerde aldığı eon ,ekle söre noter muavinleri 
de yardim aandığında!l iatif ade edeceklerdir. • 

Senelik gayrinfi gelirleri 50 liraya kadar olanlardaa hır pa7 
alınmıyacaktır. iki yüz liraya kadar olanlardan yüzde ~ bet 
yüz liraya kadar olanlardan yüzde bet. Mkİ:z 7ÜZ liraya kadar 
olanlardan yüzde aekiz, bund!n yukarı ollnlardan da' yiizde OD 
iki pay abnacaktır. 

icra Vekilleri Heyeti don 
Oğleden sonra toplandı 

Dört saat denizde 
kalan Kadıköy 

vapuru yolcuları 
Mallarelle 
laaUJ•tl 
1ıeıll oldil 

tebliği ) 

Dtbl llazı 
m&llaller 
ı,gaı edlldl 

Ankara. 25 (A.A) - Kızılay 
Yardımsevenler Cemiyetleri müı -
terek komitesinden: 

Kahraman erlerimize k11 bedi -
yel«i tedariki için komitem~e Be.. 
lediyeler Banka11 bin elti lira teber 
ıü etmittir. Bankanın gö.terdiii bu 
.yakın alikad11n dolayı tetekkürii 

Makinesi bozulan Moda vapu
ru Ada açıklarına sürüklendi 

vazife biliriz. 

~ ''21 zır/ılı ,, A,, kesiminde Bir Alm,_an---Bulgar 

araba 3 Alman taburu anlaşması 
SOfJ&. 25 CA.A.> ·- Alman ve Bulcar 

r _J • • h ld• h!ikOmetleri arasında aktedilen bir an.. talırib edilaı,, ım ~- ı ı =.. ~~b= :ı.~ıe::: 
8mduı 500 Almaıım Al.manyaya sldıp I · iz düşman 1124 Alman tayyaresi yerı.eıımeıer1ne müııude ec1ıım1ttır. 

kalinin Rus milletinin 
beraberliğini tebarüz 

ettiriyor "Tayyare ehrUıcm m ettı·ıe'r tahrih edildi,, A - k 
kollarına u ,, Altıncı tatur 

Lcmdra ı26 <A.4.) - J)ÜD MosXOVada Moskova. 25 <A.A.) - SOvyot ~le koşusu 
it\.. b ana.tta bu - . 25 (AA) - Alman or- . ilk ~vıeıt reisi xaılnin er un RUS Berlın. · • Jı"ıırıın tebliii: teblfi1. un secee4 bt'alanmız ba:ıün Ankara, 25 (AA.) - 27 • 
ı.._., ve _.-.. ...,.u,,::_ ptbdL dula<! ~ma."._~ani "de muha..b• ..;:!:" -•• ................ Unund.a ,.ı.dmizde yapıl~ca.k olan Kadıı.öy ._ı.....ı.. bl.ı x.Llı87 ... ıh doolo ~Uetinl tam bir bırlJc Dün doau Cqn•e• n C hen.in 8alNıJl teblilt ltııncı Atatürk kotuMUıa ııtırak e.. .. 
~ e&Jh!ımf.dt.lr. ~fıun sözlerine de. r tiı &eeif olmyftıy-. ep 11 cA.A.> _ 25 tıtııinun • ek böiseler tak.ımlarmdan Er _ Dün eaat ı •,30 da Kadıköyun -ıden ayrıldıktu aoma •ldaiilı.194: ~-.:n.ı,a dllhver heeabında yanıldı• de. fa.a !:e P.iminde Sovyet ~rruz - M~..:_>- tel>Ual: pec. d 1. ve Denizli ekipleri den kalktın «Modu vapuru bir ka. bir arıza olmut. iMi Jldıa Ha, • 
bM..... .ınera.ez l "daf .. es- SovYet -· --'-"• canı ma en . . . V Kad k" .. (De.- 8 • •"Mlııııt'4:.!i ,..ır, . dal J brfl yapı an mu o.-4fı . KU'VV~ l'8C9 bütOD c .. ..,........... l,mıtmi ıolraitlerdir. za PSlnDlfÜL • apw ı oyua • cO, i1ı: cla:rbede Rus mlll~Jnin ı. a.rın.:ı kıoLordularunız.da . rıne (on-a S illet ..,,...), • 
~ıaı ~ . .BalJ)U]d her leçen nası ~l)eYUll 1 tHI ~)ı. 
~ .buDUD ~ !mat eemet;tedir.• '\ ~ :. 

.. 



1 Sayfa SON POST~ 

Hergün 
-····-Dünya harbinin 

iki cephesine 
Toplu bir bakış 

l, Eknm Upldı.U...J 

• 
uharebenio hemen. bütün 
miBetleri içine alarak tekmil 

yer yüzüne ya.yılnut olmasına rağ.. 
men buvün ig.ı.n bathca ..ı.ki cephe ü.. 
zerinde tıoplanmıı olduğunu görü. 
yonız. Bu cephelerden biri Pasifik.. 
tıir. diğeri de Şark. 

Şarkta Alman crduaunun bu Jd 
her vakitkiındeın erken ve ıiddetii 
kış do]aysısile kışlağa çekilmek ka. 
rannı v-ermiş olmaaından. iatifade 
eden Rualar bu çekilme hareked 
esnasıında dll!manlarını hırpalam.ıya 
çalış:ıyorlar. 

Paaifilkte iae bir sürpriz aaye.in .. 
de indirdikleri darbeden istifade 
eden Japonlar düşmanın kendiıtl'lli 

Beslmll Balraleı 

toplamuln<ian evvel ilk Ostünlüiü Net'esfs, HUlmser, lıa)'ata Hsttin u ""7• aın an m&raeaat ederek 
kökleştirmeye uğra,ıyorlar. Fakat, ne Jşle meıtPI oldaklaruu ııoraaP. en ~ 8 tanesinden alaeaiınm 

İki cephe üzer de toplanaın bar. onab: 
bin .,ugün aldığı ıtekil saldırma du- Rlo bir it 1apmadıklanndu fbareUlr, 
rumunda olanlar İçin son zafere gİ~ -· 

• Neş' esizligin sebebi tembelliktir = 

Neş'eslslik, &itiİDUierlik, hayata ldisktlnlillı: fıembellilin bir neticesidir, bir 
a7 oahl'n11arak lı:endlntzl lstlrabal.e ~ nedeede bütün ban.tım.. 
SUl J'&Yaf )'&V&f kQ'bolmıJA baflachtını ririlraönüır. ('labtan adamın ki. 
ttn.eırUte diilecek vakii 1ok,ur. · 

den bir yıol Nyılsa da karşı taraf [ ş h i • b 1 • içıın kat'i eavıa~an önce gelen bir e r a e r e r • 
oyalama dövüıünden ibarettir. • 

Muadelenin teme!.i şu a11alde top 
lanı'Yor: 

] 
- Bu dakikada kaJ'fl tarafı o. 

,.tımıa plan\ru Jcabuı etmiı olan 
deV'letler yarıın yapmayı tasarladık.. 

