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Sene 12 - No. 412·1 

Bu sabahki 
haberler 

100.000 
~ıram 
askeri 1 

Blrmanyaıa 
1ırı1or 

lngilizler de 250,000 
Çin askerile 

mukabil bir taarruz 
hazırlayorlar 

Yazı İfleri telefonu: 20203 P AZARTESI 26 IKINCIKA1NUN 1942 

Sovyet Ru•yada kızaklı muharibler 

Bir Japon 1 Harko/ Uzakşarkta 
Japonlar Birmunyanın mer • Cenubunda 
kezine 50 kilometre mesafede deniz muharebeler harb genişliyor 
Ban~ok 26 (A.A.) - Yüz bın 

kişiden mürekkeb Siyam kuvvet.. kallleslne Tarı·-d· 
!eri, Binnanya _ Sıy&m !hududun. Ol ugor -
da toplanrruşlar ve Japon kuvveıt -

idare itleri telefonu: 20203 

Stallnln 
• 

lnglllz 
sellrlne 
sizleri 

"Denizlere hakim 

Fiau S lcunat 

r···································· ... ····· 
f Panamerikan 
1 konferansı 
~arın kapanıyo 

Verilen 
kararlar 

Olmadıkça hiolJir Brezilya da mihverle 

: . • 

millet Avrupaya amünasebetıerini kesti 

hakim Olamıyacak,, i Mukabil casusluklara İ 
. ---:- . ~arşı tedbirler alınıyori 

lngılterenın eskı ! - i 
Moskova sefiri ~ o. R~~ ~~ !a:ıoiw 25 CA.A.)- i 

İnbbalarını anlatıyor i Brezilya hariciye. naz ırı M. ı 
: Aranha, Brczılya ıle MihveT 

Londra 25 (A.A) R d i dcvlletlcl'i arasında d iplomatik 
' . - usya an .. dbct . f"I A_ · ı . 

Londraya dönen İngilt~renin eski mun.as crın ı en vı.esl mı.ş 
MoSk.ova sefiıi Sir Stafford Grıps olduğunu . basına lbild iım ışti.r. 
Rus bahriyelilerin in yalnız deniz.. Buenoa Aıres 25 (A.A.) - D. 
de de~l kara muharebelerinde de N. B. : 
ıpek lbüyıü!k bir rol oynadıklarını Uma cümhuriycti diin saaıt 
söylemdştiir. Leningradm müdafaa- 8 de Mihver devlctlcTiGc d iplu. 
smda da bahriyelller büyük ~ir li.. <De,-amı 5 inci sayfada) 

(De~ 6 inci sayfada) \ •••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••• ) ;~~!~ d~~~~liireJa~:::~e B~~~~~~ taarruz Alman • .-8 ı·nglltere •e 
emrini abnış!ardır. W W y • 1 
t~~~j~'~:~~~lt;~~i'. 3 gemi babrıldı, Sovret bael'lkaya enı stanbul, Denizli, 
le~:ı:~ya ile imzaladıAı taar- 12 gemi de teblllle 1 barll açtı Tokad ve ı·çel meb'usları ruızi ittifak muahcdesindcnberi, r 
Siyam, İnR'iltere ile Birleşik Ame- h "' t Jd Bone.Kok 25 (A.A.) - Tay. 
rfkaya 11arb ililnı içiıı tam bk suı. asara ugra 1 1 imci buciin öile liz«I lnaıtereye 
rette hazl!'lanmış bulunuyordu. Şiddetli soğuklara ve Blrle,lk Amerlkaya harb ilan dn n ı• ttı• fakla seç ı• ldı• ı er 
Curr •"'esi :.ık~amı tnı:iliz hava HarekAta uçan kaleler de etmlttir. Tayland bu iki memleketi 
kuwetlerinin yaptıkları akın Sin- rağmen muharebeler kmdl toprakları üzel'lnde kamın • 
~a.pıırlıa Rangrıonun akibtlerinin İ~tirik 81tı'ler 
h~ıren hemen tahakkuk etti~i bu T devam ediyor - hareketlerde bulunmu, olmakla D 
anda Q<Jk bü.vuk ehemmiyetı olan . • ..... etmektedir. Ün şehrimizde yapılan ikinci miintehiblerin 
hJ.l iham Uanqıa verilen k~ymeti V~ngton, 25 (A.A.) - Bahrj~ Aou.tralyaJa h • l • • M ı· V k"l • dk"k h · 
gö roeeık l)ir h:idisedfr. ye nezaretmin tebliği: Donetz Melbarn 21 (A.A.) - AYUS • epsı rey erını a ıye e a f:tı te 1 eye ti 

Tu'kvo 26 (A.A.) - Siyam kıt'a hya _filosu b~,Jcomutanı Ame- h . d bıa)ya ordu nasırı M. Ford balkın reisi lsmail Hakkı Ülkümen'e vermişlerdir 
ları dün Birmı:wyaya ~iırmişter • rika m~r~?,lerinın M~cassar bola C8p 881D 8 daW nd.arehe7e hulırlanmiuın1 
dir. zmda bır ou~an kafıleslne r.ece on aüratle teç]alz•tJaıo tamamlan • 

lnılliz muknbll taarruzu t~aım.ızu yaptıklarını bildirmekte- - ınuını emretmlftlr. . GenerıJ Hakkı Şinasi'ni~ vefa-1 Meclisi azaları, ikinci müntehib.. 
V şı 26 (A.A.) _ Haber almdı- dır. Berlin, 25 (A.A.) - Alman or. Hükumet Avwtnı'7anın pek YL tile açıJan İ9tanbul mebusluğu ler salonu doldurmuşlardır. 

ğmn gbre İnitili7Ier 250.000 Cin as.. Bir d.~n jtemisJ havay~ us-mu~. dtlaın baaku~a~danlı~ının ~bliai: kında bir turnna kartı koymak içüı düıı sabah ~izde intih~b ~reyi ~ehir Meclisi azasından 
~er ..:. iştirakile Birmanyada Ja_ i'k~ısı ı:>ahnln.uştır. Üçunc;ı. bır Dokuda hilkum suı-en şıddetlı mecburiyetinde bJacatını aanmek. yapıJmışbr. İn~ihab.a sa.bahleyın Mel~a Avnı atmış, bundan sonra 
ponlara karsı bir taarruza hazır geanı kendı haline terkedıldıki sı.. sof{u{{a ra/cmen muharebeler de- tadır saa.t 9,5 da Un1versıte ıkoııferans Vah ve Beledıye Reisi Doktor 
lannınıctadırlar. "' ra.dıa fiddetle yana yatmış bulunu- vam e1ımektedir. • salonmıda baf].anmıştır. Rey san. Lutfi Kırdar, Bavan Hayriye Kır. 

Son vaz!yet yordu. B~nci~n başka diğer. dü~ Haıikof'un cenub doğ':'s~daki Basların dıJtı ~a~ 9 da .konferans _salonu~~ dar, ~~i Re!.si Reşad Mimaroğlu 
Vişi 26 (A.A.) _ Domeinin Tdk man ~eamlcrıne de e:hemmıyetlı çevrede Sovvet kuvvetlermm yap get!.ri.lmiş. Vali ve Beledıye Reısı ve ikincı muntehibler reylerini 

yodal) bildirdiğine göre Birman _ zararlıaır verdirilmiştir. MuhrLb. tıığı taarnıızun müdafaası sırasında Dolm:or Lutti Kırder. Parti Reisl kullaı~lamır. Bütün kazaların 
ı:-:ada Japon ktt'aları Ran~oona 50 lerlmfade pek hafif hfü~ar vardır. birçok SovyGt hüoum arabaları reni bir Re.şad Mima.roklu, Belediye reis ikinci ımünıtehibleri saat 13 e kıı-
~kilometre yaklaşmışlardı!'. Mürettebattan yalnız dört kişıi ya- im!ha e<i_ilımiştir. . muavinreri, kaymakamlar, Şehir (Devamı S inci ayf:ıda) 
, Mou1mein şehri Japon kıl'&lan rahdır. Karelı cephesınde Alman ve 
tarafından ihata edilmek üzeıre _ Denizaltılar Fin hava kuvvetleri insan ve mal lb•aç 

'dir. Altlantikı.e, dü61llan denizaltıla- zeme ba!kımmdan düşmana ehem a-
n, Savannah Geor~ic've kadar Bir miyet:li kayıplar verdir.mişlerdir. b k 

Amerikan donanması ı~ nevıet1er doitu xıy.S1 açıJ?ın- naııkQıft.aa- yarım adasi suların- 81'8 eti 
da harek~t vapmaktadır. Bunların da lküıÇ'{i!k bir deniz taşıtı bomha-

beş j apon gemisi fa.aH~tinın önüne ızeçmek icin a- Iarla batırılınıı&tır. 
lmıan tedbirlere iyi neticelerle de- 17 /25 SonkAnun zar!ında doku Berlin bildiriyor daha batırdı (Devamı 5 inci aayfada) (Devamı 5 inci aayfada) 

V~ton 26 (A.A.) - Bruıriye 
nezaret'i bildiriyor, 

ı:Bir'leşik Amerikanın Asya filo
SUına mcnsuh bir kruvazörle bir 
toııpioo .muhribi Uzakşaı1da düş ... 
manın yeniden bes deniz taşıtını 
mulıaklkak oJarak, birini de mclı _ 
temel olarak Makassar tbo.bzın. 
da batu:mışlardır. Gemilerimize 
hiç bi'r zarar ~elmentiştir. Di~er 
kesimlerde kayda de.iter bir ıh~dise 
olmamıştır. ----..---

Ankara Radyosundan ne istiyoruz? 

Halk arasında 
yapllğımız anket 

«Siva•topolu muhaıara eden 
Almanhuın arkcuına alı.er 

,ıkarmalc teıebbiiıü 
akim kaldı>> 

IBerlin, 25 (A.A) - D. N. B. 
a~ans~a bildf:rıldiğine ~öre bolşe. 
villderın 26 Sonkanun ~cesi Kırı
~ cenub kıyılarında yaptığı yeni 
bır asker çıkarma teşebbüsü aka. 

Bir dinleyicinin fikri: "Yabancı havaları diğer mete ub'awlmıştır. Düşman Sivas.. Japonlar Avustral- topolu mtihasara eden Almanların 
radyolardan da dinlemek imkanına malikiz,, aıik&sına gecenin 'karanlı~ndan is 

b . . ~ifade ~erek 200 a$ker çıkarmak 

Yayı çem er ıçıne Anlt --- - ıstemfi.ştır. Alman sahil müdafaa.. 
anı. radyosu nrtriyatnun :rurclda radyo clln)eyleflerlle temas etti, aldıtı cıları düşman ~emiJerini o kadar 

almlya Çalışıyorlar çok •~lı Itır dlnle)lcl kütlesi tuıtrın. ceva.blan aşatıda bulacaksınız: tesirli b'ir ateş altına alm1ştır iki 
Cla.n •unclen süne artan lılr alıilLıı. ile O .. . Ruslar çekilmek zorunda kalını 
tlaktb eclildiii •ııhakka"t•r. Ncleldm • ıküdar Sınanpaıa Aha tıır. ş.. 

v~ 26 (A.A.) - Japonlar düln BOD &ilnlenle radyo projramhmnm ,li ıo1'ak 16 ııumaada Ihsan 
Bism.aırlk adalarında Baliprpan ile muhtevam ii~ılndc yap•l10J1 t!enkicfler 'llızır: Bu sabahkı" s t t t , ..... 

Sand'aliye asker çıkarmışlardır. Bu ve münüaşaıar da bu ııcrln ~ı'k l OVJ8 0:: IQI 
.. • 

1 
• :ı. auın u- Ankara r:ıdyo .. 11111111 y:ıptı~ı ncş. 

hareketleriı ile Japonların Avus - su ıotürmc?. birer ın.s;.ıllııl tc'iklJ et - rlyata cidden ın:ıt.:~ek!dr~ . .ı\ncak bU iM~a 26 (AA . . ) - Bu sa r 

tralya ile Yeni Gineyı' tehdid et - k'·dl ı 1 ı baıı.n.: Sov t t bl :ı;. _..ıı ... ~•Jt._ me .., r er. 1&C$riyal1 arasımla billuıssa milli ze\·k. uııu ye e ı,.ı: 
lııtJN~""""nJl'!'I", Ayni zamanda A ,.. rt. d ı · 25 So kA d k vustra1yayı IJinıal ve şaıik cihetı·n- ~enlerde a .a :ı .... ırnı~ Hırh:ııı Ca. ı~rinı~zı okş:ıyııca:c ııarç:ılara d:ıh:ı faz_ n anun a . ıtnatımız. iler. 

,.,,....lh.oı. bici pzete.mlzdekl •uhuıuhtla bu ruı-v. ıa Yer verııme..ıtıı her vatanı'.aş l'ibiJ lem.eğe devam etmışler ve duşma.. 
den ~ • ...,..,r içine aımaktadırlsr. zua ııı~erek, sabalı nc!Jrlyatıııdı. y;ıbaıı. ben de cand'.llı 1Lemennl ederim. na ka~ muvaffakiyetli muhare -

K 'kut h cı ma~lar yerine mllli Jı:mılar:n r~ - lıilhııssa ..abalı neşrıyatında blzlm beler vermiş1erdir. Ge~ alınan a a şe ri luımasııun arzu \'e llıtiy;ıçlara çok m:ıhalli \'e milli Zr.\klerimlz ~ tam.ımile mahal1<"r •nevanında Nelıdovo bU-

d·ı· daha uyıun ctüşecdloı ııeıır,u:=ştı. Jl:ı f ayLın ola.n Tab•ıı:-ı nıilleı ıın,·alannın lunmaktadır. _,_ __ _ 

tahl·ıye e ı ıyor ti bu arada birçok okuyucularımız uot ~luunası adeta bt. muslklılcn nn'umı_ 35 000 t 1 k . b. 
bl.e mektubla veyıı bizzat nıürara.ıe y:ınlar ·~in c!ddeıı hlr llZolb ı~kll et. • onıu yenı ır 

Viişi 28 (A.A.) - Hındista~da ede.-- aYtıi düşttnu ,.,.. t rnıcıınb'I 1:-. r.ıekted:r. n~ırü:•: ıof\':rjlın1.y '!:llletırrln lngİ İZ zırhlıS I 
Kalküıtadan alınan ıtıabe~lere ~ore lav eytemlşlerdl. Radyo dini 1f'rt.r'i~ itly:ı.d ve ım Rne r··lıır ol:ııı b :ı.ğlılıldarı 
16 İl1klkanundan 20 Sonkan_u!la ka: :a nıevzudakt ıtüşiinr"l ,.e e ıtlkini ~Jol:m::un rnmlllllcşmcslıııle en G"ii:ıcl \Ttışi 26 (A.A.) - 35,000 tonluk 
dar şiımendiferle 600,0~0 kış~ şehr~ la ah• .uınuııu btr taruJ· f'.Slıl "rthıek b :rnis.'ll ol.a.rak hı:r~un ~11~.:ıkl:ırımız~ yen~ b:ı: geMi hi7mt>te girmi ştir. 
wıiketrniştir. Şiımend fer . ı~a~~ı dr;;;-ıe bir anket açma a)·ı ı. k ., r celmemkledır . . r.onuı ıstrr kı, lsmı : Dük Yorktur. Çörçil Kana 
iünde 100 000 kişinin tahlıyesı ıçın . a nelermlzJ · ·c mlllı duygul:ırmıın da ve Aıncrika~u son scyah&tmi 
tedbirlıer fttihnz etmiştir. Bt ~la dön bir z. ; (Devamı 6 n:ı sayfada) bu gemi ile yapmıştır. 

·= ---·· 

Karlı yollarda ynrnyoş 
ve koşular yapıldı 

51 genç kız Mecidiye köyünde üç buçuk 
kilometrede neş'e içinde yürüdüler 

• 

Dün yapılan kış sporlaru•dan iki görünfil: Gent kızlarıT>ltZ y-Cril. 
ytl~tc , kaya1:çı1arımız ~chir dı;mtla 

İstanbul böl,gt.'Si alİC't ızm ajanlı !Büyillk ve ikuçi.k 1ki sınıf atlet. 
ğı tarafından tcrtib edilen Sakar- le:- arasındaki musabakanm birinci 
ya .ko~s~ <l.ün Mccid.iy1.~'köyiı ile, kategorisi 6500, ikinci kategori 
A'bıdeı hurrıyct ::ırasmda yapıldı. (Dcvomı 6 ncı aayf11da) 



r Hergün '
1
Resimli lllalraJ.eı 

Avustralyanın verdiği 
A ô.rm işareti 

\. Ekrem UıuhıiJ_J 
J aponya Y en.ı C~neye asker çı. 

Ka.dı. Bµ ad A .. uatı• yanın 
) an. batında, Jap•myadan ıso b111. 
Jerce mı.ıl uzalcta. 

Avustr ya t~ ed yor, teidı 
eıtmebe halı:aLZ da değlı, ne kadar 
as'1'er çıkarab ldısc aıtaların es.lu 
yurduna k.arıı sars ın.u bı.t hl3 bağ 
hl.:.g ı.e Jng tcrenın c.mrınc vere. 
rdk Du erle.de, Yunanuıtanda, Gı. 
noac. !:>ur :rede ve MısııWı ôövüt
me,> e yol.:ıml§, kendısı, kendı lop. 
zag nda. z.iıyıt lı.:a mittir. 

