
- _:_ ___ _:_.::::::..=_ ____ ~ ~ ---~----- -· -· ------

HAL KIN GÖZO 

HALKIN KU LAGI 
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Sene 12 -- No. 4121 

Bu sabahki 
haberler 

Japonlar 
Slngapar 

Japon ordasu ıehrin dahili 
müdafaa çemberile temaıa 
Beldi, Singapuru karaya bağ• 

lıyan aedd~ 3(} kilometre 
yaklaıtı 

İdare işleri telefonuı 20203 Fiau S kurut 

F k . ~------··-··-······-··----·-·--·····----··--------············ ·-··, 

a ır 1 şeker bugün 
çocnklar~. I sat1.sa 
şeker tevzıı İ c1.kar1.ii. or 
Hokomet 5 milyon ' ···• 'Y . w • 

lira tah_sis etti BAŞ VE KAL ETi N TEBLIG 1 
Bu paranın fakir Küp şeker f ialına kiloda 62, 

ailelere nakdi yardım k 
yapılması suretile ristal şeker fiatına kiloda 1 

kulla .. z,ması muhtemel: 45 kuruş zam edildi 
V.işı 23 <A.A..> - Japon ka:vnaklaı ,. 

llından aılınan son haberlel'e gbre, Jsı. • 
&ııon öncü kıt'a!ar• Silıg:ıı.purun dahili 
tn."!kia.taa cemberile tema.sa. ıel~er. 
dir. Ja:pocılar, s:n~.l.J>UT muhasarasının 
ba.şnaaıı:ış o?du~unu bJdiriy<ırlar. 

.Ankla.r&, :!3 Cl:tusınl> - ŞeGcer tiaıt. . .. ! 
-.:tJ.M.. har~ta lııı.rmm a.rtmaaı. brşl.Sınılır. fa.kır aile ~nhra, 22 .~AA:) .-. Bq.. şckıeri iımalatında iptidai mad _ i 

Slnppur'un vaziyetini ._,___ ı çıocııkl&nnm ou gıdadan mahrum aw_ vdk.alotten teblıg ed.iılmıştı'l": de olıanJc kullanan hakik" $ 

M f k ( ] 
DJAm31l&n ı:bl mü.ş.hk bir diişimce ile 1 - 2?( 1/1942 Cuma sa - hü'lcmi şahı9lara ve devlet ci

1ai:: i 
Japt>n UerJ,.-,1.51 

U•• ite ı• lere go••re Japonlara go••re hWttlmıeıt böyl!e biı• ıçtımat yal'dlm bahLn.dan Ltıbaren k.üp ,eker fi- ve müeeseıaelerİne, mt:kteb h ! rr.ı.:ıvzuıwıa. 5 m..~on llra t.ahsls. eylemek IJcilllo,d.a 6? ık · al • as • • ._..___ - kıa.r&rm:ı verıni.şm. Bu parJının beş ya.. a;tına - ve ,. rııst şeker tane gilbi umumi veya menafii : 
---~ ş.ına 1kıaıdar çocuğu olan fakir e.Uelenı !:;.~ d.a kil~da 4J kuruş zam um.umiyeye hadim mü-esseaelere ! 

Vişi 23 <A.A) - Ja.1>0nlar S'ngapuru 
~ bağlıyım ıSedd'.e 3() kilometre 
Yalkflaşmışl&ırdı.r. Son 24 ı.ıaa:ttenben Ja... 
Poıı Ol'dıısu llerlemeklıe ka1mayıp. zaıp_ 
1ıetihı. &raziY1 temızlemekle dıe meŞi,ul 
dlir. 

.. abarebe Paraşltçl fdkıel' Q,vzl1 Ve'Ja. bu e.!ıl~lere na>kdt ~aır- JI .J iŞ lve ıe or sa:tı.gıru. mü - yapılahilli:rler. Şu kadar ki bun- i B& d.ım yft-·-:ı.sı suretJe kul!a.JllJma.sı ba... sa.aue 0 unmuştur. laır da toptan a)d.Ll k 1 · • ~ u11 arı ~e ~r erı : 

d 
bi"s mıevzuudur. . 2 - Pera~ende sa!l§la:da, a. ya1nız kendi iş ve intiyaçların _ i 

,1 d . tıe kıt
'alar tmocl fımnil.1ün tatb!ki lh1.lmali da... zamt satış mıktarı bıllr kilodur. da ku'llamnağa mecbur olup ha• : 

he. iruVVet.ıidir. Bu ıtııitctiTde küçük ço_ T ] 1 k L-'1 d r : . . 
8 

optancı ar satış arını anca ıe- :KA arına evredenıezler ve sa•• : 
cuklu tsıldir aile.ere pazoe yardımı ıh.. k .. ;, __ . ., ---··•· ı ı la __ _..., .... : 

d 
haıt \'le İçtimai Muavenet Ve'kA.lıet:ılc er ~retilLe m~1.111 o an aıt lll1Jil,;ıılar. : 

e,,am bare•·ete Kı:zııllleGr CeıniY~ 'ba.ra!ı.ndan miliitere. \, ....... - ................... _. ............ - ... - .............................. ; A mı ted>ı.t edlıleeek bir usul d&iresmde ............ .. . 

edlror geçtiler -ı· C MESELIEL~R :J 
Londraya göre~ 

"Avusturalyaya J k ti · nglUz H Ik ·h ·k 
Ruslar son günlerde karŞI harb tehdidi. S~pOD UVYO ~rl febtr8SI 3 lfl, 1 tı 3.r 

Orel, Kursk, Harkof 
Rus tehdidi altında 

44köyveşehir almışlar ıngapura dogru b kk d ki •. d l . . . k. 
=!lti··:,E:!.~!n] şimdi daha yakın sur'atle iierliyorlar a ıa a muca e esıne ıştıra ı 
bu .sıabahk.i tebJiffıerınde ismi ~cen. u_ Siınpıp 22 (AA> Rıemıt •a•laJ~• k ) ) t ) ) ' wırova, Borod;noyıt. 8 k!looı.et.re me6afe. _11..11·... ur , - Tol.Yo, :U (A.A.) - tmpa!attorı\llc ~ rl .. - o ay aş ırı ma ı e 
dedir. Rual&r Vi.ıı.s.m.ar1a. 80 kiloıM"ln t~.r!li . umıuaı1 1ta.r&re'hı bililirl7or: yak]aşn~·. D;~eır. RUll kttvve ıJleri J obor'un iİ1nal d oi uwnda. Mer- .!1 Somd.n~beri Ja.Pol! don.ıl- [,------------] MoJa..&.'-terı ~kilen Alınan lruvvı'tlt>ri - ~·&n ılİm;l.)i'nde Unıden'ın cenu • mMl'J& ımn.aub t.yy~- taraf;od&n Lond--anın niın rıc'a.t ha;.lM"\m Jresm~ 

1
ç:n !ki buına clojııu ilerleyen dütıman m üf- Felfmedlt llınd;.a~arıının s tra.tej!k üa. I •. Dtm ~uları~ şahsan ta. -Jt.ezane m<tracaat eWm. Kaaab dükkt.. 

lklo)daın. ı:ıer:l!.lnekt.ad.'.rlcr. Sovyetler AL JICZel:eni.llle kı.t' alıı.rımız ell'UWlıda çar. leı1!ne ya.pılan taa:rT\IZ1*r earı6EJl\da f k •b • mc:tıtmmı bir zat bd.ze ea:ranı d:.klaLt nını ıtanf edince orasınm çok U7.akta maın müdafaa. hattı üzerind-e Qrof'l, Plfma olbnuft:ur. Dü,m.an müfreze.. 6 ııı. dıedıı t.a.yya.1'9111 olmak tıttft 10 e Zl ı bir mekl~Ub ıön.derdıi. B u mektubu va.11 bulunan blir b1lşka po14s merkezine tAbi 
Ku~ık. Ha.rkot şeıhı.rleMi tehdid et _ f.e.Tiırmıı lb · lr.ı d .. .. .. ,___ .. Ho1MJda. tayva .. resi dıüşU.rWmüş veya. ve ~ -rei.almi& Lılt.rı Kmlara. it. olduiunu. binaenaleyh oraya 8'~ 
mıetkbedirler. . 1ır: .nı PUllUY& uıuruıınut 7Grde t.lı.rib ed.i.lm.iştdır. Düenıan ha'"& ''I ·ı· • • . ha! ~ bera.beroe okuyalım: l'lm lA.zım geld:ğ'.nı söYledller. B ,r ihtt. 

Son günletde 44 şehlır ve kôY alınmış v_e b.JJr. ~iktar kayıb verclir~n~ - ıı:ıll!IYdmle.lıı ail? basa.rlar& utrauı.. ngı ız,erm Türkiyeyi e:OeçeD ~ Beyaz:.d meydıı.nı civann kir sııçımu h.aber ~k için o kadar 
mr. BerJ.in t"acLyc:;u, Rusların dalra ha. tıır. Bı.:zlm ka.ylhla:rımız hafıf ol - mı$1r. terk &mrı"nı· aldıkrarl dıa. bıa- laasab dilk1clnm~ et fÜnlY& git. ~.ıı IMB&feye ~.tm'.ye vaktim olma.. 
liınde htı.cu.ın ıt>tt!k.1-erillı söyleme'ltteıd.lr. muıtl'IJırı. Sinr.ı.ınır.'l doiru t.iım. Fı..t J.evJ.ı.&31.w:Ja. Wıaman etinJl:ı mevanu 5 inci o;avrae1.aı 

Bu .-bahkl Sovyet t ebliil Bıılt:ıdıa. BUkk • Pae<>D4r çeVTeai.n.. 'l'dılVo. 22 <A.A.> - T olryo Mılbl hakkındaki. şayı"alar k&lıosı1 <87,5> olara.k :.ra.zıJı ldl. Moıf;ov& 2~1 CA.> •. > - Bu sal:.ahki dıe tfilcl'detili muharebeler devam e t- Slmıbım sı&ıDete.stne M a.81& oepheuı. Kuaba eo.'"Cl.um: BUGÜN ----, 
SoVYet fıebl.ığ!: Kıt.atımız dlln dtif _ ~. den bildl:rın.ror: ta ·ı 1 d - Na.:rOt ıı.eı\~ mi? ' maını rbe doğru 811'.rm,..,. d ..... . 0e.1t> sahilini takib ecıeret nerıeyeo mamı 8 J.l an ır,, _ Hıa.:vı.r. oova.b:ını venli. çooı.Jtıe.r SAN,ATE DAiR 

ga .~ .. e evem "'" • .Dun ö~lcden sonra ta:y'ya.re1f'rl.- J.oırwwt tuvvotleı:& düı<mıa. n mıeıvııl~ d"'- A•ı....am yanlu• ya-·n'"'' . ..,.A ........ an m.lştir. İçinde UvaT()\':l; ~ehTl bulUIUll!. ~ d --- .uu .......... ~ '~ .n.•..ı• Mehmed Ra' uf 
b!ır kııı;ırıı. arazi ;şga.ı edilmiştir. mıllı: Pa.Ttl Bulong'un timalin e bır ~ batdönd.Urüoil bir ıtır.atlıe Sin... Londra, 22 (AA.) R t 1 et.t <77 5) dur. düııman motörlü tqıt koluna kar. gapıır lliıtrıM litmdrt~dirlel'. J ohor diplomatik muhabl 1 - e~ er n <0 ~ ver. dedım. Biraa dUşüiıdü. YAZAN 

(Da • -• "' ' '"'CI a&yf- .. - J (De--• 5 inci 1&•fad&) t r yazıyor ' m__.....,,_.. · ~-'·-,. 0.-11.ıı 

Birmanyadaki 
harekatın hedefi 

uV- .. - ..... ...._. J nglllz tııeb ... ının T ··r1d 1 bl J.\U'1JUUIU. ediyordu ..... ~ m.ı:ırUUUL 0
- ÜdaJ u yey r la.oanc» deılL. \!Zara.r ~ cevabını ,.er_ 

Y 
• T -.Y içinde terk emrini almıt oldu. dl!ıın. Ter,eddüdü devam ediyordu. ae • Halid Ziya Uşakl "I 

U na n 1 Sta na " u n ç tuna daJr Mihver kaynakları tara. bebini sordum. Usta$1nın f'tl ikeeer.Ken QI 

'' 

fından ortaya atılan ıaylalar tama.. baiımBmas1 için ıtımlb·htlt bu~undutrmu. (Üata.dın ikincı y.azı.sını 3 ün-
- mile yalandır. Hakikat ıudur ki otmdi kendi ba&ına bu 1$1 be~e.. CÜ sayfamızda bulacaksınız) - • ı b • d k ı ll .. oetlali eöylıedl.. Halbu.ld bıınl\ dnıma. et ı Japonlar Çine harb e 1 • . e e ~I ngl z hukumeti, ~bu~. &!. Yalkın pw.b ıu~. -' 

m~~:::ki i~~;y~:;:~nı ş 1 g 1 c =:~::;!~:E&?!:;. __ 1_0_0~-cı·-n-s_t_a_t_lı_s __ u _b_a_l_ıg---ı-
"Kurtuıuc,, vapuru, sıg"" yerde battımndan turan tngmzıerı, bu memıekeu ter. 

~ 23 cA.A.> - Ja;>onla:r cenubi Y &· 

~~=~:!:;~~ çıkarılması imkanları araştırılıyor, :::= =:EJ:~~ keşıeden kadın doçentı·mı·z 
ıtanıesDl.n ın.erlreıf>Clr. Jaıpanlaır b'J h'a,.. tayfaların ifadeleri b~gün alınacak hndıiı blulnl veren haber1er, ta. ıı 
~ ile Çine harb malzemesi gÖil- ..__..... di,,,.._ 1 maınile asllau:dır. 
~e mani olanak ~temektedlr. Dll!D. ...... uw~llU haber ver aı.:ıu.ılZ tımUDıdıım 'Jüytık olması dola.yı.sile bel" _ ___ ...,_ __ 
leız: o:K'.urtuluş-. VAPUrunu.1 e~Jtı ıeoe ~ daha !.azla mlktaniııl. yıyeoelc M •• k 1 N.işiı:ıd.şi aamtesı Ja.ponıann Ran _ TI\alkllıa. ~rimae ıer.irl1en mürettebattı ınıaıcl<let6 n.aı1'1edet>ıI.eı:etıCir. una aşa ara yol 
gooıoıa. 160 kilomeıtı'9 yaklaştıkJannı ~ :r.aııxmm tekemmül ede_ (Den.mı A neı pyfad&) açan be t ~14". biılmleBi iCin dün Jcapta.ı:ıtuile b ereJ>er .......... -........................................ yana 

Geçen harbden 
kalan mesele 

1:teıc1e veımıakı t12eııe Mı.n.taıu. Lı;nan Re_ Denizyollarının yeni 
iaJllijl:ne caA'ınl.ınlş!.J.rdır. F.a.kat vakt1tl 
ıı~ oJımıası d,a)la{yısııe lca.pte.ıun ve taY- umum müdürü 
!üıır:ın itad'eleri tam olarak al~ 
D:lı1IJ ve OOl"l'U işi. buc'l:ıe bırakı~ın~ar. 

Geminb:ı. AA.hibi de dUn Mınıtaka !.L 
ımwı. Re!Lsl!if!lne gelerek vazcyıet J:ı.a.k. 

H .. . C h"J M I c.! kJırı& itıahat vemı.ış~. 
useyın a ı > usta a .,,e • Tebkib.t tekemmül ett.irildik'tıen 

rel, Ahmed Nesimi, Mithat ~ Ook ıı:ıi bir sah1kle ba.tmtfJ olan 
c.! ··1ır ·• h kl d 1ı · hk 'k p.mmflı cmuılm&sı iç.in faallyetıe ll"E!... 
y U u a arın a ı ta ı at ~ ım:ı.ttem.eı ! de a.11!.k.adıar:Mr 

Mecliste gÖrÜ.§Ülecek suıda.n çık.arma .aıme~yes!nJal çoıc fa.z'la 
Ank.a.ra. 22 U!1JSUSil - Geçen umu.. mıımrıaıfı muci.b ol.a.oalın.ı söylemekte_ 

mı ha.rb ı;eneler'nıie y,\ptııklan i,.~eT • dlltller. 
den 8UÇLU sa.mfan ve o zamanıki ihra • Dlier 1ıaı"9.ft~n Kızı~ay mUmeaaJHerJ 
ca.t, menl lhtika.1' heyetıerlnde bulu _ ~ ~ Sami de merıkıeze t:anı hak.. 
"6ki tJoa.ret nazı.r!a.ıındll.!l Ahmed Ne_ kllıdıa. ?!Ah&t vıermek üıere bıu;ltnleTde 
S'.mi:, m~·us Ht~ın Cahid Yalçın, ,Aıı!keııwıı. gideoelı:le..-dlr. 
memum Mll'Stb.fa Şerd, ve Mithat Dün Kıa;ı.J.aıv Qeıniyetıl.nln merkezin. 
Şü!kri.l ba.kJ.a.ııınd'a. k:at'l biT hükUm ve. dıen :tslırun.bul mllıMs.ıilliğme relen ya. 
r.Hmesin.e dair adliv" en::i.imenftıe Sll!'V_ nt bi:r' iaını1m.e göre ("emiyet Yunaaı•L 
kediluı Baş~e!<~let te:z:keresi tetkik e_ t4lıllll. göndertlm.ek üze.re ayl'l"d1itı 50.COO 
dfilmiştlr. ton rtYeoek m:ııddeleırlnden ıcnderııme_ 

Amerikanın sabık 
Ankara elçisinin 

Türkiye hakkındaki 
sözleri 

Anbı.ra, .ı2 C-~.A.) - Birle~lı: devlet_ 
lsıln sabık A:.ıık.a.m. büyülı: e:çısı M. Mac 
"Mt1mcy'1«>. oldukc.ı ş1'Hetıli bir müna . 
~ yol a~.mı, bulunan demıeçi haı\. 
k:lıtlda. Brltan<.-va e.Jansı aşatıdakt me· 
ni blJdirmekt.ed r: 
Nevyorıc Sabıı A.nJta.Ta. bilyl\k E.Jç1si 

M . John V1111 Antwe.rp Msı.c Muın:ıay, 

Bıaltlmore S:ın gazetesme verdiği bir 
demıeıçte, Tl\r'lc!.venı.n, eier Alman;·a. 