:\:~; v:~::yı~:~:ı:~~iT;ahayı \b ""d ı f d 
~~;:~S::?!:u ;.,~:..-:. zam yaptı ng ay, arpa,yn a , çav ar 

OlurmuP 
Yılbaşı için eğlence 

yerlerine 0 /o 25 
zam neye? 

ninM!v~~::;:ı~et:;tu~i~= Mangal kömürü Ye mısıra el konuluyor 
rln istiıla ederek, b~r taraftan da perakende olarak ~e Daimi Eacümenl, :Noel 
lng'liz f"lolıarını Akdenhdea çıka. ve Ydbaiı secea J.çiD. 11:mek ve 
rarak erıtilem'yecek uakhkta bu. 8 kuruşa satılacak o b ipi tarifelerine ~ ıs sam yapıl. 
lunan lngiıliz sömürgelerini kendi n İr kazada yalnız mütevassıt ve toptancı' maa& talebini ta.but etım.. Bunu 

ha leTıne h r.akmak olurdu. ı " - • d'" ç t l s·ı· . y ' k d d ff ~ ve • ..,... h..u.la •
111

• 
Mihver hedefin bır'nci ktsımna Fdat Müıabbe ~~ısyonu un. a a ca, 1 lVCI ve a ova azaların a a mus• ıeeeii tek bilme pdar: cNttln?.o 

teşelbhüs etmeyl hıc; denemedi, ikin k.ü top'la.ntı.ı~da komW' ve kepek tahsif elinde buaunan maHara el konulacak Noel ft Yılbaşı ıreces1ndıe bütün 
i kı.smında ise muvaffak olamadı. fı.aderına ycmıden narh koymuşl';'T· etleace ,erleri, • ~n en Jr uzlaşm~ vıumanln imkansız- Bun<lan 'böyle kunı olmak şarulc . bibiitlnıe kadar &aldım tl1dlm :· 
~ lbırkaraık savaşın uzun süre.. Rumeti kömürünü.o perakende ~ - Fıat Münkabe Komisyonu, düıı rıın mah'l'lltu ile, mısırlara hükumet ~ m~:~:'=tıar: 
cet:e kanaat getırdikten sonra ar. ~ &u 8 kunış, toptan ~:tıı f~~tı ~ıntaka. Tic~ret Müdürl~de ye. ta~~ el k.onulac.aitttr. Çatal • iuı llhtiir. 8• halde, ıQllıllk -,e 
kadan taarruza uğramak enditeslle 199 6 kurut .3-0 paradır. Dı er. ko ~ nı kadr<:>su ıle ~o~lanmıştır. Evvel. ca, SıUVTı, Yal'ova kazalarındıı: ıse IOkt iutleledne nm y:ıpmata, n. 
R d""ndü Ru9)'ayı da um. mürler ve Anadolu yakası ıııtıh!alı oe K.omıli8yona ıştırak etmekte olan yıaln.ı,z mutava•t ve toptan.el elınde tıandaem bseslıulen % Z5 nlsbe. 
cı:?a~n ~e bütün cihanın bildi. daha apit lia.ta ve rekabete bıra.. iki ıtüccar aza dünkü toptantıoa bu bulunan matlaıa değil, m~atahsil tinde llnll l*l'a çı~uma ııebP-b 
.. · ~n fula kuvvetli buldu. kıhnıştıır. Ofis taııafından toptan.. hınmaımıf\ar, bu.nların yerine asli elinde b.ıluma"l mıı.llarc\ da el ko olmata ne lüzum var? Daimi En. 
gınMihver ıçln dunım 'bu bakım.. lcıya veri'ten. kopek 1 kuruı 31. sa?- aza o1are.k Milli Sanayıi Bırli~i ki. -1 araktıT. Bu vaziyet karf}sıın a :!.ı~ca': :'::'ı~:':: ,::: 
dan gene eski durum, mesele de ti~di~. Toptancıya 25 aantım~ık !ibi ~ um~İ~P Halı~ ~~ltryüz ~C: bu kaza11ar dan ı t naeki mu~av~~ıt. kul bir aebeb rllı!Mftblllrler mi? Bls 

k led' r Hem Rusyayı, hem hır kar ibıralalmıştır. Bundan boy- nhıafat lb rlıkleri kat hı umumısı tüccar ve rnüstahsıllcr 5 İkıncl<ka • ba zam 1tey1l7eıını Jersis bulc1ai'a. 

Sabahtan Sabaha: 

Vec ·ze klişelerini 
Artık bırakmak 
Zamanı gelmiştir 

'-111ııııı--- Burbu Cahid _ .... :JI 

B aik ruhunu harekete get 
mek. halıı: ıdrakıni iılehll 

sanıldıiı kadar kolay değildır. 
ıeyden evvel klite halinde, na · 
,eklinde, vecize mahiyetinde g·· 
sözlerin beklenilen uyandırıcı te• 
yapacağmı zannetmek yanlıtt 
Akeine olmak böyle basmakalıp 
cizeler halk idrakini gittikçe sa" 
latmır. Bu idraki .uyandıracak 
kin vasıtası gayet berrak, nwtlak 
gıcıklayıc.ı olmalıdır. Onun ıç·n 
yan ile olsun, radyo ile olsun ha 
vasıta ile oluna olsun propagand 
nın daiına değişik. oynak ve sev 
li olmeet prtt:tr. Ay.ni kelimeler,• 
ni terane<lerle yapılan telkinin tıt 
m.ala'Y'ICl ı.u.a.ı kalman:ıttır. R 
hitab eden telkin unsurlarında 1 
pyıcı va.flar bulunmak lizund.ı 
Bu da ancak halk ruhunun arad 
heyecaını., eamimiyeti bu unsura . 
makla mümkün olur. Vecize şekl 
de kDte halinde telkinler parlak k 
}imelerle ifade edilmiı ne kadar k 
metli fiıkirler de olsa gene bekl 
!en teeiri yapamaz. Hareket hey 
can, deiitiklik, hadiselere uyg 
luk propaıgandanın en başlı şart 
rıclll'. 

Halb bayırla. faydalı vazife 
lere çıaitracak propaganda kli 
te haıD.ne gelince artık öııı 
rünü tamamlamıı demektir. la 
•n ruhu yaramaz çocuk gibidı 
Verilen en kymetli oyuncaktan 
bucak bıkar. Onu meşgul etmek, 
rakiııi tetikte bulundurmak için d 
ima meşgul edecek yeni yeni ıeyl 
icad etmek lazımdır. HayıT ce 
yetleTi, vataın bizmetl rle ilgi~i 
rwnla'I' bu paikolojik o.oktayı ıh 
etmeainıer. Herşeyden evvel şu • 
cize» ,eklindeki klişe cümleleri t 
rar etmekten kac;ınaınla1'. M!l 
satmak için bin bir kurnazlık ı~ 
eden tüccar gibi fırsatlanlan ietJ 
de edici, ruh gıcıklayıcı bir pro 
ganda .istemi kursunlar. Eme . 
ve masrafları hop ııitmemek 1 

bu yolu tutmaluı geıekt.ir . 