Avu a.lya meb usan mcd"ei 

~ Esaslı vazifem iz ;;;; 
Sabahtan Sabaha: 

Bir saat geç, bir 
Dakika ac le kar.ır 
Vernıenin it.hlikeleri 

Burhan Cahid _ 

ali> m~'ut:yeti çok ağıı. o 
duları yurutmek, besleme 

kazand.nnak, m et erı bu orou 
mm atkasında çok acı çckt.lım d 
911.ştım tık, :ncm[-eketı an u 
raı1a harhden kur amıak, topy u 
rni'lyon1arca insan ın can ve m 
mes'u ye'tlbi uzerıne almak kola 
.iş değıll 

Bu harhler eski kılıç ve t fe 
harblcrı değıl. lkı orou değ ). ıl 
tıaTafın bütün ''llnlğl boğuşuyor. 

miı taca.en top!anıyor, Amerika • 
dan. J İiltel'edon acele yar.dını Jsti. 
yor, rad~"Oda ealtı bıujvdt ;nın sesL 
1'.11 iş yoruz, b nı.2 ınuvahazekiı.r .. 
dır. 

BöYlc tdıhkeli du umlaTda harb 
idare edcnl1:rİ.n sak n bir uyku u>u 
yab ~cce.Jd.er"'!lC iht mal verm yo • 
~ EtnıflaTlndıı ıne kasJar g.ı' oni~ 

---~ lır akı hocaları dn ol a son m s"u. 
__ 1_.ı, liyet gene kcndilcrJnde oldu u ıçın 

AJa: s teJııraflarını altalka vere • 
rek ÇızdığJıinız bu tablo üç bcr 5C. 

ne evvtll b r Amer kel.nın, btr ngi. 
I zın. bu i'kı dı:vlet kuvvetini b 1en 
bir taı~fsız seyırcır. " n rüyasına b!Je 
a rcnıezd , bugun bir hakıkaHİr, 
Anır?o.Sakson alemi hesabına acı. 
dır, araın} kur, Cakat; 

Z&rlpn mllyarlaru basamai:1, bölünmiif büyük bir döner dolaba ay. in.anlar için hll)'lltta en esaslı lı yüJuelmekte mi yoksa, al~ verecclkleri karar, a acakları ted • 
rılmı,trr. Dünyaya gelen her ferd bu buaıneklardan birinde yer alır ta mı olduklarını kat'lyelle ıörüp tayin edebilmektedir. Eier buna birleroe kılı!mk yarmaları laz. mdır. 
ve döner dolab biç durmadan dönındıde devam eder, buamakta yer muvaffak olabilirsek evveli hayatı iyi tanzim tıtrnJt, sonra da iyi bl. Ôyie trafh göru<ı, öyle :uz ğ ez ş 
alınıt olmı ber ferdin, müsavi olmamakla beraber bir alçahna, bir de lwvvetı iazmıdır kı b ;r h nıledc 
yükselme devri vardır. tJnnlı oluruz, aksi halde celecdt ~!~!!.~hk olur. vereceği karar ve kum.ımda e zaM 

_(..._ ..... ·--··-······.... h • B b 1 • ] ~':"~i~ gc~ ~lev:;:r b~~r J k~~ 
Bu acı baıkik.at, bu karanlık ta.b. 

e 1. r ... e r e r 1. acePe harh talıhfıni d~ğiştir"vcr yor. 
&W Bundan sonraki had!sel r nasıl 

yürüyecek, öyle eörünüyor k buuu J.o hedıatd'e geç cı, muvnd&at ola -
cakttr. Edebi.yat Faku·· . tes·ı Havagazı·nı· gu··nde 6 5 1 Şu_battan itibaren ~:t:ıt~~!:: k:~~ g:-~T~/::: Avurud}'a ıneb'usan mecl anin • fere şöyle bir göz atılsa bazı hadi. 
Amer adan ve lngı~tercden iste - f .. Eh t , yenı ekmek karne 9Ckr görülür ~ harh mes'ul] rı bu 
d .. , acele yard.ma henüz fı.iE cevab pro 8SOf 0 er k il b • 1 v • • noktaJnrc!la. ya acele etmişler ya "h. 

~cıı;: ;, fakat a-clmemesi mümkün bir kaza atlattı saat u ana 1 ecegız leri kulıanllacak ~=~:d~!:11tun~:~re~~~ g:~ ~,; 
Gcçlkmosinın tek aehebi hadise. .için bir 00 m isal gösterncb 1 r 

kri.n -düşüncelerle planları deği§tir. ... Mesela Fransız ordusu bozu ıcluğu 
mıt. zru:uretlerin yeni hazırlıkları Bir .arhot bir otel garsonuna Gaz sabahları saat 7 den dokuza, öğleleri r~ni lıar~elerin dagıl_ılma•ı zaman arttık lneiltcren'n clıc pes e. 
lcab e_ttııım14 olrtıa ındadır. ~ızarak profesörün attığı 11 den 13,30 a, akşamları da 19 dan ıııne bagun devam edılecek, dıeceğini tahmin eden ltal)ıanın 

İngilteren :ı çok tanımntf nske:ri y lafçılar ağır iıçi olduklarını dmfıal haıtbe atılış1ndaki acf'leai • 
yazıcı1ar ndan _GeneTal Hennessy • odanın kapısını kırdı 21 e kadar verilecek iddia ediyorla.Y Fransan ·ın cephe hozgunruğunda11 
geç~~- Evnln6 Newa gazetcsm- lk.i &ece evvd Beyoihmda Lm- ümidsizliğe düşüp imparator uk 
d so~d gı stlbi; . per.İye.! ıotdfilıde ga!lib ibir bndi•e Hıwaga'Zi sa.rftyat.nt tahdid i~f.n ı<l~ ve:ri!Iecelqtir. Bu .uretle bavaga. Şulbat ayına rud ekmek karne. FınuuıMına çek.Hmeyi düşünmeden 

lng ltere ıle .J\m.erıka m~ht~cl olın'* Lir prof ·rüm~ ğı d yapıLnıılk!ta olan tetkikler ilerlemek z• 24 saaltıte ancak 6.5 aaa'l veril • lcr~nin ev!cre ddıtılmasına dün miita!'dtıe iımznlamnsı. Ahna:nya:nın 
b T Japo~ ha.ıb nı ötedenberı daı~a ~ C30 uz aya n an tedi:r. Hırvagazi tirlcetlerinin beie. iniş otacaıktı.T. de devam olunmuştur. 

0 
ıaşkrl k içinde İng<ir-z ~da a.rına 

yaln :z ıbıır ~.cnız s~~aşı 01.~Tak g?r- Edebcy~·Fakükc.si profeaörle _ -1i~ m.ı&i.ne tuheaile tcmu ederek Ha~rl verilmedığ~ •~atlerd:e J?ün bü~iln k~za ve ?ahıyelerde hücum dt:mekten çdd:nJşi. Sovyet • 
d er. Her uç ~evte. te buy~k bı • c-i.nd'cn Dr .. Eıbert otel1ddci odasındu hıamırladlğı rahdiid planı ibugun Va. gavagazıı muslukların~n da:ma ka. polıs bdkçı ve ıaşe buraları. rne. 1-criın bir gü.n n~sıl ~!sa Almanya ıle 
rer f oya mal k o~du'k.la:rı ıçın bu •.--L 1 ..ı kı· od _....ı.. 1~ B_, _ _.. R f • b'J-' ·~ _,_ paiı bu'luncturu)muı ıcab etmekte. murlan taraf•ndaa evlere ımza kapı-rağ~nı b ldıgl halde Alman 

.. .. b" b •. - - ya.ww;ıı;en, yan nr.ıa aya r-.nıoş .u ve c:ı.autre eusıne ı uıırıcce& ~ 1 h n'l,...ib" . d k ek k 1 . ,...-- ' h ..J n_n 
g ruş ıtA 1 ır g<>n.ıftu. Mı müf'teır.İı ı i ti M i 1 , • dir. Ali'kadıar1ar açık lca an ava - muın.q: ilin '.? e m arnP erı ve. ordummı.m fyımsula veya uu 0& • 

İngiltere i!e Ametih muhtemel k" . . & a~ 1 r. l19fer ' ç - vo ba!Cu. ilan olunanı& tatbıkata ga:z.i muSIUk.'larının ııaz verJJİıııce in- n'lmiştir. Ek:ne:<: karnclcrmin Y~ kan?ard'a. meşgul 
0

\cl.uiu eıT&da baT. 
dlurumu bu bakımdan İnceleyince ll1ln teett do~ ~~nso~ çatmıı gcç,'~~ıır. fJ118ık ya.pacağ\nl v~ bir çok kaza. ns ndan .fazlan iki .ıtün ıçınde Jn- bi keındi açmama!I., 
savq n ~endt lch!e-:-.no bir dcni.z ve ve ~~~~udövUovlmm~~e '- -'- lJmifl!1T' Gaız sahah1arı aaat 7,9 ve 11 • .lanı. sebdbiıyet vereceğini. bildir _ ğıtılmıştır. Tevzia a bugun ue dP- B-~un· bu h~d ·ı··l- üzerinde 

h.k. · fl b l "' '-lllU1'0n ~ 11;orxu.ısu 1 e _,;ı:ı ek b"ti 'l · u, .. """ .... , 
hava a nn yetı e aş ıyaeagını odada.n b9mı bu aında mu tf'ri 13,30 ve akşamları 19 • 21 arasın. mele c>dilılkr. vam \:UJ ec .v~. n ~lne ça. haTb taıri!h:i durup incekrnc yap calc 
faırzctder, arada mcvcud kuvvet d yalk lamakş.iç. d f ı' ll.Şllacakt.ı.r. Bıt1rılemedıi!i ta.kdır- trr Fef.tat h bleTi m Uıet1erı idare 
farkı dol yısile bu du§ÜnC"e cic ye. e ; .. .. in x.. tı~ı .T ~11 Eminönü Halkevi ı Dun bir çok muhtekirler de yarın d:ı karnclEr dar,ıtılacak- ed. • ~r d • •hayet insan • 
Tinde b "r dUJUnceyd4 yalnız; vo pro eeonm yattı"' o aıya aa • 1 d h tır en mos u er e n . . ö 

Ahn n v ltalyan donanmaları .. lamhiını -.naralc, od.aının kapı•·nı orkestrasının muv.ıf- yaka an 1 Y8 ma ,(Qın $bndı ~tul 111rnnktn olan knr. dır1a:r. Onların da kend lerı.ıne C ~ 
nın eıla: oın:dan ka?<:tırılmunlf ol - .......... b.ıtlmut.,r.ıY. Bu etrada_ fakiyet\i konseri o.dolar neler 1 Şub f Pazar ,gi.inünden iti lbescri ~Ti ve.nı:r.- ~a, om 

A . 1 · ot aılt•-da UplDlıl camla:rı krrılmıo •• camlu bare-n kullanılamıyacaktır. bunun tçfu kolay dcgıld.ır. Ba,.takl 
malM'l t n~ığ n enwıy "'' u x... 1 '- j • H k p •·h ~~ Jo· h · nıhl b · ' b ·k· s_ il k o esneıda ne 01t1uı.;urm an amaııo. çın Enıinunü allkevi or estrası, .r>üin azs.r olmasına rağmen, D".ğ r tara'tan taşcılar ve sev. şo ret ~1 , !lrls u ır 1n.&11n 

ıyıunmamas\ ve ·Öc ~- 1 d eA: kqnya aeScn profesörün ii8tüne düt mut.ad aylık tkonserlerındcn üQ"jn.. fiat mürak11.be memurları ve zabı- yar satıcıhr <la alAkndarlara mü. 1l oluır, tı• :fca''l haTekcıt eder, acelııt 
0 ;,~J po~lr n 

1 gu~ e~vetlİ m~r. P.ııofetıör, ayaiından yara. cüsünü dün saat ta yeniden birçok muhtekiri yaka. raeaa+ eder •i< al!ır fşci olduklarını kamrrlarrla mHlet" n; felfıkete su:U}<-
~ r el' : ın~~=~,a bu~:nmaları ha.. ~ıır. . 15 de kalabalık ~yarak adliyey~ teslim etmiştır. ve günde 71~ J?ra~ ekmek veril. leır, yahud mcs'ufyr.~.~en ç_ek nır, 
k tt d " olan bir düf{inceyl Bu .ıari!b hldt9e etrafında %ab1 • b"r dinieyicl kit Bunlardan üQÜnün derhal du. mosini i temıslerd r. Bunların va. vdh~ lkapı!h.T,. t~cddud.e. duşer bvo 
ant e 1:ıc':dı. taca taUtibta baflamnlftlt. lesınin onün:ie ruşnal.&.ıına ba!k.ılarait nctıcelw- ziyeti tetkik edilmektdir. bu bııraırsız?~ ıçınde vakıt kay c..' 

Y 
4 

ç · • ·· 1 d d Ş"f Cemı" l Tür" k dirilmi.$ ve 'kaı·aTl ba~lanmıştır. darek fe!aketL davet edeT •. Kıırar • 
Bu vazJGot ııeıecek gun er e c H ı · ta bı·r moto·· r \;; . ş h' b f le d k . . sızMc. 'hırsızlık mes·ulıyetın en 

J r oama üatün bi.r kuvvetin 3 iÇ armanın idare • ŞiSJide Hah9k3.r Gnzi caddesin- e ır u se er ar an ç.o ıyı 68 

1 
k. H-d·ı 1_ 

a.pon d ib '-"· 1 ,_.,~ -"" h ·ı t :ıı... K 1 d .. :7ır dü.,cvnaını o sa gere a •e ...... 

~~kta~\~o~~ı:n~:ifi~l~ ~:i~ p:::~~!!"!~~ekSe~=·~:li ~:~de vernı•s • ; ;;;ay:;.:~~ık~; ~:s~ie .~: ş~ı::e b~:~~ e;ünidenberi ~bunu öJDe-:ıiy~ruz. C J, 
mler"ni yekd"icrinden. çok ~z.akta önünde bir motörd9 mfilak olmuş.. 1stikla1 tışa arzetmemC'lden, ~akı:r~ayun. yajmaldta olan kar dün itesilmiı ve UJul!han ahid 
tutan büyUk mcşafelerı ayrıAb ~1en- tur. sını müte~kıb, de ~al !frıs'to Bırne.:~1;!1tı ?~lı~ ıii:z;gli.ı- ııodb6a çevirınişthr. Belediye ................................................... . 
ğerdir. Bununla beraber nı; 0 

• Hal binasının önündeki korpuz muharrir arka • hya satmd~an, esı n~·~ ;t: .e e d.. d dh i k.aırd tMnizlenmc- Adanada da odun lialları 
S keorilıBır Japon amhallerindle d~ • iSkelerlne ba~1ı bulunan Aslan dasımız Nosr~t ü!stünde . kahve~i Har!. muşte:ııe. si~·n: !üt:;.adi b~n f - •le de. 
ğı.iş a'tct nin bu uza.le. m~a!e ~ng.c. motörü kaptanı Saldıattin motö- Safa CoŞkun (Üç musiki dAhisi) rine tarife harıC1 ve vüksek ~atla vam etmı!şıth. Evvelki gece ve dün arttı . .. 
J ni b'ru haf ft.cıehileceıı nı umtd rün makine daire .nde makıneye mevzuhı bir konuşma yapmış, kon çay sa:tmakt.'iln mazn.uncn adlıyeye ııeım · amef-c!eri bı..itün cad<le ve Adana., (Hum.si) - B~r kaçgun 
ed'yotlnT. ıha.va veaııniıyo çalışırken bfrdenbi- serde eser1e.'"l çalınan, Bethofen,$o verilmisletdtr. eo'kak1arclaJd karları küme küme önceye kadar L\danada kıJosu sek. 

in rzkr de ordu ötedcnbcri f- tt inf '3ık olmuş ve kaptan kendini bev ve Mozart'm hayatları ve. e. St.wiuların duruşmalarına ha: biırllcurmiiş, bunlar kamyon ve ara. sen, cfoksan parnya satılmakta o."' 
to f ndan kul anılan bir «mer • ~lülkle dışanya ııt rp_k ha"\-'llt nı serleri ~rinde durmu$tur. DJlA.. ikan asliye 2 nıci ceza mahkcmesı balaıia b'ld1r11mıotır. Bdediye rc·a lan odun, üç, üç buçuk k~ruşa yulı: 
mı o aralk telakki edilİT. kurtarab"lmisttr. İnfılak netice~in are orkest~ s~ne us<.>rlerden nct"cede her birıni 25 er lıra para muavinı Uıtfi Aksoy dün lcau.ları 6dlmiştim-. Ha?k bu sebebsız yu~ae .. 

