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Bu sabahki 
haberler 

Mihverle hali 
h•rbde bulunan 

il devlet 
Amerika da 

bir pakt 
imzaladılar 

' a: \ $!• <: 

Memlekette 25 senedir 
görülmiyen şiddetli bir 

kış hüküm sürüyor 
.Japolllar 1 izmirde bile dlll . 
Maaıııara kar yağ'l.yorı 

Bu devletler zafere 
kadar mihverle 

çarpışacak, ayrı ayrı 
sulh yapmıyacaklar 

Cir'Oll ta..m. Janareiertr• -~--~.---.... , glrdUer Rasadhane müdürü, 1914 den itibaren böyle 

.lttellkler kış görülmediğini, bir şimal soğuk dalgasının 
/NG/LlZLERt Amerikan ve şehri yaladığını söyledi 

- arUUlda BARDIY A yJt Japon resmi ... :m: :::;, ~::.":":':! .:'!: =.:n-~~·::.7.:~~~. ~.:~:~.~ 
,8111 Pal•t ALDlLAR teb/ı•gvlerı• lalı surette kat ya~kt~dır. Memie_ Fiat MUra.kabe Jmna olor er. mJıı.a:ıe 

Londra, 3 <A.A.) - MıhveI ne hali A lı:etlıı her tarafından aelen h9.berjf'.r, aralarında ı.eı..k itler yapmışlardır D1ln 
larıbde bUlunan bütün devletler dün bütün Yurdda .tı lddetli bir kışın hUıküm yapılan ıkont.ru;da Mahmoopaşacb Ta.. 
V~ mcraslnıle yenı bir mu.. • -·- b ıürln*te olduğunu bildirmektedir. r&kçllarda 37 numarada Jı:ömürcU Ha_ 
~ecte imzalamışlardır. Bu muahedeye v . kt d e· d f la ·ıng·ııı·~ "Manıllanın kay 1 Bul yerlerde nehirler donmuştur. Şid_ ısan Özer odunun k1I06"J.nu YÜZ para 
J6 devlet. da.bildir, Bunlar araamda baf aşın on a ın en az h . tı• detl.i .soiı*la.r ytlzilnd.en muhtelit yer_ narha raAmen 3 lcurn~ satarkm ya_ 
lııcaıarı : Am<.ırıb, incatere, Cenubi 8 &mmıye in lerde donar&k ö!en kimselere tesadüf kalanmı.ş, mahkemeye verılm ~··ı· ıtb 
~rlb,_Kaınada, Oin, RuayJL, Ouatemla. mühim kararlar esı•rı• kurtarıldı 1 _ ed~. ŞenrlmizdKl so~uklar bil_ mür narhının 7 kun.ışta:ı il kuruşa oı: 

Vea&ıredir. (A.A) H ....L: hula eoo 25 vıl!!anberl cOrü!me.m.if bir karılmas.ı üzer·n<' tc~Ur ıs.ıhsaı mer 
Muaıbfldeoin şartl•rmdan en belli • ıd• V.,iıncton, 2 · - arı;ıq.. şiddette devam etmekted:r. Soluklar kezler~ aı.A.kadar•ara m:ı.l 1 ..,.; 

ba41• lllıal zafer elde edilinceye u. verı ı . . 7• nazıTlı~ın .mım.~i ... ~!e 9 • .30 dolayı.sile civarda\l kCiylere turdlann hakkında bazı . t'k: f ;r gr'rııete b ~·-
dar Mihverle ça~'\1t ve ayn aJn AJınaD eaırlerlD ~ nepett_ııı bir teblıide 90yle de- .lnditl cOrülmllft.Qr. mıstır. Bugtkıletde ee~ fazla m.tt.ar_ 
::111 .Y&Pmamaktlr. Mualıedeııi Ameri_ '" .. •

1 

oılmelctedir: Ra•dhıı.ne llüdlk11 Profesör Patin, da kı&JıUr ıet.rt ~esıne ça'ışılacaktu. 
l'"UI naıwoail Ruzvett, inclltere aaın.ına 1n,aı"lıt•r• ... A m•rz"lca kat ı sayısı henuz Filiı»ln: Japon kıı·aıanna men.. 1914 yılındanberı bu ~d~r ılddetll eo. Bir kii)'li 10juktan donarak öleli 
""'rç • a.uı.v. namınA Lltwınol Qlzı na. ~ · "' "' ~ ~ . nk d tu\lann görll:.medltlnı, bır ılmal solu.it 
lnına Yeni haricl.J' vetlıi Pund ın.. d n ~J·k d • belli degı~ ·ı IUlb deri k~ede.r, 2 So. ~un .a dalrawın f"hri yaiadıAını ıöylemlftlr. Yalova k6rlerlnden bır nde oturan 
~rdıc. arasın a r ası J ı e aır Manitıa ... tde 15 tıe Marulla ya ıır Balk a.rasında bu sene tazla balık t.amau adın.da biri dlln ltasabna ıeıcr. 

b • l ı J mitlerdir. tutıulmuının tııın pek ıtdde:l: geçe_ ken 1olda tipiye tutulmU:j ve d~nmua. 

Manl·radan çek·ııen ır an aşma gaptulll & .-&debw& Bu ltıı'alaır, .bıttıa vazihısi ıör .. cettne aIAıMt olduiu yolunda tefsirler tur. 
~ .7 meie ve ua.yifi muhafazaya klfi yapanlar vard!r. 1zmrde 

A A 'L. rf bÖlg • d selece'k ~t.n:lachr. Bütün Ame • Dlter taraftan ~hrin bazı semtlerin. İmıir. 2 <A.AJ - Pazartesi cııno a 
merı•kan kuuvetler•ı .A.8&9 esın e rik.an ve f ilipin kJt' alan. ~erden de birkaç gündenberi h issolunan malı.. ğuyan hava. KP.Ce yansına doğr~ 1 cL 

'' J:. .&:. 1 beri _...:L • d ekilm. büt"" rutat m.kınbaı devam etmektedir. det.ini arltımııG ve bayramın b r lncl 

h •u:ru,Dl8 er hare"-At fC8•lT en ç. it ve un Bazı odun ve lromUrcUlerln ı·ddttll günU Yaimw'ıa 1~·şt1r . Sotutun w_ mu asara adı.idiler D -.- müdafaa ~rı &ıamen ha~ ye.. t:ıttaıı ı.tıtade ederek odun ve kömUr llrlle n*an ma.hat:eıerden ııreıen tel 
- re Mir.ıedıihnıt ve Ilı.nen tahrıb ~- tıatlarmı )"UbelbMle taıttıtlan "- (Deft1lll 1 ncı •7' .. aJ 

Vaıti.-n. 2 (AA.) - Hm; K.bılr., 2 (A.A) - Orta. ı......, hııl.mmakı.dll'. Yarah bır 

Tolcyo Yannan'ın merltiz.i C;İY• nazırlıtı, Mihv.-le tı.rb ~· - ,...lt Sn.illlz umumi kar&r1filıt- Lıayli Amerikeın 'H Filipin ..keri, p• d 100 000 
ÇanJta -lui . " , _ J ~ Pinde buiun.ın ~ketlerin dıplo_ ~~ L~~.~·:.r.=-~lınar·. dair O- "/3el ~;lr~ Mmıiılla'dan tahli- ıyango a • 

s- !1"! , • CI ımııautl mati.k milmeeeiftm'inin daveti hak. an «1111•• 
bildınyo1 kında h~i mütalea demıeya- c-wbi Mika kıt°aları, ta- Manıitla yakinindelti durum. A. 