(l3Ul!/,,an CakU ................................................. 
: t:;rı:reyi ·yenmek lazım. fa .. le kepeğ'ın toptan kilosu .7 kuruş Sa1ahattin CUhruk hulunmu~ardır. ll'\m 1942 Pazartesi. akıam~a b; .. , m- lliJ'liPora. 
kıat il hangiıini) 56 tıaıntlm ve perakend-e kılosu 8.5 Koml'!IYOJlll'n dllnkıi toplantı. d- dar ~lerionde bulunan UMlllan bı • Olar mu? 
İl;v~ •va ının. arbk kuvve. kurut üzerinden ııetılacaktır. da k?.~ v~. kepek .. f~~ları .. üzeri~- rer beyan.name i!e mahalli idare • . J nartıwataa Mtte831Sl!:?rınden eıını; : 

. d"' .. kli kaynaklan tama- de gorutUbnuş ve gorulen luzum u.. . L!! ük mülkiye amirine ve. \.. - ba.k. Merhum Eaa.t Pafa 7eteD1 • 
tı OVUf te ., k B k ı . 1 _iL I v·ı"' . d h'li d nJal eın uuy a :-...t.16 .Nasırı meıtıum --~· anla ılmıı bir düşmana arıı acı ama z7rııne ISİ8iJliOU ayeti .a . ~. e - 1 Fiat Mürakabe Bürosuna bildi • p . s f T l At caz ... ~er :lsmall Tok6Plf. 
m "~ ' t•- b;r kalım dirim sa.. kı bazı bu'bttbat maddelerine hukö.. ya kl dlT' Son verilen katarlar eyamı a a a a XAzmı paşa 2':m ve Bay 
-~· wre ..., . iht • ... 1 • . l k k 1 1 rece er • • • sevceııA 