(DeTaDU 6 inei sayfada) 

Doktor Fahire Battalgil: "Pek k üçük 
yaştanberi hayvanlara karşı büyük 

sevgim vardı. Üç senedenberi de geceli 
gündüzlü balıklar alemindeyim,, eliyor 

Adil.ye enciimen~~ ıte-tk:utı netice_ n:llıs olan llaa::Dıtnm ~idd>ılme61 1.ç!n De. 
s!mıdle mesele bı.u;Unnctt bı.ı:ıun:la'l'lml.Z o!iıııYolılıııırı :tdıareslıe e.ııJa.şn.ı~ttr. Denız.. 
Jlllildl.mına. ırare çok muğlak görtUd1!jrUn yol1aın İdaresi. bil sefeı1l&re en ')'eni va_ DttvJıeı!ı DenıiZYon&rıı Umum Müdltr. Londrada tifu""s ı· • 
den ya.pıJacaJk muamelenin uvz!h' lçm puI'laırıııda.n b!ri ol.an .ıTunç» eııebini lütlmıe t8ürill edlJoo. Abd1l:Dıa.llm BabA- çın Doktor Fahire natta~ll halıklu aruında 
dbsyarun teırnı.r Ba.şvelı:Alete ia.desine tAlNI$ ertm'& bulunma.kıta ve li·~.:n!n can Y~ v~ ba~J.am11tır. Resın.I.. tedbirler alınıyor Ne mutllu, Tüm llt:ızıymı diyene. 1'n.. tlim!zin ılca:ıan.dığı :reni bir maıvattaın.. 
lüzmn g<lnUl.mü~tttr. fx;1ndle mzım ~len ..atA.t yapılm miz, meosu'b olduğu meslek A.l~e blı'l.bın lflb onun ruhuna ııirdlli gUn... yeti ilim dünyasına haber ve:rdi B 

AdJ,!;ye encümenlınce bıı husUıSta ha. d'm'". Vıııpu:r ?ı.amul-es!.~ eJacaJc •r· d ~ 'M !lya.ltilı~ çok iy1 hAU.. Lal'.lıClmao 23 {t\..A.) - Londra belıedi.. dıe:nbeırl, gün geQrnıı:vor ki, isml 1U veya ber, hülbaıt.6.n şuydu: . u ha_ 
zııı'Janıa.n m.ı.zbaıta. w Baıı;vkı1let te:zke .. ~ işaretılm yapı.ldıkt:ın~ bl!l'&.kmış olan. yeni Umum Mtı.. yest ıt4tU:sün şebN vaırmamasım temJu bu vfltJle ile me\'.lent diln.vada. du-yut_ <'Ö'D!hrerslıle hayvanaa, do 
r• Meclı'.&"ın yaT11ıki toJ>1.antJsı.ndı:. crı:s- TID sı .t:nde harelı:et ed~kt! ~'lm!Iİa.1 odıa~ ~1t etmektıe .. ~ KenslnS:ı;md.-ı. f"~·ka'ıi.'.ie ıtedbirlex mıa;mı, e.JdSler b":ı:rlaJanaan. NJ.tekıtn. tol' F\lİhi:ı'e &tta\a'il 110 9'n;:~ Dok.. &'Cr'~'- ~ hed'nl ~le KUri all.~ Giiı'. • ... itb~ etm~ : dUnilcll Salı Posta da, bir kadın dQÇ«ı. (Yamı 6 mcı sayfada> r .._ 

~ y-" 



2 Sayfa SON POSTA 

r . Hergün "' Resimli llla.kaleı İş işin mayasıdır = 

K üçiik derd, 
Faı<.ut bir tohum 

\_ Ekrem Uta.ldıgil_J 
"-.-L"' üçiik bir apa.ıLımanda. oum.ı
.-., yonrm, muknvelcmızin getc 
iıııe göre apa.rUman ı.sı.ulacak ve 
her gun sabah n ın üçer ea t aı.. 
cak su vcırıleccktu. Fa at mernle • 
kette umumı pahııiıtık başlayınca 
ev sah bı hu ecre~ andan nic;" n ıs • 
t fade etmesin} Ya:lnız: 

Koorıdinasyon heyetınin kararı 
ar, ev sahıbi mukaveleyi bo:z.n.. 

rnaz, ·rayı d artıramaz. Şu hal. 
de, kıra.cıyı bıkt rmalı, evi kendi 
arzın; le ıbırehn ya. y ud da kıra 
bar cın.de bır parn vermiyc sc•lket.. 
mel. Bu da guç itı mi;> 

E.v her gün arr ıc.ılt soğınnıya bat 
hyor, derece on beş ıle on nltı ara.. 
aındndır. Fakat h"z yaradılıtınd 
eabırl ad.ronlarız. acı çLkarmlyoruz. 

Çareş z b}r ad !m daha gİtmelL 

Bfr harta mfüll!etle bütün fşlerlnlıi bırakara.k JrendinJzl tam bir istirahate 
çeJdnl:ıı, yahnd &l'alıltÇiz bir <-glence hayatma -.tınız, ~enme Teya er., 

lenme blttfli nnu.n çal~nm çuk riio cdıeeethıl, bazaıı da 1Jıı calı<Jma. 
dan lena Is çakacatmJ ~rsilıtilz. 

iş işin, ça.lı~.ı çahsmanın Jllll)'&Sl, saat zembettğidlr, bir defa durunca 
işlemez, kurnhııası ve yaii;lanması lbund\f'. Dinlenmeyi de, f'tlenmcyi_ de 
işlerinizi biı blltün bırakml\y~ tam bir program iflı.de 7a.puua, urh 
çıkmış, hayatınızı a.ksatnınmı olurııunuz. 

1 

lkincikanun 

Sabahtan Sabaha: 

Para kazan"ırmıy 
San'at, z vk 
OKşaın y.ın eser 
Çok g..ışanıaz 

'--- Burhan "- a ııd 

esim, şİİT ve mimari u 
muz heyli buhran g ç 

ten sonra gene k1as.k den len 
stile doğru kaymağa başladı. 

Göz.lcrı apış arasında ıns n 
m~ kapısı ıle çal!sı bu hiza..ıu 
marı, n ıriı, basurlu fllr, ı.a 
tan anlayanı da anlamıyanı a 
hayın guldürduklea &Jnra mu a 
ak betine kavuı u. Yanı acı b 

gıs ilik içinde ruhun.u tcslım 
Geçenlerde bir do tum aalo 

asmak İç· n merhum Hamdı B 
eserlerin.den b ir tnblo ara 
<lığı ba!lde bui m.ıdığını 
lü:yordu. Hamdı BcyJn 
iki tab~osunu gömıüştünı. 

.. ·-·-·-··············-···-······ .. ·····-·· 
_B r tı:kıı:~~u~~~!0:nra bafta.. [ e h • e e ] 

da dört gun ver"lccek.. r 
SanıyoTSUIWZ ki, &lcak eu gün aşl 

rı nöbete bınm ·,!ir, hayır, öyle de- "------------------------------------------------------.... ~ ........ 

den nefis eserlerdi. Birini gene 
!arım.dan lbiTi o:ı b~ yıl evv 
yük bir müesseseye hatlTlmda 
dığı:na göre beş yüz lırnya satm 
Bugün bi:rikaç bın Hra cdeec • 
fiiphe edilemez. İkinci bır tab o 
nu bir anti.kneıda cördüm. B r 
le kornerinden ilbnret ıınevzu. 
çük kııt'ada. Akı yüz lira 

ğ l, cak su haf•ada dört defa üçer 
saat, ye'kün olarak haftada 12 eaat 
ver lecclctir, haftada 4 2 den 12 ye 
fÖyl.e bö~e dörtte bire inmi;tir, 

~renleri tutmıyan yeni ekmek karne eri 
hır tramvay zava 'h • • &ebdb · n · eoruyo nuz. 

- Ne yapavım, kömürüm b•ti. 
yor d yor. Fakat c!u.daklarında.n çık 
mıyan düşünce baıkadtT: 

arab~cıyı parça adı yarından ıtıbaren 
- Herkes kazanıyor, ben kazan Dün Üsltüdarda bir kiıtinio ölü. 

~yayım mı, lı ıkes mnlınıo kıymc.. mii · nıotk.clcnen feci biı:ı- tram-
tioi artLTinl, ır, ben rtırmıyay.m va;y kazası olmupr. 
mı~ V .altmAn Niumettinin ~reain.. 

evlere tevzi ed ·ıecek 
Umumi vilayet rnec'lisinin son ddki 12 .. num.anh tramvay, dün yeni karneler imza mukabilinde tes:im edile

toplantısında kaloriferh apartıman~ saat 14 de Ahmediye yt>kunmdan 
ların muayyen derecede ısHılmalaTı Üsküdara goYirk.eo, bhdcnbire hen 
İç n tbdlod"yeyc nczııret VC teftiş ?ere bi.r &ak.atlık arız olmuş YC lram 
bak'kı veriime~İ teldif edilmişti, vay ara'bal91 süntlc yakutu .inme~c 

ceği için, Pazartesiye ka.:ar h._r ev · e imza 
verebi:ecek bir şahsın bulunması İcab e.:liyor 

müeyyidesi uand • külfeıti d-;mıüL ıır. 
dü. fncelenm~~i gelecek. toplantıya Tramvayda b;r hayli yoku da Ay ~nda.ıı ao.na muteber o. 'lkerelleri ve halen muteber olan ek.. 
bırakıldı. bu1un.duğu:n.dan vatman Nizamettin Lıcu yeni ekmek lan)Clerinin ya.. m'Cllr. lka:rn.e'.lerine göre 'kontrol ya -

O ikonuşm l r sırasında vatandaş büyük ıbiır faclnya sebcb olabilecek rınd.nn iribaren bütün kaza '\"e na - pılacaktLr. Eski :karneler 1 Şu'ba.L 
hak'kını aram:ıkta serbest bırakmaı.1< bu kat1Jiı önl~bilmck için bü - htyckrcle evlle11e dai;ıtllım.aamn baş tan i.tilbaren kulhnılamıyacak.tıT. 
lüzumunu dü ünenler bulur.duğun.u tün tedbirlere ba~vurmu~sa da ara. l Ia~nl..-tır. Kanıder her kaza ve 1 P.az.aı~) günü efk.tamına bıclar 
da b" "yoruz, fakat ne şeklide) Bır basını tcv'..cife nnkiln bulama:ıntş - n iıycddkıi tevzi memurları tara • evllerind-e karnelerini almamlf 0 _ 

muhaıkeım.e h ç değ ls: bhkaç ay ttr. . . fmcfaın birer birer cVlcre dağılacak ıianlar <ierhal bağlı olduklan nahi. 
surer, ıh naç ay içndc de ktJ geç r. Bu sıra.da badi.ıJe maha11ındcn 1ve İnl2aı mu1.abilinde aile ıeisine 00 .. ı!l .. w.. •. t e.d k 
Bu müddet urfında resm: kira arL geçımdlcte olan Ü9küdar Tra1mny t~ ahmac.alttır. KaTnelerin tcv- )'le .m . ulb:~~e krnluracaa "- e~~ 

ı k ..ı h ş·_.1_ · '-1 "d" ·· H · ·· ... . . ıı.: •• 1 vazı \ydtl liKlltcce er ve ıı;anıetc -
mııımak 6Ure ı e ooruına yo~ eky.e a::etL ~ clm~ mu uru 

1 
ayr\, su. zıı ı f Pa:zartıcaıye kadar u.ıtirı e • ırini aLıca&!laırdır. 

t n · n nran yerini bulınut. fa~at ı. ratlc yo1ctqtı ı:nornekte o an aıa a. - cektilr. Bu:aü:nlcnlc her evde kar - K ah. krd k lm k.. 
ra har"ci pnra almnk, yahud kömü- nın yolunu kcsmC$~nc kurmt'n me • ~ 't~ aTabilecek bir kimse. ;;:a .ve n bü tyf e :~ ~ 
riı es rgeyeırek ayni kazancı ıe:m n r olur üınidıle B'rtından pnho - n!n lbu'lun:ınası icab etmektedir. 't1l n 1~ • ~o uınırı. . ro n 
etımek, veye kiracıyı kcnclil"ğ " nden swııu çıkarak t.ram:vayı.n tekerlcld~ Yenıi ka:meier vcrillıken nüfus tez- ~5 ikmal edıhnı:t v~ bu bürolara 
çıkmak Lttırartnda bırakmak sure. ri altına fın4tatmlş. fakat bu tcdbı:r ımcmur tay.a o nmu~tur. 
tLlc ev &J,1 bın n maksadı da ha.t l de tr.amvaylin hızını kesmemiııir , ................... _ ...... ·-··-·• ....... "\ D.ilğer. ıta.r.a.ftan ":ğlr ~çiler: 750 
o~muştur. . 1 Biitün 1bt1 tedbirlere r~. Alı v·ı 1. t b'•""• : gnımlık lca:rnc verilmcMne dun de 

Harb ~ırula Türkiye kendine modiye ydlruşu:ıu büyük bıT >ıızla 1 aye ın e ıgı. : d-evnıın dlumn:u,u.ır. ı, kanununa 
yaraşan lbir karar vcıdi: .1 inen tramvay, bu sırada. kum yü - ' • ~ tabi yarlerde ça~ ~~~.r ip;Ha 

Borlluk iç.inde. topra1t mahsu.!Ierı kü ile yokuşu çıkmakta. cı&an Ha • Kuru baklaya : Mın.ta&a İlctısad Mudurlügu lan 
hududsuız. muvasala yallan açık, sanın jd~eainöek.i çtft i>eygh1i a - i fın.d.an t:cd>it oluomuft11T. 
zcngİn 'bir memlckelte yaşıyorouk. 1 rabaya ç.a.rpanl.§tJ!'. ı k d 
Yiyecek islerinde fcvkalfıdc hiç~ı~ Çok ıi:ddet.li olu b.u müademe e on u Bütün yurdda 
tedbir ittihaz na lüzuın yoktu, ıkı • n.etiıceeinıde a-rabanln ıçinde bulu • 
buçuk y sulh hayat· yaşa-dık. Fa. nan Hasan. tramvayın altına diit • VI~ tebU~ olmmuttur: şiddetli soğuklar 
-kat bu anüd<let zarfında muhıc.llf mü~ ve tekerlekler aTa.stnda kala. - Mim müdafaa lhU~:ıçlarmıu k d d• 

El satış~arında 
yaptlan hile:er 

n~ sıJ ön:enecek? 
Celeblerin fiat üze
rinde yaptıkları tek
lifler ka.._ u e..ıilmedi 

Flat Mürakll.be Komls)onu cıun. 
kil topla.ııtı&lllda et ıncsclnhıl de 
coruşmüş Ye sa.tışl;ı.r uzcıinde ıö. 
rülmekte ola.o b.uı hileler hakkın. 
da tedbirler ahnnıaaına, karar ve. 
ribıı~ilr. nu husu ta .ı- ta.Uınat. 
ııa.mc hııurlıuımı,,..;tır. Bu tedbirler 
bU&iin Vail Ye Belcdlye Reisi ta. 
rafından c5'ıden ırcoJrılereklir, Dl. 
ler ta.ra.(t.a.n, bundan Wyte fatu. 
rasııı ola.ra.k mezb:Uı:ulan mal ~·
kanlınamao;ıD.A uami dikkat ı;arie. 
diloockUr. Koyunlarda randıman 
meselesi ka.lıul edllmctni'jtlr. Ce. 
JeiıJerln fiattar üzerinde yapmış 

du. 
A.xıkaa-nda açılan bir scrbe t 

acı'ler ec'J1ıisinde Rusyalı bır l 
kün ta'bil manzara r i.mlerı o 
da:r beğenİ!l.miı ki otuı. parçası b 
d.en kapı,ıllmıtl Halhukı rnod 
ressamlınunızın o gözü kaşının 

1 
tünde ~ı:t:roleri çekirdeği dı§ı n 
Bilpl içlnde na.türmotJatl 
gilerde hi:r zaman lıalk. gıdık ad 
tan ao.nra ~i-bleri tarafından a t 
dıkları ycıllerdcn indırITdı. lt ı raf 
deyim 'ki iböy'le le"halnrı üs 'Ve 
aan· :t cscıri diye ben de olsam e 
mc 110bnmn. 

StTasl gelmişke~1 ressamlanmıı 
dan bir fCY rica edeyim. 1 abl 
meımlelı::et manzara'artnı tcsbıt et 
meyi san"ate karşı bir gerilem say; 
masmlar. San"a.t mevzuda dcg 1 fı 
çada dlıctuğunıı. göre tabiatı ta 
renklerllc t,ccl,it ett" te."l soorn on 
san'atin ifad .kudret nı vetıneı{ e 
lcrindodi:r. Böyle hCT ibıılkımd n ol 
gun bir eser her zaman ziynet v 
kıymcbtiT. Görülüyor ki kiıb zm, f 
torirun. ın>0dern"zm, 'SÜrrealiım ve 

oldukları tekliflerin dıin ruüu.kcnı dadani:z:m. diye kuru'lmak j., cnP 
llm :ızu ö Ur. m tCHlcr ne 3:ı" at alem" nde ne, 

B mesele hilihare tetkik edilecek alım eatım p"yıı :ıs nda tutun madı.. 
Ye ieab ederse kasablarda.n tekı1ll' far. Paıra kauındırmıyan san'"' :ıa 
mall7ct hesabı ıst.cneceldir, 

\.. ) ten çdk y~qamaz. Asri mode nlzm ...,, _______________ umumi z.evlkin akışına uymak. o-

Aksarayda bl•r nun ihtiyacını karş•lamaktıır. Ş mdi 
ev CfYııları b ile esk; stile çcvtildi. 
Mimaride hakiki ihtiyaca cc'V .. b ve seyyar satıcıyı ren üıslüb hakım o!ınağa b ladı. 
Şiirde deıi ıraçmalart dinlenm z ol-

ag>J I surette du. Resimde de artık şu çarpukluk r eana ersin ki güz ·1 san'atlere ku-

l d 1 fl halkta alaka uyansın 1 yrtra a 1 ar c23uclıa11. Cahid 
sebdble:rin yekdığerin~ eklenmesı1e rak feci bir fekildc ç:ğnenmlştıT. brşıla.nınası rm .. retfne binaen IOD V - ar evam e ıyor 
m .. ta:hsilin. mal sah"binin, onlara ifade verem.İyccck bir halde Nü • kııırul olunan t/111U 1&yıh ı.. rar. Şdıriımi.:z:de iki gün evvel ha-ti E.vvıdltı gece, geç valkit Aba • 
a..akar-1- muhitlerındc yaştyanların mune haıst.ırınıt'sine kakltrılau Ha • name Ue ıcunı balda d konma .._; rayda kAn1i bir va.k"a olmuş, iki +zmfnkn lloil.ll1o s·ıyıu vatau .ı~: ıo ~ yan kar dün de iutlal~ bir feAA- -ı.. 1 ,..ı b" 11 
mantııtlarında yavaş yavaş: san. yolda öhnüştür. hiıkmline U.bi ı.u,utmaştur. de clevam etmiştir. m"°".u auam., ır ı;eyyar ea.Ucıy~ Hattımdsld aldkaıuu ~exkil cle. 