Vıoı, 3 <A..A.> - Tokyoda dün lfoe n~~ pimrina ~i~C. Bun~la be =--l:il:dG:~u~~o== meri\t;;:.::i:p:lk~~~.;ar• • ıı·ra kazanan taıı·ıı· 
Oıefredilen hus..ıal bu- tebı!tde bildiril. raDCT, anama u.91r•ll uardıa. ~ a-
d!tine ll'Öre Manilld.'dan pek.ilmiş olan ponya. Aimanya ve İtelya aleybın.. çu.ı y&Tc:hm.ile Bardta'yı al -

Aınerlk&n kuvvetleri bu oehrin fimail de hametmekte olllln bütiln nıi'Plet. ~ ve tehiır<lo mahpU9 bu - ıar•·ta d d k 
tarGclgfnde Batanga'da çevrilın14lerdir. Jer mümeasilleri müşterek kararı Junan 1<>00 den fazla İn&"ilİ% • u·· n mey ana çı b 

Cuıta aJUldı imza eder etme'Z bu kararın neı . !:ı~~·.::ırıi:.~u a~:~e d:':.:: 
r Viş.l, 3 <A.A) - Totyod.-ı Dejredllen red~*eiini zııt;111Hrttİğıİn.İı aöylemit- .,. r·· So•ret 
y~ bir tebiıtde Japon lut·aıarmın tir. Öğleden evvel bütiln bu mil - eayıaı t-ülz bitinmemekle be. W 
bil~~ıı~~·t.a.ht.ı Canka'ya CirdlJı::lerl Jetler mi.mı.em-il!eri k.aran imzala .. rab«r b.yj,larırnunı hafif ıcM • 

... ..,...ı.ea.lr duau eörlanmekt.ec:Lir. ,. taarr ' z ' • A : mak üzere harld\ye ıaztr rnua'Y'İnİ '- _J_ • 
merık;\D mukavemeti Ad 1 h 0 _ _ ,_,. 1 d Hava lurvvet.leırimiz, narmı.atın: 

V 'ş! 3 <A. o p oene ın ça ışına o &!lna 1 l 
<la n~eclll A.) - Bu gece Vaşlncıc,n davet edilmif}erdi.-. Cuardia.. 26-27 devamı müddetince yaptı;c a.rı d dl 
An\ , lfl en 80IJ harb teb1'tinde • J k L • )d v .. I _ MJ i,hir}..-~ Ve tİlddetll hü - .. ---a 
. ero.c&n kıt.as.tının .... _ U 1. ..ı-· ırnza ı ıuır ye:r ayrı ı.gını eoyae - ... -

Büyük ikramiyenin kendi biletine isabet 
ettiğini ''Son Posta,, da okuyan talıli seyyar 

dellallık yapan bir Musevi gencidir 
linde flma ·-n • nın _.... · · cundarla bu netioenin sürat ve 
~ 11 tarkialnde Japon hll. 11'\ llftlr. kat•İyeule eJ.de edıi?meıine mad. 

r-- -··- ··-····--··--·-·--···-----··-----······· ..... ·-
ı Mois: «Şimdiye lıcador lalrirlilıten eolenemiyordam~ 
5 Dünya evine •İrmelı illt İfİ.m olacalı/,, diyor İ ~ı:tedırler.lcarşı durchıltiarmı z!lrret_ Stı ok~~:-~A.A.) -.. o8.~.8.: det•n yardımda bulunmuıl•T - Açılan gedı.klerden 

Aıne . ngitİ!z ..--Oll!T er aervısı, rıtan- d.r. (Devmnt 5 inci aa,Eada) 
Vifi 3 <AA.> rikan teblltl ya impcatorluiu He Birleşik A • _6' 

tıonda. llelr~u ·- DUıı &ktam "·~ı:.nıı tl>eTıt.aJ b i•ct •rfadal '-............... ................ . ............ bazıları Almanlar "-.. ............. ·-··-·-·~-·· .. ·-· ~ .................... _., 
lılanmA . en bh- harb tebUt!nde 

E::, ~!;.5:;~~..:,ı:.~ C Havacılık mütehassısı diyor ki :::J tarafından kapatıldı , 
., . tahrib odlldlkten 6011ra tahli. 

• ;:;e:;:::ehri Mihver bava kuvvetlerinin frm:s;~vi~/::;~~!:, 
daha geri aldılar 
~~' IU.> - •• ..._ ltalya ve Yunanistanda Simole~~::ir~;;:ettigini 
cıu-"~J muharebeler vull:ubıı1mall:.t.a_ . Jap::: ; !;;:·"'· toplanmasına sebeb ne? Kır;~d~t~a~!~~ına 
adal~nna arbk kendi YAZAN : Mi T AD TUNC E L akı nları yaplld ı 
topraklan nazarile ~k cepheaiode ceri çekilme ha.. ... ın~a.,.. ~it d:e~.ldir. . . 1 

bakıyorlar ftketı mehdud bava kuvvetferie Şimall Afrıbdak.i . üal.er ~:i: Berlın, 2 (AA.) - Alm1111 or. z inin ırııtUrdUn çeoeaın.ı 
Vi i .3 . . . ~ edild>ileceiinden Alm.Mı ha. içıİn çok ~~ bır .. wekıl . ~ı umumi karargahı teblii e • yorar ~rler~C:~ p!y~IUJlda 100 
~ 1 (AA) fı)ıpın adalaırın 'Y& filofllirının mühim bir kıemın.ı mıttır . . A.mı..n so~ ı.0~ lncı. d'ıyor: bin llr&lı.k büYWt ıtramır~v taz.aoan 
d 1 na'Db vaziyeti ciddi olmakta bu ceph.de eerbellt kalrnıt olm.-ı ı lizler Ruaları.n a.rwı ~er_ıne T~ab- Düpnıan, ,arkta. bir çok nokta _ t.alihU ve:va ~!Jıliler. ıı k. ..ı netlce.t. 