0 
.. göre bütün kY~~t. l.a& 1 met11n e. oyması arar aştırı.mıı .. ü.zeriın.e bükUnıetin i.~diii yerde davası ve hır yenı dava AZIRE HANIMEFENDİ 
~~~mibW u aaye ıçın tı.r. Komıayonun bu husustaki ka • ._akL. ela ta ,_ 1 b l n N 

'1(• ,., •- D -...! c::_L. dahil" d k" araştırma n u n .... m t u u • .. .,. ;.ıa. tutU1JnıMt , Jtureıne Merhum doktıor Hacı Kemalt.n. 1 r~rı ,.....w: ~.ır ın e ı on k d B mallardan bir miık.tart Hamlet munakaşalan m&nue • nıra ~. ıterlmttıl Kmlltmu __ ııl 
dıği netice 0 en ötümünün 1 O uncu yıldönümi,i mü .. bır kra v~ Şıh ve Kartal kazala • ma ~ı.:r. u h ti in kararma betile aktör Tallt tarafından Peye.. fatmıdan beri aı•mu.ıa. bir Lüdt1 ~ 

010 ~er Sakaon basını llkb ara lr.a nuebeti!te dün aaat 11 de Gureba rıında müataheil hariç. mutavusıt ıkoor asyıon .. ey~ ;. .. 1mi Safa aleıybine açılan ııetren ha.. bu~ ~ ıahrnaıJa ıka b.bl 
:: 

0 
• eceık maiddet zarfında .~ hut~nde bir ihtifal tertih e- ve toptaına ed:inde bulunan huğ • uıyg~. o1a~ m~a: ~n ~eya mus karet davasına 2 ıncikin~~n ilk f.ü&raıpener, 1-ır ve hueD&t ~ 

eriııııir ba,ka tewebbü- sırıf"lp dilmi~. Top1a-ntıd• ıehrimiziıı dıay. aıpa. yulaf, çavd•r ve bunla. tehlıgın elıın e ıra ı ca br. Cumarte.i günü asliye 1 ıncı ceza olan mertıumıenln ~:;' ~ ıı 
T ecei 

01 
diif&tüyor: frensa biitia ~ bathekimlerile tanıo... nuıhkemeeinde batlaııacaktır. nuevvel :ı cuma Bı\bOe ~ 

._.ır~: t.panya. on.dan Afrika, en lmıt ~oborlar ve merhumUft tale .. ,, ............................................. , lzmir postası bire Yml hlr dava :JlfM ~:,.,,..... UJdın)al"a .,-
Jıc:ıh yoW:an Kafkasya bu~ belen hub bulunmuttur. i K . . . • d ·ıd• Dıwanın 111çlulan arumcla bulu.. ötle namam. ~· OlılDiinde &>~ ,ak:-n .ıueceii ilk bedeflerdır. Fe.. MVMime merhumun hatıraeıtıa i azanç vernı~ı~uı lD rı 1 nan ndıwrir Peyami Safa, Ham r -..,n 11C1D19 Perilt6Yde al1e kab~ tb.z .,.wil ve inceleDle. •ınmı.. hürmeten 1 dakikalık ihtiram vak. I i ::! •• Münak&t Vellletinla kararı Jet münakquı eenaslftcfa Şe .. w 4r6'•rlilece.t.ı.. 

iM o.tımaB-wlea td~ırın n az feal1e Lep..,.... müteakiben .. Gu • ıj •k• • t k •ı• • üzerine Deınizyolları idaresi hafta.. bir Ti)'Mroau tarafıadan çıkarı • 
.... g3ri.tD-:ıi ~ -:ylı. reba ~ ibattabibi Öırwır lı= 1 mcı a Si ını da ikl defa yapılan lzmir paetamv lan cTürlr. Tiptrosu» meclllUMJ1l .. ======:.:....-----=::::: 
~ -~ b• ı,..ın 1'i . e!"T b,: I:Atfi Barku., Oanian Şerefett.in Çe. i dianden itibaren haftada bire in - da kendisine jumalellık im.adı IU .. 

..... ,.... Ua ~R:t i:~~ı:,· ni hk ve J)l'Ofeaör Kazı. l.nail Gir .. i ayın sonuna kadar dirmi'tdr. Bundan böyle ~r poa. I r~le ~~ .edildiiini bildimılş - R A 1) y o 
-"L•-~ ha b. . . tuh. t kan t.mVJ.t.ın morfaumun hayat ve : tası yalnız Pazar pletı yapıA .. tıı. Bu ıddıa ıle yazımn muharriri 

........ r yeeıcıln .. 1 bizm.etlel'ial tebarii:c ettiren hita • clktı-r Saıat 13 te kalkacak olan ftı. 'ft ~ mee'ulleri al~in.e O- 11/U/IMl 
ı..t ibıerınde durdurmak 1! 18 belerde buhmulmaqtur. ve ·iniz 'por ..i,di, ve ıelitte Gelı"bolu ile da"N Htame eden Peyami Sahn1n ,.30: saat aıan. l.33: Baf1f ~ 

lıPJ .. ilec:ıe&..;::: tef-:t =bbu... Gurtl>• hastanesinin btr ..Jomı. l Ça.neıkkaleıye uğrayac&ktır. ietiduı Gzerine ı.tam,.ı camhwt. lal' <Pl.>. 'l.46: AJw bat.erleri., &::fi 
Wt. ~ prU v.~rın na Hacı Kemal Kaiu:iu Isın nin ve- yet Müddeimaumiliii ademi takib foDik ~ \Pl.>, 8.l&: Evla .,. 
waenıml ~ y~pmayı muna.. Ti~ ~l~ıdarak toplantıya 8- _.. ~ tberine. Def. Yoldan çıkan tramvay kantrı vermift1. Peyami Safa bu 8.80/1.46: .Mt;mllk fPl.), 12.38: ~ A. 
-~~ ~tedhi~ atılma hare .. uihayet verılmıttlr. ........ bant ftl'IWnla ı inel Vatman Canalin 1d.are9iDdeıtJ.. 29 nu.. kara'ftl itiTat& etmiı ve lzmit llİlr - 1arı, 12

•
33

• ea1*l ~ tıllrkills, ~.:..~!Üer. 
\etı soruleısne u. t.lıdlıafıa ~ ı ....... &lika""-- ....._ _.A .......... --. ..... __ LL • • 1 ... 1. .._ ı"tiraz• Janı haberleri, 13. Sarkı ve ~'" :.:.a ... ı 

. __.__ Mlalar lara .- -- maralı~ ........ _..,_,.,...,..,.._. Sl"· c:.a.a JDlllP.emıesı reıa ıtı .uu • 1138/H· ~ ıaQzit <Pl > ıa· ~ 
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Yazan: FTancis de CToisset: - 5 - TeTciimc eden: H. V. 

Dloka,oda zevk ve eğlence geceleri 
Nakleden: Muazzez Tııhsin Berkand DaJı& no.nd&l itıbe.ren ce.zı _ ı Ten; aa~a. teneall etmeden, ba! .• dan biri, cezaya çarpılm1ş b(or tavırla, 

beye k.a.pıld'ım. !3o::ı Çin kayıklan, .k.oDıO..an, lkıii.iKI paralan aş.aııı atlan kı. sen g:rupta.ıı. ayrılıyor. - Ca.ıııtada. onun iç:n &::.dığımız ça • dlkıkat.le onun b;ışuı.dan geç rdiler, gog_lyorgu.nluık;t:a.n biı~ab bir halde u. 
k.orsanı.a.rda.n ve cınaye.ler dolu den.iz.. b.ı.r madam; aıaetıı b.-.bi-6' lıesa.u ~_ı Tiksinerek: .m.a.sır ve elbiseler var. Otunob!lı ırava~ awıııl ılııkledıler; i.a&at m.u.luse.ı: e b se"Cialmı.ı;tı • 
den kaçarak .nbtı.rua gelmişler. D.r«1. rek ODU tehlı.t.eye ~·.a.n ar~ı; ı -Dans.nge gidelim ded.m :SUrdürmesıni Perıctuu Beyden ra edeı'fevıta.lade boldu. Nerı.maıı oıı ıpe.ıt •U..' ha kadın, bA A., f:ra.astzc:ı. k • 