_ Ben niç.İn kazanmıyaymı? Su Bu feci kua eıtıafında 0.lr.üdaT ! Kuru baklıbnll d konma bük. brçaklıyau& aiır surette yırnı.lamı§ t".m. Tdııtınııızi pzete ~e b d'ir. 
ar bJlil'dİ. MüdcLeiumumiliii tah1'lkat yap • i mün.e tibl tufuTdui'n mahaDl"rclo Dün Raeadhancden aldıiimız lardır. d!m. ımrm$1e:r 

Kuanıç pahıı.hlığı, pahalılık ta maktadır. : buralann nıibayaa Jfat n .. rlJan ma:IU.mata. göre barometre 765 e A1tearayda Mi.Uol caddesinde o. B.r 
1; ray eti doğurur. i ~:ebu~'::;:;:::ı, ~:;•hu::: :şmü~~r. o1t::;~~t i=i~~C:,i dK:a turan Sa.lahatt.n adında bir seyyar "'""""8i;"";;h;"'ik'.i"b.'t~·~·d;• .. ••• 

Bugün ı7lffi · rden gelen bir telgraf Sehzadebaş · genişletiliyor lan Uhlllnıle beher kllusuna. 12, _J -vam etn\e9İ. mulıtemc:r görülmek aatıcı, evvkellki ~gcck e "lrCÇkvakidt c:ıki- F'atllll'e Haydır ma.tıııucsın<lc Ha.. 
•a _ı_ . .l,_, orada süt 25, knyun t d" R .. Dr Li".. +~--L 1 uc DıC dö~r en •• c Clcı eo ağın a 1 ~ m:nıbııhı, ııduı~uı::IG MeVll'.l>J d;ııda. ı oıKu<ı-·., Vali ve Bele ıyc cısı • ut- .uwuwul ~lcdiy.1 h:ııluıtları dlh. ._..ı·L _ __ı._A -'- l a. ) t - , .... , __ ., 
90. s ğıT 80, yoğurd .. O; patates fı Kırd'ar, dün sabah Şchzadeba - Utu:e 13.5 k~roş flat konmuştur. wa r. u~·u.ı '9""'ıs a ~aTŞI a'Şllll§ ır. b r lw.dma a!d 12 num:mı.lı ve "1' ıt..ı.wı 
22 - 240 k •atılıvoT Bu r.-•ıar ecnebi madde ı ~,r 4 de. Bd?ed!itr~ karlatln ternizlenmeei Solidıattiınin yolunı.ı kcaen bu a_ &ış:ı2:> evden dUn yangın ~km • bu 

,t'°"eyagı uruşa "' • ında tctk:n.lcrıde bulunmuştur. Va.. -
f. J d ,,,_ e'li .. ~ kadar olan etmı!sız dökme. nat._ i.rln iıca:b eden tedbirleri almıştır. d~r ona: evlin ikı'4l(li ~ O~nc a.tlan tamamen 

hubuhaıtın ıırt a yu.ıı;.e yor- l Ş -L--..1 a•""da c 16 Mart e - '11 nt- _,,,._,"_ ' """ 
eonzacı -r-· rel kuru balda.lamı ffatıanchır. Treımva(Y iıclaroesi de kar yağdıkça «- Bur.ada Abdull:ıh adında yuııdik: sonra ~ so ..... ~~ ,. .u.. 

mu" p"yasada makama. ıncrcı.. L:_m_,·)) p"rk --Lasıoı aczmi ... bu- lnd b ,_,,_ b 1 -T K eti' b" ..• t . eratı ı B nıı:u·ı. •• , - ~ • " Elıer e kuru a,.... u unuo.. h tl-· .. ~;ı.lctec.ek ve rayla· nn bı"'r ada- oturuyor, ~ı· hangı"sı· ..ı .. 1~ ıym ı ır Oaftl' ınenın V mt'!k. bulgur but nn:.. uyonnu§. u. radaft~~ du··ı,n_a•nf,...l3, ı -~afet apar - aı ...... ......,_ ...... .... o ,, b"d - C ı _. d "'• "'~ u•• ı..cı ra.nlal"ln 23/1/SU Pılünden 17/ buz tutmamasını temin edecektir. bize g&ter bak-alım .. » diye eormU;i Öğretmenler Yar ım em ,...,.ın : 
tamam. en anormaldı.~. . . tımanı, ıilvaıtTo ve einomalııTI tct - 1/1942 Salı aiınu akş:unwa kadar • h l in lardrr. ~tmtz tız<ı.Sllldn."l Eyüb 83 mıcil 

B urd b dahı yıve.. ::111. Mc:mldk.et:ın 'mu tc?if yer eı - A z , Y un ugıuı ·. kik etmiştir. 11u tel'kıiklcr bıımass:ı mahallin en bii>'illt ınülklye nn lr. Sa?i'ıhaııt;... Abdullah adında bir !Ero'ıtu! öğro:.tnenler'.nd n Kadrrye v. 
CI', b krrn•ndan muhare~enin ılkle-&.zaıde'b ın genİşletilmesı ile Jiorlne birer beyannııme venntkri deın. aiınnn haberlere ııöre her ta - w.. cı)'ı maalesef ruwnızdlln cb~en 
günde oI.~uğu 'kadaT zengin oklu- ~archr. tebllt olun!J1'. rafta Şi.d'de~i aoğuklar ve "kar de- kiım:.;eyi tanıımadığı cevaıbını ve - ~· Keıderll e.ıırs·ne Vi? yın a:r. 

lk l J vam ctmdlctedir. rince bu defa beıikiie: ft""Oa ha1de ~ı:ı:ra tazıyetlt!r.Lm.ızi sunanz._ 
ğu.na anıız. . • b l Vail şehir komed: tfyatrosunun '··•••••••• .. •• .. •••n•_ ..................... ~ ainlrllenınişler ve: 

Fia:tı yüks:!ten amı.llcıın ;a·ş ı- Şehzaıde!ha:şında ve binalardan bi • 

1 

•- Bı:kl"~in halde Abdullahın 
cası ol n \-UkB•lmcnın ırwh~u.ne risilnde açlil'masl işi1e mefg\11 olmuı 
aaçt'ğt •İrayct mikrobu v: hizım 15 TER 1 NAN, evini bize göstettnlyor.sun o halde 
ev tıah"'binin düşündüğü gtbt, du. tür. biz sana gösıtcrelim• diyerek neye 

}. l S T ER [ N A N M A 1 uğradığını p.,ıran eeyyar eatıcinın dak1anla be tren: ..J"Ln1ı"g-in.do go""rdüğünıüz için gele. 
'- • "' eıo üurlne ealldırmı-1arcl'ır. - Ben neye '""azanrnıyayım,. - _._ •u"..ııe~.ıe ..ı - bu lı..anaati mü - ı c-· _.._'erini İstanbul buldu·, biz de ~ 

cc:ıa. • w I11J a.c Narettiıı Art&m ToPl11 fne müs. ..... ...... Zavarlllı adamca"ıı.ı aokak orta.. 
Sua~ir. . • d.afaa ecleoeğiz. fakat ferdin kar- tea.r adının baş harfltrınl kuJlaıuuak kuDan17oraz. h li d b -L l 

Biz ötcdet'lberl tı:carct ve !• twında de~etin daimi bir rıüra- •T. L lm:ıaslle ya:tA\liı rıtraların. •Yol ~isi Ilıca ehmacalu. sında btr ay . öven u me._ .. u 
't!ahMlnl azam~ haddind~n gcnıı kıb. her uman İIC müdahalesi: dan birinde •İst&n!Jul p:ı:etek'ılnln J[a.ldJnlacak de.mire dWmk nr. miitocaviı:ler. hid.detlerinı hu •u -
tutam\ 'bu Ahada feıdı .seıbeet mümkün bir ıak•'b gihi yer alma- ba.şhlıJa.rı:t serleılaaa altında tunları mQ'or mu' reıtf'C de a:Uıımamı, olacaklar ki bu 

, __ _ 1_ l"" kantiz. yın C • aövın-or: •Tenl. tevzlab! defa Satahattini vucudunun muh. 
bır~ uz.umuna . • aına lüzum vardlT. aycmtz pa- J "J .n~ıı:..tman, cda:r.ıı.mıı, ı>ck mi a1. ._ııı:.f T · d • b 
.ı__ .--tnrğini fC'l'dıın zen • LL'I• _ı.__..ı ___ lı: d..0.İ'l hayatı u •lsta.nbullu arkada'jla.rm başhklan -~ 6 t.cfü yer erın en agtr surette ı -
uun :z:-..., -·-••••••••••••••••••••• 1W11I11gl cuıuu.uua -e • 1 kın kclimelerdlrb --V1 ·~la dır ....................... • • -----~-•- fiatf:·~rı her aabııda diL ara.sında sez ntller yapmak, nman ,.,,_ ...,...,am'"i' r . 

lM Ki cıuı;ı&uı- .. za,DIJUl, fa.,d.a.b oluyor. Topla .16nenln hakkı nr. Nl&ekim Vak'ayı miiteakLb firar eden bu 
TAKV • 2 ıncı DUD fÜm*!k o'lmahdır, ırcnif ve Bııat Bir pzetedeD başlı.klar: kendWnJn okut1atu Radyo gazetesin. meçhul carih"!eri: za.bıta şiddetle a.. 

Teşekkür 
KoQ1a memleUıt has~ opcratö. 

rU ~in kamıımd:ı. fevk.al&.. 
de ma.h.aretle y~tıt;ı cUç ve tclıl keli 
t1r ~ sonra tanır haya.ta 
too.vuştaın. Kmd'!sin'e alıeDen ~kkür 
eoleitJIJl. 

:mndtıat~ı teŞl!ıs eden - şıDr 
e$et1 ~ dah I.ıye hek::m Ba.y 
Maıh!Te. o.me!f,fltt. tede.vi ba.kıın es,. 
Jl!lflndu. ~ yardmılannı gördiL 
~ htırrl=Pre BcıU:ı. Temilıkan ve ca. 
v'.de Emtma 'ya da aynca kşekıkürll 
borıç ~ 

KeDJ'& <\.hmnt Faki mahallı'S 
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0 
gibi iıleY.en bir t~i:lita ~uhtacız. «AmerikaA plAnı Coaluıkkuk edıyor.a de de ıeçıen ..Un bao kelimelere rast. ramıabadır. Yaras! ağ1T olan Sa _ 

Ra..ı - ı '7 1 J laclık Jı:t, not etmekten kendimin a. 
1aG'7 ~ &kl!~l1ı (.A;,Şal2.LUjl.L ·~yor:. denemez miydi? la~ Ba.krruz: ?ah.anin Cerrcıhpa.şa hastancaın~ / 
- Cuma v __ m cP&namerlkan ko.ııtcra.ası.» .,x__ ...... nı.aruıb • q:erek iği aşı_ kdchrı1mıştır. --

2 mu Ki.aau Ru ı ıseıı• ~ "-• VDICIUI ... 
Ti Bnoa., Radyo Pzetesl ,..., «Ame. kôrda>, •serekeo ehemmiyetin veril. 

10 1942 Yakalanan azılı hırsız r.lkabbr btrlltt konferansı» ftyahud dltl., CDCŞreUitı demeçe görb Dh.. ((.an koca tavadaki yağdan 
ırutr.ıeıi! y~lenlen hır~z..ık fapar. Hüsey'ın Cahid Y lçın · tadı ıı: ı;i1tl Wı... yandılar 

.A1lldDn mıJwre :ntı bU' h~ ~-a:ka- dS .. tiin rllooılar konferansı» 41. Halbuki manoa anlam a'flldr belli, Suıtaım:ıhrn.OOıdc A~ Cmı'kurt.s... 
~ edlı:ye:re te6linı olunmı;.stur. yemez idlld' (:'Cftken dıemı.ntyeı rttü.l"ll önem, m.n ~ 4 n~ e\"de otu. 

S'ı.lt1lu ı:st.1.nyed() bil" motörden dört cıllata o:lhtlkar»! neşrettiği demeç 7ayılan demeç ola. ~ Rıdwnla t.:ı.rısı Halide <Miiı eTler.L 
akttınIDMör, Slt'kıooi ~en m:lcn bır ka. Halbuki «wr~uııculukı> ve nurcun. bWnU! ır!n mutfaimdıa. baltk klzartn'l:?nen, 

dınm ~ çnlmış; bunlc.rd.an 1xışkn 1 s T E R 1 N A N yanmı.ş o;yıa.ğ tıcııva.sı her il:aerjııe 
-....w. muhtıelif ,.erieır'lnde bh'çok ev -"-~'-landılar • .,u.ıu...... ~. vUcutUa.rmm mulıte,;.tf 1er. nı-..u 

~ dftltı'\n ~ımı.ot-ta. l S T E R 1 N M A 1 leı'faıdeııı mrette r.ııımaıan.. 
OOo acDb"~ ..tk.edilıe:n oıaıun N A na ~ vCmıi.şt;ra: •• ~Ka~2la::'!!l:~~:e.:_.:kan::.ı~L-~-_'.:2=2:..:1::.:·9:..:42=--~~ ..... ____. 