e';:rn etmedc.tedi... pek ~:biidi~. C.rb cephesinde de tu. oepheainde kuvvetlı bız tekılde larda taemalarına devam etmiıtir. n.ln lılti cün evvel llln edlımt, tulun. 
hn lanHlanı.n za.ptı Japonlar tar&- •Oll mmaınl.ırda harva fıaaliyeti çok harekete ..-çmi.tıler ve Rua ~v.~ Düflllo&nın llÇnUf olduğu ııcdikler. ma.sına rabnen br tUr.U a!SrUnttTler de 

d~n rıeaınen bıildtlı'İlmiıtir. Bu hafiflemiıür. Almanlar İncUıiz a -1 metini manen deatek.lemek lçlın deın ba:z.ıla.rı tıkanmı,_ bir takımı olmay~rı etratmdae dedlkodular da 
ıehrın aı.rkutuno- ~L • • d il.... _. . -'- bu L-l LJ_Jı t t--'- d b"~ı... , ,.... d '-ld l bu bbıldm aldı yürUdU. ak .. .. ·-· aıemmıyetı mü.. a-.nna naglren UÇ.Uf y•pma..ta. 1 ra.ya uu ugoa- a.y}"lre ve MK a ~un orta an ıuı ırı mlJ • lk.i ün ldui bı dlln d 1 
b ô!8 goturmez. Atla.a deni.z.iındo de hücum edebiL. , yı~r ve bet ayhk bir hazırlık- lıT. Hava kuvvetleri. düımanin ıe.. :v:~ bir o serv~ıı:'adım aı:u)'~~ 
ı W'I ııcce Londra radyosu Manil rnek. i ç.in anca ıektük gemiye ıe.. tan eonı. iledecneie batlamıtlaT - rilerinde bi..ıo.lunur tahribat yap - !az.11 ve bıraz da milstatnl ae~ın:erl 
1 ~run sukutun.dan aonra Amerıka.. -.düf edebilmıekted:iırler. İnvilizler I dır. Ne olurea o1eun bizce muhak.. mıak. ıruretille, ordunun tedafüi hL tesbit etmek ve Soo Po6ta otuyucula.. 
lld Tin cenuba doğru çekilnw:kte de Ahn..ı~ karJ} hava hücum - rak oı.n bir fCY var• o da Siro.. ..-e&atl!na müzaharet etmittir. rına tanıtmak mauadıle Milli p .yan_ 

ıo ultllaorını lbiJdhmiıtıi . lannı kesmiı gİb.İ. bir vaziyette bu. n.a k 'harclkatıında lngitiz hava k\IV- KU'V'Vetli hücum ve avcı tayya. go İdaresinin BahçeJı::apıdati İstanbul 
Jdapon •Özcüleriı Filipin adala. lunuyorlu. itte bu tarıt.ır altı.oda vetinin yük..ek bir Üştünl:ük göa • !'deri de dün Kırımda telin Teo - bımı.una ııtt!m. • 

0 
te . tı ıl.. 

·rıın a Jap 1ı~ı_ · · · . ld · bu'------ ,_. Al la b . . _.ı lmı 1 d .. İrllJ uıfaklı Uaıunl,Y. vıı.a yap te .. 0~ ._ımıyetının aıtık Almanlarıın -idan ve ao a.n top- termıı ıunınasıuı.r. m.an r u .dozla ya .~•Ti f • o•!' . upnan dılından idare ıltap•3lJlın önü mahoer. 
Po~ eltnlf bulvnd~unu ve Ja- .. dılr.ları bu lwvvptc!1f,b•,• . ve cephede an~ l:ta.l~"llarln ya.nll> .. Jwvvetlerıne ve ~ahıldıelr.1 lımanlar den b1r rıtmune ... Hat~ 0 kadar ki, 
z . in hu adaludıııkı fevkalade Yunani11ıtandalcıi .j-;va mer~_rin - ıında hubettıklerinı k.aydedıyor. tesieatına ka1'§l tııddetU taar'""!zlar- lnto.amı temin iı;ln zabıta bll' kıordoo. 
e~ın dernir vesa.Lr madenlere. pa d:e tıahtid e mi.t _,.ıdul'k-1ı~~~i.li. lar. O. bulunmutl.rdıır. Orta hactmdıe tef1ı6 etml.ş. Oü.c hl\ll~ içeriye g'NbJ_ 
:i!~ te'k~re 'V'eS&İr kıymetli mad- yor.1eToplaMK .. 1bu~~t\*~n;TYe Her ıne ime ... BU&"iin .~~ fU- hir ti~et w.pUTU ile ufa.it bir ~arb dlm. Ba.şta bllro ten Kenan B"raen _oı_ Mot. .~~':'"9• nlranda ..ı.aıru ..... 
1 d' e 8-hilb olacaıldarmı eöykm!• u.r11 kullanıı;t:h •/.aftitfm• dur: Okiukıça zor ve luutk bır va- cemdllintn batırılmıt, ehemmiyeti dutu halde bütün memurlar. tathlıle_ 99 k •• • e l.lUUma vere •emre._.., 
er 1

"· 'cevab verm~-.'· kü d~ ·ıkm. (Devamı 6 ııcı ..,.fada) (Deftml 5 inci aa1fllda) (Deftllll 1 neı aa)'l&UJ lll&l1da ltU'aları aldakı.a ....,. 
'r ~. h rr 

• 



, 
ı Resimli :BaJraleı 

Umumi dünya 1 
Muadelesinin iki 
lvleçhuı noktası 

Hergün 
--··-

----Ekrem Uıaldııil..J 
1942 yılını beşerıyet!n önüne 

açılmıı hir muadele olarak ele a. 
lacak oılurak. bü muadele.ni11 ik.i 
ntt:çhwü bulunduiımu ıörüriiz. Bu 
meçhllerden bırıncısıni Şark cep
he::. teşkJI edl)OI', ık.iıncıeını de Pa.. 
sifk cephesi. 

SON POSTA: 

a Yeni yılbaşında 

Şark ceıpbcs"nde hrıılaıtan iki 
muazzam kuvvet.ten ıkıskıin de ha.. 
i. katte neyi temsil eıan.kte olduk 
lanndan bütün Avrupa. halta daha 
gen ş b · r ölçü lwllan!lnlk eCiyliye.. 
lım. Butün dünya harb b~layıın<:a 
ya kadaT tamamen haıbcnfizdi. Har. 
bin ç kmurna olmasa b:?e bu ka. 
el r c bu'k \e bu şar.ı1ar iç'nde çık. 
mas ına da bu ha.ber9zlık eebeb o\.. 
du. 

Muharebe oy1e Jılr otomobtte bellzerkl, eoflr lclne Wlterü motarD Jaare. Tarih bir harbe slrf5enlerin ., harbi bltirmlye n ~--n tayin eathnlş 
kete seUrdl~n IOlll'a •m•urma vamtasmın n dlrebiyouunaa &:mit oı. bir hedefe l'ÖUirmyf" muvaffalt old•klannı aneak kfktik. mahdm rllem. 
du-u -=-"--'"• -•-- tamamen mnsiı di9iqler ltıln b7detmit'lr. 7Glma smltlltl 4ibıya 

~ tJ alemınin Atman ordueumı •-to •--;-· tla ,_urt lma ;;,~ md.blm ltlr sabaama ya1aJan barblerde harb ıaakine5bıl darda • 
6 aydan 12 aya kadar sürebilecek O mobil l~ ııd.-.kine a yıp .. u lmklnını venaiyenık biliüo ıüratJle ruıJar harlJ bafıuda L<dnılcri Jıı~ l'COidelll.b oluılardr:. barb maklnmlDJn 
bir zaman içinde PolonyLrıJn hak.. &iclecett ve fC>förüniln iradrsl uriclncle öotine fJk l'elm yola sa. en ..... olaıalr: ftrCbtı nokta ela -...~ lıiD batıra plwanlf olaa bir 

kındaın gdsıe de bundan 90nra Ma. paeakir. beıldtlr. 
--~------------------------------------------------------- ·-----------------------·-------------------------j ino hattına saldırrnıya cesaret e.. ~ ........................................................................................................................................................ ..._ 

deımıyecek bır ku.vvet:e •ndığı, [ ş e h .- r il a b e r 1 e r .- ] heaahlaTını da bu inana göre yapa..! 
rak hasmı yalnız abluka ile yere 

eereb.loecqf ne inandığı muhakkak- ~ .............................................................................................................................. .,.. ...................... , 
t !I", denilebılir. 