!eri yıkUz..al"la do-.ıu. b.r sema altında ,l'.a.lvar&ra ~aııu ma1-ellli, kemali Danl>Ing1 modern ımÜes&esele~~en bi.. :ve .bu işi araba iç.ı.ııae yapana, Ben.m maş ıç...ııde y~Ol' aib.ydı. şa.. .. yc 11 .. _ Yol'W • .ı:ı..ınU..rın.uı a..ı,,u.st, oL."14. ı 
1.c.alıı.balıık ediyoı·, fakaıt kayık:l&r bom. ualetle .siken. bilıt.Wt. beli ~WroUIJ rin1n en san ka.tındJ. tün em ş. Tak& ;valıı.J!lıde i.çıne :.ı.,,yu var. Lık r.:ıstlıya_ lnuıı.w l::!nı sıkı..dı. j l~'esı kı<.ı·ş.ı.s:.nda kurkc.ı v~ ent.ı, et 
boŞ görünUyor. Ba.oıt glirüıfle mırhake_ dilerıcı; nöbet.• arlı:a.daşuıa bıı·a.ur bı. , kızları, sem:z, d mdık, peyke iliıtüne 0 l ~cağımız köyden d.:ı b.raz su t.edarı.ıt. e.. - Bana onwı zayı! o!d~wıu SQ) •• _ b.rtı.r;11e soy.üywLlrdı. 
me etj!iyorum. Çmlı tayiarun eıic.end"'.n rakma.z. b . .tişl.k !an~a ma.a.>ına Aw _ tumlu$, a:rtı.a.rııu d'l.ıvara venn:ş:er~ J ~der,z. B'.: ı-.v.uyıı sab.ın.Llr, ... ı.zıa yu_ ~erdi. ben de rn kuçuıt ııu~ ·ı . VII 
y ":,ığma z':ll'ı·_t O:UYorum. Fa~ıt. &. f8!l lc:\uııYenın keociis1 ve ar~ vere • bekliJ'Ol']&r. Ma.ltao'n:un sarı ben zıı . ztinu gozunu, kol.arını, ıbacaklarıuı ıu gwıç kız ılı.valıı dıkı.ırdim. M g.ı Uzakta. s!slı dağ!arııı ortasında 
5erla!:ndı, gecyi ırumarda geçrrdğn,~cek lbır şeyi .ıtaınıaymca, m~h.ıı.yyır ~leri. lılJıı)Uık ma:w.larda içjyıyrlar; a..ıEmi.imlı:ıÜ!ll aA:iuğu .tadar sllerız. Ten-.zlt\JÇG! lltız enıt.ars. ya:,Jtırmalı bn~m. lecJc görll!.m tü. terklun Kfiınl 
madmazel d.a Fonczca'dan ö~eıı yo. ba.'lt.JGl&nm °7şısında, tlç altın d.o.nı J rasıra, bi~ u.lonıdan çıkan, aryoo :camau· ve e.ı~.selerı g Y<t.rlr, ı;e.çım Nereden bUeyım? Y rnu uı; y ... ,moa Y&\aşı;& cam bô~m .. ye vurdu, :o 
rom. Şa!Mt sOl!:eT ooli::mez ye~n aç_ IOWI>. Qf1.llit bir ~te kumara ve_ sarh.oşluıtı.mu Jdennlş bir esrarkeş, ge_ :tararız. Olur biter. ded iler. ğl\ ta.hQmın(il edenı yerek Neı man 
tıkl.an için, sakin den.me g detke'!l, ren. .. Veb;ftledea ih"1yar kauın, herk.es j liP mı.Jerla bul.u$uyar. Genç!erd.en ~- 1: - Ha.kdcm v<P.r, hıç olmazsa. bunu - Hattınız var, on beş y~ında b \$UY6 c!Slıa.n iki ktı.dmı uyandırd'I· 
u:ylruya daldlıküı.n oleyomt'llŞ. B\r gün lwn:ııar oY'll'UYOt:. iu. da ~ gibi, Pori.dd.zli .ııil!lle_ ?"1Polllım. çocuğa benz.yor. Zayıf ı~ma bakarsa... - B r iki d&klbya kadar B ~c: 
evel. böyle b:!l' my1"., 1ç nde top da bu. j .K.ıwburlBllU looa.s.ında, Ma~ttl da den; Cinde Partek;zl'ye beı:ız'.yorlar, : Şaz.:sre Han!Dl şcförl.i.n arkasındaki ruz o kadar bile değıl! yig, LOıtfen ha.zı,·. •n:naf, \ b~ş' yı 
hındu#U ha de, ıtan dökWmeden zap. P<mesca ilıe k&rdeş.nin araı.ında otur. a.mma, Portıeıt.Uıcıe ç nlıye benzerler. :camı açarak Fer.dun Beye doğru ı:ğilö./ Paık.at bU üıı bu oıan bıt.enler hak • Şıudye Hanını gd~inl açar a(' 
tedilm.ş. Korsanı.ar. horul hanı\ lIYU. 1 Dltll$, ~\ &t'yrediyorum. Pnn.ta.n H~. b:at.tA Cinliler bile c~et g!y. E - Kaıbilse şu ıkoyde i>ır dalt<ki. c.tı.:rruP kın~ N":r.man ne drJşu.n\cytırdu? za_ ba.ldkati hatrrl:ıyarak toelft..s et · 
yan tay!a.:vı ~7!,a.mak m-ooburı:yetln. IPJlı83.S.:lm Wtüı:ıden. rasıgele b:?' avuç m11,ler ve gözlermde gayet iri 8'&:üılt. :b.lııaz su alalım. lvallı yavrucak, bJ.t,,ç c;aıt evve1 sadık - Sa.at ~<ı.ç? V kitinde yet rk !il 
de kalma..'DlŞ!ar. Y .ıı.ııız, gem cılerl kfl. l~ al~. blt' kAscn!n altına k.apatıyo.r, ler var. Yalnız, b!zim masaya .Yakın bır : - Aman Hanımefendi, oiuıdi bı.8ll.lll uışağırut verdlğı sözu tuunuş, h.ç b.r - Evet. tam val'.titt!r. 
peşteden fı:rıa.tıvermış;cr net·oede, e. m:zalan bek..lı!6"or, sonra uzun bır si. masada tek. ba.ş;ına otw-an ih il•.ar bır 1 ~ mı? lı.ım.z.ı ta.Jcb eden varsa ha. şeye ttıraz etmeden on.aı·ın tıe. _ Bov e f"İ!ç b r v 'cu!u a a!ı 1'•-ı ol 
bed:iyen uyı.ı.ma.&ın evvel uyanma'rınıı hirbu de@aıcğlle, t.şlerı dört yığın ha. Cinli, ı.>lgnm ren.itli, tedricen kOl'Julaş:ın ';Jıinı~ h&rabdır. Biraz '65.bredi.n. ıdilltier.nı yaµmaıarın.ı. ınusaad~ e m.şi.t. nuyan Şar.,ye Ra.nım. sffironetle d 
tEmlll .etınl~r. !inde tabı!m edJyor. cfallarla süısiü bir ipekli entari g.ym ş ı E - Mutlaka Nerimanı braı; tem:z.e • Ancak biı.tUn bu bareketbr ?:J.Ylf YÜCU.. sını seyre knyu'an Madam Sü.P 

Maka<>. her gece, mootazam.an eııe. - H z.amarı, ,.,; oort f'.ş, neden dolayı ISinxil dans etıınelct.e olan gençleri süz :mel.yız. dımu blisbil'bn s.,:rrtı ı çın g y:n~AL bakuak şıcAyet c' :1: • 
n1yur, Zevk, l'nun ıç.n b·r mes1e«.. Lo. a.cta.a ılt&llYOI', <iiye ~. rün göaleri1e seyredsor. YüzU, ' ~ ; - Onun dla valcti var, şimdi bunun.iten sonnı. başı.u yastıga dıı:ya.m.ı~. b _ - Vücudum pa C'\ parca o ı 
luurtalar, k.umarhaneler, danalngler, M~ö de. Fonesca: &ntaa çinih;.rde 6Örületı 'Rymak rCflgm Ela meşgul olmaym.. i!.1n b.r halde go~lımn kap:ı.mıştı. O • gwı!Uk!t:an b ~k'n b r Mld'ey m . 
umum'baneier. afyon k.ahveıer. ltaı>ı - O fişlere oYil&nır, d ye cevab ve_ de. Bıyık vaz!fea gören on bfr tane : - carum. i:>.r sanı~·e duraJ.ım, şof01' nun bu hail Madam Slirp.ğın gôızünd :n - Ben sze ı>ÖYl m 5tim h~" 
1romş11 yan yana d zlli. Müşteriler üın riyor. Wyile, oenesine yapışık d!ğer yed! til,. :5Ö2.ıde oıtoınabllı 'Cı!lJJl.Ş g.b blı· ş ~ su kaçmadı. d'., b ~le iş er .! z göre dt'ftil<i r 