F o uzak mcse.fclerc gider, de.. de pat'Q3 pan"::ı olan mntör b 1raz müırdktkeb :koruıerme lb.a~RI?1~ır. cezasına rnahkôm etmiş ve 7er ~n geız~ .tcmi'z.Teme faaliyetini göz. Jişten miiftekidir. Adana beledıye .. 
n"'itere hakim olur, ve bir defa mut sonra ba m•;tır. Bi~ Bethofenin bırıncı sen.. mtiıddetle dükkanlarının seddıne UUl gcçİT1mİştir. sinin bu işe el koyması beklenmek. 
lak llak"miyoti elde edince. orduyu Ka.,a etrafınıh :r;abıtacn tnhkı. forusı f:d'· alkıslanm~stır. Bayan karar v~"'!Iliştir. Bu eeler yağan kar geçen kardan t~. 
b 'T mcnmi şe l"nd-s kara;a fırlatır. kata b ş]nnm1stır. Nedret Pınar, Şobert ten .b~r :ere. o daha faib. rd w h ld b Je<i' :.::,......-__________ _ 

Ş d ponya . a aynı §e ı e fa.. D' k k 'l b' m~"' _,. be~ nilmiş+ir lJünkü mu. Karda ayağı kayara U§Cn inin va'ktıınde aldığı ıted'bh·ler saye. H A l lı Y O . . J d . k'ld h nad 'ile bir MRcırr melodıs sovle.. k d" 0 ugu a e e ye. 1 1 
reke't etmek ıe.cI r F o uz uc ~s e.. .r aza urıunu ı e ır genç ~ \.VA • d · d :n d h 1 izi · h v 
1 ., h · dew · e bu ünl k kadın öldü vaffa:kıye-tli ko serden dolnvı hal. iki kişi yaralan ı a~n e yo ~ er a tem ~ış, Ş: __ .;;,;..;;.... _______ __, 
;e tm ' ı; g :h.. . _ •. w> orkestras•m ve şeflerini tebrik Mch Jlln umunu hayatı ve munakalat 

h et C' al , orduyu mu Beyko.zda g nç b katlının olu. ı>d rz. KocnmuıAafo.paş:ıda .~ıran • se'k.\eye ~'\mı;tır. Tramvay i • 
t f no ıta a a b r r menni tckl n. mI e ru:!t.fuelencn feci b r ikaz ol. med Engin i mındc bırı Kuın!kapı. da · !L t ıdökmü:ştür Be 

kd w • nd k 

1 
v k 1_ resı ıray111ro. uz • • 

dl" f • Y en uza rnU'Ş!ur. 1 A 1 · • dan geçeırlcen kard a!YB.gl ayaraır. iecJ"ıye müfeıt . Y ri dün de evlerinin 
he-d 

0

1\ ku~~ e 1-:1 A faze.sl ~e-
0 

~ 'O~ 
0 
ba 

0 
Ömer ôyı.in?e " er l u~ er d'ü.şm.ü, ve bacağından ağır surette önünü teımhlcm"ıycn bir çok ki_mse-

n · ız tA"Vc'!!le n n d ıım fa iiyet ne çiftçi Sıılb tın eV' nele bulun:.n mL • y.aır ;.anm'J$tr. J;:oır ht&kında C'cza zaptı kesm şler-
bak r, :u faal }et esn s nda. bek - ısaıf • d~ 1'dakı av tufegıni kn.. Şubeye davet ÜSk .. d'arda. da Cevriıye isminde d'i 
lenm d b r no ad:ı gafil ola .. a~ J'lı}tl'J'l!ılJ.L(kie!n tüfek paıı1amıo çıkan FaUb Aaertik Şnbeslnden: Aşa~tcl~ biı ~Dn !ka.rcTa düşerek col aıyıığı. ır. 
avln11111alaırı miimk nduT, yeter ~·~ lamşun S ":tlıı ka.or sı F ma) a ı.ua. ki llslmterl 7aıılı subaylann fUMy8 r lbileiİ' çatlamıştıT. Üsküdar Halkevindeki 
Anglo.Sa.kson f O'!U s· gapur g bı bcıt ctırn~· DIUnM:a.alları .rfca ola.nar: nln . A } d h k L 
hoT zaman büyi.ı ~koz o"a.bılecek bir Y~. F~.ırna <l mai Cmrahpa. P. Y&ı'UY'I Norl 321.lGl, P. Tctm. Her ıi1d yara 1 a astaneye a 
den" · -nü el nde tutab")ain. oa lıuta.nmıne dt.aldırıllm14, bi:r müd Ahmeıl -»t. Haydar H09G. dıır:Jmı~dır_. ___ _ 
c~ H nn""Y b"?hase& bu 4'eıt ş0n a. ö1müştür. Kazaya ~'be -

n 8 dıemm"'vel veriyor ve görü.. bi-ydt v~eınler h:ıkktnda tahlc. kata 

1 or iki va ııntfa lart <la bütün gay. ==~ıım~:.şıt=:r·=ıı::=~====== 
:re 1 'n' ıhu müh":n iı A-11' muha(a.. . • . 

ı.. kt dlrl- Mesele nın ger ka. an k 11ml bır zaman ve 
2 ına na.sre e .... · • • l i D d • · ................................... b"r ı in m sc es dJr. c ıgımız 
.................. giibL Avuslt.ral'.Y•nln verd ğ ai nn 

TAKViM aret ne covab trkmamaeı miim -

kıı 

2 

V. 

sene 
7 

26 k d • dir, An o.Saksor. ilm-ıi 
e tt • cc ik.. lrab•nd'1 kuvvetlerini 
t eye taca , b ' rço'k aahalarda 
k nd" .tebine hıryen zaman lemi • 
n ·n uz şarkta kend aleyh ne İtı
leycb · e • m • di.i · necekt r. Zira 
J ponya y lnız den'z, hava, kara 
kurvvetleır n dav nmıyor, A.sya mcl. 
(~er ne iatlklal verereık, bu kes m. 
ele Avrupa d'evl t~erinden daha vn. 
zıh d'avranar k, bir Asya bloku ya. 

!> r~tm·ya çalışıyor, büyük tehlike bu.. 
:.:6 11» Ol 17 17 18 Cil il radı:ı.dır. 

ıo w •ti ı:.ı 1 
){; q l & k11em Zt,raklu;-Ll 

iSTER 
(STER 

iNAN, 
(NANMA! 

Birkaç gündenberl bakkallarda 
tuz bubnak. tramvaylarda yer 
bulmaktan daha müfki.ıL Matba. 
ada bu m sele konutuluyor, her. 
kes tuzwı ned n birdenbire cllnl 
eteğini çektiğine dair bir müta.. 
lca yürütüyordu. Arkadaılardan 

biri dedi ki: 
a - Hiç blrlnhln SÖliledlğl 

dolru değlL. Tıa aıkıntısından 1 
Tramvay idare.si mes'uldür.» 

Hayrdlmlzl ılzlemedilc. izah 

etti: 
«- Kar münasebctlle, Tram.. 

YBY İdaresi, raylara, donmasın 
diye tuz döküyor. Bunun için pi. 
yasada tuz kalmadı.n 

Tramvay f daresln11l, raylara 
tuz döküp dökmediğini bllmlyo. 
mz. Fakat böyle bir tedbire ba1-
vurulu dahi, tramvaı raylarının 
lstanbuldakl tu~ stokunu ylylp 
bltlreceilne; 

iSTER iNAN 
iNANMA! iSTER 

resim sergisi 
Dün ÜSküdar Ha1kevinde 19 un

cu illlSı!r fl'O!ISJiOlllarınım ~]<".l'llllden 
müre!kkdb bir sergi e.çıTmııtır. Bu 
aergilflİ'n ltutnıaiyet} memle'kctimiz • 

1de ıfilk. defa ac;.ılmış cAınasıdi.r. Ser. 
lgiı:ten .ıonra. Ecved Cı.iresln ıtara • 

1 

fı.ndaın aıöz aö)"lenrniş ve bir konser 
vcrilmil§ti.r. 

( Yeni neşriyat J 
ÜLKÜ 

t'lkfi mecmua?>"ln n 8 inci sayısı cloL 
l"1Jll mündertı;ı.tla rıkm~hr. 

l\lemurl:ır .ist:ı.UsUll 
:tsta.tıst:at Umwn Müd.Ur .. Uğll umu.. 

mı ~ mülihalk lbütç~ere dahll mı:ıaşh 
ve Ucret.U mamur ~ m!Y..efeırrik m:113.. 
ıtahdeımle:rin 1941 ı.eneS bidnyetind 1 
mldmmı ~ 1* :IBlntffr..l.ıt D~Y. 
lEIJrlıttllr. 

Bu eııeI' 11JA.hı'4rlıı:ra. milmcaat vu.. 
lc\.nmda. ~ olaırıak iönderllmek .. 
~ 

l'AZ.ilı'l'CSİ '/.G/l/ 19'2 

7.30 saat ayan, 7.33. llnfiI p:ı:rçatar 
(Pl.h 'J.45: Ajans ha r ri, 8. Hilfl! 
paıır;a.br tPl.ı, 8.15: 1::\ln saıı 1, li 30.' 
8.45: l'tlıntk CPl.l. 12.30: Sa:ıt 1arı, 
J2.S3: Rast makammd:uı rıaıar, 

12.25: AJ:ıns haberleri, 13: S rln ı;e 

türkükl', 13.U/11 K rıfdt mu i (Pi.), 
ıs: Saat ayarı, ıs.o:ı Rad>,, d3NI or 
ke5tı'uı, l'l.olO! Fa.sal heJctJ, 19 ~O: SaaU 
ayan, ~e "Jau haberll".rl, 1 U.4 .. · &-r. 
best 10 dakika, 19.35: Şarkı \C Tur .. 
k~ !3.15: ıtMyn 1ıı11etq!ı" 21 Hıl 
Bir halk t4irlriis!i iifr-.,.ı,.erm. !I : Z1 • 
raa& takvlmJ, 11.10: Şarkı ve tünıü.ler, 
21.30: (Ötrcl.m n s:ıallı, 21 O· Raıl.. 

10 ~nfonl orkestrssl 22.30: g.,, aya. 
n, ajans haberleri, Te borsalar. 22 451 
Dam mlizf~I (Pl.). 

Fikri Ardil 
İLE 

Meliha Şemin 
Nişanlandı 

25.1.942 



Sumatranın 

merkezi neresi? 

Heııikıeıs b.i;liT ki, iki Sond ~as'ın~ 
c!,an bilr'iı olaa. Cavanın baş şehri Ba.. 
'llıl'Vyta' d~T, f..kart: ik.inciıııi olım Su • 

mat:ra.' n.ıdki neresd..d'ir? 

Muhırehe ile uzaktan yaıkında.n 
i,i_ oı1ıınııyaın ta.rafsız bir gazeteci 

KAFLI bu 8\la~ biır Uzakşattldıya hiır <ıMa.. 
155 6 eenesi Ağustosu.rı.u.n .ilkinci leTiıne raimen aile i§ıl'e.rindıe bedlbaht'mı-nı d.a i'htıi>şamla kaurtmaık heve- !b ye eoıruyor. OndaıD hafif bir te.. 

günü iıcli. o~manıı ordusunun dok- o.lmu,tıuı; aıadan gibi oğulları.nı veaiınc düştü; Kale duvarlanna kır .. reddüdü mü.tıeak1b: 
ean biın ki§il!k. asJl k~vvett orta genç rtoıru~a:ıuı idıam etti'nni~. mızı ılwınaşl.ar kaplattı, gı.:.müşte-n - PaıcLa.ng ~ridir, cevahını a.. 
Avrup~a. yeşı( Macalr'~~ ovala..&: d~ını ve .ıztırabLınnı umu-parlelk Ieovthalar ko) d'Urdu, padişahı byoor, ikbıci bir Male'yi bularak 

0
_ 

rına bır kartal yırvaısı gtl>ı hakan mı s.uıd'eı!le telafıye, aıv\~ıılNlğa ça.ıen büyük to~~e bir gülle atarak se.. d k' B d f 
Sigotvaır kırlesi :katş:slına. ge~i~ti; lı.şıyoııd.u; bund'a muvaffak oluyor- lanC.a<lı. nu , . ıa tlOlrtey'a çe ?yor. u e a gene 
Seım.ilihov tepesine ç~ kumıuftu. du. Rtlhu henüz dinçti; arzulaırla do Pctdişalh hemen muhaıs:araya baş. k.aıt: ıy-etdıe: 
Bu oırd\xl'a üç yüz top vaırdı. Jtu iıdl; llakiın i~t~ bu yıpranmış vı.i .. fa.ma: emrini verdi: -PJenıh-.ııng şehridi, denilıdıği 

~eı'tvaa'Jn müdafaMl m~ur ve cuıd o genç ve dinç ruhu taşımakta KaTeye rop aıt~ başlamı~tı: ni iışiti&'or. Araştırma biıtmcmiştir. 
CC$Ur Maıca.r kumaındanLarındaaı Zi. tamıaımille 1rudret göıtterernıyoN:hı; Zri.Qyi yen~ ı.tehir kııııım.ın.ı müdafaa Gene hu taraf:.ız gazeteci doııtlaTm 
riny.iye ve.ri1ı:nişti, lk.aıle üç kı.ıtımdan aıtia ve heybetle geçtiği yollardan edle~eıceğini. oaırda.dı; yaıkuroı; dan iıldi. Fe1emen·kliyi buluyor. On. 
ibaretti. Bunlar kale, yen1 şehtır ve §>İmdi a.ralba. ile geçiyordu. Araba • Tü:r!lddr a.Dka.z üzerinde göründüleT. 

1 
• 

C!19ki şdıiırd.i; ~rafı Alınla:s nehri le nıın '8a.ğıındaı Fer had P§&noln kardeşi Binlleroeı, on bin1erce çuvah top • aır • 
'ÇevT.ill\m.ifjılil; hunun içİ.ll AdalaY ıehTi heşinci veziır Muııt.ıfa paşa. ve T'8l1da ıd0ıldıuııdu.!ar; çalılwr getirdi .. - Med1aın şehri d İT, diyorlar. Sı .. 
manaısına d?a.raok bv iısinn verihnift'i; Mıeııoclan altıncı vezh o}ara.k gelen '.ter; eı9ki ~irJ.e ora.al araeındaki Nt. Uz~rlkıt::l uzun müddet bulun. 
lı.eır 'kııslıın dli!ğerh1e bior köprü ile- bh. Sofu Aili pa~; ao.J.un.da veziır Fer. Lc.1.-1.: •{ı ka.ı.;alttl.11, mukemmel muış Mir Avrup.ı.lıya gdiyor, o, ce
leşiıyordiu. Nehrin büyUk-k.ımlıl da had ve M-ımed pa~a1ar aıt:la gidiyor ve sağlam hiT geçld yaptılar. Böy. vab vemnedeın öne~ haritaya balkı.. 
baıtakılık ha.'Jiınde iıd:i ve bunuın için, Ia-rdtı. Aı6tasında çavu~laır, solaklar, lleıce oaı 'beş gün sonu iç kaıleden; Y'Ol1, noıt defterini karıştırıyor, ni
g~ilhneab .da,ha. güçtü. Ka.lıeınin kat kapıağellm-ı, sar3,)' adamları iler'Jıi • baŞka lher tarafa sahiıb ordular. Pa~ h~ b:l!medığini eöylüy<>t'. 
kaıt duvarları, hele iç kalla çok kırv. yorlzı.ttdfı. Hepsi de altı'll, sırma, at...dişah Zi<rİnyİye haher yonadı: .. 
Yet'li~i. Kuleler ve mazgallar ça • fas; ipek ve mücevher içinode yüzü_ - Sana !:>ütüı~ Hırvaıt tilkesını Bu teTecldüdün sebebi ~umatra 

J _ıı. -.·u· d' J _.ı_ __ ,d bo J ..,. t ı: 11 adamnın büyüklüğüne, zenginliğine. ~aır Olllt•lıildaki 'tepenin ü.stünnen yoma.r gtulıy 1; staIU7Ull aın şa • VlClreCC'glm. esıum o 
uzaık uıfUkbra, Türle orttlll9llna ka.rJl ıı:an ih'ti:pım ve .. sal~~nat &el! Maca-l Fa&aıt o tesli~ o~ad'ı',. .. vahşi gii2ıeı1liğiıne rağmen metrlık bı. 
'l:lana.n yüzfercc ltehdi.d yu:mruğlllı.. rıstan ovalaTlnaa goz ve gü.ne~ ka- gelımd<ite olan oglıu esLT duttu; pa- rakıllıınış olma•ıdır. 
daın fa:rksı2ld'l. Görenler: lrnaşt'ltrlyOrdu. . 1 dişah ~ lta.lleni.n yakınına k.adar Bu taırıa.f°'sız gazeteci diyor ki: 

- 13.ınaı kal'}! naısıt muvaffak o. ~ ?rdu11un~n heybetı kale.göoo~ı; ~~yrak açtır~ı. Aynı za.. - Hollanda. hüklımeti ekilme. 
luınaıtıi~iırl Allaıh yardımcımız olsun 1 dekiller lizerı.nde ıtesı.r yapmaıkta ge.. manda. te'rcum;Hı lbrahım bey tara. ~ ve İıliışiılmemiş •tek lkaırış toprak 
d ..... ıL •ı.r ,,.,ibnedi; bi'r asker :znıbitiM kılıç fıınklaın yarLJJıan Almanta, Macarca 

~•!llOl'O.,, ~ k Ll kl bırabnaımaık suretile bütün gayret. Suıltaın Süleyman dla Ağustosun çe!ktl Z,.i.nyi bunun düşman ordu.ve Hı'I!Vaı_;ça me ·tuo ar o arın ~ç~ 
beşi n.c.i günü araba i1oe orduya u. .leund:81°' ıd:aıha teh!i'keh old~.ğlm u feırına baığ'lanaraık şehre atı lclı: boy- 1eritnıi ya:lrı tz Cava üzerein.de topla
~ı. y dld'a be~ hafız du1i111adan tabl?r edlıyordu. K~ıenln en .Y~se~ lıece aı9ker. ara:'ında kargaşalık 51- mıış. Sumaıbrıa.'yı ise vahşi ormanb. 
(Feıtih eureısr) okuomuşlardı; .asker- ndkıtaısıına büyük btt haç dilktıTdı ;ıkaa~rueı ıbıtenıyordu; onlara Vild... ırı., vahşi 'hayvanları, bataıklıklaTl ve 
ter ilki tanııFta saf kurmuşlardı. Pa~ bu hAç biiyük biT mezarın; bzıışına lar edifliyoırdiu. .. Sl'trnıa~.aırı ile yaratılırken tahiallen 1 
dişah orvlaırı ıakdir ve i f1ti1harla se. diıki.IJmiış gilhirdl: Mı.n.k.i Sigertvar Kde yaıma.n daya:nıyordu: T urk a'.rdğı vahşi süs için.de istikbal iç.in 
lanııııY'o-.ll.. Kırk sekiz ıı.ent-deınberi kadesi·nin ve muhafız-larının ora.d.a oırdU191U !büyük lka~tbl~r v7rıy,or~u; 

PUU. 1 d ~.ı E- ı 1 ~ ihtiyaıt deposu ola.roık saklamıştlr. teVke!llbe oturduğu Ü9lTlaıniJ!ı İmpa • ölec~er~ni; fakat şitmdiden talk ı~ mıuhuara urı:a'}'oruu. g:1' Y rm g 
'rator'tuığu taıhtında hep zaferden za.. edi!ttniş . oı'lcfuk.!arını anlatı~o.rdu.lbia- ay daha uzarsa ya~uı-lar1 haf- Bu '\"aZİö-"ette Hollandadan 13 de. 