Polonya banbinln yı\chrım aiira. 
ti ile bitmesi Alman ordu1UDUn ha.. 
ltiki kuvveti hakk.ıın.da. ilk belirtiy. 
eli. Bununla beraber Polonya ha.r
b' niın ııommu taldb eden kıı ayları 
içinde gerek FJ"UIZ gerek lngiliz. 
gazet~lerinde: 

11 tteJ soyan 
yaman hırsız 
d .n yakalandı 

"Hamlet,, davası dün 
de neticelenemedi 

- aGarib harhıı baılığı alttn. J ~ 
da sütuniarea yan olturnu• olduğu. •ta'!bul ve Beyoglıı ta~alın- .viahkeme, Peyami Saf anın isbat ve Afrodit da-
muzu lhanr1ıyoruız. ilci oniw müa.,dalıi otellerden 3500 lıralık • •• ,. lb• l bl · • dd f • 
talıkem iki hatt n geTjaind'e yer .ı. qya ve para aflTan genç, üze- vası temyız ıtanıının ce 1 ta e erJnl re e tı 
m _.. dövüş ye'ktu, redyoyle. o~k~ rinde talebe hüviyet varakası - -
tra fle. siper iistüne heykel dık P fQ.fl.)'OTmUf Hamlet dava.ına uUye 1 itıci zdmıştzr d.iyoıruz ve yazış tarzın -
y.apmakla, ara stnı. da atıeş açmakla ceza mahkemai..d'e dün -.M 11 dak:i huStlSİyedere "f'e ya.zınkı ma-
geçen biır latife devri ba!lamt!ltl, Zal>ıta diiD yemen bir ot~l hır- de devam edihnl., fak.at mahake.. hiye'tine gÖl'C mAlha.rririnin Ertuğ. 
Alman ordusunun ablu~a !le yı~- ıızını yaluıJamıttır. Son bir ay i . me dün de oeticeıye varam•mlflır. ıul Mufısiın olduğımu iddia ediyo. 
r~n•p. yık•l~ca~ }a~:ıtı el an ha. 9inde, İstanbui ve Beyoilunda. 11 Dünkü ceJıa~de. reia. Cemil Güzey ruz. Kendıleri i.e Vufi. Rıza yaz.. 
1dmd1. Ve ı.ıe uGar b haır. bn bat- otelde mühim miktarda aovoun • bıuta olduğuodım r.ıyuet maka • d d' ·ı._ B ta · t L-' 'ı 
1 ~ b d" ·· .. ,_. .. 1 ı.. ,, .. - ----' k _ı: • • • • N . ı ıyoır.l'aır. ll11llll yın ve ıtKU -
ıg• u ovu'8\JZ ıoıtecegıne nan culuk yaıpaın bu adam Kimil .dm. nun.ue. en<JJs.Jnl muavını Mm • • ü'ketlk mahkeme b rak 

lan ha b için ku.11ıaınılıyordu. da biridir. ı temeli etmiıft.ir. Tlnl yu ye 1 lyo • 

Ş'ımal harbi, ga-lb harbi, balkan Üa'tünde bir de tal~ hüviyet eeı..ift aç.ima&lllıl. miiteakı~ nıms,:dul hak" . r 
hMhi, fil~ had>i i1k cfe~ri Al ..... re.kası bulunan Kamil, lı:eo:H.ine :ııapb sabık okmııduktan eonra hl. M hsiın EZ' 'm aynıd ~ 1 

maın ordımmmı durumunu göl!llerecı taşradan yeıni gePmiı bir genç aüaü kim mıazn~ Tüdc tiyatro.u u V f' R a aom;uşd 0 a Yl 
ilcinci ve k.at'i b lirtiyi teşkil etti. v-eımekte ve geceyi otelde geçir • mecmuası rıeşri~t müdürü Neyyi.. Zl!lld• vın ~f- ~- l'Zaı. t6:ra ı n an yazt., 
B .. L • kt mü . r ___ k.i l __ ,, . _,,: __ .._ . . :z n ı aıoe etm.ı,tır. una 1'6glllen ·oır no a, en • melaedır. ~ geç va t e a,.- ftlnl.re fU .,.,... teTI;.Sl etııllftlr: . .. 
nim nokta. en can alacak nokta ge- çeldFdikten .onn faaliyete geçen «- Türk tiyw.troeu mecmaael - a.t!.ıımııdeın j°"Ta .. P(~· Safa BOZ 

ne meçhul ltald~. . • . Kittnııl 'bu M11ede diğeT mü teTile-rln nm 134 üno6 eay'l•l!nda modem ' ~ •ırt ~~ en:'ı~r: , 
Alman kudretınlA ıln huçu'k yıl pera ve eşyalarını biru ikiter a. jumalcılılc mevzulıı bir yt\Zl intiı _ v •- Herlce bilir lci Mnhsın Eı·-

•men ~ ~~ ytıpratıcı ~vqtan, ,ıırmaktadır. . • pr etmi~, bu ya:an1n kimin tara • tugrulun :mal6matı olrmnian Şe • 
sonTa ttmdi ıçınde bulun<lugu, ae. Zabıta 'llmııhndr.n ııak b edilmek lfıcı.derı yaz •ıklığmı söyler misiniz'>. hLr Tıyıatroeunıdıa kut w;.maz. Yazl 
keri ve ik'!1eadi .durumun ne ol.du.. te olan cür'et'kar o•el h·rsızı niha Neyyironır yaıtnın aktör Vasfı yı Y8Q1tft V..fi Rım. otauiwıa gö_ 
ğunu ~m roru". Alın nva ınetıre- yet dün gece Si~ecld: 5-:n~ • Rıza tıaTaf:ından yeızıtdığ-ını bildir_ re. re;i.ör nep:inden evvel bu ya. 
den ~ ndw tnd>et.a.rd.a •rk eefe- Çorum ot.erinde bır müşttrının o. mit. müt~~ eöz. alan Peyami :uyt gönnüt TnÜdÜT, yolc~a yll'Z1 o -
riıni bit-~ kanı~ı~. ~ar!ttm. daıınr 90Y"riten cünnüm~ud ha • Safanın vekili Re§Bd Kaynar, de- nun fıaheri olmadan mı c;ıkm1~r) » 
de\öler Jee bun~ a_lcsını 90yluyor- linde yakaiarunıştır . mİJl'İr ld: H&ki:min tekrar ltendıiisinden sor. 
lar B'z iee net cev gele.'.:4"k ayla'l Şimcllye 'k.ada.r 3500 tıra kıy • 

8
. .___ L • • ı.. 