SUJtıarıebrned 1 Dd Mıat oeu. mı2*e ~ ~__.ııı:w.z:ı:ısıc.J 

~~~~~~::~~::~~==~~a1Btlı~~ıtfe~~&J!~&:IJJ&::.~~::~::::~50Ill"::::a:_:tev::_-!.":::::::::::::::::::::::::~~~="="""""====""~.-----------~~~-L d ed:!r.ı'r:"'.r. 

He 
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s. D. s. !J. 

'I 20 G ~ li6 

2 0'1 12 :rn 
Ô{lle lldııdi Alr::şam Yabı 

ti L>. s ıJ. ~. IJ. s. l.J. 

E· 12 26 1' &8 17 18 18 48 
V. 7 12 • '6 12 1 36 

Mukaddes Perçine/ 

Mümtaz Zeki Taşkın 



ı 'u.I 
Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil &M>e bu ki&Abl obınn-. ICml'a da 

Yerditiım l&l1 tutmaya bat.uııa. UDi 
gamencfa da ba-.sına l6z vermlt o.. 
lanı bod! 10ıuna rtunetdıe aeıt>eat bı,. 
nı.lonıs. 

TEYZE 



Yazanı Frant:U fi• Croiaetı - ao - T•ciüno eJen: H. V. 

Bir Japon ziyafeti 

ra harıcı ı:>ara aı.maıc, ya.nua ıı.uıııu. 

Naltl.Jenı Maaun T4'ı.in BerlıanJ 

BOleodıe ıellllıce, bı.slanm ~. 
aııa w l'bzucile elfmdet:i 

~ten aorıra lı'l aözleı1 qledl: 
- Ban& öyle ıeUyar ti Omıer Bey J 

l'eWl bu ınektub s!e l>S 'l'ri İıu! 
get:bıemes. 

- Nioçin? Neden blJıvJıe ettJlftJ'omı 
uz Büknd Bey? Dakıma adamca 

1A eewıb göndermı.ş. 



• ıb lll*imde IOJleımeai bir hıa7ll ..... 
oldu. 
m.. Mellhr.t Ozerble dunna lYl& 

cYah uııtab» komed1sin.de t.ebarib .. 
den bu emı.ı mı.n"atlı:A.T, «İlel k1z> roıa-., 
dle hllı!btbıın em8&1sftıı!i. Oalüı, du:911. 
1'8ıt. biı;tw- icab l!Ufti dJ4 tom-.. 
rır•r ovntıt.r1ıı.. E9"'..rl estı.emıedıen 8eYrıt:dlt\. 
mı.a. vı..n. .aıa ıte ona lDICb'oıluz. 

Netiee: 

Her llllD8ll oldulıl s1b1. bu defa da 
JUJllll I*' h&mOn lahleB!ne wı.._ 
maktan ~ ltı'raf edecel!m • 
~ &eJtr mec'bwtyetlbdıe cMıa. 
tuıma eım1ıeft, ti haf1& IDm'a teu.dta. 
11-Tı ~ JUllYftlt içflde ~ 
Mııt6ıie &e\V1rcl e1 o'rlttııe mtie!l1'fe 1• 
cima ~- 'Ba N8bet lraqsında 
mahctm olm.aıktan 4mrkuvorum. 

Ntmd Safa~ 
. 

lstanbul bo ... ası 
-····-22/1/M2 açılış - hP3Zllt',l f1at1a1ıt 

WKLU 

~ 
Ac:ıiıl n h-:>ııntt 

lllterlla &.22 
"n-Todı lOO'Oolar 129.m& 
1lıladrid 100~ 12.89 

,okholJn 100 ı... ıcr.. 30'15 
Bir a.ıt.ın Dra 12.&!» 
24 ~ullılt bır aram 
~aatın (45 

Esham" TahYlaa 

Ta.bıvfllM 11.ler.ine muuneıe olma_ 
mııtaır. 



Memleket haberleri . .. 
Muğladaki Dalaman 
çiftliğinde çalışmalar 
iki cezaevi ve bir ziraat oku'u kuru:uyor 

.Jzmiır, (Hususi) - Muğla --vila.'maMrum lberın.acak ve ziraat i§}e -
yetindeki Dalsman devlet çif tliğı ı'i.nıde ç~nl.a.cllttr. 
deva.et z.İ.nıat işletmesi ta.rafındanj Ziraat Vddfüği:ıin gösterd iği lü 

eni iiraat &letkxi!e teçhiz cdii • zuım üzerine Dalaman çiftliğinde 
ediT. Çiftlik. bu aene mü.lcem-1600 ~işiyi istiab edecek ik,nci bir 

el nn.dım.an verecek bir hale ge-Cezaıc:wi inşa edil•mekted ir. Yakın 
thilm.iştfr. g~e lbu in~ta da baş1anrnası 

Dev!let Jcıcnd-i. elile bu çiftlikte dorpiş o1mmı.alctadır. 
yaptı.ırn.akta okluğu zirai İııtıhsaL Ziraat mtktebl açılacak 
leri ıher yd biraz daha arttıracak- Da.lam.an iİtftHğiude bir zİTaat 
tıır. D-1arma.n çifdiğinin 150,000 mcktebıi. de lwru.lacaktır. Ziraat Ve. 

ekar el.i.imeğe yaTa:rlı arazisi ili B. Muhfü Erkmen bundan bh 
vardır. Çiftliğin içinden 17 klilo. üctdet evvel çiftlikte yaptığı tet. 
metTeti'k brr ş,ose ııeçme!de<fo. Şim ki'ldter sıraa:nda buna iüzum gör -
d!i çiı.ftlik dahilinde 30-00 dönüm • ii'Ş ve aliıkadYhua icab eden di -

'biT n.areınciye ~hçesi teais e. rdk'tifkır veri1mi,tiT. 
di!Jımehedfr. ÇltJlkte çal1ftnalar 

iki Cezaevi yapılıyor Çifr!li4t bu 9Clle pirinç ziraatı Ü-

AclJiye Vekifliğince çiftlik da _zıerincle de çalışmııı-, pamuk mah -
ilin.de m.Ukemmel biT zirai Ceza. sulü gayet verimii olmu~ ve a<leta 

evi inta ediiftn~k.tediT Ye İntaat ilc...biir -reıkıor tıeıfakk: edihiştir. Huhu. 
a.1 olunmak Ü7-ereclir. Y,akın gün. eatimıi de mükemmeldir. Htly -

erde bu Ce:r:a.evt':ldc 400 zirutçi vanıcılık ~eri İyi gitmektedir. 

SON POSTA .bdnciklnmı 2.1 

Hikaye: Kadınhğa dönen kraliçe 
o:Son Po.ta» 111n tefrikası: 

(Bat tara.f1 4/1 de) / knydu; Ş!ll'at> ikram etıti. Her i.şdle mu. 
alda. Da.vld gen~ bii" göğüs geçiIXli: \llaita!k: o.manuı sımnı sorchı.. Dııvid oe 

- K.a.bahat bende dıeğl.l, .1ıecı.<1ıe... 1'lb veı1dlı: 
Qtlm.'ü b'r ln.se.ndan, btr k&dıılden peı1I - lııd 9Ebeb v.u. Bıır!ınclst ölUmU gö_ 
ç<* ~ı Ka.!bime kafamın nas:ı1.at ~ eılımaış olmak! .tklnl)fs!., •• 

Yusufla ~ırağının güreşi 
leMıi ~im. _Artık benl ne 16. SUSİlll ve önünd6JQi ~nı.b lcadetı~ Md<.ıYö Pqm-, ve Dı.fülQe Klnwnun suttııın ŞU r"..cade. bulunmuşlardı: 
'f:ie'rseiı. yap, scın.lrı e1ı~; lşte ~- oo.n, daımlıııınne. k~r . ıç~ .• ~ııçen.n l:ııa.ı'Elk.ett.indien mwınwı idıler ... F.ğer, - YU:91l!; 11'1 ad.amca~ bizd• 
Qeır'..c>.I Hatta benim hançerim de ı;e-nın goz;.erADe baılctı; gözler.Ih ind:rdi ve 6US IDıvadıalı gü::re.ş y~liec~ kabi!;yet hıal1dtı. çalctur. Gfüıllinü kırma ... Y.irı?IJ 
eı;m-'.n:fooi.r. 1n.t!:har. ellt~.miı .söyl~r.ıfı.. ma.k!t.a. ~~ e~ göstıarırre; deırhal ~la.nna alıp yü • daıkfiıa ıkada.T sonra yen olmaz mı~ 
rm. Ya.lmıt, bunu Jt.:mıse bıl'm~ı11! Öyle - ~B. ned:r? . . ziiodıaı:ı. lbeş on ~a. kH~na.bil:ı4·lel'dl. Yusu! da ayni Jta.naa.tte J.di. Hem. 
~QYlıer vardır !ti ya.y:lması yapılmasın. - Sızl<ll l()llD. endlllnJYet-11 değili Mo.ızyö p.jyer. Kana.d'ı.ı!ı;,•ı teşvik e<1i • Y'usllfım. k.anııı.srt.t; eter. KallJl.ciah peh. 
dıa.ı:ı <taba fenadır! - Baıııa. clıa.ha. müh1m ve meraklı gtl. yordu: lmm dlmağ& karc11' verir de iylde.n iyi.. 

Taman Qa;tı.lmış gü-.ıel hl3laTmın a.L rlkı.ii,vorl _ .san bakma. Micıte!' Robcnoona.; Yu ye g1.ireşi kov.usa km:ılrulu bil' rakJ:ı 
ıtırndalkiiı e'beş dotu g~erle onu süooü ve - Aoaı'bla.? . sut on dııılk.iıkıa. <JeA;ı; y;rmı d.a;.ıkada olurdu. 
çıOaıştı: HiC şl.iphe etmeYU!zl b~le 6606 yenffi!ez! ... İyi b!r pehlivıın Kbsonuııı gör·desl ir.l ve sallı ol.maltla 

- cm. daha ne dunıyorsun? - DarıJJlma.z mısınız? olıınıan sa.n san h'ra!a.n ceb~ in:i;ı1ı • benıJbE1r bıalııtal defdldi. Ayni znma.ncı.. 
Olla. hak vennişti; c1irı'ıtü çtlk doğru - Amfi.!,.. s.m. Bı.ıııada. :iomuz eoooni.ığJrlCa.n ne ~ v.akıi ve ~la.le bir edamıdı. 

<,Qylü.-vu:-du. RastgeLe b ir kadın, b!r ça_ - :fı.{l:tı:ııciısi, a.şktıı:: 6'.rııe kar~ı beS~d1.. ç~? Xooa. Yuısufla; idman yaptığı zaman 
r!G'ıe muaandesi glj;-mUşt!l. Kral bıiıe o. Pn somuz ve glztıltçe artan a.şk..... Kıa~ da za.ten bu f:atte kaınl • eın ziyade elense ceJdşl.ere merak et • 
n'llD odıasmlıı. ~nle g•Terdi: halbı.J'<i bu 1 Ökısfrı ~!... ml.'Jtı. Vücudu yerinde di!ı.; bir M..~m.. ~ Hiç blır g-ar pebl""'anmın bü • 
adam.. bu ooY:S-... Elle?1i:nj, baYa.z so!ra.nm ke.ı:ıa.rma. k~y dı. sanm; gıUıreşe de aı.i ya.tıyordu. Birotl: mıecii8i bu e1en.;ıe o.Y'IJllleırını YU5uftan 

~ıaıt. ttı'!mf emı~!dit.r ki rastg~lıe b'T:mu;;ım; o eller n.e ıruvvetıı ve e..T.ıeı~I ~ çaJ.ışıı' ıse; eı.l 1Yı bl.:r pehlİ'Vall blr&z da. olsa öironmtş!i. Hem de eli 
dallı m o'lam.9.dııtma. &ert>est ve sıımi.. aı- aoadın.a. n.e colt şeyler vcrcb.lını:\ı olııııb'!I.~ ~u. 
mt b\r hatvaıt l!ürem~~'ne fü:ilklUğtl Gözleırııı:ıli gene .illd::rm~u; ltlrpiltloer.rnn Kooa. Yusuf; Kanad.ıı'mm ~iıa.stfl8 Bo,yıı mun oldtıım ~ k.a.rşısmdakf 
?JB.ımnl&r dla olmuvor de!ôldl. B'md1 d.llplıeı1i ıs'ıanmış gl>q<li: hem gıWtı;vor ve hem de KiDsonu kır • ~ .isbed·t\ gibi hAk1m olabl .. 
0 ~ eevt:in de yabant'tS1 s:ı~1m-nzc:!ı. - KeŞki na.Uce olmasa;vchmı.:! ınıamaik: tı)Cı }'.1'!111Wi söylüyordu. ımu. Klıı:ıl90o a.rtı:ıt çl:ftlBt tşlcrinıien 

Da.vXI çakı.n.oa, ywııadı; kcındl'slnl ar D~ mmlda.ndı.. - ıGnsoınun söyledr.t!eri doğruıhır. sotumu,tıu. Sazab ve ylski içeı"k!'lll kili.. 
ık :rorcım bu.l:ıl'Uyordu; ıpenct'T't-dm Ta.m.ıı.nı. Ye'l'lnden kalkb.;. g.mç, a~- Paıd®ni; Kaın'lldıa.111Va. ~ bana. d.Bı.. ~ ~şt.I.. Pl.po 1cltY<mııı. oau da 

balkıtl.; eSkıe'rıler ve ~at'd&n b~ı mıın yıamna ;ıeldi; onun ~ıc.ı \e bıJe. ha bıaıt:iıf ve rors..ız fPld:. fllV8kJıe.t1 Bıltma a1a.rak kırm.J.lıtı. 
<fmd'~ şıı.tmı.un yanmdakl töy kızla.. tini ıtutıtıu: Yusuf; bımu ciddt kom.ışu;oı"du. Ha.. Koca. Yuwt: b'ir ha.fta 1Qilıde Kana.. 
ı;;ı.e doot. olmuşla.r; çal.at çalıyor, Gımse. - Dıwicll, n.a.\>ı?i!\nn çoet atıyor; has. kı:&ıa.':en; K.aoa.da.lı peh!ivan olmRdığı da.lınııı ~ dMşet!i blr ~r yap. 
'İlyoTla.n:h. ta mısın? har.de; Padobnidt.."D ç<>k fa;ıl,\ ku rvetli nu.ştı. . 

I.lılk:fıı. ha.Y'IT Da.vıd ()!lun sevdiıli 1tıp - O aıama.nd1lnberıı... nıı 1 ve olldkıaılı ıc!lı. Ayni zamand:ı. dinç bir a. Kiıı:ıoon Koca Yusuf gibi her gece 
•ıe ttT adaım değildi; sarnyda ve m'!m.. I - Aıft.ik ~; ıı«ı çat Jaşnnıa. m_ daa:nıcLı. Çıa.lı.şı.rsa. iYL bir pehlivan o~ur. yaba.IGten '~ Uıe vUcudunu ot. 
te!atıbe ta4lınm4.Ş değildi; bir b.d.ına. IC- Ctk'ılkıU... . du. duru.vor İdms.nla.rQıın 60Jlr& da yağ.. 
:'el değfil ~S:zi!]c veriTdi. 1 Da.vti ~ ka.ldmiı; kend:sl ~ Yusufun; .bu s~zı~ Kanadalıya. C!a. la ~u.. 
Onıu öidtmn.~ kerat" verdi.. kıa.lr'a. KmJ~nlo ııözlen de :y&Şa?mJŞ ba. zzy-a.de biır kuvvrı: ve-rm.lşti.. zavallı 'KaVadJb Yusut'Iaşnuştı. Koşuyor, 
Ser:ııe1aroe dQtln t.a.sıp kanının. ele gıibil'd\; l',Jıl. ıŞtldı; K!lıırson domuz QObaıılığmdalı kurtula. yUrüyor, YU81l!taın öA:ren<titı duvar ld.. 

gıeıı,ıı:nQoen. uzıer.loe göndıerilenlert muta& - Çürııktl:? ... . ralk clhan peb'l.i!l"Mlla:'l 8l'Ml.Da- ka.tlla. nı.aınlann.t ~ıyordu. 
iz nitte bir VUrQURCU 3 yıl lzffiitta karne i!e ekmek m ö)(iürm. bir haydud nrdı Dav:dol - 8ea:ıi azıt.ık ~l?n de ~ruml Kt>Şraııc ıaıvuç dbl~su a.ltın tıamna.cakıt;ı, Madam Roberuıon ve kocası, K.a • 

;ağnıc!r· birtr.ao kUJl ile oouıı:ı ürıerôıne ki bir d.atlı kız oı11ı,vd.ıml Mösyö Dub ... lycd~ en.erlne ge~ i,!! nariaıhnım büsblltfln tebiatlerıni degı, • 
s~rgune mahkQ;n oldu tevziatı hazırhkl:ri .. ollad'ı: Dıw.ld iki hafta sonra haydu.. Daıvid onu kuca.kladı; öptü; kokladı:~ hçmmıamek için amı.m.ca • .- üımesllle bBlVret ediyorl&rdt. 

1ııd'tm ba.şmı Ua.llç~•ı11ln &y'Q.klarrnm di. - Buradan k~ım! hebre ş:ı,'ll"Jyor.ardı. . (Arka.sa var) 
bm.it. (HU9Usi) _ Şehrimizde km.it (Hususi) -. Ş~rinıizde blııe ~ _ Blat1l!I'! Devl~ ~ &eDin. o~eak... _:_H:a::1ıtA.:_::_:b'll'=-.:b::::·ç:::i:nln=::e_:g:et=.rlıp::_K=.:..oea:..:...._Y_u.:.. -:""'7---:---------
vu~ ııuçundan evveloe mah e (Je okımek. ıevzıau içın b ... - :aum ıt.dJın·u.ş bil' röıUn omısm.a ~'r tıı_r Te ben a.l't.li k.9.ıhn~ı.ma. döooce. M .f Matbaasından 
(İm ed'ilen maruf manJ.fatura ta - a.yan h.a:zıı!IJklar devam etm~te • dotao ~; burua.r Jıwe idi: bir ğ:im! aarı 

ciırlerinden SaJim lı.a.klcındoaki ~v. 1r. f,;h- ~ftaya kadaT kame UŞl.1. adıamı ımr çdcebilırdi. Da.vld her aıı B:.ıbç gün sonra muhteşem blr dü.. Clnsi Ta.hınlnl flatı KUosıu Tutan % 'l,5 pey akc;el'lll 
ra1t t...........ı.-... n:ıkzedHmiflt.1. Jzınit lilnf'..A tathfkına ba.şlanmlf olacak gölde boğ:uJm.a.k tehl11tttlni göze alare.k l'!in ~r ve evlendıler. 

80 
12.ıO Llra. 

-·~o1- 1,_,.,.._..._ =~nı y-...+·. Kadlrcaa Kanı 2 p .. -•~ "'·"'terli.o 150 ve böı'?eeıfi.nde büyük bir ilgi uyan.. tır. ...,_..,..._....,. ~· ._..,. · .... ....., -· 145 80 116 
-~ .tnı.n h1lkiknd.&n evlenm.P. tekliflııl ta 6 pun.to a.nıberlln > 

an ~u önemli vurgunculuk m.ah iz.mit Çocuk Esirgeme bul etm'tvm. kra.uçeye lozm~; tll.aTnL Dün yaka,anan muhtekirler 8..12 .. 1~U6..20.ı2 
kemesinde tekrar barl&n.mıı ve as. . • za. hall:ıır!eın~du: Tamıara tıunun önü.. kadraıta ılı:ıaıdar 12 ilk 
1ity ceza mahkeme.i hakiml Sey. Kuruma laalıyetı. ıne geı;,mıdk ~n 1kı elçı gönderdi; l:'tiıSL Dün F1aıt Mürakabe kon.tro1ör. 

8
_12..lS...20 k:OOl'ata. 

f . eU" ı..::. b'ıt l İzmit (Huausi) - Marif müdii- n.:n de ~u \TUI'uldu. Bu &eter Da:vidi l-ı· m_: :ıı..tika.r va:k'ıwi teıbit et -ıı gut' vu~uncu.~·' sa o an . . k l · ı · ~ · · ~· ALI. .llll> 