edcyur, tnr kaı'mca kalabalığı hal nde AnlarnJş aı:tıı gortlnliyorum ve ipı Y&. yü seyrederek. eileniy'orum. Blr fincan ;cıoı<Jıwns.un. Oün ııtarms.da.n bu ıtızın - G.al.ba ufak b 'r baygınh'..ı;: geç r .• pekA.l.A yalnızca g . b:llrd m. 
gınp çiıJuyoıiar. 13ır tanesınde sınema llca.la.yıp ~ıya btr gU;nijş s.Ue gön_ Y~ll çayı Y'UCNıtn yudum .çiym'; a fyon_ :bu acay.lb hali degıŞolllelı:dır. Yo.csa a.sı.J yur, B ıiuı.ç yudum sıc ı: çay iı;ır.rse:ı. - Muıtlaka i:>en m de bumda o Jl'l 
bıle bulunan DX>d.em iki mUe.Mes~. itl. 1 d~um. KuJ>a. iki s,kke ile avdet 

1 

Is b.ra1'an pannaklıuı, hadd:OO«ı aşı_ :o zamıa.n herk~sı.n nuan ctkka.t nı .iteı:ıctioe gelır . !.ğım IAzmıdı. Şayed her h:uıg b ~ 
renç taüçük mllas&etıelerın telt.a.betini, ed.il'Or. Nilıbln, hel>&int oynl.zy(J;IUIJ)., fa_ rı wım tırna.klru-la sl.iiSlü-. :celbelıın.iş olll:!'UZ.. - B:r iıki b.sklli yedır~l.m. Be!ki d~ beble Uikamm:lan ye.!ş.r de b" ~· 
bQyülkJ.IDııe.rile e:ı.ıyo•lıır. '4üleaddld kat. W; kq)a, bu serer boş ctönüyor, Filtpiali calıııcılardaıı mürekkeb or. : Ferıdıu.n Bey hafif bir teredd'Udden sarsın·ıdan içı be.yı.n ş rr. larla.ma .ıfJ!Il.lm ve yaşım nl,u· Jn; 

J.&rı <lid~ .çın, buralaıd.a, bir ku ~ İDi eeter n.tQlo blAUld.ığmu araştır • kestra b r b!uz çalm.ağa başlıyor :rorıra şoföre: - Çok 1yı olu.c Z~ı a .. ırığın Teng ;ne ıyıllt<nı isbaıt eder. 
ma.rha.!le, bır lokanta, bır meyhane ve mzyon,mı. hAOO;e ta.zla. ınemo.un~yet w . ~ FQııeaca, itiza..r ediYl'.>1': 1: - Hayd'l oglwn. d-edi. Sen ıı;u köyde bakınız. sarı. t.ahta gıbı. Bu sıözleı~ sonra başını öt~ı 
bır daııSill8, hep b!r arada mevcud. Her I rici oki~ icln. ba~ t~b~ R'~· - Bu m:ueOd alz~. Nevyuı1tu s>ek u.. ~aleHıce1e b:ze b!r ş~ su aiıver. - Bu vücuda ı.nsan :rengı ve Insan ra!a çev'.ırerdt gün 'l'Ş1ğınd'ıl. ili{ dt>fa 
kallta uybı UJUOLtYOr ve atyorı. tüttü • Falkat, nıçın !ta.vbettığfmi bır dlr.fl an. ~ 1ft.l:a hatırla.taa gerek. i B:.r ~ dadt:ka sonra ara.ba, kaybet_ b.ç m.ı. vermek ıçm OllU aylarca hava_ rbnena bakU. 
rüt\bor. Ma.amaf h, büıCıUn bunlıınn ar_ lJlamtl'orımL Môsyö dıa Ponesca izaha - N~ıtıu dllşünmilyorum. Oraya' :tlği YaktJ kazıanmak iç.n siliatın. ar. de.r bir yercre yaşatmalı \•e bol yemekle Alllllhım, bu ne acayib mah 
11et;tjtl manrıara perişan ve pek '1:&. ~~cyor. lıiMcin, ayn.am.ağ:ı heva.s.ım tal.. aitıtin.iz mi? :tırara.Jı: karanlıkları b!r o.r ~ıbı delmek_ be&lmıetiyı.z. ömer ne yapacak? 
MösYö da :F"ODe6Ca., bunu ill sEızlerle madıil !çio din.!emıyorum. Matmazel da l"oınesca, gururla hay_ :ıe deva.ın etti. o mtlddet za~fmda oto_ Hanımının cesa.retini biraz ltayt)et_ Madam SUrpik end~li bır sesle 
ifade edıyor: cSaf.yanP, detil mı??.- Kıız kardeş:, aaatine banvor, bana: kırıyor: :m00ılin 1ç'ndeki ıkL yaşlı kadın h.ııre. -ti.tini gören e.sıkl mliretlb:ye aı:.:mltAr du: 

Kumar, asıl, e ;k! bınalardıa hususi - DJ;kjkat et.tim, ak9mıJan. hep saat - A! Daha yeni geldi. ikete geçmişlerdi. 0 •1 ı;es,e oevab yerdi: - Meseleden haberi var mı? B 
b!r manzara s.ned~·or. zemın ut ku.. OD buçukla OD bire Yirmi beş tala ara. R.&rdeıei l.JAvıe e<tty0r: ; - Sİ.h'p k tuva!et ç.a.:ı.tanu ver! - EUmrlen geldıği ika.dar ona be.. ye d&.resinde n'~h m~unun Y 
marcıları var, balk.<:m kumarcıları vs.r · auıda şansm var. Bana beş dolar ödİ.İ!nç - Aıbmda ne varsa, hep oradan ! - Mli6aa.de ed!n de bu ~i ben gö_ J.tacağun. ()ğltsn bundan em n o16un. mnda bir gaf y:ıpmasm . 
.Aya.k ta1cm• ve kalburüstü. İmtiyaz.. v.erebill!r miS!nıİll? alıpmıştır. O ne mi.iılcemmel memle • : reyim hanımefendi.. Klrzıcağızın ya.şı pek küçüık henm, b r Şa&ye Hanlm. ~ 611.lladı. 
lılar büYUk b'r locada oturuyorlar ve Paralan kupa.ya t.oıyuy<>r, 4Yni za - k-et, o ne hareket, o ne bayat! E B.r eLnde su şişesi, öt .. k:nde b LI' ıkü_ ke.ç &y içinde gençlik kanı aynıyacar:: - Feridun Bey onun l?YE!l'lı~ı 
kenar:ıında.n ek11!p, bir ip v&sıtasilC', pa. mıı.nda d&, Çln~ bir ark~ ver. Bir grupu ~aret et-U: icük havlu. peMeredrn h fifçe sarka. ve tanıınmı.yaca.k kadar deği.şecek. Bu. bahsetti. 8Ö7Jde her şeye re.zı o 
I'8ı.Yl. tt.r ~a içinde aşağı sal andırı - d;;ği nazarlığı el~e alıyor; istavrcrı çı_ - Şu genç talebeler de oradan gel :raık .h.av!ı.zyu sai>-..ıulach ve şaz.ye Ha _ nım için e;q;e :«>z veır~ruın. Oorecek.. ~. 
yorlar: fs.n.,tan m:ısa.sına riya e Eden, ~. K~ ınlyor, telı:rar ç.-:oyar, dller. HWtü.met tarafından tahsıle :nmun yardlımll~ Nerlmanın yüzilnü vels.nız nasıl br ınu:iP- yapa.c.ağım. - Dün aJtşamdınberl dzıııı 
a!hı:rba.z .mya.t.etll, fildişi renklı bir para b.r nrls1l olmuş. g~rdi. Oradan J'fllı fikir _ :kollarım tAmı'z.ledi, sacını taradı. Bu iş - Bu mucize olın.adan evvel ölUTse! bir te!t keılime eöylemed il.ne d 
k,rUWe, tıu Jcı.ıpa),, ahee:tıe abest.e bo - M.atımıazel da Pooeııoa, 7ilzil aa~ı. lerle, değ.i.smJ.ş bir ruhla avdet cd:yor. :b·tı':lkıten sonra kız.c.aiızı b nb.r takaY. , _ Ha.yrr, eveı Allah Süırpilc ons. g5z ettiniz mi? 