. N':L-- .>.• L - « iZ cu - ..... ıyJ 1'\lrıU Jtlıoa. m"'•i :; ..... :ı:iıne, Muhsin f.rtugv ruJ bu 
içlndı- söııeceiız. • .--,,et aort, ucf metinde - ve o lı:.a.dar ela para ·ı -M ,__. E ğru],,- • ..., ~ 

k d 
-og- . L-f rJ e uıwın rtu tarafından ya. "L _ ...ı •• } - --1-1---'• ı tır· 

&\"a a ar. çalan otef lhmııırz:ı IUÇUT\U ıt.ı.n1 et.. cın~.ı. IÖ)" e ~.rm 1 • 
Almanya iç"n ~övleıncn ıey RtJ'&. mittir. •- Benim görmeme lüzum kal. 

Ekmek 
&ıkıntısı 

kalmadı 

Dar·ığa bayram 
münasebetiJe şehrin 
ka.abalık.aşması 

sebeb olmuş 

Şehrtmfsin bam semtlerhıdeli f1. 
rıalanla. ltirkM) sm:ıctenkri devam 
ellen ekmek mnıı.,... clön Mma er. 
IJliş ve ekme~ boUıı.~t.ır. 

AlatUarlann yaptı,cı te&kBtlere 
l'Öre son .Unlı rdeki t>km4"k sıkınt._ 

ama. Bayram ve Yılb..._ dola>ı..,ne 
civar yerlerdea ~ ti bin kişi 
kadar misafir ırd-.eıii ve buııun 
ne Jcea abırak ~ arllJ"a.ımın 
artma.sı sebeb olmu tur. Pıımdan 

başka kame usulnn~.111 hemen tat. 
bik edJleceğine dair şayialar ve ha. 
vala.nn bo1:ıak sihnesl iUerlae Wr 
kısım llallwı bir cunlük ihtlyM111,. 
dan fada ekm~"ı alması d..ı. ekmek 
sıtmt1Slllm meyclana 1"elme$hıclo 
miiblm bir lm'1 olmaştıır. 

lkindkinun 3 

Tütün ve içki 
Satan -arı ekmek 
Satmıy.:ı mecbur 
Etmel.giz I 

~·--- Burhaa Cahid 

B ayram günlerini lıtaııbul k 
fırt1-nu1 .İç nde geçırdJ. Şch 

rin ana ca.ddelerı bıle korkunç hal
de idi. Otomıobil. ot0biıs ışlem • 
yordu. Açak meydanlarda karayel 
rüzeirı önuode ve buz Ü&tünde 
tramvay beklıyen halkın halı acıklı 
idı. 

Y alııız bu dei"l bazı semtlerde 
ekmek bulmak zor olmuştu. 1 ak
alın civannda oturan b ir tan.dık 
iki bayram gününü makarna ile ge
c;.ird.ii ni .öyledi. Kenar Rm.lerde 
de fakir halkın bati ca arkıntısı bu 
olmuıtu. 

Kar., ka.raye1e eyvallah. fakat 
belecfiye:niıa böyle sünlerde ekmek 
dağıtma aerv.isini kontrol etmeai 
giiç bir teY <ieğiıJdir. Beled ye za
bıtannıo bulunmadığı mahalle yok 
tua'. Bu yıl pek hızlı ve çok z.oılu 
gden kış bize bir den olmalıdır. 
Her ihtimali dü~ck gerekli 
olur. 

Bu hhrlcaç günlük tehir a kıntuı 
tam ma.nasile bir varlık içinde yok.. 
luk demekti.r. Memlekette ihtiyacı 
karJI1ayaca.k her §eY vardır. Ekaik 
olan •dece organizaıryondur. En 
aıkltık zamanda gökben kat değil 
kum YaPa .istedi.ği.nlz yerde ve ia. 
tediğiniz anda istediği ni.z kadaT 
nh ve .. aigere. bulabiUniniz. Fakat 
b r dilim ekmek bulamazsınız. De
niliyor k.i mahalle bakkallıarı az ka
zanç bıırak.a.ıı e'laneği 9r.tmak. iate. 
miyorlar. l.ılıi.ar maddolıcri olan ra 
kı • ...,.h. ve a)ıga.ra yüzde ondan 
fazla mı bıTaklyor~ Yaba İçki ek.. 
me1cten çldlc nJO narcıen ?yor) Son 
hadiselerden çrkan netice fU 

olmuttur. ~· ııdelci elemek •1-
k1ıntl.8m.ı Umek olmayı~•ından 
değil bence ıyi dağ ·Tma -
~ olmasından doğmuMur. Ek· 
mek .. u .. ı yal\nlz f•r nlaru ba vh kal 
drkça hu böYle olaeaktr. Madem ki 
ekmek ~ ka.dardr. Kame u
~lü lba~av·ncaya kedaT o1'1m •· 
bfl ve da.ğıhtı yoluna kaymek fay
c'"h nb T\Jtiin n içki aatanl•ı 
ekmek aatmağa da m.ec:bur etmek 
belediyenin el'n<lecf r. Bu imkan 
v.a•lren kar va2-dı. güneş battı gibi 
medem tf'!ll'kiliıttt ~~ .,chir iri..n hiç 
de fmaıade ıc:AımJıya.n Mdi•eler yü 
zünden bir taı1ccnn ve.ta1ıda•lar n4"- . 
<len s•kın't1 <"ek~·nı4"r~ 

t'l1urhaıı. Cahi.d 
.... _ ........... ----..... ···--·-···--··· 
Bir odun muhtekiri mahküm 

edildi 
cata-ıotlanda odoncu " k5nı.lln:tl 

HilseYıD ö-ıer, =-!wıaa kilosuna. ı 00 pa_ 
rua aat.ması lbımken f&h1t fla~a 3 
tııulıJıl&an •t;,ıwş, yaU.lanarak ad.l.b'eye 

ye için e,.nen va;r"d<lir. -~ ,,. ........ -·-·-· .. -·-·-........ ,, lll6dan her a.rb.det mecmueımzda 
Gar4> ak!ni Alhn•fl'Y"Y' b:tmedL Gebe bir kadın i Gözümüz istediği yaz11yı ,...bilir.• 

AlilrlMlar •akamJar ba~ fınnJa. 
rın hııiiJaaaul&Ja ietlfJMle ederek ek. 
melilttt 50 P'&tD kadar JMban t'
Jı:ardıklarını teslti: etmls ve bunl.ır 
ha.kluncJa. tslcib:ıta. 1t:ıılanmıştır. 
Bunitan ba'ik:ı bdsı rırsa.• iliişkün. 
lertnln nrallte1ft tınnJanJan futa 
Ü1ltelr alank ribelı fiaila bJb 
..Uıklen siri\lllİİ!J. 1tunlar bak. 
klDda ela. takibata. ıeçllmitür. 