c_A· • 3 "" ..ıı b' .. Kı"'t" rümüz Bedrı Aıhlı! a ınln reis ıgını gOOdıeırdi.; Jıa.k:iıtı. bu a.clıa.m canlı o.laru _,;,_q_dıır' . Bunlardan bİTi, Ankan ~ı:rnı: y 11, "' ay, Lr gun C ye v • K ..... "" 
.. .. . yaplil Çocuk Eaırgeme urumu, öıcdll. . . caıdıdıeei'nıde 161 nu.ma'Talı k.irtasi) e -lll'li!~DıC ve 1000 lıra ~a para ceza şdlrimizde iyi bir faaliyet göster. H& dtı!asınd'a T.amEı.l"& onu iSl:er ıs.. v k' 10 l" t] 

e:ıın.a., ımallarının de:t C;l!~d~n. alın • mekted ir. Çocu.k Eairgeme Kurumu tıamıerıı btr ile' derece ~'t'tl'ordıı . G t l magazaaııd tr .ı .. ınya ~ ı mas~ 
mıahku t "fl(çe onıun c~retlne. z'21kıı.~1o00 halTan 1Qaz.ım ged.em hır murekkeblı kal~~ 

ma.sbna m etmış !r. Kurtban bayramı mütıa!'ebetile fa - 'uyordu. Dsvld onı.xı k,~ı1>1ıı~ zorıa 15 liraya aatmdktan suçludur. I • 

kıada·r 24 atük 
8_12.16..20 kaıdra.ba. 

36 llk 
8.12_16..20 ıkadrat.G. 

4e ak 

15() 160 225 

150 100 150 

150 100 150 > 

150 100 150 
911 

68 50 

kir ve kiımsesiz yavrularımıza 92 .,.•ırımı=.....: .•• hlı'niın ne ~mli ~ haydud,. k.inoi. wç.lu. Kaıakoy Ooınuzhane Tokadda karne ile ekmek k - L 2 · f ·ı 2 · 12 .. ...~. az..,, ıç anı bı, mintan. chı! sokağımda 2 7 n·1 marah mağaza sa 
tevzii entari, 1 yelek, 11 gömlek, 11 ce- Da.vld Ba.gra.t.yım her tahltke,yi yeni_ hilbiıdiır, -.ten be'lliniı 300 km.an 

YulkıaOOa. cins V(! m1ktar1 yazılı hurutıat e.çııt ı>ksiltmeye konmuştur. 

Toka.el. (Hueusi) - Ekmek sa. ket ve 232 yün çorab vermit. iki Tdu. eaıtmtştıır ve 5-6 tıop <ia beyann11me 
l'•lnıa Toka.d.da kame ile Laşlan -kız çocuğuna önlüklük eaten,5 kız En soruna. devletin ve 81U'&'Ylll en mü_ · ___ , --·'-"- tt S lulaT hak 

'1' h'm adıamı oidu. eı:z u.ı ~~ r. uç • 
:::!-~ Kre.l'.ıı:ıe bl!r a·qam onu i~e ali.. kıoclA t.alcibat. yapılme.ktadtta 

etmek, veya ldracıyı kendiPğind en sww 
CUllC::hl.C'U l.l • --~---~~-- -- ı 

Eksi.Jıt.m.e 30/1/1942 tariib.lne tesa.düt eden Cuma günü sa.at 15 de Msit • 
beıa MüldürJ:iiğii binasında yapılacağıındıaln 1stdk111:erin mu%'Yen gün ve 
saıa.tt.e ~ aıkçe:er~ müra.caatıan. Şa.rtuame Müdürlükten param ola.. 
~ tedar'!k edilebilir. .(5821) 
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l» DID tafrikaıu 200 

~cAMusu~ 
ıufla, çırağının güreşi 
ır. ve Du\>1.Ye Klnr.onun stı!tıııo şu r"..caı:le. bulunmuşlardı: 
momnwı ldıler ••• E&'er, - YUBUt; şıı ad<ırn<--at.ızın bizd• 

r'l Y"P<lblleCECı: kabi!;yeı haldk.ı Çdktur. GfuıHlnü kl.I'mB Yam! 
11ı"1 yanla.nna alıp yıl • da.k!i& bıda:r oonıa yen omıaz'''mıı 
~ :.>•a lrnzanabilı.-1 ... dı. Yuout da ayni ka<la&tte ldi. Hem. 
Kana.du!t,i'l tıe.şvl.k eaı • Y'tEutun tamıatı; eter Kanadalı peh. 

f& Misle< Robaıoona; Yu 
~ detl'!; y'rllll da.<•kada 
mez•. •. İyi b!r pehllvl\11 
<n liraları ceb• lnd'l!ı • 
1onıuz çobe.ıtiığ- ne 

l"1ıılı Wmğ& ltar.ır vere- de iyiden l,yl.. 
ye ~ kovsrsa koıtruıu b.i< ra.k.b 
olurdu. 
Kbıonuıı glhd.esi lrl ve ııallı olmalı:ı. 

benıbeır hııı>ta! de~idi. A)'tl! ztıma.ııda 
\X>t eJEGoi ve ~ııı.ıı: bir &damdı. 

za.tım bn fkte kavil • 
yerın.1e dine bir tıdam.. 
e de ali yatıyordu. B:nuz: 
; "" ıy, bir peh!Mın 

Kooa YUBUf1-; Wman yapl.ı~ı zaman 
en ziyade elense ı;eldşlere meralı: et. • 
ın.IJtl.. lfiç bir ııar pohl>varuııın tın • 
~ bu eleo.oe <>.YUnlaırını Yll6u!tan 
blıu d& olııa. öirownıŞ:1. Hem de eli 
~u. 

Kao.adM'Iınm ldd.'6.aınıa 

hf!'.Dl de- Ki!:ısonu kır • 
1...-:ı ııöylüynrdu. 

söyledH<'erl dotm>dur. 

BoJru uzun olduğu !ç;,, k.ufl•ıı:datf 
ı>ehlhaııa ıı.teıı.a; glb! l:ıAkim olab! • 
lirdi. Klllrıon altılı: çl!tlllı: lşlerin1en 
ııotımıuşt;u. Sazab ve v!aki ;çerk..ı k~L 
)!ym -..ıımşt.l P1po lç!:ırO't'Oıı. oou da 
eıYBlcJe.tı a.ltına a<araı: itınnıftı. 

a .......,..... bana cı.a.. 

pld-. 
1 lr.onUŞUJO•UU. Ha. Koca. Yusuf; b'ir hs.fb. IQCıde Kana.. 

da.!ın1<1 ltııarinda di>lışet!i bir tesir yap. 
IJllllliı. 

EL&Jı pehavan oinıadığı 
fdL'll cok ta.ı,, ku rvetli 

n.i zamandı dinç btr a .. 
iYl bir pchllv&n o~ur. Kinooın, Koca Yımıt iltıi her ı:..,. 

ywtııutcen ~ ile VOcudunu oıt. 
duruyor, •• İdrn&111a.rdıın "'"'' da yat,. 
l&~u. 

sözrııri Kanadalıya ~a. 

ıv•rt vemı!ştL zavauı 
QObaıılığındll.ll kUTtula. KAllmflh YU9U.tl&şnıştı. ıt.o.şuyor, 

yDıilyoır, YU31l!taııı !lğren(jjit! duvar ld. 
manlarım '8o?IYordU. ""' arMJn.ı ka.tıJa. 

altın lm""""'81o'1. 
~ ellerlne gecm bu Madem Robemon ve koca&1, K.a • 

!için a.damcal!1zı nıanaıınm btlsbGtün tet.etıer.n; det!1 • 
dı. tıııawmı.. bıııYn!lt edi.vorlATdı. 
:ntne ıret:r~ Koca Yu. (Arkaa var) 

Maarif Matbaasından 
Ta.J:ım!n1 flatı KllDsu Tutan % 7,5 pey akçeııl 

150 80 U» Lir• 
145 80 118 • 

12 Uk 150 160 225 > 68 50 

150 100 150 • 
150 100 150 • 

ata 
150 100 150 • 

911 

v~ rnlktar1 yazılı hurufat w;:ııc Pksl:tmeye ke>nmu4tur. 
942 te.rilhlne tesadüf eden CUma günü mat 15 de M•~ • 
ü binasında yapılac:ığmdaın lstdklller!n m1'3Şyen gün ve 
e:erlle müra.caauıın. ŞaıUıame iMüdürlükte.n para.,--m ola. 
bilir. ,(5821) 

atl! t.elldt edJleeet """ C<J.ler ne. p:ı at wem,n c ne ıo ur. 1 m-'Lt_u • , 1 , d 

tasablardan telu:a.r alım eaıtırn p!yaaas:nda tutunoıunad1,.. 
teneceldfr lu. Paıra kazandırmıyan san'dt :za. 

~---·--..J ten çoık yaşamaz. Asri mode nlzm 

yda bir 
satıcıyı 
urette 
dılar 

uımumi zevlkin akışına uyınak, o .. 
nun ihtiyacını karş!lamaktıır. Şimdi 
ev efYaJ&rl bile eski stile çevrild:. 
M!marİ<le hlliki ihtiyaca cevab ve 
ren üslllb hakim olrnai<a ba•ladı. 
Şiirde ddli nçmaları dinlenmez ol. 
du. Resimde de artık "' çarpuktuk 
ecma eıBİri ki güz~I san·atlerf! k•r ... 
fi halkta &laka uyaMlnl 

eç nilı:it Aha • 
'a olmuı, idti 
seyyar ıatıcıy; 

uretu yırral-ııı 

cYJu.ekan Cahid 
tzınll'.dm ll.o.!<'u S'ıylu v•bud4;ı: 
H&k!oınd&kl a lllka.ıuı:ı. ~ei<k ü · eo:ıe. 

ı"n>. Tdcloıtilıi2ı' -.ete ~ I> dlr. 
dim. Htırm'ltler 

t caddesinde o. 
dııula bir •eyyaT 

ıreç vakit evi. 
ci aokağında iki 
ıfaşmııtrr. 

n.ı k~ bu a. 

Br; .................................................... 
Bir evin iki katı yandı 

Fa~ce Ha.ydıa.r muıaLes;nae HA. 

-- -.a:ınr:ıo. Mıırırhh.r .. -
b..r kadıııa &.d ı 2 rıumar<Llı ve üç k&tlı 
&hşe.tı evden dün Yllllm<ı ~lanrş. bu 
evin &kılmcıi \il!' üe-llnci! u.t.ıaırı tem•mrn 

lxlullah adında YBlllll*luı M>ıua a.teı l<i~Alr. 
, evi hangisidiır Kıymetli bir öğretmenin vefatı 
.• » d.iyc ıormu:1 ötretmenlrr Yard\m Cemirefındea: 

c.mtqeır.ıruı; a=dım Eyi!!) 33 uncü 
ilah adında bir lll<dku! öğro~leı-.ndc'!l KadrJye A•. 

cevaıbını ve - cı'yı maelıest'f areınızctan, eb"'lf yen 
He: fMıa halde ~- K'<i<!ni a!l<>;:ne "" ""Yln ..-. 

kada.ş1are. taziyet1er.irn.ı.ıc sunam. 

ide Abdullahın 
;oraun o halde 
• diyer .. k neye 
ıeyyar Bancinın 

ır. 

zı aokak. orta.. 
ven bıı meçhul 
lerinı bo au • 

e>lacaklar ki bu 
euduftW\ muh~ 
ır eurette bı -

firar eden bu 
ita ıiddetle a. 

qlT O ]an Sa • 
ha.staneaın.e 

Teşekkür 
:K'.<qa ,,,_ıeu.t ııa..- operatö. 

rü - J:i'ilnı,erln kam.ııııda. revı.a:a.. 
dıe ma.haretl.e ya;ıt•ğı cUç ve t<hlkell 
ı:.r ....__ aoına - hayala 
bvuşl;om. ıı:- ~ "'şekkllr 
eoı.rmı. 
••Dığlanr te~ eden _ 411!1BLr 

a8loeırl ııast.anıosı dalı J,)'e helı: m, Bay 
Mıohrroe-, ...... i.rlK. teda•i ft llaltmı .._ 

ı • -- :ra?dımlannr cilrdıl.. 
ı;ııın iı.<ııDıP"e BeıılilıL Ttlnekaa ve ca. 
V'.de EmlJDa )'& da ayrır.a ~ 
borç ~an. 

&.117• >\h=t •'ak; mahalleııl 
432 !ad 'IOkak No. 25 Osman İnal 

Mukaddes Perçine! 
ile 

Mümtaz Zeki Taşkın 
alkahlandılar. 

221.942 

23 lkincik&nun SON POSTA 

elgra:f, Tele:fo:n Ve Te lsiz abe 
k
libyat

1
da_ Mihkvobr.

1 
/~iyo kod~1teransı~kda/(mi.Üi-Ş~-İinİ~gittz~I dTürkiy~y1 e i~t11ica_ / ç iVA ç ı;-1 uvva erı mu _a ı ımza e ı en vesı a K .1 t" . 1 e en sıvı mü ecı- _ ,~::::)le;-:<; /',. ~ - L r 

taarruza geçlller Rio..de.J..ne;,.,,._ 22 <_A.A.> - r a ına ıızıye lere yardımlar '11®:;.:.,~f4.~ t:: 
Kahire, 22 (AA) - tngifı-z ~ ~= :ı':"'bt ~:: telgrafları · ~~-""'--.;:o;:.~:;~_.;.;:::..::..::.-....:..::...:.._ 

o~-~·lr. .kuvvetleri urnurn.i kanT. •i.laa ıı:wşı'Odi'-"--ir. Bu veo"- Ar. ~ 23 Oill6US!l - lltuhar.lb Japon Başvekiiinin .Jal'9n sallırması rekdlcrinılın l.uı._ 
._,...... u~ l'5.& A_ .L '1? (AA ·-~ \#h ·a.n o'un ta eti lı nu sa,b.J.y.ı 3.)-r1.'.ır. tSlrır.cl ... ı 11>31 gıllunın tebliği: iııntin taını.f:ınd"" Teenı•ft .. e şı·ı,· l"U»<111rll, •• .) - Re. ,~·~er'""l'VI • ' vaz,y so""z . erı"ndekı" , - kiıcüımh J. L ·· lıa.mra do!a;vı:ıile TürloYoY• ı:rıca eduı •onbaJıarmda ~lançunye Urş. ,-31l'ıan 
Dünkü Çu~ıınıba günü dı.İfrnao. tan.fınd.aın el. Ş!li hükıimethıce mü. d I ur met JDÖnÜ tarahıı. a!Ti.l mfll1ıecile"d!!n ma.ll , . ..,. ~ haNi<•ttlr. Çin 1, zam•ıı hor U!H dev. 

fena görüş şartları •çi.nde, geTJ ka.. zııL.re edilmek suret'Üe teltailt ,.._ an ngiltere lcrdı he'lf'Jl<'di a.i. mta:ıd ol.mıcyıı.ı>!Mına. ge- mııreLLeb yen.likl_r lelin rap.Jtı !lk '" ol.ım~ Uw.1.u Ku. 
lan _l\Lhver ta:'<bt n.n küıli kısın:ıllr.'ltde kaıbul ediT:miıtir. tnıcı Ceorge'e büyük amcaaı i -.ıcır.oe ıP;dlooeye kadar TO ...,_ J . . . J nun.ıına ba• vu-•l•ı, lJ!1Lo;lar lturumu 
Dle uç kuvv~tl:i kol ha.J.Ln<ie M~a. Madde 1 - Ameril<a cümhurL dü!lı; of Connanght'un ölümü : ın1lft'llıı.tı yerier-.llde and! içdmal , .. _, •Pon ba.,vek•li Geııer"ı TOJU ııun "" ad•tı V<f~;lp topl,,nd•; Japoııv~ dal 
D_ d-1-iJe b' . •.a_af : _,__ ~ .;k b' -~· '·'·'n dQoej m,e.isJnJ<. )&ptJi·ı dCU ... dl m> mecliSle Y•r S'h •bJv. :)·,. 1··1cle1J ... l • orega'nın cenubundakı umumi h1't yetkr; Amerikalı olmavan bir .,_,.._ ır taııye ~· ı çe. : ...,~:1<1 .aı~~ .r SU=- -~ bize . b. . ' • 

"' L'll- .~ ... l~'I ..__~Lınd • ~ı.... trı.bJ ıtutulma.1tı.~na da~ .. Yeni U' h~kLtatı o;,:reLnu-l c.lduKU za.~a sulhu. l'ar:~ntt aı·~ ala,; un •arkına do~•ıu 15 blon.eıu, me<nleket ---t..nd~n yapı•---•- ~ ı Lluu•9 ve ıı=rı ....-1LI an tetek.: ,-~-Tına • . · aoyleneme:.. 19, l 1 
' 

0 
""""' ~ """"" - ı_ •• J --· '-- L _ L l : b!r 1ıaJ;ııuıtı:ıame rı.eş:-ecblm1$tJ.r. YaP1- 0 an :>c"1ıa.ın.. ve • harbıkn , az 

derınJiğ1nd.e kuvvet~İ brr ke~ıf ha. 1 aırruz bütün Am.erik.a cümhuriyet.. ~lM' e ımMADClC 0 unmuıtur. : lacalt" 1sk:M:ı ynt'Clw m.i\'t&Tm.a esas 'ına.. JaPOn.Tanın Ç'inıfen b~lıyarak ı·eıc .. Ketme .• mistklll3. h.:ız: l k1ymu .. tu. nı : 
raketi yap!lm.şıtır. Düşman kuvvet_ 1eriınin h~ne yapılmı, sayacak ... ". ...... _ ................. __ ......... __ ./ had.lt idare heyetııeırinin tayin ve ted>!t; men& v.e Avııs ra:y;ı. aılaU.ıı,u da iç ne umnam .. nıu~ıb·tll·r .,, S'l'!::t:mar.'ıklan 
ternni Jedabiıidan çe!kılHi.l<leri za. !arını bir defa dahö teyid ederi..... edoceğl ~ ~ JbaR pbc ııarurl ilıl.i:r.ıÇ ıWnak :ıarWe ""k .c:en,,. b;ı· d.•ıre d.ı • dalma sulh yo:ne h:ınetmek t.L•hbJ 
maıııda.nberi hırpa1amakta okın ha.. 1 Böyle bir ta..:ınuz hareketi Ameri- ş k h • d m*M.n oJacaJclu' h.i.Lnde tam b•r 1ıa.a..m.3ct kurllLla. is .. dunl" cirmiştl. D.:ıtn1i ıneı:l!3 ('inın ıni' ar Cep esin e -· te&lnde oldu.:u '"'.u...ı.lljt! k. tU.ı; bıı\.OA ra.t"&atını abnc:a bu vazyette bu!wıa.n 
fiJ kuvvert.ler!miz dü#'ffian·la bütün ;a. istikla.1.i.ne ,-e hüTTiy~ tCc.a.. defalar teb'arl.ulmış. belki n-nci ,-e de .. b·r df"V,f"tin buvl,. biı hJr~kt"lf! ,.;rı mls 
&iin tem- muh.ıfaıa etmek Ve O· VÜ.Z t.cşkiJ edccdttiT. muhareberer Japonlara göre n<:esj hatlflel!lcrel< ayl.;rc,ı suren mJ. o)fıll:ı..'1 dOl3'1<il• t ..... sürlerlnl b!l~in!I 
nu zayiaıt..a uıiratrr..aA •Ttı.ie &'"ri Madde 2 - - Amerika. ciim.hUTL h_~d m~Ctt.l~r esnas.:nd .-. Am.rrı.ka t f:1k4t 'ttssür bt1ıUrm,.k:~ m~ıe hRUe: 
çdc!Lni~. yetler~ tecavüzün A.rne.rib kıt"a _ (Başia.rafı 1 inci u:rfadal cümhattel&:ne de :ınla'ı m&lf lt'. tiunun_! ~flmlyordu z"'Cri trd'-;rl"r'°. bu d·• le .. 