~1fere giıımiŞti. 13u yiğ'ıtleıi, bunların Sonra ası as'kı?rl bu haçl•n ~ilbınd.eıl.eyacafk.._ sonıb~haT ve kış . ge N:İ . fa büyük olan Sumatra'nın, 75 mi1. 
<li>aı1al'!:nı. ha:tta baz.ılaTını.n dede. idam eıbtiıı?i K~diİ aıskerlerıne .bH· a.Skeı-Oerın .~ışıiaık~arın.a padışahın ~- yıoın .nu.ıfu:su mu:htcrnd iken yalnız 5 

leri.ni lbi!Je &Jynl yerlleTde, daıha ba,_ ilbl'et dCTOSJı v~rdikten sonra gu?'a ta.nburla domnesı la~m g~lec:kt nillyon sa.kini bulunmasını görmek 
• şoreıf meydanlarında a.yni hisler- Tii".k or?usuna~ da ?cllış~t sa·~a~ :ı:ı. B_u pek a;c.I oJuaktı. sıra a a (!. 'ıcab eder. 

le at-lamamı~tl O sırada•yelmİş birıtedı; es!T alch~ı hiır Turk agasınınnıın pdk yakınlarına eokulan sadra.. Haılbulci b d .h. . l 'l 
Ya , d ıı_ __ , __ • d zayif düı • da. ayni ıy~ııde iboynu·nıu vurdurdu. zam Soılwlhı Mehmed pşanın bu, • u ara a ıç lf etı 

ş n a 'ounanu.yor u, . O l ~ "rk" k !L __ 1 ., d" 1 ı . ~ . k.. .. d . 
ftııü.ştü; vücudu her ta.ra,ftan zerre Bu had'ııse &man harı u utme 1:ıunnıuıgu yıere ıı:ırnank' kt~p.lbarıFçe.vrd !11>. lllıClll.l'Ş ~ ııeıngın omur, :emlT, 

c~eıne çöı'lanüştü; devlet işleTim.deldlşöy4e dlulWI1; kızdırd:ı. . . ldiı. Berekeıt versin l atı erı un ~o. dtm, giim,ii§ madenleri tle 

~~.!!k2~~rı:ı~V!,_ 1E;.U!_BflaJk~~~~~~~~~ ~~~ 
~.-X-.'67~- -

~~ 
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İlk aşk ve son aşk 
Yetlllll.aırmun birinde bı.lbi ilk defa 

Qa.rpt.ııran ve son <mf a. lSI t.acı sıevg iden 
~ 

Okt.ıı.vucularımdan bu- geru; l.c:ldın, 
~ Leyla. bu dtl~Uncenln üzeıinde 
c!\rımuş, a .aşkı kabul ediyor, sevgiyi 
haıya,tııa:ı somına. ke.dia.r 'tn.stıys.nJa.n dıa 
ırömrllış, ta.ıowt soruyor: 

- «.İnsan ci:.:OOyinee haya.tıın so.n.u 
gelmez, kınkından smıra d~ dtı. 

aşk ta.birtiııdoo ~ ce ol& senek,._ 
Bayan LeylAuıı.n cOlk gene ol<ituj!unu 
t~ ederlm. İ1t: ıaş ı..ı gômı'{lştıUr ve 
teme'llı!li eıdıelim, has3.r:nm SOilUına ka... 
draır hı.ç solnııy!lll blr çiçek: gl.bl roık.laya_ 
cıak.~r. bu, mes'udun aş.ooır, t.a!ıhl.nln 
aşk.ı.<:!'ıır, bi-r de iıi.k hatnya. ölüncltye ka_ 
dar sadık kaılamn aşkıdır, fakat bir dıe 
buntın eDtiıilli d·ıl('oilnel!m. Fa.rzecUn~~ kli, 
ilk: a$ıınıdıa.. gerçe!rom sevmiş olmasına 

CDev:um f/2) del 

("Son Posta,,nın bulmacası: 14~ 

2 

2 - Tatlı değU 3 
(3), Gemi baıla. 
nır (5). A ... 

3 - ~m r5), 
4' İstlh-ıa (4). ... 

4 - Ten"ıı:ıillı 
6 aemlsi {31, 

5 - Zuliim ya. 
7 paıı (5), Bir harb 

silahı (4). 
t-

G - Bir nota 
(2). 

7 - Ceketin al. 
tmdakl l5), Rıuı.JO 
kaya. yazılan !3). 

8 - Valide 13), l l 
Yapışkan (·a.mur 
t3,. 1~ 

9 - Yal.aklı 

ııfl'BnSl2'ıca,, (21, lllayet 12), Ua~·vıı.n 
yuvası (2). 

10 - Sabahları ~!~ekler üzerinde 
:-örülür (6). 

11 - ioaı:Icırıın yaptığı t4), Dün • 
ya (3), 

12 - İhtiyar kadın ((), Bir sı•a 
i}etl (4). 

Yukanda.n aşağı: 

1 - Bıuim ve hararet itin içiltr ( 5) • 
Dik, sarp CS). 

3 - Kr:ı.tlı;e (3) Açık, meydanda 
(5), 'l'ersbıdoo. okunutsa ayı ;vuvasıaır 

tJ)J 

her 

ıo 

7 - Notu. C2), Başı\ cellr, tekUlr l4J. 
8 - Yarmağa yarar ı5J, Bir uıa11! 

(2), Eşya (31. 

9 - Ecchld (3), MISlr ilahı !2). 
10 - Yara ve berel.erde 'kullarul&Jt 

181>""3'1 ~ (4)~ iatliua '3l· 



Yıuan: Fro.nci• de Croiaetı - 33-

Japonların ince 
Terciimo eden: H. V. 

tecessüsleri 
Nakleden: Maıuzn Tı;ıhma Bakand 

İlı:: baiuşta, Pariıı:, okuma salo. ta belki de, Japo.a kooforünün ne ha~ rü'bbem neymiş? Mem.. Ağu- ağır merdivenleri ümıiş,ıh? daılyonu 2ös.terdim. Kı~tli taş 
nu; bany•J dau·e!er;le; Avıı:upa. ve ~ da.11.a de,Rcdi; daha nadide Iekcti hakkında yazı yazacak mı yıolde ık.a.r~ı karşıy_~ ayaAta aur., - Evet ... Sizin kocan. ı2dır. lar arasında gorilin çirkin yüzü 
Amerika vapurlarının aynı, :falit ve muntazam olduğwıu oue his • ~? Hangi gazeteye yazı ya • :m~~· Bu soı: sözler beni pek . - Bu bır seheb de~ıl; onun ye.. nıtıyurlu. 
nedıx bil:ne.::n, bir noksanı var. leftin:nek içın va'J)tı'klan w'baı acaıkrnışım'? Ve nihayet Japouya.. ~uıt~ ettı, bır hamlede ceket:ı- rmde b~kası da olabilırdi. -Görüyorsunuz ya. Bülend, 
Konforlu gıbi gorü:nüyor da; ra .. geliyw, yı sewnek niyet nd"' ·mi rm.·şıın? :nın iki -:,ak~s~m. tuttum. O ık.adar/ --:. Ond_an da n?fre~ edecektim. yere kavga etmişiz. Annemin el 
hat.sız. Onu mşa ve tertıb eden in.. JapORJIDIR go··zu .Bu son suale cevaben, Japan • ~~ bo) •U, ıçlı ki ben yanında k~ ·Büılendlu bu ~zlerınden. ho.ş • masları ar.ısında :c;ıme yarıyaca 
santa.ra n:ıbsus nlar3k yapılma • yayı sewneğe amade oldu,ğumu fuıci1k kalt) orduz:ı. Konuşmak içın,lanmadı.ın. K:endısıne sert bır ce • daha pek çok ~yler varmış. 
mıış. Heıpsı Japon olan yol arkadaş Tdcyodaki Fransız dosfüırını faıkat bunun, bır parça da Japon: :~ kaldırm~ga mecbur oldwıı. vab verecektıın amma ikıymetli ar- Ya.rı ofke, var:& scvmçle yüzüm 
larım. bu oızablı delwr .. i~~· tM>n..

1 
bana, ~e çektikleri b!r tt.>l ~ yaya ba/!lı olduğunu söyledim. iKuıçüık bayı~ı_w: ~urtu~ordu.kadaşlığımı:ı d.üş~n?üm. beni elim baktı. . . • 

den daha rahatsız ~orunuyorlar. grafta karay~ çıktı.jun zaman, ba.. Mj,Ui ı.ecessiisti tama!'Tten tat _ ~ ~ guleı yuzu değiş:m.iş,l~en tutup umıdsızlıkten kw·tardı ~ Bır saatte.nber1 benımlc ala 
Bilımem :r..ed~n; bu ~emi t>ana, ve-Jna Jac>onyada hltfen rchbPrlik et. mi.n edildikten sonra· memur· ce- : aşları ça .. ıLlWş~. ~ batı.dadım ve ona .kaııı kal - ed.i~uşBUnuz. Halbuki ben sı 
zir Hasıa.nla hamıdağası; F.l Eerne. meğe .ınuvafaka.t eden Mösyö Siao binden bir kağ•d çıka'roı ve· ' n - N; fe-_na bır .arkad~smı:z BU.. bunden taşan dostlui{a, minnettar. cidden bir hatıra vermek istıyor 
ki'nin hik:aye->ını hatırlattı. Yaınazwu'yi bulacağımı haber' _ Te~k~ edf"fim, cev~bları.. ~end .. Ş~ıye kadar s;zin hoşıunu. lığa hü.rme~ edere~ sözlerine biraz ~um.. Ne ise, me.~le ~~nd• d~~· 

O ıhiıkayeniıı. ilk bakışta, bir Ja- venn:işlerdi. Fransız elçisı; rıhlım.. nız tamam, dedi. Maamafih; Man- : a ~ymye~eık hareketlerden .ka • evı.:_~~ı .~ıbı .şak~. il.~. mukabele ei.. ?llCÜ·. ~en astl ~zın dün akşam 
pon gemisinde1ti Avrupa konfo - da, bir konsr.JoEhane mem.•w:unun 1 çu!k:o :imparatoru tarafındnn htt7U.. rmd.gım hald'e haksız yere bana megı n:unas~!> jlO~~. . ofilte~ı~ı .. unuttu~unuıu. zannede 
rile alakası yok ızibi ıı?örüınür.>e de, beni beklh'eee{tini yazıyordu. O • ra .kabul edildiğinizi: MO..~ Ya.. içatıyors~nu~. _ _ . - ~ız ha~asınız B:ulend ... Fı!t- r~ üzül~yordum.Hayatta bazı ş 
bir benzerlik arzetti~ni sôylP..mek rada ne Mösyö Yamazuki'yi R()r • nı.azuki'nin siZi Kobe'de bekledı _ : - Sı.ı;e ~Je d~kw.d~yor. l"I sab1t denı1en asabı rah~ts~.zlıg~ lerı ebedı..Yen. unutma;mak ve affo 
hatalı o1mıı:z. Yumu,,1': bir koltuk düm., ne de k-0nrolo3lu'k memuru • ,ti~ Çfade üc ay degil, üc ay on : - B~~ ısbat edece~ım. tutulmuşsunuz. Allaha şı~r .kim~ lazımdır Nerıman. Bu a 
Yaı>abilrnek !çrn, o koltuğa otur _ nu. Yalnız. Kodak maıkinel~rı el • biT' ~n kaldı~ınızı söy1Cıllleği u.. E - E~ı.nız1 ba~alım. . . . . <">mer Bey u.zak1ardadır, yanı te~ dam sıze ~:ırşı ~k alcakça ve ka 
manın zevkini ta:iacak kabilıvette 1 }erinde bki<ac a-azeteci vardı. Fil _ nuttunuz. : . - .. sızı }j : a~~bey .eıbı sevdıjtı. li'ke sahasını~ dı~ında~ır. . . aca hare.ttet ettı.. . . 
olmak lV.ımd · r. Kullanışlı bir do- hakifka; Japenyavc. 00 ecnc•bi gir-1 Hiddetlendim: F .. ~rıme.ı< ıçı.n, . bayram, yıl- Fakat cı, sozlerum hiç şa~a _gıbı D~aklarımdan tıtrek bır te 
laıb ·cad edeb"lnıt'k icin. o dolaba 1 eli miyıdi, derılnl kendisinrlen mil-j _ Madem.ti bütün bun!arı b'li- ~b,, . ;ıbı bıT v~::ıe ılc bana b".r kabul etme~! ; somurtkan 4:>~r sesle bessuı.rn qeçti. . 
e~a'.arımu verl~ird"ğ•ı1iz. ta _ likat isterler; daiıa do~su; bu yoııdu.nuz; dedim; bana ne diye bu :~~~ vermenıL-e muvafakat E•.iı .. cevab vçrdı:.. . . . - Onttn hareketlerınl1 teı:ıkid .e
fıayyüJ ed~iin elt ıere\tir. Bir iş; gürnr~ adm1 atar atmaz baş. ka<lar sual sordunuz? i · ,, - Onu gıorme~~ .. pe~ ~te;ı;dim. dez:k:-0 .b~ ne ~ada.r ateş. Sız, ~us. 
karyolanın basıucuna bir ~ece ıaın lar. Yil:zıi1me baktı, gillüm~edi, iki ~ i~~~ı~d .. ki_ n:esa~eyi aşma _Hakkında neler duşundu~umu su... lerını gızlıyP.Incyen ve anlan açıl!& 
bası veya bı.- "ınnırak yerlec:t· r y m.d b; k··,..;:t. nd k ki k·• -·ıd· . b d"· • c. e buyuk ıhtımam ve ratına hayk!rmaktan memnun o • vuran kocaman bir oocuksunuz. 