\,_ 
~-

~ glb RUS)'ayı da bilm.iyOTdu. B"r : Pqmni Safa ayn& aulll etrafında 
iht"lıil dalga.ı ile .. "'ılmıya nam. trence öldü ! a;•dını ıarar g;;,t~ ,,e Muhsin Ertuğ- Bir ş ·ı~b üç mavnaya 

J Muh"..eltır 'ldunC'l Aslb'e 2 ncl ceza 
mah emeainde yap.tan duru.şması eo. 
nundA 25 lira ınra cezasına mahkOm 
.fdflerı*. 7 ıttn mUdd t?ı? dl»tkAnının 

zed, ilk darbede yııkıı.u:.ak h&ır Hayra&ludıao dloğu.mıak ÜzC'Te ı~ '-1 rol bun'Uh üzerine menuubahs ye.. 
,.. ... f sen1!o1".!u. . . d ... lstanbula gelen Receh kızı Hürmüz!: 2ıyı ~zikneden ewvet okuduiunu çarptı, mavnalardan 

1 Finllndıyıa harbı bu ır-~nl egıı imninde 35 yaım<hl bir kadın. tren : Tramvay bandaJ·ıarı .öytemiarir. ı·kı·sı· bath [ HA l) y o 
t · rı~~lc yeroe ~ olaru desteok.- [de biTdeabhe fenalqarak. ölmüt - BtmU takiben Jıllc;İm Peyami Sa . • 
ledl. 1 tü ıehrimize geldi lad&n g~dt oef9edek.i taleblenni Rm band.ralı bir gez tilebi K.n _....;;:;,.;.~~------' 

ııeddiDe b.rar nnlmJ,ttr 

Gatb alemi Rmyanln bir çeyrek rC. __ _ _ı· ed dl! ta _ ,_ı..l ..,,.,.,, .. ı.nsl J.\.lllZ 
'k~ d" ı,. ~ı muayee en a nye - tdua.lıeımasb Latan.it. bu taıeo er dilli ııçı1cluı.nd&. Ank&ra romör • ""'........, 

89 müddetle uınyastnln · :· b"bi Hikmet Tümer defnine nıh Bleldrfll. Traan:v wı 'l'Bnel i•a. lye.niden mcvzuub. dıis. edilerek id. körünün arkasına baih olarak aey. 'J.30: SU& av.ın. ·uı: Hafi1 müz.:k 
pıları.ın y.bancılent kapıayrak, mu. INlt vermi.şür. resi farafınıtan ltomanyada imal (J'L), 'ı.t6: AJa.:ıs haber.eri. ııe.45: 
tı-ceH"ı gözlerds. mMlWl \alarak et&lrilen &.ram.Tay bandaJlannm ilk ldıa makamile Peyamı Sa.fa ve nu. ~ olan üç maVM.ya. çarp - Senforıık mb!k <P ·'• 13.30. saaı na.. 
b .. tun gayret"ni endüılıtritılne "f'e or. • :L: m....ı.ul''-.:1- .-rtl&I ld vaıon Jeinde &irkf'cfye ık'atl arasmda münıakaplar olmuş· mi§ hunlardan aoda yü:Clii iki mav n, 13.33: Şartı ve tUrttller. 1345: A. 
<lu una hasrdmit olduiunu. mem.. ~':'~ .mu..d~le~!:1 ~ ~· una.... ~ttrmmı. ve ~&karılma muamele. tur. Neticede Peyamıi Sefanm Muh nan1ın batmasına aebeb oımuftur. jans baberlerı 14: R 7 t.cllmhu:- b&D 

1 le • :_ ..ı de tam bir birlik gö.. oırının vwı:Iyeu&. line başlanm~. lhndaflar ,;;.. ild _._ r .... ~-l ,ı.. _ ı_·k·- _..__ · d" .. · · dosu, 14.50: Xa.-ış& earicı Ye terldiler, 
e :t üç~e d _i-i' botunclu.. Puifik haııbinin teşkil ettiii t'kin.. l'ÜDe b4ar şı.!i d~posun~ nakkdl. 11J1ı WJ,...._,v na& ısxa ıate l-gl ıa - Denize dölciaen mavna müret.. 15 30: Rıyaset c mi u fI1A.rmon lt or -

n nuş vucu a •--- · --'-u1e dt 1 k ilk b ıec~ ve bUYad.ı bR-nd:ım.dık :rü. bat hakkı itle Afrodit davaailıe a. tebatı, etraftan ,.etİtealct' tara.fa- kestra.sının ıııa:ıı.ert. 18: Saat. Qarı. 
ötmu Mıoak ~imdi anlamıt ve bu ~ı ~·--._ g~.~ '!~_: . ,__ a. J"'L-f p · · b u·t h 1 18 40· Rad"'" dans "'d f k L ~• ....dıktan tonT1l &ıtta rwo~ • .JOl&8UJl aıemını ııaıv. ıdinden se/enlCD çrkilm arabalara aııoı ı ve eyaımJ'l'l.]n erae e ne. dan lrurtarılmıŞlard.u. 18.03 Paaıl eye • . .,v .' 

ı- a u &au-•e üf .He dd b le. taınJacaktar. Banrtanarnı ırlmcsne ticelcnen davaye aidı tıemyiz ila - o it strası 19' ııtahramanlar saat), 
Ru!fY&nln FinUıındi,.a tfövüşünü ":__cıt.; ~et;d~ wı: ı.ı •

1
ma e ,_ a im ~ bir klil!ll arabalann .,._ 19.15: Rad.Yo Lan o~estrasmm c.Her 

'· d - .. - blrakmış ol 1a.rma.n UfmılWl rı e mu&aycse vla "lka.nlm.vn miimkün oJa ... ıJı. mlınln celbiıne daf.r tabbi reddedi. Valı" nı"n rı·yaseti.nde ıe dtn• 19.30: Sa t. ayar., •e ajanı. 
t( 8 en surun---,,- k-1... ı . •- d d ~ .. >' ...... 1 k el _.._ __ _._.d. • w• • .. ... tk c3 v •• liyecek kadar ileriye aou dmlyece.: eırece e uatun tar. Dltcr ;Naril banclaJlar da ya. e:re , .v-nn tevu ı ıst~ının haberleri, 19 45. S b s& JO u.a a. 
~~ .::. ı- Şa nr Jt,j tıp.. göriiriiz. Etlerinde kendi alemlerini kında l'elec:ıeldir. .= de bilahare karar akına alınmasına _vapı an toplantı 1955: Kan$lk çam J~. 20.ıs: Radyo 

g tm yıe ""ıım ,... ' h 1a:y ncaya k d ç· R ·ım gazetesi 2045· eat'kı n TUritliler. :ıı: 
kı Almanya i;iD cılıfaiu g"hi Rus- ~ır . ı . ...JL.-~ arı_ ın, ~-~c.. '-. .......................... - ................. ,.; kar8T veri İştir. Du"'n •b-._ _ı,,.,y..-... Vali Te Be. Ziraat T• at:T:ml. !1.ll>: n:nlcyicl istek. 