Hava şa.rt:Lırı tayyarelerimiı..i.n a:ına olan te.7rleri tamamem orta.dan dEWletmin m.ert:eı:nde d"il(>mıao anud.a_ la berabtt Japon haş\'eldlinıo drrncc n_t ~~,. •"'kt"ri ~b1rler ... b:ıs Tiırmak 
faa1iye'lİmt geoe ciddi aurdte güç - kaJ.Urılıncaya lı.a.dar birbirlerin! Alman ve "" ııı.uka'voıne:e dev:ım eım<ktedır. de mııUaka bir YOGi~ ar m.ık cerek. 1 li.7.lmdı, halbııkl llP tn,uı.re, n• Fran. 
] · • ı__ ı.u h" • __ _ ..J ·1 _ eli T.ımır1 ombun. gaze'.u;i 5;ngaPl .. 1L UTR, bunu en~ıa. Avulitralyanın .ı~ lla ~ ba b'.\.h.,~ van'l ·m k ıılvetl:ırt . d~ 
eşt nnı.ştır. ~ l'll.!K'll -<maye maut1NSU·l.Le .e - ... kim.iye&. daJ.r<:ii hududa :•-.ne aJ••-ı,- tild kor. Da.imi m~cli-. zev:ıhlri k. rtar·. 

A, te~""' "-~ L_' b' .. ] h ıııeritııe ;ıreı.den ımmı.lfa;k;yeC ı hava • -u 
.man .,...,. rınae ıı;MW\11'1an utun vasıta arı a. otmuandp, ~nra Japonl.ı.rla 1$MJ[ii mak h;•ln kat'i k·ırlrı: varı:n:ıdln IJ 

~ı;n. 22 (.\.A.) -· ~ tebl't : 1 r~keııe geç;•mek hu.........ıa tam Sovyet ~mııjl~e!::,:1~:"~~~ Y:opmJya ...... oı..c:.ı. mille k're is ik!iıl ı ··~ bir incele.ne hoy.tf yoll•m.: 
$ma.i Atr.k...ıul3 Sr~~kts~ me;~;.e- bir t~sanüd kar&rile bi-l--iı bu - nrmıek vi.dlnilc, en nlha_•el "• ''n!e Ti ctu tt,··-t•ı ,. • " lıl<·eleınr,ln·, r- • u-A •-k .. A ulrn. o a.n '""<"" cane jf,pindo 12 t>eyya..-.: d~mU~ilr. - M ..,. t 

.... u.z:.n un a~~ ~·a ;$""" Lv · - 'kınchı.kl.arrm.ı bir kere daha tey)d bir • 0 '34Ma1a va..'tnak ÜJ'Jtid.lnin el'an :rap ı, ban i.ekıtnerde bulundu, f:ı.J;;at 
l'"F>- ... :ı iıt:l.1'"\t\.~.t'r.ıe ba*1n ş~.r.Qe bı-r '. -• ebı·ıı 1 D. N. R. aJa.n~aıa l'ÖT'e L~I ·~ 1 1Jap0n- ba ·-·ııt 1 t ttl .._ J ed ""' 1 er .,...enınek-., O Jlla>Wda bııı..b.Jırb. ~- ~ •er> •. OP an "'dd.•. ; ""'"1ruzda bul'.l.ıan Aman • İ alyan v., 

1 an e ""'· . Tl:*:fo. 22 CA.A.ı - D . N. B : "" Mançurlde yan ınfrst:ıkl! b. h fı 
zırhJ. lruvvetJ.er; dUşmanı yw....le'.ye uı... Maıdde 3 - AmerHcı. C'lrnht:riY~leri Bllma;n)'&M,n gelm hral:ıerln-e KÖJ'e~ Avmtralyanln bir llö:i ..-hri h•1.va sal met kurd B · r uk: • 
ra1tmışla.rd1T, D!l.şm&n da,l-ınJ.< bT fe. bu ittıarla 'l'e Japooyam.n b'r A'nlf!J:lr.S Mulıına'1ll'a d~nı ~ Japon ar. ~ utnJı, eöniJuyor ki dab ,1 ...ı:... u. u; s:>ifhrmanuı ilk snıha. 
t! :.O.O ~'& l3t. .ıt:ı:nrtlnd~ ır· r; ço. ın:Betioe !AalTtlıııı. Almanya ıle !!.al. dU5U S~Bm 61lltn ıı.. Mulma:vn ara. ıla uiruacalı.ı.r, fal.M bu lnl'a n• 1$. iıwıeı ll!lfb:ı;ra r J 
ıı: ,_ ·t:ır. Mühim Amlan v• it&.'San _, d& ha!!> ll!n eı!m:ş bulunm..ılan Bedin 22 (A.A) - Almen or.. p.I edilm1$, ae do 7akıa b!ı- t.elıd>d al. uri h 

11 
.. ce ·nee, •pony• :ilan 

...,,_., -tr• b !eket'er'le cltı'omal!'k d-·L- L k d 1 • bl'i. . ..... mııkaV9MI; ec!eıı. 40.000 k·$!!:k im& •irmit>IU, lapouhrb i1blrllil 7a • •-h••;'ı um•lıno d,.~...,~-.llkten !IUııra haıva ;,,şıciıe:r, ka.'"& muha.-o'.erine .._ r... "' u morn . . ' u.mcı ""'~ wnan an lglnlD te ğı: İnaibı lruvreıaerlnl kanlı mahal-ebe. paoa& mılleUore lsllkla! nrılett.. vı.. ı -----=- c=t,Jetmck ilınulile ve bir za. 
t:lW< edere< im'.> top:ulultlannı v., -'.Lore devam eden17"odtlerml Ktrım.ı... Sıva..topol muh...ara ,,~ .~-. v~t·"·. •• bıta Yalı:'sa>nı n- •. ·-k 7 T 

ed ' ~·~ -~.-.~ · -~·-~~ eli de lo'.llı.lıale miuaftlr. bu ıı.ı nok.. 1937 ıar· ~.. 1"-· mımas d6şıne.n ı.ı.n;,1..-ıaı bomlısrc!......, eı.. beyan e:r:er. ''h ~• ·~ den uphmine nUi!e'v=eih bir kaç dut- Jaoon pıı.raşilt§iilu! •·- ııöratle -·eı.U:rı., ~n "- b•· .. 1 ihlnde ökmct bir har•kete ı.a1 • 
mışı.enıır. . Madte 4 -- M ..,, ~··•·~'Jl le kalnıJ4ll -· . ... "' - - - !adı, işte bu hueket • T&Iıltt•nberi 

M:e:r sııhıl!nde ir.ıll.z stol< d ~\&. b'r"..e d·plomaı.tt -~erhı'r, Lo"" ~~ .ah.1:'.1- J T. k :ıı..t&Vi&. 2l (.\ A.l - Gelıı!b ftdajan_ '-" ıimJ41nlu ise ~ Jok deJ\ll<cek eJ•an clenuı etmel<tetlir Nl &İ 
- hava b:ıwhıu• ı;e ,ıou:ıgmler 91,. <dl!'eb- "'1Cai'... ~ Am!rbL ~ cep """""~ ve ıar_ ce~ nm batı •!Ill&l son nck"~"' ol"'1 Mıın. clerececk zayı! ol'1·ıj;lınu söy!iyebllırlz. ııebeblerlef · ç.n Te han 
taırumışt.ı<. Ctlmhuı:bııtbıne ~ ~ild'.lt't<ll hmım:n merkez ve fl'nal iı:<0aınıleTJn ; dıı·l:I JAı:ıon ha:-.>ir1':1m kıl;?ı.~tW Bunmıla berabu Çlnden b•h.<cli!ıl!ği -..._. Çan.X. ş kin . 

ltalf1411 leblii! "" 'ltt'fakla lbrar ft'Tfld!ldıtıı sonu de müdafaa muh&Teb.okri ıiddetli m:lıı!>ı.nla p&ruU'.Qd k'Jt;ıımna 1•<1.nde .......,.. bu mesı'•k~tln a-:ı.rib hır durum.. ta röster.ııtı -~[~ tlıı da7•ıtmak. 
o- 22 'A..\.l - 1~'-cı oreuı..ıı. "1Bb-tır. bir --"--'- havada d.,""'11 ebnİ•tir. -Qr etm:,!ir. Hava mey'1ı!Ln1Anıa ela. oldııtwıu diisilnmemek de milnü.ön tellılk etme•! bir :.. .. ~- c "rhnuı 
...__....., "

1 
...... ~ Y a.. .. ._, -'dd-~ı biT hüc 1da J "-"'""'·. ' . .......,_ r.am. H.ı hıra. 

Qfl1Jml Jııanıy'<hılı<n 599 m'maıaaı Biır çook taarruzllu geri piıakürtül • _,.. '" ~ un n .,,._ a. -- karalı. bu&-ün btte ranb c-öru•ten ild 
~~"~· M I } poo. ltrl'a'~" ~ cıkm••!a.r. ayn! Çin a.sıri&tta tam yeya yan miista. il'-- .__ - . ..,.,: '~ •·- ese e er rn\iıliiır. AJrnııın kıt' alaırl tara.fı.ndan - ıparuilt~üJ,er de """' i~O illi cencraller idaresinde mutlıık bir nol_,.Ç._.rt e<JcUm: 

&,...,..;..= -mıa ıreçen lt.ıı.ıya. • ~nılan nıukahil t-.rnızlu tmıvaf. ~' .J.~ ..._, -~ --~• -~ - a.n..Kar.Şekln en!usıınun te 
Ö •;• rh b. 11~1 -ı~ .,_... ~:auı......,...u~r . .ntı ,_ı, ~;Juı..:a mU'u,. leeclallte d~ 11ltj._'\tl1 v~ bbtiln Avra. _... • • 

A:mım mot '~ vo> zı lı !T"" e.u~ Dılki;ınetle netiçe""1rn.i9tir. bel'f ~ra !)ok fula - !"'- m=ennı bir .\iman askeri heye'.! kar. 
bunılanrı lcary."""rlakl dUı;man b:T!,kJerl CBııo tarafı ı hıd sarradal r _L,_.J önünde Sovyetlerin _.~ llıml..tır. ::.ı7. :::::~yan ~:~,~~: ola•onrazko :ö,_. muş, ııon ııam.ı.n!arda bir Ruıı heyeti 
a.raımıa:I& dUn<"•~b:TI muhıı<ebeJ,er oe. <lıl-. ola ııı.ıa ~ tey • , ~·~v·~. . ,,....... ' ~lir. 

•--•••- r:kJ• •--.L..l.iisleTI .ı..mete --><- L-IJlz takvi•e kıt'aJarı lın 7"i<m t&rihile M,..._1 •Can.Kay. re..van e•m"l<'ed:r. KHTa ·~~~~ !i(y<ıtl. tıoıetorıı!& bu ,_..,., l>iidJrm<ı • ~ • ...,..,.,.., ..,._ ,.. , 2 - Bir ftkıtı..,. Avrupalı dıişman • 
:vıımmı suretnıe mıld•hale<IP b_ulııD&'11 .eri IAzıaı ırel'1-11'6 anla.lıCıım. TUfoo mlftlr. Tc*yo 22 (AA.) - Aaah; p... Sek> in sama.ıııa teııı>düf ccler, fa~at htmı tendlalne !itine; bir din YllJ>DUO 
M;hver hav.> ttıik:n..r: ...- ç•<11m•kte etıWer ..., ı.r memı>r ~-.U™'.ni ı... K=ı; boğazlnda mulıarobe tay zete6İiniu Male:z:yadili muhabiri • kalkmlllAJ& bq!mm htt &'•rl mlll.t olan Çin blt&'ün A1TllP&ll71 korumalı: 
""" dl\.""1»n bt'•lecT"& Ye53lt ~ ıteıı-ıer. Fı*M o'taıra ym! b.r m'llu.ur ,......ıleri. biiyÜ'.< bi.- Sovyet Vll!pUtU- oın billı:lWiiine ııöre. Mlı:er yüklü cibô Çin de d.erhd dış taraftan eden VUit<9inl liurln• almışt.r. Hlrulbtanm 
dl'!ıl:ma. ~·? ri,_,.,.,lı_._1 ·"-• , L~~-~ ı;.ıbıılf'ı. Bu memur l'OJlldt'e Od.ar suç nu ~ bwTa uğnı:tmı,lar. 5 İnıgilfu: .ıı...iz ta§lh 16 Sonlı:lnun.. sorlnltl&rla ~L..,•ı, bu •orluklan!an bolıoloi relündedtr Ye Amf'rlka cumhur. 

""'"~.,. o.o T....., ~'" ..,_ <lellli orla<ian kallı:•b:J:rd:. Vak.!~ ge S tebllif . elıni . bkinclsl Clnd• m•ml••·-• h'Tlct :ra • rololnln börilı: ünıİlli Çinliden 5 bla 
._,.,..lı!lr ""-ıırdet.m\ş!Ndor. µ._ım ""' va.yed etme:ı. ı.l.2>1nd; ovyet da._ Sineaıı>lml ıı Jttr. ".akında !Pm'Y& alışmış ofan AvnıpaWann ka. laJ'71lftd ile 5 milyonluk bir orüıı Y". 

-----< -~- tı;ldlrıır<& ...,,., ~t-· Nl • Mo kova, 22 (AA.) - 5oryet diiis 6 ı.şııtı.n cl&ha gclmee.ı belt • pitü!1syonlan k.•Uırmam:ıkt:. gllsttt • "-1 ~._.,_ 

M f ki &~ - ~" bli"i ""ıma-. 

U•• tte ı" ere go""re ııanaıa b.r m.tm'1r Verd.leT. x.....b dül<_ gece le' i: baı>eh~. Son ı;:fuıletde 940 tL c!lkJld lnad, ildnr,:'ti de Jaon:ra fa • Japon lıaşyeklJ!ni Çin IJ., b'.r anlq. 
~ gı:tilt. Kasa.bt. ve fıa\ .evhôsııu 1 . 21 ~c>dlı:anun. günii, kuvvetle~ - pi:nıde biJı, çok ~ t..yyareleri Sin.. ratmc1aıı .,.ıe.. saldınna.ıır. ma limld;,ıde ol'an seb~ta sevlteden il.. 

uıa. taraf• ı bd ..,.lada! a.:anik ıııerl dl!nd!fı. O va !• kada.T ö. rnız, d,,_. •!lir darbeler imdi • gaıpura çJbnJrn}ftlr. K&pltülllJ'onlar -..ı. »:ırım ı..ı_ mil ıı.. mıı,ah<'de m.l<lir, bfü•t,.nru._ ta. 
fl muvaffa.k.iyetlıi bir 1aanuz yap • t>t1d -- telefonla la~ - • r•clr. f>ı.tiııot ve Al.nan le ıt" .brının - »i<ofe ••- bir lııal eeldl9e Jıatıaa kai .Ja- ~kili bacün 1931 •• 193'7 
mışm. Rir m~ bomba yol üze. -.r ela • h 'fi-. - tuı....ıu. Ba iş rnukavem..tlcrilli lı:ınnıtleor .. e i.le.. MU k ı ı .......,, J-n ıkrıll ı.e aran denıa et. :rıDanmn ~' ..ıambnıu teı•ın e. 

r:iınde aıraıb..Lı.ra iaahet etmİf ~ biır =t='! = ~=~ ltri .... ~..tıeır~. d~TBml ı. b!ri--~k na aşa ara yo --.ur. dene=-· - ** 
QÖğu tıahriıb o!Wlmlll veya lıaaara b1 ~ ııoııo meı1ı: · :tmel< 14l1 • _.,.,.,.._ }"CITJCTl lfga ~ ~ı:r. b J B -
ue•;!"~ imrine yapıl ... = .. =~=:rltı.:le~a: ~iifman aiLr k .. yHSfva uiramlf • açan eyanat Yunanistanda apon aşvekilinin 
h.a.va ak.mına 100 ı....ı..r dü§Yllan m::ıooıdıG, ıı.ıeton=ı """11. Clı:rmü 20 Sonlr.&mmda 7 A1man lıln"- <aa. &aral• 1 - .,...fıwlal • kt ··ı 1 R h kk d k" 
tayyaTel<i ittirak etm.i,ıir. Askeri -dıe ~ .... ,resi tdırA. edilrniftİ!r. Biz: bir ıa,y. a:ınu.. ın~aıu yuıı başında açJ an Q en er usya a ın a 1 
hedeflerde n b~a b~ da. lib&tlı vticud ..-ı.Iirdlm. Pol.lı =.. :rare ka:yfıelltik. -.ı"aıi:ını .oöTleaı.ı,ıtiı:. 

mımma. b<n.im b!.r a1"'1 ihbar cıttıilı.. Teblli<ı et; ~. deaııı;w, drıiTudan doltu. Ü dengü 8 artıyor so""zle 0 

bazı ı......ıt..r Ve iıe~f kw.yıbla:r ol • mi, hM'...cı. ~&it şahld mevttr=te Moatx>va, r.ı CA.A. I - 6<M'ft let>I!. - loııa<i.ı &en1&.Wuini ııo'"'m4*• f~. g n n il 
mu~. Aaı'l Lea.ı:b!ar ve İllaanca ım•mc!ııtı>mu, ~.,.ıh . 8UÇlu Ce 11 '*' tomLın n:ldlr~ ~ .n.ı. <llm<lkJ.eıl;ılor. Bu moma.. 
kayıl:Ja:r, hallı: ~üdal:uıieleri...le ol. Jımalı.o! ill&rakol gWm<.l:l'ftoo illcum Aiıa:ıarın :J"!(li, bç y11ıı T,rmı hır ve - -.. 'Hlrl<.ye;-e hadr.n dJi.nd• Lolıdr&, %2 <A.A.l _ Atlnadan p.. 1'*:1o, 2:l CA.A.ı - 21122 Sonkl • 
muştur. 387 lı:lfi ölmüw ve 554 kiti olmadltım blldinllln. l\lemw lıtı~ he. yıı. doksan 7edınM poya<!e twne::!erlı• ""1uıqı ·-• ecli;rtr. Buııda.ıı do:ayı ltn w .,., g1lııMrde Taıö:•p l8DID mm lilı>leıı De llWlelial, alt.tan c•:J>e. 
yanı.tamnıft'lr. --.ı o<* 1lllMı: l>ir -feae buhı. üçüncö wl<ı•., Ulmonlerbuı bolp.,,. Tllıklerirı .Slınarnuı ııU;;eıı.cJ.ttb!lecek b1ır ""*'"ıbda ~ m.illetlnca ~ el.et mtı:e.d.dıkl bf!Yan&ı; d.onlcnı.~lD'. 

5 bomba ta,yyaresi diifürü!mü, ._ - ' e •lliıl!'kl'Alm 11.zım ıre: • ujiıra«ln ba!ye-en Mo~·ten ~ bs 4"'Ydon t.ev.ık1'.; etme·r.ı lr.ıb 11711.. ~ ,.. ııcılıır pıe m;ı ecl!lmelı:.. Bım>ern ":""'•'" General _T•;;o n":' 
ve bİT eY ıayyani de ı.....ra ajı-e. • ~ Ql0,1ordQ. Bımda _,. e;Cl\. alır zayiat vcımelt µrtı;e devanıı: b r :ror. P8Qı Türılclıer, lnc:l't<!reden yar_ lıe<!r: ~. "'""' ı<ıd• Z'>laelmelı: io'temod.ı-1 
tılını Ben de f'..ımı..:!ıın dönmedm Çilıııctl dioı'.p heJl<lJ!.o - ı.t.t,.,.,lınd• crlt•L dlm ırörd11klen:ı:ı J><* Ö7i b"'7orlar. E. cV~ cT' ... ..la;ıe f~. Soka!k.. 8oo; lllrie mtiı>1uıt~ meeele• ne daır 

ştır. . evve!l hlı6tA id!m. Bu m'W.f..y ti dJ.p ındc'ed!rler. 1..- Jıdmanl~r. nı.ocınrr eder!enıe Tlnt<.. olan sözler!dlr. 
L~ 22 (~A.) .- Batavı. d!lnelWom bOl'clr.i de ya tap dtışero m. &ııvyet hua bJ'lılt!erl.. S&ll sttntt ttç ler ~ı)'3Ca.l:'ar ... ~ ;ranı lard& 300/ 400 -- bir 8'11t.tan ToJo. KJru Xodama \ara!'D<lsı: ya. 
~ _cıqred.filcn bir tebfı.gde lr.a:rcfe.lsorı:ra ıı.bıı.Y'Ot 1) r Po!;s memuru "'1•. A:Jman lan<t, mtlllımmat Te J>i1ad<Y• başmda çırp.~aelı:la"<lır. Tt!r!cJer, 2or. tıov.ıamar .,_ ~ 61"" ....ııı in.. P1an bir JJtiu.ha. ceva.b olar&k dtr.ı<t. 