; • , ' ... Fo • ; .. anı a.. .r. u,......,. sa ı - ""' egı 1 ve CE'\'a ver ı. :ta4cayyü.cH Iacaktım. - Bana bu şekilde hitab etme 
meık .ç:n. bu"l~rı rahat(a kul .. ~- kb vaırdı. Andt"'lc! Bellesat; CJas .. - Nezaketen. : _ Başka türlü olabili '? _ Susu y6k J!ÜCe • · K ten sizi mened· N · 
mabi yı bı1mt.k la_zımdır: İste •. bu ~ l!IDle Farret·e. Laiadio Hearn;.Emile Sonra bir lUtfü mahsus olmak 1· - Pekala ... Bayram ~;n~~it cam için o iıasıi ~~zler ~f~~ o- - Peki pekilY~1rma:; 

]ere her şeym ye::-ı: ,llarıb bır 1 Hovelaque Andr-.S Vlollis Rene Ü?.ere kendisirıe cmuhterem> kart ·tı"r? · - Dün" k · • · .-1-..li ''-· ~..:ı ,..... · -Al."Jd ~; d 1 . i G . • . ! ,. . • 1 . .. • • : • - a. şa:n sız ae... ız ZICLJl.len ı.nr vau lllUJ")l'UJD, 
vcaı e tarı~ m e 1 miııJt · erÇ'l 1 Grau.sset ve Maunce Lachm ın he- vızıtlenmdı:m bır tane v~rmeını rı. : - Bilmem takvime bak"lım _ Evet dün akşam be de o. Sözlerinin beni m~cendirmı~ oJ.. 
A~aıldrl olan kamaram heT ·· · t" • t · ' ı İlk · "l" · • ' .. · ' n ,.... ~ 

•• .. • , • 1 n~z ~ ışar e n;~mış ~azı arı. ca ettı ve ı ave ettı: : - Tarihin ehemmiyet! :.vok, he- nun :yazdığı mektubu •beğenmemiş ması.nd.an korlrtuAu için hem 
tüırlu .zarurı eşya~. ıJ:tıva edıyor- "9ÜJin,l'Ük ~?nt~:.ı'.l ~emi<ie yapıldı- - Hatıra olarak evimde saklı- ile blz alınacslr hediy~ hu.susunda tim. kabul etti: 
du emıma esrare-n~z brr efsun ese- ~dan; gwnruk başmemnru; ba.. yac.tt:ın. fuıu.tab:ık k ı ı · _ y b ·· ? _ m--ı "niz ,~---.:- · . "bi . . b'rl . • ___ _,z_ , - .... ı.- 1. b' ı.ak: 1 d • a a un. a ~un. _,3 eyı , ne llfK'H•cuq, 11 
rı S(. '. nıc . 1 sı ne wuJ.ı.ııı.uaıı, ne na; ~ .... e ı. •,ne et e ~ u: Muvasalat ! - Aceleniı nedir Allah askına. - Bugün de ayni fikirdeyim. diden kabul ediJOrUJD. 
de yer!ı ~e;ınde bulunuyodu. Her - Bu kim.arın her bın kaç ENiçin mutlaka burmn karar ver _ _ o nalde madalyonu alabili • - Teşekki.i.r ederim. o hal 
sey. 'bınbınne. ı:ıv~un olarak . ters sa.yfıad.ı:r? w Ö~edt?n sonra saat ikide, gü • :mekt~ ısrar ed"vorsunuı? rim. bundan böyle Ömer Beyden bah 
duru~~du. Vışıden Reın.E'd ~ hal. Fcuttın.da olmadıJ?ımt ve bu. - neşten bembeya?: kesilen rJıtım _ ~ - Sahi .. Bana mutlaka almak - Hacet yok. tımeyinlz. Sizin ~ızdan on~ 
de 'V_ıı;.ı nı:arkasını t~şıyan V.şı su.. nunla ~~ş~u~. ohn~k, aklıma b1le da, fransızca konu.şan; ~azetecı • ;istediğiniz kıymetli şey nedir? - Neden? ismini işıtmek bana ~ dokun 
:V:U şıışelerıa~ varınc.l'ya ka~ar üze- gehnedıf.?'lııı sovl~~·m. . . lerden biri, bana; Kyoto'ya kadar : - Bir rnad~l.yon. Bi.roenbir~ key!im ye.rime Qel.. yor ve onun hakkındaki imaları -
rınde cyuınu~a. a~a&r:mtın., ya- - Bazıla.:rı nı~ın ke~ıl•nem~?- refakat teklifiııde bulundu. Bu su. i - Niçin? di, n~'eli bir 'kahkaha ile ı;?i.ildüm. nızdan müteessir oluyorum. 
ihud ctka};kan dılnru. v~ahud •sal- - Seyahat ltitablarıle dolaş • retle benim; bi1W.1i rnuhnvcrern • : Falk.at sorarken birdenbire an- - Mad·:ılvonu alırsanız fena bir Canıntıtı sıkıldı~ım belli etme. 
çalı l"lMlGteık .alaborn, dnye yazıh o n:ı.a}c;tan hoşlandığımı, fakat .seya - den istifade ede<."e'kmiş. Görünürde :ıadmı.. sürprizle karmlasacaksınız. Biraz i. 1 
lu.p ?a, hiç biris~ v rumstek, :YUN, 1 iıatin eğlenceli tarafları, bu kitab- tek taksi yok. Bir arabacı; eşyamı, E - Ha! Ln muydu? geç ;kaldınız azizim. - Cok müstehzi miyim? Fazla: 
hatta ~alkaı:ı balıın, olmıyan ye - laı:n ~~ama ibazan rne:Y'Cian VE-r- çekçek araba.sına yükledi v~ yaya S - Evet... HavretlP. vUzüme baktı. merhamet.sizce mi hüküm veriy0-5 
me'k listelet·ıne varıınrıya kacar! mediğinı anlatımı. olarak ı!ara doITT'u Uerlemeğe baş- : - Kocamın ..• Maymunun res.. - Ne demek istivorsunuz? rum? : 

Daha soma; garb otellf'rini ta!k- Sonra; muıhıtehf bazı sualler lad'llk. Bii"'kuç metre ötede bir oto- :mL.. - Sevgili kocamın kıymetli res - Belki de ..• Maamafib, ne o-! 
lid eden bazı pabslnrda bu ayni sordu. Japonyad:ı ne kadar za _ mobil dur•ıyor. İçinde; .ııayet fütı. s - Evet. . mi tam i·ki ı>aattenbeori boynumda lursa olsun artık kocnmdan balı .! 
hu.zursu.zıu~u hissettim. O büyük man kalacakın.ı.şım? Oraya niçjn yaır bir zat oturuy<Jr. Gayet vor- : G€-nç adam, daha iyi Röm'ıek lSJıl1 duru)'·ır. kalbımin üstünde setımiyelim oJmaz mı? Birkac ~n! 
ote.Uerin 1okantasrnd:t ansan, bira- gidiyorm~-um? Orada dostlarım gun bir hali var. B:ışında melon :için bir adım .ıteriledim. riinlen·iyor. sonra uzun bir s~vahat<? çıkaf'a~ı z.! 
hanede şıara!ı ısmarlar veva babk. kinilemı.iş? Bir kredi mektubum şapkası, gri iplik ı::ıldivenli elle • : - Siz ıraliba Ömer Beyi sevmL Bunu söyH\rere-k, muzaffer hir o «iine kadar ~sız ve dtlc:ü"ce-: 
çıdan et alu ~ib: bir hisse kaı>dı... var mı imiş? Kaç paralıkmış? Evli rini bir ~msi venın sapına daya _ !yor.sunuz? insan 2'\l.I'Uri1e yakamın arasından siz btr .ı;!'enc kız ı?ib; neş'e =cindei 
yar. Bir de; Jaıxmlarır., ba bina - mi im.işim? Karım niçin ysn11nda m.ı.ş oturuyor. U'yuyor. Konsolos- ! - Ondan nefret ediyorum ince bfr zirıci r çıkardım, pırlanta t!'ifilliıp oynamak, ıJ?ez~ eğlenmek: 
lan bir nevi l9tihfa.fldr müsam..a ~? KOOIÜnist mi imişim? lult memuıı:r. oldui?unu 90M'adan : - Neden? Size bir şey mi Yaı>- ile eevrelenmiş minim!ni bir ma- istiyorum. CAmsı nr) !l 
~ eaetıi aılEak iııllll ettikleri.~ <lrduıdaki rıitıbenı neymif? Sivil &ğrendim. (Arkaa Yar) \. ........ - .... - .--w ____ ...... - .. ,, ... _. . .. .,._, ___ .... _._, _____ ......... } 
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Bilecikte bir hayırsever 

bir mekteb yaptırdı 
10 ikincikanun bilmecemizde kazananlar Danimarkalı ile karşılaşma 
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SON POSTA.· Ssvh 9 

aberle elgraf', TeleEoD Ve Tel • az 
Japonlar Felemenk 1 

Hindistanına yeni
den asker çıkardılar 

Japon ar 

Ribbentropun 
Balkan memleket

lerini ziyaret 
etmesi muhtemel 

( Almanlar Ukrayna J 

halkını işbirliğine 19 
dav at ediyorlar 

Luik 2 5(A.A.) - l(cal altın. za Çind9 zayıfladığı 
daki dıoeu top:aklarındn Alman ko SÖyJ nen Japonya 

B••\__ 25 (AA) R miıscıri ve devlet nazırt M. Rozcn. Alman tebıı·irı· "143 r~ıu-~felleri ~ı." Von R . .;::;ıen berg ve Uk:rayna komiseTi M. Koch, :J • henüz kUVVetUdir 

h tine glnm Japo~ aııın birde. bire 
oinnd cetlrd iine bıaııanl.u bu, uk bir 
ekseriyet t<Y,..hil ediy rl .. rdı. 1 al-..aL mu. 
barcbe başlıı.dılrnın sonra Japonlarm 
malüm ola.n "iiretlc Ptrafa ı; ldrr sl.ır 
:r.ıı>tık•nı a.orrJıler.'i,. umumi bir bal ret 
müş:ıhede f1l'ldi, 

trop'un y.aıkında Bi1kreşe t~ec:: ~ütün vu~akumyruı.'n~ ~azdeıtcsi odlmaık o Fakat muhareben;n 
wi da," l k l _1 •• UZCl'C UJ re rc:nT1ın e ncıre ilen t:ınk 8 top zapt 
g ne o anı. yayı ıı şaoyııuar u.. DeUtsc:he Uk.mnie Zei'hmg gazete.. ~ ' . de h •• b d d 
Zcrlındc tA.'m hır, kctuımıycıt muh

0
a • sİ:nıİn Jç:]c saylıtlna birer mektub ""Ôn. 8.ı'lUZ aşın a lr Şurası ~ıiı>he Kôtür.ııet bir lıaklkat. 

f .Jl~. -.J B -4-f 1 o t h .b ed·td·ı 1Jr ki Uı:al.do.:uüa hıırb hetıin: )E'Dl 
aza otmuımC"Olrıer. u mı.ıın eı. eT, denm~rırdir. Bu me'.Jotuhlaıda meım ve. ya a r h '' dazaqıı~ ıı.uu.cı('riııhı inlutarm. ı b l:ı.mıştır. ı :ıfl.:let'ln goılş!ıgirıl tak 

A'.lman fııı:rtc~) e na-zırtnı~ şımdıiik leltetin yeın!den kurulmas1 için Uk.. g ne ~' •ura~ Japonl& - dir edenler '"" ı•asm•, deııilt•ıı n:ımüte 
hır yere a.yrı'}rnası bahtıs mevzuu na;yna halfkı i.şbırl!ğın: davet edil. rw az ~::.ruJ.ı ı>ek ~ok işler llll'IDCk I nah':re~ ka:'J r ı:-enış ı1nltııl:ıra ıscrııllmt; 
olmadığı hakkında har ciye nazı,.. m-'~edİ.T. Kahiırc. 25 (A.A.} lrıgillz aum ,.c ..... rıı.rıı:.d.ı lduklarııu eoıııer "-"'-

1 ı :CAJl ;.cdir 1 • :Yuı.11Cl'Ce ve b nlc.rce nd;ı.ttm b:ı lnn ha ığı eözc~ tarafından dün verı • M. Rozenberg hitabında, bo!şe. Ortaşuk kuvvetleri umumi koıaı - mck • .la tarafı.an Cinde, AH~• 8 o linci uuvrıız eden modern vamblı bl; 

Japonlar Malezyada •c:n deımcç.ı haurla~~la !h1fa e- vilk nizamlarının ve yahudi hükıi. giihı taTafın.dnn Pazar giınü ne~e. olıırak k!lı)'duıunaıı muauaın Cıu 'u -,du,mana harsı uıon nıuddet mn•:ıfla 
dıy~. Rumt.-n a_alahryet!li mah • m-elt'İnİn aTllk geri oönmesıne kat'- dilen tıei>Hğ: : .. nı:!:;t!'a:. hnb~ı'.ll Jaııunlu, di.. kiyetıe muk.wrıneı c••steremfyel'"ıdn : 

Yeni bir yer zaptettiler f~L,. ~· Von R.ibbC'llltrop'un ~Ü- İyen ım&.i ohna.k üzere Ukreynanın Şiımd'i cn.1 ·ı1dtğln.ı göre 23 Son. ~ b ırm.ıııya J ve M.;ıe~)1lrun den de emin• lrtrr. Japon tn:ırru111 kar_ 
T - 1 . nün bı:rıı.nde Bn-1.'kan mcmlekedeTln.. i~M'OSİınİ elime aldığ?.nı biıldimıekte kfmundn cereyan eden muha1ebe uu aşaımıya ~a ı.t•Nr r. Bu • IŞ1Sµl4a, gaffl davrnnaıı Amufka ,,bl 

t-~ndra, 25 (A.A.), - kı Avus- de biır turıncye çıkma•ı ve Bük:reş.. v şöy!c demektedir: nin ıMr sa.flıas:nda en aşağı bt'§ <İÜ§ nwıla. da iıctıfa etmıyc~ek bulun .illa. ('Ok geni kıı;nJL\otı.•a sahih bulnn:uı 
Hu)a taburu Johore de ıbır muhs. le dumıası k.c·-'iyc:tinır imkiın ha ey . :..ı Ukr ...... 1-Lrı m~- tankı tn.hnıb edihn'.,;fr IUJ Te Polu;ıez.y-ı Jo:ım.lcıln.: Sf'l'JJll - bir memleketin bir ~ın .... ıl 1 f' ... , 1 !'ebe d f Y' • • en'l ııı:.nı.ro, ayna ....,prcı~ın • ··~· V" • ınlş la nd • • ıı.ll ~ .,. "'" , .. "" n. esnasın n yarım saet zar ın.. ır.iıcindle olmadığını l>c1iııtmektc<lir. · ı:,,_,,~ · · · ,_~de ~ Uk 24 Son'kfımmdıı Antebt'ın ce - . 0 n 3.':ı.rın 1~ ne tbbıls e. den reaksiy!ırm gi\ste .. mr ı mııhııkkıık., 

da 10 J~~on t kı t h 'b eder-1• nın zengı!n :.Kıerı.nı l'şıeıı-m çıın • · S dı)orlar Yenıj:'lur,yc 1:ıkarıld•kı haber 
b.. .. C4't- 'ln a rı: t:A l.er. Faft.a:t Rumen hi.i.kfımet mer • ~ıla:rdao emek ibiTliği bek\e • nub ve cenubu prkl'llnde ve onn.. · , tır. Faka.t ileride h!'Lll •1 nr. inlı~f1, 
BUıyuk muvaffakıyet kazanmı~tır. kd.. ç.ıika.rla"\ rı":'1y~ h.\iifı~ do. :ekted.h. Bunn mu.kıı:biıl yeni idore u".nun ~bu şark.i.,in?c pek. gen"1 ~len ~a~~n :ıt~l.ırmın hrdtfl ise, ne siret dsteril'~ ıro fen.in. 1•rılu ~nT. 

undan oonra Japonlar tarnbndan ğu Avırupas1ndakı dlplomatık ve c&i korkunç ve yıkıcı devİT yerine htT ara:zı sa!ıası.nda muhtm bu mu. Yük gı ~ omın.)mu ~VU$trul>a yct Rusya hahk•rıd:ı oldutu ı:ifıi 3a. 
~Vr.l<m .. A:vu~ralyalılar kahra: Mkcri faalİ'yetlerın merkeziı kat' • kurucu ıbiT devlT kurma'k için eHn. harc1Je ceıeya.n eım.iştir Burııda öğ olduğunda. şu.,.he yoktur. NI ekim lJU 1 pmıyanın ımlıinlan ve kuvve:ti hnk 
•uanca dovu ·muc:lc-r ve """'berı ı__ı ~ • d k tehlıke)e 11° dokunurcasınr. yakın k na d tıUt'i d. 

111 
ı..· 

,, ~ >< ... ~·· eyycn. d'.oğfilcHr. den dleni yapacııkıtıT. s.c:aen e'VVcı topçu ve pı:ya e uv. ıft~ t ,.. t - ı s a .1 unyo.nm a anmış 0 •1 arıma('fa muvaffak olınuslardır. g ve!!ler.hniz düsmanııı bir urnk gıu • ._,..n A~m r:ı...,anın rerok n.rlli7 .. re. dutunu kahul P-tmck bir balrlka.t ~ 
Felemenk Hlndistanrnda J d • pu:na taoırruz ederek Q..ığıtmiışlar. rek Amf'rlk:ulnn yaptı!• lstfmdad, lı. blr ha~maslık olur • 

.. ~~taVVla, 25 (~.A.) - ~aza.r Harl<nfun c1 .. nubun- e·ır apnn anız dır. zakdoğu •ıazlycti!l\n Anglo.S~kton dev. * 
gu:nu neşredilen F clemen.k Hındıs ıu n Alman tebliği Jetleri i91n anett.iti cJddl~et ve ~ .. 

~~ı t 'blijpnde şöyle <knilmekte.. da muharebeler kafilesine taarruz Berlm, 2~ (AA.) - Resmi teb. keU bclatnııo r;os~:7or Ja::;:,~ı:ı:ı:i:mı~:U)i~~ı~ab~ 
Ja.'POll kıt'aları Kendmi ve Ba.. liğ: Hususi tebıi~le de b;}lıırildıği J:ı.pon)1ı fü Cln anısında malfım ha.kkuk ettirıulye S4l~tıtı bir sırada. 