• • ..ı _ .__ ........ '-etinin L-ün eaıre gih:ı , .. ....., ... ı lr&luı kuuaua. ------- wı .... ııa ""'""" 
'a ,. n Ot:" ~ ...........,, VV5 b'L._ _L n...· .ı.. . · • d rd.ır •• Dr L tf" Kınl . 1P:r1 ~ı .45· <GCnfin mesele,erfl. 22: 

dammd baltuıluianun meçhul ·~ g.ol 'D1.ı" aıvaıntaj a va . lodiye Re.ısı . u J arın rı. Radyo ealan om.strP.91. n 30: Saat a. 
~ldıiı söv~ilT. Rmya kudre. :~.~~.Ja::.ı.:ı indir_ 1 STER f NAN, !ya.etinde kaymakamlar. vilayet ve van. aıanı haberleri, borsa. 2245 : Rad 
tinin arttJıilnı. tM. da eırtaCAiıru 1 • erı ~- srupr~L- b' 1 en 90n belediye fU!De rnıüdürlet!inln ittire. va salon oıtcestnsı. 
idd'41 M!iyoT ... en.len iee a\.iırıe ~.lfteu_ ır .,.d ,.~dm .11~ zamek npo.. ( S l ER 1NANMA1 kile bir topl.ntı )'V.pll~ır. 
ken°d0 11er Bme aıeilnce• hakikati "''"°" ~ m~ an si ınere a.. Bu t.oplaobda ,dırio umumi ih-
P:"'""' gel~ ...... 'ioçinde anJıyebl. aifiği Japon tıeırk~~' rdbidiı. Zava.Dı Şadi. - Daha (yt ra, lıemen l'llDder • tiyeçları. ekmek n mahrukat me.. 
1 ri'İ• ~et dört bet eye kadar. ler. Japonfıtr inattan ıaıtıfade ede.. Bir llafuk. illi ~ Udu eluJw 111, aliye 1'ü! edeleıi tıÖl'Üıfülmiİt ve Vali taTe-
ec -· .. ·-·--·····- rek Amerikanın müetaltil bir hare.. ..ını son defa oı~-aı. &eıeı....ıa - Blrlıatt l'h iobtde ltttie! 
..... kette dayatıabileceği ~lıca ü.lerı iıll'm._.,lk, fS1m4ll an"IQora ld, IJNI h tele • hndan ~ vaztyet)eTe göre d1 -

'f AKVİM • 2 iQCi KAııan birer biııw elde etmiye çalıııyor. O amanlar ... Seh7 'rt7atruıı ı- ..ı.&ftre11bld- as eonra roda.. rdttifler veri.bnifrir. Bu topllırrtı -

3 
ilk mMide b&naUarım ele geçil'. m.inak1'f&1an münasebetlJe anlıd ta daı.-tit. 'tılna......, u ltilW. ıa... Jar her ay yapılacak ve ahnmaıımı 

Rami _. ANIN -.. mek yolunde. yürüyor, sonra da ral)Utmua umanlardı. mdıklarTDa ook acı l'l"len llliune ka. gere'ken tedbirler Jcara:-laştmlacalt. 
mı ıleO Çok eski ve fok aıl:ı bir dOlltamn vumuştur. 
- CllJMrW - Asyalıları bir ~ı etrafında topla.. olan Şadi t.etefon~: eadbıJn ne s.lyllYl'~ni bflmfyo -

t lui Uaan R-1 .... Ka.ıa yanık bideştirmiye uiraııyor, An. _ ~ten •e eeTalJ bbıaJ cdl • ,.., liftH'lllecltk, fakat Tirtrt,e.ln 
11 1942 67 gto • Sabon alemi vaziyetin eit. .,_. mmamuıf dl:re _.._,ı.. an.ıaım.. tipler yarat..., obll N!J-

GON~ 
s. 

7 

o. 
• 
" 

Zilhicce 

15 

tikçe büyüyıen bir tehlike yaratmek - Blbe&te demlfUJı. miira..aat d_ lıea 6', 1teıt aan"atlrlmwlan blrhtln. 
'Ar.. ta olduğıtmu tıörmıeme~ik edemez, tlklerimlııı eaa.ıı.e.'l kendi matbaamtSın Tiirtrjyeile rer"'°.k blr '5er yar&tm1$ 

S. 11. ı,... n.imm el'an atıldır. Nic;in} menaablan detndir. olan en büdlr. s:Pl'a.ttirı hakkında 
6 40 itte .......xnt dünya maadele*ıin - Peklli, fakat benim verece • dtişüncf'leriniıı ltrenllcmf':yl,fnln bir 

tim ceva.b, ı;lzln pzetl!n'7:cle eılun1' kayıb oldolıına lnanıyonız, fakat 
U 47 ikici m~ nıoktaıeı. olanlardan hiç •trtne 1t71111yae.ak. en olmyacu sen: 

U--t-:--:--'T':'.~~ı:A:-:b-m--;~Y.:. .... --1 Ne ywalc a. mueddlenin iki meç 
~T=:+.:~--t~~-1-~~-I hulünün ~ de halledebilmek iSTER 

iSTER 
iNAN 
INANMAI 

~ O. 5· "'· için bİr' ~ zaman beklemiye 
v. 12 18 1' 89 18 ı:ıı 18 29 muıAt.ç ~ 
E. 7 J8 ~ "' lJ ı !8 

ttr. 

120 otomobil liıliii tevzi 
ediliyor 

1Btanbut ta"'-' MfldOYlllRU emrıne ve. 
rilen otoınoblJ. ve kam70net lbt.lklerhı.. 
den 120 61nln tevzilne karar vertlmlo ve 
u..teler a!A.kadarlara bild:rilm!tt.ir. Bu.. 
gUıı ikeru1llerınc tevziat y~:pılacak oıan 
:htiyaç sahlbleri evvelce «endllerlne 
IAstı:t veri]mtyen kimselerdir. Bundan 
sonra tevlli&& işinde taleb aırası:ım sez 

lstanbul borsl3J 
-···--

2/1/1M3 M!lil • kapanış fıailan 

Clı:~ 

A;~ vt 

"ndra ı 8terliD 
ew-Yon ıotDolar 
nnn ı 00 bv çre Pr. 

5.24 
U9.2Q 

..ırtd 100~ U.937!; 
olrobUI& 100 Yen 

.Mm 1ooı.veo n 
Bir altın llTa 

4 a'Y&rllk bir ıram 
kfilçe altın 

llsbam tt TahwllM 

sıvaa • El'ZU1'UtD :ı;r 
% '1 llHl Demtm>hı 
ttıtllıad Demircilik 

30.75 
28 fiO 

407 

19.80 
19.'JO 
29.-



CDBNiZCfLIE:J _TIY .,. ATIRJlC 
Japonlara karşı çıkacak Darulbedauı ın esMi OUnlerlnde 
d k 

•ı d XIV Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

emo rasl er Onanma 
Yetineblrımlddeteonrastrenıerdenitl Her n 

Si 
:tık I>aıillbeda.yi aahn.tne çıkan &r kadın &rtiılt. Mari KineYaıı ile Efraz · e:vee, teman be7etl. IOm8dU 

tieıtler t:lm.lerdi ve naaıl aeçılm.:..şlenii? senelerce taJmışlar ve 1j.ı de Q&lışmış ~ezıleri de IA7areK. qatı ya, 
. ~t.eıı seçim nasıl oldu ve maaş. l&rdı. Pek l'ilMl tfl~ç9 konuşan Mari r ••• ~· YA idare heJ'etl ili 

k 1 ~ 
lArııı WlniDde ne &:bi cihetler aı&Aö MiDeJ'an bir ıtın sahneden oekild' Et ~ ~eyet klaıl~rden müreJdteb? 8<m. 