pıtıyor. !ııfasalllD y.anmda bır 68.rral soruyor: lar • .Abl E.'Jk.1 ÇJ.n, artık bitti. :Y'il.dle ~. çant.ıı.dan çıkardığı yeni bebeğ1 .gıbl bak.aoa.lttır hanırncıjpm S z - Her ha.ide konıışnasını b 1 vn" 
d'iik!kAnı tşwor. Orada. br muh.a.mmln, - sa.e.t kaç? lnoi rengi en~rilı ihtiyar Çinlı kalk_ :tp~kll çıamaşırları zayıf vücuduna g y_ baruı. gü\'flUn:lz va bundan evvel to _Ağzından bir söz çı!cmaz~ işim t 
bi:r terazln1n başına otıımıuş, en akla - On b!l-e yirmi dö:t v~. tı, :tuı.ruçe gilldü, omuz sillii, yalnız Sdirdi. Bir düzlye: nuştuğurnıuıı şeylen ha.tırınll'ldan çı • me.ım olur! Aca.ba. ona meseleyi c 
ha.Yale gelmez eşyaya ba.h& bıÇ:.YOl', - O halde, bi~. Gıdelım. benim iş!Jt.tiğ"m ve zlınlmd~ tuttuğum ; - Zavallı :ranııcak! Bu ne kadar laı.rmıı.yınız. ömt?r benün öz evlMım_ mı 
b\IDLarı tartıyor. muayene ediyor, ni _ Yaya olarak. umumh.ıı.n.ı mah&llele. birJ.ıia~ kebıne nurılıda.ndı. Gene Fo _ :zayıflık! Buna günde b'~ defa ol., ıı:ı dır, onun brı.sına da, birçok sene ev_ - HeV"i E!Pnd' onrı her şey! 
hayet iht:'mamdan mıUteve1l'd olmıyan rinden geçiyoruz. Renga.reniı: fenerler, nesca'dall, bu sözü tercüme etmesini EY~ yıed!mıem~ş~r m.? ıt.. sfrıler ve'! keındlsine ba~ctı.ğım glbi bak&cağım. V"ermtJ. Muvarıı~ltat ed vomıu5 
bır y~v.a.şlı.kla mW>~dele ed'iyor. dar &OkaP,'ı aydın.la.byor. İç so:taklarda. rica et":l!m. Yı.mi.me hayretı,. b:ık'tı: ;~yltı:yonru, SıZ bu i$i bana ha.vale ettin!z ya, artık - Ac3bıı. mıza <'dm'1°cek m 9 N 

Malkao'da berkes kum.ar ~; takım ta8'.ım boyalı, kllçlJ',c kızlar glllflp - Küçllk aptal clemek~r. dedI. l'."lç·n ; N hhet srra ı,az ye Hanımın b!h1ilı: düşihımıe b'le. kt?Yf"nlze be.km. ~nldeflt.erme 1snln1 kO"rnul lft:r.ı- .. 
B.r ımekltclıli değil, bır falı1şe olan ve eğıec;:orıar. ~tk evlerinin kapı ua. SO'l"UyOI'SUiluz bunu? ~ r it1na ile d 1ld rdıltl 11\civerd 1peHen h!'r şeyi dıüşüneceitlrn. zamanda. meselA: d~'Tl. va~ı :vtır.n 
iki elde, 0 geceki 'kazancını veren, yU_ 16'.larma ~1115 abla~ sıt:'atlı c:ıdılar, Kaçam:a:klı ?ir ~vabla.: ~:-Waba .gelmişti. Bunu da, Nerlmanın Ken~ aid mfilı'm ve M.yat.t karar. bô.lm yorımı. derse rezil o'ıtruz. 
sil boyalı lrltçll:k kız: ıı-ras.mı tayt>et_ bir mUşterı g8zil.ldk g~, ellen. - R!:ç, dedim, öyle, ııordwn. mce viicudunu lncltm~k.ten Jaırkarak 1&r verlli'nken Nerl,man da köseslııde <An a_.. ' 

oynıyao 'Dll&lldıa. ceyi b.ıraıJtv'Orlar. O . zam.an. ooet*lar... (Arlıa.11 Tar) '-·····--••••••••u••• .. ••• .. ••···---··••• .................... - •• - •• - ....................... •••••••••--··••• .... ••••••••••••• .. •••••••••• 





Memleket haberleri 
Manisada iaşe,ziraat 

ve kültür işleri 
Vali Faik Türelin beyanatı 

. 
..... lııllli ba"nMtl lrltlD 'ti& 

IMb*ıa °"* ,.... •lıdel.,_. ....... 
....... IUflDdıılL - .. 

1

B mstta 

_._...._·--·-

Toneell VllAyett 
Naha Ml\dtlrltlğftndenı 

ı - • 'iazae,e mm1ıım il TaneeD ~ dııMlnde ,... ... SeyltllUl 
Jdu twvı,eı t1ırablye tneaatıdır. Bu 1'in mıaba'IJlıDlen ket1f bedeli 
c'10..000> Daıda. 

._,....._ııx . na 

Belçikah lleTDS~ gilrefl 



Telgrd, 'l'ele~oa Ve Te•siz 

Pasifik harbi 

T()RKÇE 9ÖZU) 1 D = 
U.. SADETTiN KAY. 

NAK'm plnurl
Y-1 ve ne& 8 prkı ile 

"fUfti)'8 Sea Kral çeeı 
M(JZEYYEN SEIWt 

1 P E K Siaeır.asında 

TlllrıgeaWI -~ ...... ...... 
M•r Se. Kraıiıçe.i 
......... M Yaldıd 

tllalO COUOM 
SARAY Sinemasında 

ı.erleri 



IDHISARLAR İDARESİ 
BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAIC 

Dört saat denizde 
kalan Kadıköy 

Rektör, talebe Şirketibayriye İ!Çileri Hava 
Kurumuna aza oldular 

Yurdlarında ha~ ..J!~~::.: 

Vişne • Çilek - Portakal 

Mandalina - Turunç - Muz 

Beyendik • Nane • Altın 
olmaia karar vermişler, batta miklü.r. 

vapuru yolcuları tetkikat yapıyor :;Ş1°: ~~t& ~:~~=-
, ... tarafı ı IDci ..,., ... , On '- . . d ,_. dıı-. $lıbıt1ha11Ve ieoilerlnln bucilnkU 
- . . iveni.te Rektörü ıenrımız .e~ı &hva.l müvacebealnde ehf.mmlyeti b '.r 

darpaf& ~esıne yanapmlyara~ muhtelif talebe yurdlannda tetkık. ka.t dıııhe artan .Kuruma t.al'll göster. 
moendeMk onunden Ahırkapıya doı lere baılaımtt.J.r. Rektör yurd tale • d!ltleri aJ'Ab. ea:vant tak4rdir. 
nı açıln'1ıltLT. ~erile bizzat temaslarda buluna- --

Vapur eiivari.ıi, bu v~.zi~~!. kar -ı- dileklerini teaobit edecek ve O. ( T J TAT, 8 OL A8) 
ı~da dedıal ımdad ~~ ~ • niversi'te idareeince ia' afı mümkün - -
maga baılamıı ve direge !kı aıyah olan baa ihtiyaçlennı da temine ISTANBUL BEi .EDJYE.SA 
küre aem~. Bunwı üz~ıneModa 1 ça}ıf8Caldw. 1 ŞEHİR TtYA TROSU 
vaıpunmun ımdadına Deın.ızyolları - . . · l k Ba 

S d .. d ·1ın· t" Cemıl Btl9e1 ılk o ara • T epebaıı dram kısmınd• 
n.ın uva vapuru gon erı ıı ır. '-'- . l-'- _ d .. 1 8 .. ır...... _ ... 2o •n da 

M d .ı.1 .. au.eaı.ır ta cıoc: yur una Ull"Ull f ve u __.. _,, -

LİKÖRLERİNİ, 
KANYAKLARINI 

Suvad vaıpuru o aya YW: qtıgl muhtelif fakülte ve yük.ek okul - CEZA 
aeracla vapur Kınalıya dogru yol 1 _ d ed 70 kad t i b 
almaia batlamıttlr. ~ra evam . ehn - -'- 'b ld arb la e e 

Bu wretl.e her iki vapur Kmah- i'le umumt hır asDI a e u un • lıtiklll caddesi komedi kımnında 

VE 

adaya varmıılardır. Burada Moda mu,tur. . OYUN l Ç 1 N DE OYUN 