'da karaya çıkmışla·rdır. oluyor (BaftaraCı 1 inci ııurfada) gibi, .Afrj°!{a Ş'JDahnde Alman - şartlar altmda hartı çıkıı> ~cnls (;in karşı tarafın hr.nıiz bıı:urbk deHesJnde 
İ\Walarımız ~~uvvetli bir mukave. vam edilmektedir. ltaly.an tec;killerinin taarruzu_ ta_m sa.Jıilleri Japonlar tarafından ı~gal e. buhındnI:unu ıönudk, ~ halı1..ında 
fl')f"t ~c>rmr>kt<.'dirler. Şin1 dili.k . &tavia, 2:> (A.A .. ) - Son 48 b'r .muvafak15Eıt _obnuştur. Buyu~ dDdikten ~e naua.v)eJı bir hat imnndc bır hükın. "rarm~u uı d:ı.ha bir lıa.yU 
başka malUnıat alınamanuştır. Ge _(Battarafı 1 ıncl sayfada) saat zarfında cenub iıstikametınde İllU{lliz wkuyvetlen ~ı::edab~anm şı. tevakkuf dumiulı.tan soııra buıuu diın.. zaman bekl"tntk lazım celdlt;inln 'haş. 
Çen haftanın son günlerinde diiş.. oopbesbıde Sovyet hava lkuvvet.. M boğazın• ~eçmeğe teşeb.. mal d~Sl•nda ma~lu? cdllmı~ ve 1ıı. bu tevıı\tkuru OJnlllerln Japonl.nraı lıca bürhanıdır. Fakat ırki )a ı.ılı&ın 
?nan ib:lhassa dıış eyaletlerin muh.. !eri 110 tayyare kaybetm!ş~crdir .. b:': büyuk bır dü~n de- ağır !kayıplara uf!ra:\arak Eımal knrşı gö krdilı:L!ri muk:ıvemete atreı. tenılıı e)lcd.il:i miıbım terevnııı.11 da 
l lıf rnahalıerı üzerinde hava fa Alman hava ikuvvcıtlermın aynı niz lkafil.:?si, müttefık hava ve de. doğu U:tikarnf .e1tmı• .ksurt· üdlmüs~eroir. mlşU. Zevahir, bn telakkiyi tamamen kullanarak haro!>f'l edıın Japoııbnn 
~ \"{v{fnde bulunmustur. Dün sa.. miııddetteıkı kayıpları 16 tayyare. niz kuvv.tkı in.tı ,;i.>v.amlı hücum.. Elimıze a7. n mı nr a es r ~eç haklı gostemıekte idi. l\lükbnssısJann son zamanda Anı:lo.Sakson için )ıırat. 
b h ezcüımle Ambon ile civm-ı di.ış dir. }arma maruz kalmıştır. ~1ir. D('ŞZ'Ctf.ikleri brlıg rr.knmlar, Japonların mak istedikleri en bliyük tehlike Cine 
inan taıvyareleri tarafmdan bnrn.. Donetz cephesinde • Hollanda hıı\•a kuvetleri 23. Son Düşmarnn 143 hücum .arab~sı lkııs.'\den ndes darlı~na ta!ulmak ti. karşı yapt.ıklan anbışm:ı. teı.ııner'dir. 
lıardı.nıa:n ediJmi~ ise de az neti. Bcrlin, 2~ _ (A.-:1->. v- A~crı ~y kfuıoo ö.ğ'leden sonra bu kafıleye ve 80 topu zapt veva tahrfu edıl. sere oldukb.rııu b:ı.ber verlTordu. As. Bu tekliflerin Cfnli'.lul'.e kabul etlllece.. 
r ruımnıstır. na1tlardan ogre.nıld.ırıne Rore,

1 
hır. taaruza b.ı51ıamıştır. 8 Japon sıemi. mi..~ir. Jıım'lik 1$fnde ibtlsa&;ı olanlar 15e. uca tlnl nmı. ,.Uçltir. Fakat muhaH 

Felemenk H"ndistanı takım a.. -kaç gundeıı.ben . A~an kıt alan sine 12 tam rsabet obnuştur. 24 halyan tebliği buca.ğı ıeJrulyım Çin tık}lll'rine datılan mümkün ısa,>ara.k bir an için bunun 
dalarının şarkında .bazı mahnllere, Donet.z ceııhcsmın bır kesımmde Sorikanunda taarn.ız Fel€mcnk ve Roana. 25 (A.A.) _ İtalyan teb la.pon alaylarının, kontrolü hnlıbsı:r:. kabil ola.blleCf'ti dıişüniilürse.. o zaman 
Soı-onıg, Namlea, Manokvaıvari've bolşev~. ku~etıo:i tara!111d.an y~ Amerika hav:ı. kuvvet1erile Ame. li.ğıi, dün A~edaby~ do~usunda ve blr alemde m.-ı.lıd~i'l b·rı,nç bene~ hal ve Uz:akdo~ mest".esi Jır.ı'kık:\ten bir çık. 
bombalar ve mitralyözlerle taar. pıl~ thUıcum!ar . uzcnne şidddlı rika deni-ı biılikl~ri tarafından Ub do:;usun.da 6iddetli muhare. TUirefinde luıll\ı...,nda ı ;rar edıyorlar. maza tamlıJ olur. ncrelte&ı versin kl 
tuı edF.JımiŞtir. munarebeler venyorlar. Bolşevık. tekrarlanmıştır. . . .. ~er yaP'ıldı~ını bildirmektedir. fü. Bu tefsir ve hükümlerden i!olayı ., mmı Cin. böy1e bir soldan ~eri ~apmnk 

Muhasara edilen Jııponlar lcr 20 ilıa 22 S;:>ıık_fulw:a k~dar a.. Hava hareketi esnasında ıkı bu Mihver motörlü ve zırlılı birlik clır ki t.ngllteı-c ve Amerik.'l lle h~ vn.&l.yeUnden uzaıt bulunQlnr - ** 
Tohoung _ K:ng. 25 (A.A.) :-- n'2aSız olarak 3 gun, surm~ olan vülk Japon oeniz tasıtı b:ıtınlmış leri düşınanm zırhll tE'şkillerıni ( 

lionan d~u,,~r:da bulunan Çın bu m~arebele;e mutenı.adıyen ye tır. Bundan başka bir Japon _rnuh.. inmişler ve tahrib et:ırt.şlerdir. Romanyada gayri ah~Aki Yeni stanbul, Danizli, 
kıt'aları şımal ve cenub kapıları nı 'k:rt al.ar so ..... tukları halde b.r ..;.h·ne de bomba ısa bet elmıştir. çcvDü . 

1 
a m 80 1 

k • ·· k b a· ·-.t~.,,.,..... ıd a ~~1 •• 
111 n,gşam sayı an "'anaı h t u 14 k·ş· Tokad e çel meb' ısları endı taraflarınclan :muıra a e c ı. m.uv~~et e e e ~m....,er. Uçan kaleler ~~· .1 bı' ~~ıa,., A .......... ':"rı-- ...... _ .. ...,.. u- ava S ren I 1 . l 

len Haiyanıı;ı'ı muhasarayu devam dır. SovycUer 23 Sonkanun<ln sı. ~'P ı e l"COA .. un:- dJU:I 28.ou.a..ıu - 1 d "tt"f ki ·ıd·ı 
.,,t......,,_ıı...~~· ç -ı..~ ·· •· h. fır ·-ı.:t ı;~ .ı b" ır... ·t &..!• Bu har~kctl~·:: esnasında uçan latlndıın olan ve ıclerm c: ton.. tefkif edildi ÜR 1 1 a a SBÇI 1 er '""'~L-uır. ar aııı.ıxı J?Unu şe r. u..ı: ı ~;, .uerece ır so,.u.n. a uu- .. . hrk nkl _da b hman 145 hücum 
de mahsur ka'an düşman kuvvetle yi.i!k piyade ve topçu kuvvetleri, kaleI_:roen :murckkcl> '!>i~ t~kil ~a'\ali ~lm·ordu BükTaı. 25 (A.A..) - D.N.B: (&,tarafı t inci s4')f&da) 
:i, Ansvaı hududu-nd:ın ~ek'D Jo.. çok millrtarda t~ ve tayyare kul. 12 duşınan av tnyynresının hu~ ~Alınan . ferin Sa 

1
' e'hemm:L. Rumen oa-chısu yurd için çarpı- dar reyfter.inl ~tımşlardır. Bundan 

Pon t.aı'kvi~lerin..! ulaşrnnk icin bir lanar.alk hücumlarını den-iştirmış. muna ukrnı:ıı ~r .. Amcrıka ta.J?:~ etı•dir esır yas ~ ve biç bh fcdnld1rhkı.n. kaçın - sonra reylerin tnsnifme 9;cçilıniş 
ç~ hareke.ti yaprna~a teşebbüs !ar. Alınan askerleri. bu şiddetli releri kendılerı hıçbı.r wz:ar~ ~· Y 1 

• ma.:Zkcn gayriahlllk.i bh haya..t aü. ve netice Aruıkaray; bildirilmis-
etıın.1$se de her Jkı Ja"PllD cenahı ~~~~ mulın~beler"nin d?ı'dün ra:rıad~ 5 1 apon tayyaresı ~- V l [ reın 14 tdtiınin tevkif ve gözait.ı e. tir. Müntciubler, seçim esnasında 
da riıc' ıııte :n.t>Cbtır olmuştur. C'U gwnund~ de aayanm_ı.şlardır. Du I muŞleroır. .1 apag"" ı ara e d~ mareşal Aııatoneakooun salonda hazırlanan büfede izaz o. 

Tahmlnler . bolşev.ilk hu.cumu ~a du~ann ç~.k emir v~ olduğu rcsmr ibir te:b. lunımuŞLardır. 
Tokyo, 25 (A.A.) - lmp.ııa • ağır imyıbla.r verdıren Alınan mu.. St ... lı'nin ı·ngiliz k k rılğtıc brkli:riimi,>Jr. tkinci - te.1ı"bl . n . •t+' 

toıl"'.uk umumi h."!'argahının tcbti da!.nasının :ıteşi kars sında akım j l Onma QrQTl fakl zeyil~. ~ /nnV.ekCJ?~t \~ 
ğ&ıı:le key.dcdild ,itı.nc göre rele - kal!m:ı$ır~ f. · ·· 1 · Panamerikan konfaransı kik ~eyetier:~i i's:%~ı Ha~ı 1üı.. 
nıenk Hiınd~nınd Tanknnj ada. M__._· So2v;et(At.Aebl)lğl se irine SQZ erı Ankara. 25 (A.A) - Jktısad k ~ vermişlerdir. 
"·nıın · frni tıımamlıyan npoo ~ova. .) · - Sovyet Vddllei:i.ndcn tebliğ ohmmuttur: yarın apanıyor 
k~eri pet.rol ~yuları 1e lbero- ~a'lı te~W: (&,tarafı 1 .inci say(ada) 1 -:- Mıni .tonınma kanunu bü.. mil$ tararı 1 tacı aanadal Yeni mcb'uslar 
hcır 9 tıop 69 makineli ıtüfe'k. 15 24/25 Sac.kanun gecesi kuv\•et.. :yaka1 ~m11şlerdır. Murmnns'k. kümlcrme müsteniden 2 Biııfoci • mdi-k münasebetlerini kesmiltir. A:nkara. 25 (A.A.) - Açık olan 
z.ımi~ ~bi'I. muanam miktarda leriırniz, düşmana .karşı f.aalıyetle Şımal Buz deniZ'lndeki Rus fılOSlJ>. lctr.iın 1941 tarihinde Edıinıe, Kırk.. ~ 25 (A.A.) - Uru. İstan'bı.ııl meb'usluna Maliye Vek.a 
ham m6Ueımesl ele geçirmisler ve hareketlerıne dP.~am etrnıslerd r. na ımcn.wh balmyeliler tarafından lııırcü. Tekirdağ: btanbu!, !l.ı:rraa; guey hi.ikirm.eti Mihvo1e müna6e • leti tetlkik heyeti reisi !snlan Hak. 
800 den fıı:t~ C3ir ehni,Iardır. Sovyet ~Lrı hareketi . ituntaTLlmıştır. Bıım.kesiır; Ça:nak.\ale; İzmh; Mani.. bdller.in lkcıailmcsinc dair hazırla .. kı Ulkümen. denizlı meb'usluj!una 

Japon bombardıman tnyyarı:leTİ Moskova, 2
=> {AA.) -;- Dun ak. 1940 senesi.ndP. $talinin kendisi ısa., Ayd'lrn,, Afyon. Ealdşdıız. Kü.. rın:n ~enin İrnzas!nl be3dCT. Başvelkiileıt müstesan muavini 

biır ikaç kere S'.Jmatrayı bombardı. şaan Sovıyet kuvvetk-rı, Alm~ ile yapt.ıkı ilk mül.fıkat esnasında t.ah:Ya. Konya. Niğde, Kayseri. Sı. keın baa;ı Jhti.ynt ted.biTlcri ıalnıak • Haydar Günver. Tokad :ıneb'uslu.. 
ma.!11 ederek 17 Sonkanunda yC'J'dc hatlmı a:rası~d.a .vardık_ları 12.0 kı.. söylediği manidar sözleri :ha.la ha- vaa. Yozgad, Tokad, )çel, Trabzon; tn:dJır. Bu anıda Mihver tebaasını Jnına Ticaret Vekaleti Müşteşarı 
13 cfr n t:ayyaıe'İ taht>ib e-tm' t- lometıre genış!ığındP. ~ır ~en tırl.a .... ~ğ'ını belirlen Sir Staf!ord IVan v.lılayclllerile Polatlı kaz.aBJn • DCZaTCl ma almakta ve cn<lüsui Halid Nazmi Kesmiır ve 1,.,,1 
ı_ _ _ı: ba.şlıvru b tıvn dogru taarrU'Za Cri - ,_ d ·-~.,.+ı'r· _ı_ı-1• w la ıı..ük· r.......--... el k . . - " '= 
~. bulunu rlardı So et ile1 ps fP:frt: evam e~· ... ..-~ . . \Ulll. ye.p~ı ra ıı ....... ~c o • mc!rke:deri znbı;taeını takvııre et - mdb'usl~na da Bursa VaLs; Re. 

Japon!arın umumi taarnı~u ~'--ti Al yo d. vy JI Staline Alman tehlıkesınden j nulm~ mcktodi'r ffk Karal:ta.n 2S/lı'942 tan'hı·nde 
T A ) a.1 1 rı u:wı.ı~~ , ın::ın or: usunun c a ı..~ı..--.....,:..+:...... ada Almanlar 2 B d fa · . A ) 

okyo, 2 5 (A. · --: ıt a ezy:ı yat hattı~ olanfC'\ı4knlade Phemmi-ı Uö.,lı;:,ıı,; .... ...._. ....... .., 
0 esn · ·· - u e yukarıdıa aıclı ge-. Rio de Jımeıro, 25 (A. · - yapılan intihabattn Parti namzedi 

c~'nıc.kın bild~ııldığıne gore, . . . Ok tı d · Sôvyotlerle dostane addedilen mu çen kanun hükümlerine müsteniden D N B . . . . 
~ - Pehat'ın 18 kilometre şima- v~ ~~aaudu ~ ~k~~~r. nasebetlerde bulunuyorlardL St~. 26 lkinc.ı BD\m 1942 Pazartes~ gü.. . P~ikan lkonl~run b- olara!k ıu±fakla s~1lın.i.şlcrdir. 
lilrlde kıyı yevre~inae Peırutulım(>'ın ruuyo~~~ cep~;inde müva~ 1 li!1 ~1~e hakim olma~kça ~ıç Dindeın iti!batten diğer bütün vıla. pa.n:ş ce'3.sesi 27 Soııkfmu.nda top- -
zaptı He jcı.ponlu.T cloğu Malezyada ola.'"t'k ~den b lıt."3 muvasaia yo.. bır arJIPetın .~vrup.aBya h uret1Y' ~ a.. ydt:lerd~ yapağılına da biıkumot .. l-uıa-oek'tlT. 
umumi ıbiT taarruza ~mı~lar ve Iu ol ""'' Kadar Dno NevC'l Ors. a~ıyıaıcağınll 1 soyı~ ........ u k. ,_ e ve-e çcs cll ouimu;;tur. S"ıyasi encümen ım ile bir çolk Çocuk Dispanseri ve 
' ' d k --~ 1 

' lllZ 'JO arının ~t:rıx..~~ :':J.ıu351 ·~ ' • ÜTI- ı ı "iri budı:.etlcrıne e' am etme te ha Vitd:>Sk ve Koroston ~ibı ki. A ed'l . ani 3 - Evvelce cı! koaım.nya tabi projdl:Ti .k.nhut ve 'ta~ro C'tmıştır. K ~rllı\NRS 1ı1EN1'°AAl'iNE 
1:ı .. ı.. __ ~ --ta.Td • kte . B rı.vru:psnın za"Dt ı mes ne m " -- '-- d h f ali Ü ~ıımu:ş ır. lit şehirlerden de j?eçme rır. u oıunmoo• içın Stalinin lngiltereye tutu:

1 n ve yukarıda c.dı geçen rna.. vun:w.'I'Iın arnsın a. norıe.ne 8 k 
1 

- M S A M E R E 
Mnlczyada yol sayesmde, be: arzu ettigi za.. ~~oi.l?'ini anla-dım hallerde bulu.n.m yapağı aahiblcrL ye:'Ierle müat.d-:le ~~una. e n - Beyottunda 

!~o. 25 (A.A.) - Mal-:~:1' ma.n M. Bitler tümenlerini Len!n... K t•- · ne bcy;ınnamelerıni vermeleri İçlin liyetll~r meselesııne, !\uphe1l yaban.. FBAN ·ız tJyatrosu binasında 
de:gu lkıyıstndn . 'bul!ıwttın M~ Thll1 gradkı ()krayna anısında bir cep. ...a ~.an 1 O gün':iik biT müd<let bırakılm ştı. cılar btıll&!ında J>O ., knyıdların~: Yarınki Salı ak amı 
J~on. ~vvotlt'rı tarafınchm 1.şga!t heden diğt?ril1{) taş'.vabiliyordu. I M ·ovanın mudafaa.sı.na. ve 0

- Buınla'tıdnn herha.nci btt 8 e-beblc mukıahil ca:sus1ukları, karoılı~lı mu 

1 
Cocuk ~ı!:ı•:-J, daru.lıı~ l\Jı.kl 

edil!rni;tttor. Sl'VU"\Tet !!ruv-.retleri 100 kilometre nu talkıih eden Almuı J"lc etine tel. .A .l ı· • L ....._ - -~ _JL_,.,_r.e umum\ esae te~kH eden C +... _ _ .lm ö " 
~ • .J • _ _ .:ıı... d --~· .. } d · "'~~aıcr n veımenı -curu • ~ . J az. 1.QrWl zgur ve "k b"I llk :ileri yürüyüşleri sıra&ında al. ma.n e en lliClıT fOY e evıım dm!~ nanlıaın, beyan.namelerini venuele.. iyi lkom...q,ı}.& prensıpine ve .. apon Alq BuceldNi. 