dildı.ğ'ııne gÖTe «uçan .lı:alekrn ti • ~ umn b'r :nı'u ka.telmrid't1m malıslll ıoıalz""" :rtlklll n~ kamyonu laııımela mtls.<&·ie ·~~ "" e. -- m sık -.ıtlf edlllym". Her lılı' .,., 
piınde lbiır bayya.re Jolıo'nun :rüz mil - ~ ah!ıaô'.,rınHn l'&nl-. dil.. tıahr'b cıtm!şlero'"· A7ll!I Z&1Mnda ııır I• Qıbdld ecll~ae ~ blt:t.. - eo oco*I• ırQrdllb"or. O - ~ mee>I."" &dı Yerilen ııey;o ıı,_ 
aıçı.ğ:nd.a ~ 1 o bin ıo...ıuı. fltDce~ b!>llmalarına ... tı•b olab'Jtr. mtlh!mm.ııt de~u havaya ucıraJmue. .... ~lardJ'. Ra.tı4 bu:ıun ıı. !:<*' öMlm -- o!mıı""1r ki, tabut l8Jll, blı:tt.r zaman azımsanmamak 
biır Ja.pon petrc1 acmi.oiıni batır di. Mlliı.ak.aşa ı!evam ed:yontu. Rulw. ~ 4ınm !Ahr•b edilmiş ve !iç ı>!:Y•de m.dıu br sa."ış o!dlıtıınu gönıeıer <!&.. 1lllllDlllt. lçln tabt& btılım~. A.. ı.azmı.ı,,.. Zira. llU ı<ll'llda. mUşleTek re. 

ı,ıı • du"rm ....., . .,dolr.I nab·ye m11d!h1lne .., Qıburu bozııun~ ut?Mılmwtır. hl ~ çarpı:ın<"ak &rriır. TOr1ı: ordusu - bir ıtıeıı• eıılrJmi 60ok&Uall ııeıı. fiil .ııa"':ıın lıe6:ııt 14ini muvaıfakı. 
m T. p0lil tmı'rt1ne m~t - :ıw. !lo>ntt••• nni taar'111111 ~ t~ "'"~. TOrk l'Ajll '1Jlt:I$, !w.lt bun;ac. oeoaret vv.lcl ~ 1Uriltm•ktdy'z. Hılkfımot. bu me. 

Avwturalya tehdld altında Jıook '""""'*le berab..- b'r "'7 ,._ • LOlldra, 2' (A.A ı _ MojAlslı:'ln ,m onioJıılıa'lrl <et'am bir an'ane.si Y&rdn'. ıııeı)flYe btltün d!'kb.tin1 h Lr Ş 
Mel>O~ 22 (A.A.) - 8q - mad•'u. M••ıl'r beni - -·~· ..... ,_ ... -- -- P-... tmım fft. Pataıt modetn meJ,,.,,,...i ]'Oltlll?. TUr.1: 11".,,,..., ~ Q<lı.!nm~"''" oe. . . &S1'ttır. ~ . o 

-'-'" M K le ...._. ---·--·u- -- ~·- ~"- ......,,,,___ """""'= -mo11n cil:ıı<'to bil.ınoo\• tavd&lı olur: ş.maı, hlf 
.,."."'-' · ü.rtıin. bugün fÖY d., - Po! s ,,_-.n..;ne ı'ltllnne- hlli ...,... ltlnlln ktY*.-MMI ıııı.'Jr...ıt !<o»n., •-Omıeti, bı_ tAıchlıııaıt.ı iyl!eş:.rınek :çın - -~ ._...... ,._ iDii.. blır ....,.., stık1uıı eld-u lıırakmsmış. 
mıştir: Ed1Yoodu. Saat 11 olmuştu. :tk; - ııonxf'a 11&rŞ1 ,...,. ~ baıb b:r bUYlllı: ııa:troı..., "8.lfelmeldedlr. Bu if_ =lsiilıı mOJnemme!d:lr.. tir. Simdllı& bu !st'1ı:a.ıııet...., bu hu.U6t" 

Aı<Uı!lturalyaya 'lc.uıı harb teh • b"'*1ciııh bulım11Yordum. B1Wlltıum - başla'!llş!G'dır . tıe TUr.k!J'e. ~ ve öd1lno -.ıne bir eııdt$e m•v..-ıu ..,,.vcud drl!i'd>r. 
diıdi şimdi daha yakın, d&ha açık lıarn iki - iş'mden l<alm>!otun. Niba. ~ faşdJal<ı!l'.Jll.11 ha!ı:kmı -. Sırbı"standa ToJo. <'ti ııö3.e:i. Ilı.ve etmcştır· 
.,.., görülmedik derecede daha öl • Y• pol• mtmıını ilk t&l~1- n• • ·ıcra Vek"ıllerı· ııônı>eetedrEir!a;ık deTleGenlen J'll<lı:n ~ eım.aı hududlaru.d• b•;.;e. 
d .. ·· ·· ~ · L_·ı . L ıııt'<:tl. M ... l"tl·n cllrmll ,...._mail · · J11K1 lınJ>Qntorln< lıuvl'l!t:er: sıfır;n al. 
uırucu "'"' .... 1 =nışllr. ~~-e ~·~·'!n'• c·'-~ hnır ı.... Y•r.lne talso!ıı ....ı.ta. b" h" N ____ _,_ 2 (A ' ) L ~~· ~-- ~ ""'°"" H 1 d Y-"- r - 30 d<r.!.m! b\<13r fldd•t:i IJ. 
~yu~ -.k :':~,--- boJdn · lımmem için teidon• bana m&J- eyeti top an 1 -~ .1-;:·· -. harbın ba.,"'1 ı r şe 1 NtJaıı& Talmen mirtemadlyen m&L<Y. 

. . rı " a,..,.....,.ına ı ı.. verilecttiııl b!ldtrd; 'l'e m.oobl& birltie -..ı !llQo ıa.-ua.u çok samımı bu. - :l'llPl;;011V. 

rilış-or: ıııııtı. Hd::'b.t.m b:.r mtldd.et ..,.,,... clal. • lerl laırıımıamlf . l'e bau..1 daha fenalaşma!:: t h "b d"l • ---~---
l~ilt.eroenin Siyama lıa:rb i-lan ınrıde otum_,. 'belefon ettiler Maılı -.... :ı:.ı (A.A.) - fera Vekil tıılna3'U1llnü ~olan Rlas. Tllrlı: a rı e l mış Fransız - İspanyol · • h kl · · • . ' • IDo'eU. lnıa-11:1 ... t 115.30 da ~'lleil.. m:lh l...tlsldir. Bu iki ın.lllet. casın. 

etT?eıtl n= .•n e enmoktedır. Bır. ~ ~ "' ~oab mahit:Qın oldu. Jolıtıo Bıılp*ll Dr. ıı..a &ı.J'd8nllll Ji. - ıı:üçll.ilcl!lt, hAIA hallodilmem'.+11r, 
tıı.şiJc:. Amer~-~ knara munf~ Şllll'I "'1 · m b.7, mr.ıselenln ene • ; MJl''Kle ~ _.JMıtıl'l" Japmlftll' Ttiıtiler, lUi Akmn • !rus c»t;ıu t,ardno, zı (A.A.l - Brlta.nov&: mali anlaşması 
lı.at:ln:i bıidlirdı-gt 711'1TI<in bu t•dhı • na ... Radyo!•l"h, .....,ıeı.mıe ball< l!ı. paU.ı Jı:arş>sıuda derin ha.w.J sukutıına ~ ~ 2ıUktllne4ine 
1'İn tat'hilk ediJ..,,i} .. nılıyor. Si • t'lclr'a :rıımleca.k m~eadeieııe tıltlr*" Ziraat ea-ı.AA• umwn uı1nıltuş!a•ı!ır. 1918 derıberı Ru•Y• l'e .-, ba.ber"..,,., göre Belı:r&dın tatrt.. ~ ~ (A.A.) - Dün burada 
yam kuvveclecin:n Jııpony&nln B'r. <lıı..,ıt ..Shor. l"lı!to ~~·b.• bl'11 bu bac. • ll&QI ~ ('Ol< mı.ı doatlult balJ&Tile bir. ben 180 U.ouı<Re ceı:ıubımcla lıulunıın n.ı-..-:. haır~e nuırı :ı.ı:. Semı ... 
maınya)"I yaptığı ı .... nwıa lttir:ık eL - ...... lerdeD ııonrıo bir bal> dllt.. odur a 'nı" ~ bulunuyorlardı, Her 1.kllll d~ ~ fl!in'l. Almıtıı lı>pçaJan ve p:U 8ımet' ı.J.& Praıw. bilyillı: e1çi61 M. Puıt. 
tilkJeırıi -.bit olınu~ltır. =da..::,.. ~lck~>ramow~m: m mu YI ...., ATrupa d'c>kım&o:ıımm cı,.-.nd& bo. - tByyıı;reJerl 4:aratıııdan ri - IJ!r Pran•ız . 1=n7oı mali 

Mdlıo 22 (AA) A ı "' o:JJ C • •nta• 23 CH- _ T!eaw v... ••*11 ıolt.rdı. Bu -:edir lı:ı, l'39 tt- t&h.ıtı eıf'mla..,. H19 - ""'"- ima!-=ı:ht<r. 
urrte · ' - • t "*1'.'de lhM,._ -- -ltr llA. .._ ~ Vabsfüıd 01ll1 oıımm <Hilm"-i, ~ ç!k fena rez~k. sat •Jnwmı:Jbr, An1aşnanın :mzası ortına.seııetile, 

Yustunııly.a h~;a oıa:ırı Brakofor • ym? Yanın ııUzıl>mlln ..,.ı o--. M'IUr -*lllllll wmllTlll'P>:t ı......ı.. rııllışln!I'. ':"ttrkle", bunu b·r d~""'""' G&ıtıı &rbi~ uı;e şeılııi do ha. PrM8Z bllylllc ~ l:ıaric':/e na.=ı l\l. 
dun .. lbildırdıır~e, gorc, Japrml&Ttu --. lrarM:.o11-rdı>. bir ll1IÇ]u sib1 leıtitDsı a;,ı,.,/; Ziraat; B•n"'"1 umıım l:ıu:ıça- ~m...ı. slb!_ cıetıı. faltat OIT - lıa?md<ıdlr. Bısada bm!<roe ma. Bumıııe!' Welleo'• Ma:rl'Ş3ll ~aln'in lllL 
bugun Ymı •• C.ne ye Hker ç;kam"1. belchnfıvı ııöse alalrl!r aı.l:rfm? :hat Mödllr ~ Hu!lt!Jı> *'' ):\1tr et. <hıl>ııı hlJ'anet. gibi Wü:.kl <'lmfelor. ıun ~- -.rıadı:lll wıı.. htltlim _... Cıaş~.ırı •Yeni F'Ilırull.ı a<lJnda.tl 
11 bel<len.iyor. - söyleyin, 8'• bana mbbet il!. ~. dir. 6~. k'ltıabı v«m\$~. 

Amerik<1'l lalıvlye kunttl"l'I k'.llde bir lavs:yede bulu:ıour muımn1111h ~·n Bojuian, Tılr.l:•ytrı.:ıı "- .iliİiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİHİİİİİİİİİİİİİ~m~h 
Vaş!ngloo, 22 <A.A.l - Yuk""k b'r ... Bayan Sıdıka Us'an l<IYhJne olarak elU,., ırcçlımelı: 't.'fl hlr ~ 

clevlet m=uru. AJTM"ra takvcvı lluv. '6ın -· _ Okl{Yııcunımrm cıı • pım:ııl* nımıa.ta çalı.tıklar• fl.).alan 
..,fMln,in devamlı kar, .. ı.ır h&:ı11Jo l<A:ret<ni hal<lı bulıruım.U: m11ri:lln de. Cenazesi dün kaldınldı YIWYlldıQI "8':?Wln, vaıfyet daha znde 
Jlııs'ı!Jc batı ceııubuıutıı. ırl'"''jje b.ışta. flld'r, Bununla benıber be~lr;I ilenctle.in.I feııırı.lıı$muıt:r. 
d<Jt!armı bug>ln '"Y1'm;~t·r. b'r m....-. öbUr!loo iOttlrmelı: lıııtl Vel'atııı:a reea:tllrl9 habe1" 'l'erdltimla. Harb, T~:lr .re için f•lüetll. ekooo. 
Flltp~Jer~ Japonlar taarruaa l'f'r._fller yen po'ds memuru. da cetre.b.!em ft. vmJıt. Haber, Soodak!b. arkada.şlan .. ~ Dl!ltir:ı!er 1ııeI'tn!ştir. Tilnciye, eT. 
~•'fngton, 22 •AA~' -;-- Am~r kain ham edilemez. X"'1<1.slne ......ııen lıail _ mmm ..ııl2ı\elıl, 1- -:rantı:. AAn ft ft!lııe !:Uıal olunan düğme. cıvı. al na:ı 

tiı. ııtrıde Ja.poo lruV\~'""' nm P:llp.n_ maıl bQyledlr, ald•ib tmlr bu :ı<>ldıııdı<". Basım R&sım U&lıa=> llLDDaleri BaJrDrı - r1b~ her tiırlü mamul ·~·adan 
ı.- ve n...:ıaan yar.~ında Ame. M- ba.!li 00-kabll blıtaeieıT.o te.. 8dılaıı. Um _,_., dün hıutin me. bilYllk b.r dul"" i!;11dedlr. Bir ke::ıue 
:r1kB. ıtıuvvetlerıae ~ t'f'~r hUcuma lle her şeyd•.c m:ıh~mdur. r~,\t:ar 
r.t.:ttt:J.er4 bi!d~ri!rru!kt-d.ir. Ltıçon ad:ı._ IDerrttr lltmemMi j9ftı 1Azmı ~ ma. nwMnAe icaj,dm!:ı.ra<, Altrkczefendlıd.eki ~ -:n.'.kta.TtL'\ yül:"seJm:ş~ B:r...n_ 
ıllrıdıııld Japon lruV\"'t'erı. !1°0 roo !q! _, h&r- ~ne, bUıt1m dBıl mıedfen!ıo.e teWi edllm!ştlr. Ce - el - !ht;yaç fŞVOS:r.da l llrd• 50. 
ll&Jmtn •dilmeil<ted.r ,., IJNıayen kar. PoliB ~.ıt.iı:Dll t.el:ıllıtatt& ıı..•:u:nma • .-, Tail Ye beletLJ'e ııe.iısi do~tar )'lll<ıı -&da ..,, çok büYük n;s~roı "° 
- lie S.ibilı. l<Or'er.'ne mUtemn•.tym ıaru.. Wlıı bultınll.V"1'. Halkın lht~ltıı.r LQt!i Kı!rdar. uıdJ"ıı51ar. IlJ'Ofea/lı1er, -JeşM"l.:r. Bununla berater Tt.'rlti. 
lek'v'-3'e ku"""tl"ti ~'-..t.ed r 14 Uncu nı'!ıı:w'eWne ı.th>ak'Tıl Jrolay'aJtıtma • bQıb(lo rretec"rr hıır:ır lıulmımtlf!&J'dır yıe flli&'aJ;t& !ayin usul11DU koym:um.; 
Ja.pon a:rrtusu.. ,;rmt General HuiJnanm ll.v1&. Bu hll8US~& ı~ irel-"'n enYrle_ Mgıbvneye Cme'nba-ktJ.n rahıoetmi 01&.n Y"ea"l!ıe AVl'\Jl)ı8, memiH..lt..dtr. cun_ 
b...,nıJM• alt1nd<I teın:amm I DÇOn a . r'.ın w:rılmeıılnö TA~ .., bo'ed'.ye U!ki • _., deit«11 ~ lıir ıı:tı ih~ı ol.uı y,yeeetl 11::ı-J et. 
O At. buhmt170t!ar. mimeo bSll.voruz. &em ..._ bey'anı taabwt; ed.eı1a. mı:tied.ir. 

Feci ölümilo bütün dünyayı yeİ<ıe ge.Thtnıi~ <>lan ı;Uzol 

CAROLE LOMBARD'ın 

AŞK UHAREBESi 
Önümüzdeki SAL! akşamından itibaren 

~CME~ Sinemasında 
GÖSTERiLECEKTiR 

____ ., 

Çok 
, 
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rın 

illete, 
lvi 

... 



100 cins tath su 
bahğı keşfeden 
kadın doçentimiz 

SON POSTA 

(JSae ta.rafı ı inci 11&1fUa) 
ııafinlln sooımda. .w.:m aI.ea:n.mı:ı: ~ 1ıfU.. 
.b.a.r ~ o · - b haıı ı.a_ 
mıv..ı. ~~ ka.dııı ~ Pmr. 
Dr. AJaııi Mu... --· u ,,..._ 
\1le taba ilimler c~eti.. nJın eım wı>
~ ~t.t..ği bu Y60l tra.vail'dıa 
cTiiık!Qeıhn ~l su balıllrrıaıı.. mevzu... 
Qllıu ele &imıış ve bu mevzu et.ralmıda 
~ tıt.ım.i~ yapan A\TU.. 
pmh &limlerm ıa.nc.aık sa aen.ede t.Hb:t 
~ -16 balrlı cınsme, 3 eene 
tçeniıs'.ndıe 100 c!.ns ve ıuo i3Jm daha 
ilt\re e!Jmişti. nu. bir mu.vafiaklyetti.; 
'8lnız. alirı ıiiin.Ya.mrz içi.n deiH, ıktJ.. 
18.dl hajl.aıtıımız jçfn de aevaJeceit ı.ıır 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
lcabınJa wünde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pulla lıo.tuları ,.,.arla i•teyini~. 

hAd!seydt. 
Ha:be:ti ga.zet-ede okıryunca, yerlıi 

San'ate dair 
travaJJ.~·ı iie ısmlnL bütün d!~ illm c.m.. tarafı 3/1 ılet 
muhıtieıı!rure duY·ır:ıe&lı: ölıçticie bir hl_ yen blr küiçe balJndP, kh. Burada ıtzun 
dl&e yara'taın bu Türk icaıduıın.ı ~ bir zaın:ı:an,.).l.ıl).)eri hep o halde. sık sık 
nın ve t.am!m:ın::ı b'r mt\'i'ek. vazifesi .._, OllUD1a 1De41U1 olan zev~ ve 
oı.cıırtmu d'Uf;!indltm.. Öyleyse, BQa.n lu'aımn, ev saJı.'.>l müş!:k a.llıenin tak _ 
Fahire Baıbt.a'&J":n selrenesini', Wm~- yi.dlerile, ve kim blllr ruısıl b:-r veıatct 
rd.'.lle henüz yenı mUş.m-eıf o~du~ınnuıı: iiBeriDe ıtlll.haa.l edilft'.l hükQmet:in mi.L 
Qeş d ç;:ş'.d ~~ S'l balıklarının te,o;'kll ruvvet eserl!c muhat olarak y~yortiu, 
eıttı ~". Nebat.a.t ve Hay\·a.nııt. Jtnıs:JitlL eter buzla yaş.un.ak ıdec~b:llrse . Fa. 
sUr.rd ıkı htic1'e-si!ı n kapısı.nı çal.maık. lA... ıka.t. orn.m etııafını kuşa~ bu ıalty'<iJ.e_ 
crndı. rın ıcııocııe en zf7ıM:lıe ha.yrctle.rle te_ * •fikki edllece'ıt lhr vefaklrlık, blr ııada.. 

Dr. Rl:hire Ba.:J.ıat'{ Ue onun ve ken_ kaıtşlaıtık saJ'\Q.l'ai vardı: Hastan:ı: ya_ 
d:.s g lb; ~im ditnyıı.ıruz içın birer jf_ nmdaon bir t\A!ı: .ıca ayrılmıya.n c-nı.m her 
tliı.ı vzslesi o.;\:,1 a.rk'a<b;J.uınm bütün türlü 2ı0r ibbi_ra:,ı;~ın ı canını feda e -
İneea. .e'r.laıi b:.r ar.:ı.da. top~ o:an, den, son ha 1 ,\t ufnin, bf'lkl 600 a.,Cı • 
enst.~.ıun:iln h\bor-ıi.ıta•ramu geziwonııı. n:ın bdılıcı!t ... 
Kw.ı ıa . .lı doçent kıava.rıozlar içeıi&f.on.dıc Berri hast!'.ll·n yanına o aolctu, ve 
sallo!anıan ..ı11cı.a.r onürıdc durarak, 60D hıa.ıttaya benl a.n\3.tııu..lt is'ed! : :eagıra. 
tıra.vail.rı .ha.kkı.n.cl.ıı. hııa.ha~ voenyor: rııı.k söyledi. ismimi b:rkaç kere onun 