vapuru yo1cuları Suvad vapuruna Rektör, Bahkesır ~alebe Yu~ • -----------
naldedilmitlerdir. Yalnız yolcular. dundaki gençlerin faalıyet ve dı - ZAYİ - K.a<hköy oüfl.B memurlu. 
d-aın e!lli kadarı Suvad vapuruna geç aipli.n·kr.iıne karşı memnuniyetini tundan almış old'uıluın hüviyet ctirıda. 
mİ'yerek Kınalıadada kalmıılardır. beyaın etmilt ve ~ırda kitab ve kar. nınıı ~~ elıtim.. Yooisini çık:ara.caAım. 
Fakat Denizyolları idaresi aüratle ydla temini vadıınde bulunmuı • cl:aıı e&ı&nın bUlanü y~kıtur. 

Sipahi - Samsun - Çeşit 

hareket ederek aon seferini yapan muştur. ~1' ~ıye mutemedi 
ve Büyükadad-a kalan Olen vapuru. Diier taraftan, Fatihteki medre- Cavid Tekit 
nu eeç vak.it harekete a:eçirmittir. aeıni.n de 18 odası tami! ettirilmiı- ZAYİ _ SeyrQseterden almış oldu. 
Vapur Kınaılaadaya gelmıı ve Mo. tİT. Buraya da bf&. mıktar talebe tı.mı :162 oımıaralı mobosikl'et. pıtbımı 

Boğaziçi - Yenice - Gelincik 

Serkldoryan • Baframaden 
da vapunmun diiel' elli yolcueunu yerlettirileeektir. za"1 ~. Yemalnl çık&Taeaiımdıan 
da alcak yerlerine sötürmiiftür eııılldelDin htlımü yotıtur. 

Bu kaza yüzünden Moda vapul'U Doktor l Zati Ogel Klr.rak• AıuıopolG9 

u. Vapurdaki lrızanın hakiki 811edl,. bl'PnnMM • .,...... ZAYİ - seı.vrusete'l'den alm1t oldu. 
_. 18 e kadar çıalka.nmıı durmut- @ §) 
mahi,ıetiı bugün anlatılacaktır. Mo. MnellDde llledm IQDra ....... tum 1640 numaııliı biılıklet plüamı 
ela Kma11adada -t . --- _._ ~ eWm.. Yemin1 cımracatmı.dan 
~ gece ,,_ 1anD1 - -· et*1ainiJ1 .lı'llı:mil yoldur. 

mıttır. JDrsraa Ane~ 

·-················----·--·· .. ··-············ 
Son Poeta Mıdl.•" ı 

N~ Mtldtlrii: O. Hikmet 
Hatnl: A. Blcnm UeAKLtQtL 

ALARINI 
TAVSiYE EDER 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA ve B0T0H 
Ac.1İR•LAR! DERHAL KESER, GÜNDE: 3 KAŞE ALINABILfFI 

dRB:itE ı, BARKA.Si 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

KJIOWBLlllR: J fu.bat, • K&yu. 1 AluakJI. l İklnc1tefrtıı 
taı1bleriııde )'&pıbr. 

1942 ikramiyeleri ·---
ı adet 2000 Llral1k - 2000-Lira '° • 100 • -•ooo.-
1 • 1000 • -aooo- • 60 • IO • -2600-
1 • TIO • - 1aoo- • 
1 IOO • .... 1eoo.- • -• • • •IOOO..-• 
ıo • :l60 • -:ışoo- • -• 10 • 

_.__ • 
• 
• 
• 

I" BAKERMAöAZASiNDA 
GABARDINE~CôVE'RCoôf;~ "'i'RENÇCOOT 

1 """"MUŞAMBA ;'e .. PALTôt.ARıMiZ 

1 İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
:tıAo No. 137. 

\.....; lıluıııter.a auıeterUerlniıı emrlne Am.Ade bulunmaktadır. ••r 

D•vlet Demiryotları işletme U. M. den: 

M'tılbamm<ım bedeli (4193) Ura olıan cem'a.n (59,900) M 3. mUıhtıelif eb. 
adlt& 300 aded Qam dilme, 110 aded Çam llDaJtas ve 2100 eıded Çam tıaiht.a 
(7/1/IHQ) Qaqamba ıünü ..., C14.,45) on dördü mk tııeş.te HalY'da~da 
O&r b\nuı. da.n!lıindıeıkl kılmlııııYon baraıtmdan ıaıçit eksiltme mııl.De aaıtıın 
a.luwıa'lr.t.n'. 

Bu ite 11.ı'meft ~}ierin <SH> Uııa. (48) Gcurufluk mııw.kka.t tem1n.a.t 
w lm.nunun taıyin ettıı11 "ft8alk:le birli.itte ebı.ııtme gün.Ü sa.atine lkadu 
~ mtiraıcaatlan llmndr. 

Bu ife MI l&l'tnıamel.el' lııom!aJ'Ondan parana Olıa.ı'Wt ~ta • 
dır. (1129'1) 

.. * 
Mu.bammen bedeli 103 500 <Yüıs tıı; bln bet yijıa) Ura. oı.a.n 6000 ton 91 • 

mernt.o '1/İk.lınctinmı/1M2 Qa.tşamba ciln11 _. 11.30 m. tapall lllld usu.. 
)!ille A.nbl'8ldıa lıdll.re blnaemda. aatın alınacaöar. 

Bu 119 c1mU* tatı.yenlertn M3G <Mı bin dfd ?Om 3"lmı1 bel> 'Uıral:ılk mu. 
'ftlldtM temtna.t ııe tammun tayin et.t.lti v d •"n ve t.ekll.flerlni aıvnı 
ctın mat 14,30 •tadar lııomı&Jon nıldt1ne veımeert. lılmmdır. 

l)artmımeıer 200 kurut& ADiım& w llaıJdtarp8'8. ft'ZD.&lıertnıde aa.b:tmv 
tadlır. (11323) 

REKLAM, DE~IL HAKiKAT: 
Yurdumuzıın her köl}eslnde dllıilstl.11111, ucuz.. 

utu ye wı 094ldlerüe tanınm1.1: 

Asri Mobilya MaGazasını 
gezmeden ve i>lr fikir a'llUadan bafka yerden 
mobilya almamalannı tavsiye w mutlak& aa • 
lonlanmızı gemnelerlni rica ederiz. Bllhaıısa tn.. 
ımz taeyolalan ve A vu.stu:rya. aandal)'&l&n 
me...:uddur. iatanb111, Rlnpqa yok114u No. 68 

Muud l'U'li. Tel: .., ___ ,, 

26/12/941 tarihinden itibaren lteı>et tqJtaıı uam1 •t.ıı tlatmuı 'I kurul 
56 santim ve pera.kende azamı e&tlf fiatmJll 8 lrıuıruO 150 aantim ol&rak ıtıea.. 
bit edildiği ve hllUına hareket edenler belldrınd& Kilit ltorunma Ka.ıı.unlJPlt 
göre ta4tl>aıt yapuaeaıtı Uln olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~tulll: ı• 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk LiraSJ 
.... 99 ~ adedi: -

-~~~·-·~wrı: ..,. ._ -"' ..... i•n;;;l!mım!:' 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

SlnıU ..... ,,nc1. am,banll ft ...... "•l •4111 bllablanDda • 
u IO Ural& bulunaıııaıa .-ede t dılla ltldlıDet llS'• ile lll'i>'da'r:I 

pJ&aa '°" Daam171 ~~·· 4 Adod 1,000 Linbk 4,000 Un 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
ıoo • so • 1,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
180 • 20 • 3,200 • 

..... ~ ...,e1er lılr ... JliDde .. u,... ... 
~ ~ O*tlll eMCUrde " • ruıuu. ffl11eoekttr. 

Jtur"al&r aıDede t defa, ıı 1111t. 1l 11U1nD. 11 ~ ıı 8lrW 
Una tanblelf'lnde oetneoektlr. 