Amerı an otoma 1 d'J!k!ları dokuz şehirden biri olan,t'iT: ri ıiçin; bu müddet 26 İkincik5mm teıoııwü.ziinü takhıh ve m:ılıkum c • Scblr Tlrn~osu sıın·ntiıarları. 
fahr"ıkalart b8~ aiti A4f KnıoJ;m şe!h.rlni • ~ptetmc'kle, hu Stıilin Moakova önünde tutun • 1942 -teJrıihindcn ihiaue.n 15 gün Jeın teBcli'fe aid projeler bulunmak-ı" ~ 

T -ı mühım hedefterının yalnız 80 kilo dulk:ça lbüıiün kuvvetini ha:rbe sok- dilı uzaıtaınt\ill ta.dır. 
Sonra .,ilah yapacak metre anesa.fesine kadar gelmiş bu rnnğn kar.ar v-crmiştfr. iO bi.n .ü - 4a Bu ın:· la. k e1 ~;;.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİiliiİİİİİİİİİmiiiİİİ-İİİİİİİİİİ~ 

Am · lunuvıorl~. var.i4" bh kıuvvet toplamıt v-c AL l ...... ___ ~.ar :;.e:re .~vvtl ee ..ıııı 
Vaşington 26 (AR.) - l en-isi ro.-:. -'~-alınan ~ mND' mı b.i~ bit hale ge1m ini ed "";'uun.,-.. ı ıtutu ~ vı 1~~e er. 

SÜMER ka harlb malzemesi jstfhsa i ıre ~u U4ol!l~ ~enın gc~!~iği ~İT. Bu tohlikcll-i en 6 ilk. e ıqeynnnmne vennemıt oı.aın. ve 
Not:sen verdiği bir beyanatta oto. takıriben 12 bin kiloımetı-e mura.b.. k.m)mıd:a gelmi,Ur. 0 tarihte At _ gc:ırek y~tdeın el ko~aya ti.hı tu. 
mobıl sanayii fabrikalarının harb baıd.ır. .r_: • • ~ • ..:;.... _ rnım1a.-r tılı"'lcumc!: meıicczintn kapı. tu'lan vili.yet1er <iahil'1Kle bulunn.n 
tna1zcm.elcri yapmalar.. için 5-6 ay. Bir ~t te.l.lill"ClSI .. ...,u;u iOY- brt.ooa lbulunmalctn itdiler. Kat'i biıUmuın hakiki ve hükmi f3hıs -
lılk lb'1..r .~dete ilıtiyaç old$nU le ~~:bu lardan sonra M en gdl:ını}şt:L. Stalin 1-dzım geleın c. lar cHcriınde mevcud yapa.Gıları 26 
bildi~şıtir. cıBo:i!tün ~ı:ıs Alınan ku~etl~ miıfcıri vcırdL Hesabı doğru çıktı. tkinc~un t 942 Pe:r.aortesi günün. 
Adana1a patates fiat'arı arttı Hitla- ~ G~l hnreketlerir•in Sir Cr':pp JUnlan ilave etmi ... tir: den iıf" aren 15 gÜn içbde bır be. 

Ad (Huwa ) - Adanada rinin gen ~ • ·~~vam ettiğini na.. R~ ord~.ı.:n mev~:udu bugün yannamc E.c en ya.kın Zi:aa~ Ba~-
~ ;t]ıarl birdenbire . plan mucr'bın~e. 9 ımİıty.on 'k.ışıdı:r. Rue.lar her şey • lmsı ~u'bc ve ajansına bı1dırmcge 

:ı~ ı8; 1 O .. 12,5 ~l • stl iddia edebıl~er.> - dlen oevvdl Atmı:.nları mümkün ol. m.echu;r oııuhnuşlard::r. Zirnnt Bnn. 
tı:lneık 06\1 pııta.tes. 17,s _ ~~ • bur ~~ lk:adar uz.ali'a a-t;mıı.k istemek. kası şube ve aj rusı bulunmıyan ka-

tG obn Bu fiat ytı1cacJiş.i Sovyetlerın meş ~ide.r. Alrruınb:ı.n ilkib.abarda ye. zı:!bııchı. ıbeyıannwııelcr J..oyma'Lam. 
bu~~~vll~cbs!Z ve: Ycraiz tayyare yapJCISI n~cn 'tana:ruz:ı. gcçeceldcriın: zanne. 'lnra Ve'Tilkıcclctir. 

llt ıçın d ada bıı,;ok ı;:ı d:;yorlar. Fntkat Ruslar gelecek son. --o..-..---
gö~J.>r. A ?.n fiat tdliıt e.: işbaşında öldü ~r ~ kıv. n.az}.!crr. son darbe. Bu sabahki yangın 
da madd~ beouz yağ, peynir ~ ) M~Ul" y.i ~İ'r.eıcckleTını uml:d etmekte • 
d~'!miş değ 'khr. ~ebz~jıt edHınoai ~e a, 25 (A.A. ~ Potlia .. cfjdeır. Rus!.n.r Valemıin ~pilldcki Bu sabah Şehzadeb~d": Leta.. 
gıbt maxldalere fıat t --~ - 1...1 .. göze • ltov htı- Yll(plcIS! VHı.dim.i;r. • d lng:illliı wnldarından fevkalade mcm fot aparıtıımanı karşısında bu SiCl 
hdk tııırnfındaın eabtı:aız-ı~- it~~ kazası netıcesln e ~ düJdlmm yanmıştır. 
tilmdrtedia-. Cilnui~. ıı • 

Yarın akşam Sinemasında 
Feci Ölu.müne B11tün dUny:ı.nın esef 
eWtl bü:rUk evbuli ve lillrı$1D l ı dı:ı; 

CA 
L 

Ölüınlinden bcs ny evvel bitirdiği 'c 
tdmılJ rıtml ·nn'n en a;iız l! olup lıu 

Uin dehayı ı.a.n·atkiira.ne ini gu ta~ 
mc!'e :uuv;ırtaJ 

A 
har besi 

FUmhıclc tekrar J~:V~U'. 

'-Yarın alqam için yerlerinizi evvelden aldınnız. ---



' 

yürilyüş va 
koşul ar yaplldı 

n ara 
radyosundan 
ne istiyoruz? 

CBaıtar~ı 1 inci .. yfada) (Ba,tanlt 1 inci .. yfada) 
yar.ışı da 3500 metre idi okfaoı'a.k havalar da raıtJemazda ook. 

17 atletin ıştirak ettiği ikinci oa 1er .ısın .• 
kategori yaırşı, 10,30 da başladı. e Kumlı11pı Çilte Gelinler 

. " "Seni sevıyorum 

!K<lŞU sahasının lüzumundan 31 ""'-ati C ~ S • 
fazla ikada örtiılü olması dolayı- .. n• .. ..,. • evau emerCM 
sile müsabaka büyüık bir zorluk 0 •lu : 
içinde ~n bir mücadele ile so- cı- Her rarntta karkial• •U•tert. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizm 
na erdi. M .. ,raı.,....4& 1a .--.. ..,... J"osta• 

Alman dereceler: -. •• •Waim anketbai •e memn8' 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN A~RILARINIZI DERHAL KESER. 

1 - Kı.sanakis (Kurtuluş) 15. 7f'tle ı.&1'$11Uıiı•ı 1i1lemek ~ha 
af;, Yaea•a!ıau •~ rabıt, imll•lal',. 

icabında gönJe 3 lıafe alınabilir. Her yerde Pulla lıataları ,.,.arla i•fl!virtiz. 

2 - Koça (Kuı:ıtu1Uı$) 15.42. ı.ı. Ye llldrleriue dabaüiiıa Meu llu• .. 
3 - ZlYa (OrtalOOy) 15.46. 'fMH "lr netir YasaU.s• •h&u.thr. Ba 
Kuntı.ıl~ takımı puvan itibari. Wumıtıın rat1.reı.n ~ eclf'n f'ller Şayed •'- de '* eullt llseAlt 

le ibirinci, Ortakay takımı ikinci •r--. ipin u.ranılt Ye tlUs bulun • reçet.ealtlt kullanıraanıa, N2 de bu 
(TlTATROL&B) 

olırnuştıur. naak tnee••ri.reu ..... ı.rJ.r. llC.trat.a nall oJablllrslniz. Çünk.U 
Birinci kategori mU.Sab&kası ıau Ul9'arla Ani.ara raıly09P•" nee.. itil ~ete en sert ve çirkin bir cU

Rıza Maksudun • .şti.rMk etmemesi rlya&c araaın•a •illi "'rlill h•vetlen ~ '1 kadife gibi yumutatıp beyazla-

IST ANBVL BELEDlYESt 

dolayısile beklendi/ti kadar heye. •lrecek .-rıutar lırklffiı:. Blll.assa 'tsll. tır, saf ve taze cazibe lle •üsler. 
ı Toltalon kreminde mevcut ltty- 1 

ŞEHiR 11YA.TROSU 
l.tiklil caddesi 

komedi k.ımında 
Bu akşam saat 20,30 da 

iŞÇi KIZ 

can ı ohm.adı. Ya~ yolunda tama raı..at anlarmuzda lüsu•n1MO ~rP. kon. meıu oevherler siyah noktalan 
men yalnız 'kalan Eşref bidayet. .... &inat takv'•l siltt pmaTalllda: eritJr, acık mesamelert sıklaşC.ınr, 
tıe kaz.andığı bü,'ii!lr; handikapı, ya eell unn yer l~;ı. l .-delı ı.ca.nsın ele.' ve cllcie bir ıül yaprağı yumUtak-
rışın son hattına kadar muhafaza ttştlrllınest li'lım4ır.-. lığı verir ve pyanı perlstı. bir ten 
ederek 25.23 dak"kada bir ;nci Tak e K J k'' y lJ .... m• • temin eder. Tolıtalon kremi her J ;. 
f'Or' 26 28.8 dak'k::ı da ilönd, Hüse- " ı oy e t!lflr .. nı yerde satılır. ı Barbbı lleşh1D' Adamlara - 1 
yiın de 27,03 da~·karla üçi nc·ü oL Muazzez lbrahim: 
muŞlur. Bu yarısa on beş atlet iş.. c- Anlı:etinaı. çok yerinde ve n.den PilASI.Z: - Bu game~tn her o. N E V İ L L E 
tiralk e!JQlişti. Atlet adedi daha faz entereaaıı, raoyocbıı lsıetıitlmb: çok lııuyuıcu Baya.m, <h:rununda <~az ve CHAMBERLAİN 
la o]t;avdı, her !ki tkoşunwı zev.ki teY var, fakıtl ı.u aada batırlaclıklaram ıpesnbe) l'f!Dklcr~ T O & A ı. O N 
doyıulmıyacak ıkada.r fazla o1urdu. şunlardır: Plldrwıımm ntımw.ıe-'ermi havi llJks bir 

Ömer Besim 1 - Neellt A,ıkan tdareatnıJıekl kon • staflhlc llu'A.ısu~1u &lıb't1r. Amba.AJ ve 
H .. evinln tertlb ettlil yiirüyüf ıterhre mtbnkün mer'ebe daha aı 7er ıeYlc ma&ratı olş,ralt 2() kuruşluk bır 

BW'nt.i ve Siyasi Hayatı 

Fiyatı 25 lıuruf 
Ru1»tn Meşhur Adamları - n müsabakası verllmNi; ~ 8'Jlllbdati adl"P.9e Bllndıerln:S. 

Eminönü Halkevi spor şubesi i 3 - Türk musikisini btraı da piyasa TOK.ALON sen ta 4. O. PN.la ku.. 

tarafmdan nazırianan kızlar ara~ 
1
.-rkdanndan kurtarıp, bize esldJI ıe. ı.·--·8•2•z•ı.11t•a•obllç•L••••••- ADOLF BiTLER 

sındroti yüıriiyüş mi.i5abakası dün I rennüm ıeden, scl·dlren alır prlıılar Busınt ve Umumi JlaJatl 
Mec'diyeköyüncie y:.ıpıldı. Uç lbu.. dlnle11mNI; .................................................. .. 
çulk ki1ometreden i'baret olan bu 3 - İllktfltrin dah, eanh -.e ıtrade Son Posta Matbualz Fiyatı 30 lıuruf 
müsabaka...ya Halkevinden 51 kız 1 '~"" olm.Mı: HİLMi KITABEVIJ 
sporcu iştirak etti. Yolun tama.. 4 - Slir saaHnln yenı.en ihyası, an. NeeriJ..& .MUirtl: cıw Babaa -; 
men karla örtü lü olmasına ra~- e&k yarant buıf,,ya detll, eclf'blyat L &Aetal: A. arem tJSAXLtotı. ~ _.. 
men müsabaka bü)'Uk b ir alaka ı-w.ıdn hakiki fihntlf'rine •e tnşd• ----------------------------
uyandııra<:ak kallar zevkli cereyan kUYVP.tl e5'-manlara bu (lllrlerin okut••- aeı_ edı·yeler Tekaüt 
etımi:stiır. Neticede; 21.5.8 dakika.. mıun. 
da Hale birine!, Güzin ikinci, Ner s - Bir UirkH öll-ı'f'nlyoru7. saatinin 

mm Üı<;'i.İln<:Ü olr.l'U$tur. lamamlle llpsı, Vmld Hf'rim ki ·-·- Sandıiı ndan: 
E.ılalm te,vlk müsabakaları n kafi "ulaeakıs•nızd•r.• 1 

F..ltır:im aj•nl:iının t.ert,ih eottiii • ... 1 1. M .h L lı Belediyeden maaş alan Sıhhat ve "timai 
._,:n_ ,, __ iL k l 1 d" 0 ~ • lı•- L• e ı e•t pasa •oRa y 
.._.ı& mu..ua .-. 11r un a".lc -. • 
lcb>üncle yaıpıhıı v., nihayet- but. 48 nıtm«ralı apartımanJa Na- twluavenet Vekaletine mensup mütekait, 
IDQflUır. Jir Ôzl'!r: 

Al:'rml ne41İeeler tunlardır: ·- ... ,,o mhtevaaı ••r .. oeatmın dul ve yetimlerin nazarı dikkati ne 
TecRibefiler: Flöre bayanl&ı': lıılridk sbneWlr .... YINl'lV& il~ ~upbe 
1 - lfıııbıılt. 2 - Samiye. 3 - 1•k ki, dlnlf'yicıı1~rinl temin ve tatmin 

l .eyta. etmek ltbı bulik fetlaki.rldd.ır yap • 
flöre edtdakr: 1 - Rıza, 2 - IDUtadar4 Fakat bilttin bunJar, yeni 

s.liLalttin. 3 - Suba. ı-1 temenni te dileklerin ,apllmaama 
~,.. 1 - Meri+., 2 - NrjMI: ini8' ~ etmez sanırım. 