<- İŞ..e, hepse: bura.rJaJ.a;r '.J'Wk<ye_ .\şıtmlYtm kul:ı.'t!d:-ına, hıı"ç!e blr mu.. 
zrtz.11 gôllermde ve neh!rler:nd~ yaşı. nıasebet'i kalmamış "beynıne yel.~t.reb'L 
Yllıt1 btitün taltı sıı ba.hklan. Bunlla.r m"1c içle uğN.i,1• H:ı:;.t.anın ııözlerl hep 
muıh;..t.ı.ıe l'I1kJ:a.r.ı ~ırr ve jeolo_ ka.pa!ıydı; n•h.aıct uzun bir ~ra~ma
J.ik dav:ırlerde duıı.yaıım muhtelit yer_ c1ıan sarmı iMn'.t!l n onda, onun t!'ı. ne _ 
leı'.ınd'elll gelıercl:, memıJe.tıe.m z,n mı.ıh_ r·nı•.ıder'ncie bir hatua. uyan<hroır.ıma 
tel.iıf bö:ge..1.er:n<lıe yer~e.şm..ş.erdlr. Bu_ Fah'd olduk. 
re.mı-. ~erlJ.ii. o nıu.şlar ve ~z&.ıııcllklıa..ra İnledi. Botnk, .sanllııi bir XMt:mm1n 
huswqet;lerlıe Avı upa.h veya Asy.-ıb il I di ı . , !.çnden fe'en bir in ti: , ı, 1.. ye .... 
c.n.. ıı..d.ooı a.ynıml.);a.rdıT.• Ne duYdu? E'Jki dosl'ınn 'l:ıul:ıb"lcU ın:!? 

K...}m~tı11 doçtıll'b bundan SOD!'Q, b :r ~ 98Y:8.n.a::nı, Nışanraşı ıre ... el~r!, 
tıa.rJt.a üzı.?rın.de i.zıruh.a.tır>.a dıevam etıtd. ~ +,;ımaŞJ.•.v.rn\ tekrar. birer 
Bu har~;ıa.ya.. Gore, mem'eıı;etlım.J:ııd Jd de:ıc«ıa yaşa.ctı mı? ~e oldu, bur:u lreş_ 
t:ar..ıı ~ b.lll~r., şu mmtıaıka.at'da. top_ f~f4t milınkil.a değil, takat gl\rdu:n 
lammşlıa:rdı: K.a.N.d:onz ve Ege mmta_ ti ti. öPilnd:n k.ah.>r.wı ı:ııçkırıklar1a 
lı:ıa.sında Avrupa.lı U1t.:ar, Orta An.aıc:~ atı ~ 
tw.a kı.smen A:vrup;ıda.n., hm.en Asya_ ıyor. katfınoık 9e1ı ik!a* de 
dan ~1~. $ıl':'kta, D.cle, Fırat sahil_ 0 zııımaıı k: 0 V:eh ·1.n a·cınd:ı. 
1ıeırWıde Hiındisıaııdan, İran ve Suriy~ beraber ağla.dı · eye. .' 
den ~iorıet ed.en:tt. ~ taı>&k..113 .• "lnın kat kat l ilı en 

c- Ba.!rkların h.a.y•tıı, dedim, ıra.o dletlerıl.n~ Uzerme alnrak ~ep oy.!e hı. 
~---<+.- ,_,_.. __ ~ uruh~--.·t Iedl d'llrdu· eonra. blrderıltıre k~PJdı, O ,_,, ... __ nıe ,.~ . .,enz.yor. ·~ ıcr. • • _,._ ..... ~ .. .ıs 

1n8an nMa.rı :ta, 't&l'.lıte ayni şekilde ~ ~ lile"Nm ..,...._ ,,_ • 
düpyaının şu v~a. iu bölgesine hicret nüv~ 
ede?! lk . o topukl.ın·dıa. yerleşmfı ve a;r_ Bedbaht a:iam • .. , Acaba lttıçlklı:, cılız 
tıııı: ara.nm )"erllai oımuı,tu. > SE8ide mırtl::!ıandıtın 4'fll'kılar ıc.DAie 

Dr. FaJı. re b!r tasdtk işare'll yapl*- oı* lllll"INin: 
t.eın • '"l'l, oo kıı.vaı.n.cıeu ~ et.U: ,,.._ a&eıııl ........ __. ....,~ 

c- 1:ştıe, ır.ı ea. blr ota.tıı su bahAldır. . sö ıın.... muYdU21 .. 
.,a......,• ,-,.~n -,AJ!, 1) de ~~-..ıüf ..... _ ~ için loıın 'J ...,,..,,. "•' 
_,...., __,..,_ a. .. ıs.-.. ıırıt ~" e~ aıteti lt' ıılluı.Y&D onwı aleT:terl 
Avıı.:ı~ı bir .~,ııa.DAlr.. O -. L - ı.aıtm nriıtmdıa 11&-

TA. Avııupadan gele:r61r, şmdi KAtıd.. ~ ?>-crra.'l --
bane deres!nde tı:eyif Ç&taıı)ı bu balıta. nt mp1ıı=ış ,.e bis'ı kal'l'ulm\IO ~e » .. 
cllClaaıuıe badct.ım. Dotrusu ya, pek &e- liade INr&Ya eertlll$tf.. 
virmi b.'T mahliıktu. Bu 1Jlrlhtl'ID llODT& Dtuka04«' olan 

Geoç ~mı:ı, tnmdaa eoora 1'_ nıeıace 'IJUu.k"tuk etti. li&Yat.ta mes't.id 
bonııtuva.nm. m entart:ıı.a..-ı ff en kııy. of.iDiie ~ hS' tıllrltl haklara malt 
mıeotU 1ılti ba.1~1 öntnd~ durdu. g.., il-en ml!Mı b:Jl'6>a.t'11 olalll b\.Q&re ço • 
'N.IlU:!e.Ida.n b rint ae aJ.arak: cUkl HaıQ:ra.n a3'& olsı.m 1. 

c- Bwıa., Rtllıı!.ör Cemil B~'ln is. :&'. Z. 1Jtakhcil 
IDiD.i vıe:rdSk.. 

erti~· aımra öıelcbi ır&tereU. t.lf.ft Yunanistana "Tunç,, 
c- Bu da., Profesör ~ Muhtanaı "d k 

lımUl.i ıtaşllVOr. nmı adlal"I ş3yle: Bi. Şİl8~İ il 8C8 
mncislı Cab.ti3 Bil~ !kiııciııi Leucisc\l!I fa4a) 
lıepld'us Akılı. (Bile W&f• ı lnel sar 

Bir lk:a.dının, he·ıe bi;yle bir asırda., Diis ~ y1l'[l.ll.Jlı1sl:~ ~ 
k.adı:rı!lığıb ~irçok. uçan .ıne«alele:ı1in1 ~ yardım madde& iu:u ~.er_ 
bını!bp tıa., tartılı su bahk!~rım,1 hnyat.. den ~~ olan stıok ırolllcr blt.mlş 
lıııirıille uğraşması, bir~ da meraıt uyan .. tıU:ı.ıduiısıda.n dimden itıoarea ..ıı 
dmıcı bir şeydi Bu mer.aık'ımı Bay.an esra .....,....s!Jl.3. baıJ!e.nmı.ş.t:ır. 
Fa.hl:reden clıe 11211.cyun.edım. o aılle:re;c. o-
au oeva.bı verdi: 

c- Haık.Jık&ten. bu- yorucu caI:Ema... 
dan ben de memnun <teı;;l'inı. Fak.at, 
Olmuyor, ne yap:;,1m bundan e.yrılann .. 

Danslı talebe çaylan 
tahdid edildi 

,oram. Slnemıı.13.rda. ne gi.."rıel film!e.r O . ı -·L 1 i tan.fından 
oymıyor, s'.ın~yı da Ç\Jk. aevenm. Fa.. ul.venıh ta cıue er 
ta't., b!r t.an6s.ni b!l.: gôrJtı,dt mUmün her yııl ttrrtıib edilen da~ı talebe 
olmuYor. 4lütün zamanım. bnlılı:lanma çay2ııırı b,alklanda pyofeeo.rleı: ~ec 
ha.sreditY<mım. KUçUk yaı;,-taılberi hay_ üaiınıce yen~ bir kanr veııı'lmııtıor. 
w,.n'Lar.:ı -lrarşı bQvük b'r sı;vi1m l'&rdı. Bu k.al'8ıııa göre. tafebeler fa.kül 
~. 15 s:enıe evvel Ünave.rsitedt'n te\eıl.i. namına hiç bir ŞUre'tle çıay 
mezun olA.mca dc61l!il~ bu sahayı sıeç_ _.....:a... ed · eklerdir. Ancak ae.. 
tım 3 senedenhen de bal>klar Alem:n. ten:sı ernıyec ~ _ ı.. lmak ü 
dEıY'iırn Bu e~ Anupal~ alimlerin nede bilr defaya ıncuasua o . . -
blilduAu 46 cln>ıe, 10~ c.Lns dıa.ba ilA:te zere heT fa'küfte TM.ebe Cemıyetı
adıeb'M"m. Bu rneV7.l.I, şimd!ye tade.r nin mUıı.aaıde&ik bir tanışmayı ve -
mı:mle"et!m'7Jde ele ~ınıarn:ştı. ben reıbi:Jecekti.r. 
l7u ~Ali llamam1amak tstedlm.. Bu kaırann çık.tığı günden evv~ 

+ tdtibi '9in Rektörlükten mu.. 
BıılY3!1 F'6Mre Be.tıtıa.1gfll tatlı eu hl.. çay f k .. lt l bu kayıddan 

llk!ıaırile ~~ bmütara.l" bu krymet'tl •aıdıe a'lla:n a u e_ er .. l den 
Tlhtt kiadının.1 tanm'JJ o~'.\D dolan i•-- eıd~lmi~erdı'r. B~ .~u.~ ~.-.ı 
sevinç ~ Enstitıllden aJTıldı:rn. dlanlk. Hukuk Fakü!tes~ on~u._.e 

Gavll Osansoy k'i aıY!D lO unda. Taltsılm gazıno .. 
------------- tundlaı bu senenin ilEr. çayını vere. 

l._R_A_D_Y_o___.I ak-tir·--~~ 
(TiYATROLAR) 

TÜRI< TiCARJ;T 9ANl(ASI A) 
i<UPONLU VADE:Li Mı;VDUAT 

PARAM 1 IURADA i~L!l 

~ 

Be~ediyeler Tekaüt 
Sandıiından: 

Belediyede• maaş alan S .-hhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletine mensup mütekait, 
dul ve yetimlerin nazarı dikkatine 

-.ımn bellsdlJ'elerden tekaild, dul. Te şıeıt!ın maqı almıaJdlip, olanı Gı.Wı 
~ fl(.tablıta. aa.n'atıa.n ımıerısuıbı.a.nn.uı bu ımaeGJııın 4085 aııc.v~ı .kan~ mu • 
~ 3 tinçü maddlBi mı..ıclbinoe 1 Hıatıın.n 1942 taıih•Mıeılı ltil>a2'en AD.. 
ldanudıı. cBelediyel.er Tekatid .-ndıtıa lmıaıfmdııo ~e edlllmeaıe ba4]ana • 
~ Mıerilk1>.r tarıhbeo ttıi.bıal-a:ı. her bıaıı4P b!r teahhllm meydan verilme. 
den ..;..._,ıwm eshabın.a ödenıet>-·'.lmledi iQiln bu ~ mw &1&nıla.rm -.,a.ııdA 
~ bulN9&!.ı ehemmi1etle ııaarı dikbAıe .aJm•lan !Azım.dır. 

1 - Bu t:.a.bll nıa.a.ş aal'rlb11!'l"l 15 6\Dııt. 942 tiıı,ı-jhjne kad.al': 
A - Y:ııaş eJ:ıne,t.De. bulıun.duklan bel~ m~ .:Laca.ltbn 

yoklıa.ln& ı'!mWıe.berleri.n!i ıu.sulen lludıOk ıe~. 
B - .M.aac; r.eemı ~ru. .. __ ,4 

c - NUfus ihtı.vlJ'et eüzıda.m surEitıl,erd, cNülwl :lıd6resi.Ddm ......_._ ... 
ol.acab. 

D - 5X4 eb'&.sınclıa üıQer !ototıraJQJaıı:ıa dO yaşından küçUt oocuk1&r 
için Hl2um Y<>ltltu:r•. 

ı: - M-aeşla.rını nerelıeroen alnıellc 4Slıedlkler111 bM!ren l'ID'.!* ~ 
dürllliüne hiıtaben yazılmış bJr ıl9tXJ.a.yı C'bu 18tild&la.rdıa. aarih 
aıd're8l.eır bu1u:nıaca.ktır.ı ~ JÖnd.eI"llmcit üzere maaş al • 

dıkları bEtlecilyelere tevc:t.l etmeli ~ tıa.ahhUıdlU bir mektubJa 
t:Ankaradr:ı. Belediyeleır ~ Be1ed!yeleır Telc.aüd Se.ııdıi1 
)ııllld.ilr.l<lğü• adresine gönd~· 

t - Bu mü:-eblll:l, l'1e'bim ve dulların Mla:l1t a.yuıda 8Qtl üç &ö'lllı ~ 
da. Bel«t;yıeıeroen aJdııktan &Ol'lra. cSflndığın yenl cü2'Jdanlaıtile detlş • 
~ ttzere> elleı4indeki maaş cırzıclıa,nlıınD sa.ndı'l.lllil& aöndıel'l • 
aıS llı:aeNt ~led.eyelere blTaJanalan p.rtltıır. 

Y1*wJdıı. ıııl1ct'o1unan !hususata. rj83et etımı!Yeırıılıerln maaş 4ıediyeler.inden 
~ ~ .,ec~ oo:ayı eaııdk hlç bir ms·uı~ tıa.bul Eli.. 
~ c4t2t cG87• 

Nafia Vekaletinden: 

Jkincikinua 23 

1 Emniyet Sandığı ilanları i 
Taksitli emlak sahşı sekiz 
senede 0 / u 5 f aizıe ödenir 

Semti. 

Ha.Sk;öyde Sü1Jüce mahal~ Demir. 180 &rşm ana 'lO 
cioba.on.ıeB ı.okağıruia. eıskıl. 4, 6 yenl 
41, 43 No. h 
ÜS1cUıdıııaıda .l'cad:iye Ya2/lllacııavad!la so.. 697 ~a. ve 17 70 
kaiıında eski H yeni 18 No. lı pa.mJıak anıa 
~ eski. Al-tıun1za.de yeni 1k_ "Ü_ç ıbı-tta Sıek'z odalı 600 
~ mabaJ}A;tJ-ı.dıe Kotra 60kıa~ında Uç &Ofalı ahşap bir 
es1C.i 34 Yeni 34, :;4 en yeni 3• No. lı ev.iın. t&ınıam.ı 

1 - ArlJtırına 29/ L/942 ıt.ıa.r.iarlınıe rwıt)8,y8.n Perşembe gUnil yapılacak ft 
H ıtıen 16 ya kada.r devam edt>eektir. tıl&Ae e.rt.ı.rma soo.uıı.da en yük6~ 
bıecUı vertllıe ya.pılt?'. 

2 - Allttı::"JJL&Ya ~ için muhanmııen ~tin % 15 e.t nl.t:ıetbıdıe 
pey a3tQES1 ya.tu-mak 111.zımdlr. 

3 - .Artıtırnıa bed.elmJn dörtbe btr1 ~ g,ert k&l.a.ıu wu senede sa.is 
mWıwi !tıab!rtıte ödenir. Taksiıtler ~ 5 f&bJe t.ıabk!lr. 

4: - Taıksi.tlıer ödeninceye kAdıı' gayr.ilı:ıleDıt;u} &ı.ndıia biıUıd dereoedll 
ipotElk:J1 laa!lır. 

5 - BmıaJann :1'otogra.tla?'I Sandık c:la.hd1lıaıMd llBAi1ş aalon:ıı.tld\ ~ 
Ol~. Fazla iıı.fsl.Ut olmalı: iı;llı ~ IDl1t'a.ca&t edilir. <258) 

KapaJı zarf usultl ile 
eksiltme ilanı 

Antalya Nafia İnşaat Komisyonundan: 
ı - Eksl.ltmeye konul.an iş: Antalya. Alanya yolu 108 + 000 Km.. de 

kA.1n Alara ah.şap ltöprü uı98atı. 
Keşi! bedeli 13627 lıra 75 :kuruştur. 

2 - Bu işe a.it şarı.name ve evrak şwı.Iardıır. 
A-Keşi.f 

B - Hususi, fennt p.rtname 
C - Gra!ik 
D - Şart.nam! 

E - Muıtavele projeal. cBu ewaltlar Antalya Nafa Müdürlütünde ıö.. 
rülebllir.• 

3 - Eks1ltııne 26.l 942 de Çarşamba gUnü saaıt 15 de Antalya Yen!k&pı 
oaddesınde Nafia Ml.ldü.rlütü biwı.sındıa. kurulu Antalya. Nafia tn.oaM 
Kom.isyoo•ında ya.pılacaktır. 

4 _ Ellc8'1tme kapalı zar! usulü ile ve vahidi fiat Uzerin.cien yapılacaktır. 
5 - EkısUtmeye gırebHmelt ıçm istet:Unin d022• lira. c09• kuruşluk mu 

v~t teminP-~ yatı.nnalan ve bundan ba-a aşağıdaki vesikaları i1> 
raz etıı:neleri şarttır. 
ı - Bu .şe r.rebilme't için Nafia MUıdür.iyet.1 eh!l~t ltomıS100undan 

alı:ımış müt:eahhitlik ves!kası. 
2 - Cart seneye alt T!caret Odası ""81kasl. «385• 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
ı. - Bankamız ta.ra.tından kurulmd:ıt.a olıaın ta.brikaların demlr pen.. 

cere -re lmpılarının tm.allnde Jcul'J.a.nıJrrıaac iillJere 30/3e m 50/50 mllim 
eb'a.dmdıa köşebent ve te dmı.ir'..ne iht.ıl'89 ~ıır. 

2. - Xöı!lebent ve te demirier!nin bo)1ıa.rı 2 metreden tı.sa Mwı•nwk, 
metrede blrden farzla deHlt buhınmamak "Ye fazla plWı oil:ınamU prtll.t 
yıapılaıoııllc teklifler kab\ü ~. · 

3. - TdklU'ler 21/1/942 tarlhlıMI ı.dM Nen Qarlamba gününe kadat' 
.Alılaıwadl. Siimerl>a.nk um11mt mtkl6r)Qf11ne, t..nbukhı. SfimeıtMu* .. 
bes!nck ~te l:nJlumn Stmıertaı:ııt: Fbmdna Te na.kllya.t lllılıOl\rfJıl 

tine te9di olunacaktır. 
4.- Baııb. telt1.ifler1 narzar1 ltütat& llıDalcta ~ cnGıt c4'14ıt 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 

~~ 
bedıeı;"'l :tıemına.ta 

1 

2fl10JJO 192,75 Temlzllk J.g:lıerlnde kl-.U-Anlllr üııme al;nacU .. hıeüf 
cina teml'Zillt malzemesl. 

12"M,80 ~ıil Cer~ hutahaıııeal iı;'!n a,Jma.eaılt 4DO çift ternt w 
68 jtlJ.o A4aına. pamutu. 

'DabDln bedelterile ilk teml.nıat ~ )'ukanda }'8l&lll ~ 8"11 
81.Vl"ı ıaJçılt ekst:tınııeye komılı:nu.ştur. Şa.Ttnamıeleri Za:brt. ve ~ MiL 
dıürllüğü kdeminde gfüüleb~. Ihale 26/119412 Pımıırte6t gün.ü ~ 14 de 
Dalınt ~nde ,.ap~. Ta!lblıerlın tllc teminat malkbuız v'" 
mektıulb'.lU"l ve 941 ymma. aJd Tiıea.ret Odası wsilk!a'!arile thıalle gı\-

atY.Yen ~ Dalml Encümende bulunıınaJıa.n. C253 ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ tıarıbi: ıau 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
"111» .,. .,,.... adedi: -

llırai,,. dan .. _ .. tıanka ......... .. 
~~_,nı:ı 