3 - H.IOk. 1:-.et --lalan diaWlthnls plNmea 

KJt·c; · 1 - RıH. 2 - Oı.ma.n. laav1'1ar ctd•en hna aa -"" se\mek-
J _ N"4ııd. Wtr. BllDlann ~l'! 111lld hblerimtsl 

Teonı.c.tzfer araaında: eQ&yacall hıvalar oahnll& elbette o-k 
l".'I,,. I H • ? M h't •aha iyi olacaktı!', \ r1Ure: - ay:-t, _ - ' u l -

.ı:ıın. Biter ta.r•Na.n ev Ye C()('"k sa:ıUf'rt. 
u 3 - Muammer. rfm 

Kılıç: ı _ lbrahim, 2 _ Ke • nln arttll'Jhaasını da rica t'de ... 

n1'11. 3 - S.Cid. eCihangir caddcıi 126 nu-
f enerbahçe k" übün ·;n maralı apaTtımada mühendiı 

d h · HiiJai Arman: yeni i c.ra ey Jı ,._ Ra41yomın sin~ rilnf' INe 
Fenerl>a.bQe k'übü umumi heyeti sltmekWlr. Bu bfiJJe olmııkh berl\ber 

ııeneli.k adi Doplarıtl•ınl dün klil:> ınvtrunda afak lelP.11'. nok!'Mllar da 
hiftmtında )-.ıpmlf; ~d•e· nıÜJa.k.abe 

1
11* detti bant. Bu lşll'rl, ktiçiik b1ıl 

ve uıknitc heyet raporları okuneıl'k himnM•tle., lhtlya~ Ye sarul'f'•l0 re d 11ha 
eı.vl> edilclltten soma 1942 yılı dotrıısa umumi kanaat w ffl;irlere 
tçln pp!Mn intıhabat net '.cl'sinıde: röre a,.arlasak fena m• olur'!. 
Reilt Şükrü Saracoğlu, umumi kd. • Bu buus&a d!nleylcllerın anulannı 
t9 Yümnü ÔJltoprak, umumi kap. ilftnmelt rabo idaresince mtl'kemmıel 
lan Füruzan Tok i.I. muiıucobeci Ali- bli fırsattır. Bu lmk1nı a$Ah y11kan 
ı.ıttbı Ba~aır. azı:ı. ~uvaffa.1' Men~- Son Posta b• ankettle lemin t'diyor 
mendoğl'u. yınd mHdafaası hazırlık denrktılr. 
lmıiıri Nihad Sayar i'tıtifalde ve dok. s.ı. kalına ndyumu:ı butün neşri 
tor Nıırettan Savcı ekseTlyetle idaıe ::ra.tmda bllUssa yerU olm:.hıhr. 1'111'11 
~e~hne 9e1Ç.İlmış~rdir. dan _.., saati, ne «ÜZf'l ne <'•Da 

Dü k• b k • JMl1' ..... fakat ne yank td, Ank•n6 n gece • o s maç arı Bal*e9ir Ye Çonım cecelerlnclen sonra 

Eminönü Halk.evinin tertib et- .,.... tla ardı arkası kf'.Sflıli. 
tit}i i4unci boks teşvik müsabaka.. Yaban~• havalan dlfer lııtaı17onlar. 
ları dücı gece Halkevinin spor sa. •an ıiinlelW'.k mttmktin •lcluiH• cöre 
lonunda }Jü;yük bir kalabalık hu. ı.ıım. rıwlyo bize bizden hava1ar din. 
zucundıa yapılmış.t ır. tlf'111encllr. • 

F. Öner Mii6abaikalur çok heyecanlı ve 
muma.zam olmuştur. 

Sinek siklette Halit • Onara, 
haftf si:ıdette is.mail - SalahattiI~. 
Receb - Baıhadır'a. Refet _ Yaşara, 
orta i-klette Mehmed Çalıkavak -
Şerif'e ~a.Hb ~elmişlerdir. 

1 
Tüy siıklett,. Yakub • Burha

nettin hafif sikleıtte Kenan _ Az

~ GÔZ DOKTORU ... 

Nuri Fehmi Ayberk 
1 J ct arp:ı~;ı. Nümune hutano..i 

gk mütehaMıaı 
istanlJul Leledi1e ka.qıı.ı. 

mi, Fethi - MehmP.d Çelikel mü. 1 # 
sabakaları beıraberlrkle neticeıen..j't'-•••••••••••11111' 
mi$i'r. 

Tel. Z321Z 

KULAKTAN KULAGAI 
ıt~;ozEN ~~~Si ~=~~:SEK \ ö ALLIGI EN MAl8UL 
'\...\ LO!tYONU EN MUTENA 

ltYX ~tlill ITMEOH. .... 
HER YHDE SATIUR 1111llltll ~Ti~ : GÖZEN Miıwuı~I llliY'* NS1MI Co\D. llt5 ~ 

Askeri fabr~ka· ar um ..ım müdürlüğünden: 

iki elektrlkcl alınacaktır. 
K.lrı.kll..ede lsLJldam edılmek üzere sa.n'at melttetl: mezunu ve bobin 8111'. 

ıı ı.t:er nı1-~ oalı.ıımış bnu:i sınır ilıt elelcıtır.ltçl almae&k ve ıöster-ecalerı Jı:.a.. 

blllyet ıwe 2.5.5 lira yevm.ye vcrilecEctlr .. T&libleoo yol pa.ra.aı tend"lerL 
M &~ tllrua.lt şart'!le evıL•• mtl9b:teıerüe imt.ihan ollmı.lt llaere Kıııkltale 

ıruıı ıaüdiirlUiUne müracaatl&rı ilin oluDW'. <4'1> 

Elyewn belediyelerden tekaüd, dul ve :'C'Clln ınaatı •~ olan. tabal;et 
~ eüalJııııiıı aan'aiJ&n lmM'Jıltlanıwı bu 1mtn$1n f085 -.yı.11 Uııuouı:ı mu _ 
~ 3 1kıcU maddeai nıuc."bince 1 Hataft.ll :H2 -..ıh;o.dıen &ıba.ren A.a.. 
lıartıı*. ~iyel.er 'I'Sa.Ud -.&dıtl• WloiııflDdlaD bed\Ye ed!Jıımeiıe baflana • 
cıııılıiar. Kellk.6r &&riht«ıı tııibımm her huıci ld' tahhflJn IDl!7dan verilme. 
den 1111•ele•ın esbabına üdeDlll>1awıi iOln IMı Uıbü DlMI aı.mana eı•P!" 
~ husU9.t.ı elıeauniJMle nu&rt cUıılııallııe a'ın .. ıan lbımdn': 
ı - Bla ita.bil maa.w -.lrlblerı 15 ~ H2 tıu1blne kadar: 

A - Jılaat a~ bu~!'l WitJelıeıce m~ a1aoalı:hln 
y.Xı.m& ılmilhabf'.t!er.m cıuımlen mıııDk ~nretı.. 

B - Maaş rıeamt aıenedJ.eriD: . 
c - NUfuo ıhU.Y!y~ c:Uzdan1 .ı::.ır~. cNUfus idaresinden tasd .kli 

olacak>. 
D - 5Xoi eb'a.sır.d& ~ fo~ ,10 yaşından küçük ç'>CUkia!' 

içle U~um yolturıı. 
il - M-aıaşlannı ıw:r~ .ın.- Wıedltler'.fil biM!rea sanda mil 

dtlrlülü~ h:tabm )UJımJş bir lıstıldayı «bu lstı1d&la.Mıa sar.Ilı 
adreelA!'!' buwnıacü"r.r 8ao41iıa cöoderi~.IC Uzere maae •1 -
dJkl&rı W«Dy~ tndi e:.-aıeli ftl'A eahhi\dlU bir rnektublıa 
•Anbraoo Beledi1'eler Bııı.nblslnıCfı Bekıdtyeler Te'kaüd SaDd:ttı 
Müdllr.Mltf.h adresine gôndeımeötirlıer. 

2 - Bu mü':ekafltt. )1!lbD Ye dulların Mlaıl1t --~ son Cç a.yiı'lo mee.şl.~ruıı 
dıa. Beledl:releroen aldı1tüuı &011ra <8ardtm yeni cl\zdenlı&r'lte deliş • 
~ ~ere> elleri1ıdeld maaş c~ ısandı~ımı.r.a gönderil • 
na ibıere ~eM'relere bırümaan şarlbr. 

Y'*8ıntta. B!kroiunan bll6US8ta riqet etmiYeınlerln maaş tedlyeler.inden 
"*'- ~leoet ,oeel.tm.eteırdeın do"a71 aarııdıılt hiç b"r ms'uliyet kabul eli. 
ftlelL •492• ııll67 . 

1 ürkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ &arill: 1811 

Sermayesi: t00.000.0Dll TUrk Lirası 

~,,. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE· VERiYOR 

ZIAM .. en-da ll...-S&rall,. Jl..,... IU&INf l:aad'laruad& ea 
aa 60 una ~ --. ' .-a tu:U-. -.·. Ue ~ 
pıua pn ÜU'UÜn datıtA.laoıı&ts. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • ı ,000 • 

40 • 100 • 4,000 it 

100 • 60 • ~000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

l)iUat: UC.Ulanıu1uı "1&1U b&r ~ ~ IO llradlıa .... 
dQlaıiJeıılere ıtramlre ~- CMdlrde 1' 20 r..:&111e v~. 

Kur'alar tmede C defa. 11 Kart. 11 Bt..ııı&ruı. 11 srw, U ar1oo 
Unun ta!'ihl~?1nde çektlecetur. 

Devlet DenizyoUarı 

MUdürluQü 
lşletma umum 
llinları 

26 lkincikinundan 1 Şubata kadar ınuhteı 
hatlara kalkacak vapuriarın isimıeri ve kalkı 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıl.tınuar 

Barim haUuıa 

İzmlt hat.tına 
Mudanya ba.tlana 

Banduma hattına 

Karablp hattına 

imroı bat.tana 

- Pa?.al"..e.s. 17 de F.ge, Peırş-!.'llbe 17 de <C.:üınhu. yet> 
OaJıa ta nıı:tım ında.ıı. 

Cumartesi lBde <Anafarta ı . s rk el nll' ıınından. 
llıot: <1.ş'arı alure kadar halt.ada bir po ta yapı. 
lacak•ır. Ve bu 1><>51.a 1nebo u.va ka.:ıar g aecekLı!"J 

İfan ahire karar J>()l!lba. Yll..'lı nıı.vacak.tır. 
P:ızarte.sl, Salı 9,50 de. C.ırşamhıı. ve Pe iembe ve 
Cuma 16 da <Trak). Cumarteo>: H d~ <Marakazı 
ve Pazar ıı.so de <TraitL uslata rılı tım.nd:ın. 

- P.!lzartesi, Çar .. amba ve Cuma 8 ci ' Mar. k z), 
Galata :-ıht.mından ayrıca Cum.artesı 20 de <ti.gen> 
Tophane rıhı.ını.ınoan. 

Not: Çar:jamba gilnlerl sa.a ~ 20 de tstanbuldan 
B~ndmn:ıya kal~kta ve r>"rşemb" ııilnleri saat 
2:!.30 da Bandırmadan İsıt.anb•ı!a ılllnnı ... kte olan 
aralık posta lş'arı ahire !tada:- JA.ğved im ştlr. 

Salı ıa da <'tt.Jgen>. Cuma 1~ ~ Bursa vaouru Top. 
ha.ne rıhtımırdım. 

Sa}" 9 d-a <Blll'Bllı) Tophane rJhtvıwıdan, 
Not: Badema İmren postalan :tsıanbuldan Pazar 
aabahı Yel ~'le 8ııil• Mlbıhı lı:ıa.!kacaık !ardır. 

Ç4lrşamba 12 de lleıttfı:ı Sirkeci nnt.ımmdıan. 
Sol: C'umart.esl postıaa yaı;x.Iını.vacakhr. 

p~zar 13 de <İ7mir> Qabtıı rıhtwmd&n. 
Not: Oid:ş 'V'e d&ıütte Oellbolıı vo Çanakblere 
utrayacakt.ır. 

NOT: Vapur seferlen haltklndll her tııırıo malQmat aşaiıda ıeıefon 
numaralan )'azılı aeentelerimtmen atrenilebllir. 

Galata Baş Acentel !ti Galata nhtımı Limanlar Umum 
MtkınrlUtu binam 'lltında '2382 

Galata Şube • Galat& rıhtımı Mınta.u L11WJ 
Re1slil1 binam altında 401n 

Slrtecl Şu1Je Sirkeci, Yolcu Salonn 2?':'40 
c'78t• •• ıse , .... ,., tondan nalnln .,......_-..... ._ •offtttmn yapac-a1ıt1-t 9efft' 

lel'lll Devlet Denlz)'o11al'• t!J)~tflle 1 ·mum Mihlilrllltllnce tayini haklımllald 
nr&l'ftame ta•ı,ııc mnkUn-, kon111mQtut'. 

~il Naklh·at Koml~onu btt ff!lere ahi muamel&tı tanr-Jm ,,e lhnr etm~k 
fizne Df'n•zv.,•hn 1'mum Mürltir1iitit emJl.hiıle Topbanecleld bfnada oıthımıa 

h ba.,Jamı,tır. nunıfan sonra bu l!dere alcl mflncaa.tlar•n Umum ımıatırltt,. 
tt1mflze y&J>dm'l-n tlAn n1unnr. '711) 

Dem:r Ve Tahta Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamız atelyelerinde çalıttınl•ak üzere 
40 TEVSiYECI, 2 FREZEC~ 20 DÖKÜMCÜ, 3 

MODELCı, VE 10 TORNACIYA 1HT1YAC VARDIR. 
Bunlardan birinci sınıf işçiye saatte 55 kuruş, iıkinci sınıf i~iye 
saatte 40 kuruş ve üçüncü sınıf işçiye saatte 30 kuruş verilecek
tir. İsteklilerin, Adapazarında FabriJcamız Müdüriyetine müra. 

caatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedEii 106a0,67 Ur-.. Olan 152,581 M3 bl"63Tıe 10/2/1942 Sa.11 
ıtm.ü aııat. 15,30 da Gıi>&lı zarf usuılli ile ADDn İdare bloaaı.m:lıa t.oı>l.an&n 

Meıtıe& 9 uncu ltoml~onCX\ satın alınacaılı:ar. 
Bu ~ gim)et ist~yenıeri.n ca1>1.~. liral* ~ teminat ile k&nunun 

Uı.yıln et.dliı veslltalan ~e tekliflerini aym sOn eallt 14,.iO a bdar adı geçen 
kom~ rel:s11iıne vermeleri ~11'. 

Şart.namdlar l*"~ olal'K Ankarada )leııpme Daftsbden ~darı>a4&-
da. Teeeı'lLüm ve SevX ıeatl:nden t-emln oNDıw. c640a 

•• Mutı.a.mmeo bedeli 17188,50 lira olan 3 btlmı kereste 10.2.H2 Salı .unu 
auıt 15 de tapaiı zarf USUıMl .ile Antanı.da idare blınasmda toplanan m.,r _ 
tez 9 uncu Dımi'SiYOnca saıt.ın atmar.aktır. 

Bu Jşe gimıS i&eyenlexı!n 1289.14 llrailt mn.ıvaldaıt tt'm!na.ı lle kanunun 
tayin etıtıit:1 ve&ikalar:ı ve tıeklltıeıi'Il! a.vıı! gikı saat 14 de k.a.:iar adı g~cen to. 
ınfısyoo ıreis~ vemıelerl 11zımdJr. 

Şaır.tzw.melerl. pansız olarak Ankarada ... ........, daılresl:ıden, Haydarpa • 
şada. te9eCıl:llnı ve sevk şellliinden temın o)wıqr, (630> 

1 LAN: 
Askeri ma.tha.ada ıoa 1Jır6 a.vlılt ücrduıi bat tuıhihçl ile 1oa Ura a.Vlık de,. 

ı~i Lito malkiııeler ııstıa.1~ mUnha.ld:.r. Bu mtkııh.a.lılere Jmthanla eh. yeti ote. 
beYY'Üll ıedMler a.lıınacalııtır. Tal bler!n bl>Ul ~ı vı: n• g b. vesıı ka ih.. 
t~ olduiuDıll heırgikı aae.t 10 <Wı 16 ıYB bdar Silleymanlye cam c·iV'a. _ 
nlld3kl ASlterl matbaa mildUTlütUDe ~ ötrenmeleri lAzımdır. fm.. 
~ 2/Şubat/9'2 ~ 8'11nU Malt 9 da ~ılacaıktır. <4852. 661> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Yrihll dalı yilksek cörülal 11?&8 Bra bedelli bdın ve dotum kliniil tılh. 

ta eşyası ayni prtlar ile 29/2/1942 Pe~ rti.nü ıaaı ıs de Reld6rllik&e 
....-rhlda lhalc edli'eceldlr. dl!h 

Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: 
uatiin ~ emtia nakliyatına atd 921 numaralı fe•kalalle Te mu • 

v..&ka& :ravat cldit tarifesindeki flat ve earilann tatbik müddeti 1 Sonki.., 
nma IH! U-rth~cleo 31 1lkhinun 19'2 tai'llılne bdar bir ı;en,e daha uatal. 

autta. 
K~ PJID balka ilin ve mütemmim malfim:ı.t eıllnmek tstl,·enlertn 

g.,. at• ('CDUb demhrollHı müdirlitttbae müracaatları rica olıınar. e.GSb 

H 

H 

H 