tt b 
• ı • ırfine alllldı, burala:-ını pek iYi bl.lmi • raz da Mı.sıra aitti Blr aralık ~ad~ di bu isimleri S8YID&b7ım. Ve ta.bil. illi 

ne Uvve e O a 1 ır 
J'Ol'UlD. Yalnız, iler:de oaJusLınn~ 1 sahneye çıktı.tını ~ifl~ım. Jl'atat naaıı ::e~ h:illdare heyetine, hem edebi 

• 

anı un bahaedecetım idare be)'etınin sahne? B.angt samıe? Mechul eml olaıılanl t..fıe o muhte. 
i.lılt t.aran • .BU.eyin &ı.ıart Beyin bana ••• r er: (Denml -4/l de) 

iki tarnfın deniz kuvvetlerine toplu bir bakış ~~~~~ ("Son Posta,,nın bulmacası: 21 - (&) 

artısueriıı der'!CelP:-ı."li nası! ta.ltd!.l' et. Bunlardan 30 tane.U.i haUeclerelı bir arada yoU ha 
B- clurama .. t:-- _.,,.,, ...,,ımn ne•ı....ııerı ile lauvudrleri do - ..., ve bllha,,. altb-1' bm>a ne ola,ıı.cmmu:a bir 1-diye talıdim _,__.::"" 

cek den6&1erinde mt1cacleleJe sir" mlkt&rmı Oaıı!t$at1ca ıönderebilecek!ni ili.ve etmeleri icab edeceltt.ir. eetildıe ram <*fular, burala."'l da meç. Soldan Alaı 1 2 3 4 5 6 1 ..... -...8 & 9 
d ~1~.tıık d00•nmayı .tısaca t&Imabı etmek md<,!ktl'dtlT. İngllterenıo :b:ıcillzlerin tamade olan ıemlll'rlni bultlımdlh'. ÇüntAi o günlerde Dartllbe~ 1 - ilılki eaer. ~===:==-:,--=;-=;--=:ııı:=~=:-;..~;;_~~ 

en ı~ ... .ım: diler denislerde yanı ana var.an filo. de (2) olarak kabul ederaeıit ve bunları dayide bulunmamıştmı. ııer (9). l H 
lNGJLT ERE 

1 
SUDda ft Akden~ filosunda donanma. de. hesaba katarsa~ şu ııa.ı Her neyee ~ticede !Ik temsil heyeti 2 - Kunetll 
1& "'- vui.tele~ yapabilecek ltunet de &DCak t muharebe gemi&! ve 2 tay lilll elemaıılardan teşekıkül etm.şt.1.: ışık (3). ,, 11---1---ı--

Milbarebe ıem.ta 18 <1N2 de meaaı te ımıi bulundurması Jf.z.tmdır. Bu yare ıemı.ı ıle Wi kruvazör vesait' ıe <Kadınlar Klllar, Elisa B'nemeeyan, 1 - Ser., atıl .. :l 
t&mamlam.cak 2> ltkıia lıllh"rerin diter orta.ldarı ne va ı:nilerden ibaret bir fıloyu Uzakşanka Rom, Adrtyen \l!:Hıanın kız tardeşl>, ran, bir erkek is,. ıı---ı--.ı--
#ft'!_.an&re ıemiıR 8 ca a 1oı.ı. ve u.. ziyeıtedir? Bunu da ara.,tını.ıım ki bu &i)Dderebileoeklerı aanucuna var&b11!rh. Beatris, tda, Zab~l. Sara )bnnllt. mi <-U • Ters:ndm 3 
.._~ır>, <1H2 d• inlUl ta.mamJ.aııa.. auretle lnııll~in t.Kl.b edecel'i yolu Buna göre ~rasl!erın müttefi.it do <~etler> El":~ı~ Muhsin, Raşld Okursanız ;yemek ıt--·ı--
cak 2> belki dah& kolaylıkla anlıy:ıbilriz. rwmı-ı Japonların 1.2 misli tuvvet.te Rıza, Muvahhid, İbrahim Galib, Şadi, anlamını ıftMle e.. 4 
..__~ kıuruör Hı (30.3 ~· ~a: Breatte Qna.yzma.v ve ş.aru olabilir; f..U.• bu vaziyet 1942 ortala_ Nurettin Şefkıı.ti, Onnilı: B!nemeeyan der c:n. 
_. t.&tır.J&r> bant vardır.Ana vatanda B:.sma~ rmda hiç delilse tıtbabarıııda oiab!l!r <Elizaıım erki'k ta.'"desll, Kelam. zı. 4 - Sonuna bir 5 

1
,.. ~ '° <TıltrUti 11 umlmetre. 811 olan ~ •riyrio vardır. Bunlardan 'Oç ctmaıımanın buıttMU durumları. n. cb ekle7ııııs. ko. 

10 

..... ~~u> baeta ıbali in.p.da ıık1 muharebe reroia! nı kıaaca şu suretle mub7e18 et.tikten Madam Peletyanm, yalnız Ut temıll casız tadın ıle tar 6 
~ baflf bılnaDr INDlarda daha ardır a.. hald -:-.tı o••'-•.. hareki/ edilen ÇüırUit remel için Ocretle ça'h.. fllaşırıınız ·:t>, bari~ D ~ • - e dal.ma. mevc\44 80IU'a _.. _,...tt .ının ne nld·-· avvelce .... ı..ı-ı~:.... Bu-da 'Kiı.ina\ (4), B.:ova 
• oldui'u ve Almanyauı.: yapmala tal şekil aJaoatmı ıahmın edelim: -a-- ... • C1VJ C>&1.A9-..& •4' - 7 

AMERllCA ı Jaeacail betleın1lea hıstıtere ada:.ırı: Bundan e"ellti yuımıma tayyrele tırLataım. ve hicab '2>. 
na taama tıebl•keebıi tamamen beTta rin bclm&l&rl& bellti,fakat torpıdo 51_ Yu.ltanda laimll'l'ı bl'dedllen art.'st,. 5 - ~t 

Muharebe reıniaı 1f. C1M2 de iDfası raf edebilecek olan bir tunetin a~ 1A.hı ııe b.t1 olarak muharebe gem':eM ler arasına., oooradan başltalan da mı_ (ol), TeralDden o. ~ 
tamaml.aDıac&k U vatao fılol!ıunda bulunması. lbımdır rillf ı:ıa8ll baurabildiılderini y:ızırus bu.. e~ ve bunların bir tıamı, ev_ ku.rsaruz via.7eıt 

Tayyare ıemi8ı. 1 Alınan mmıatebe ıemtlerinln da·~ na ratmen gene muha'!'ebe remılerin vellcUenfen b'r tltıımımtn yerlnl (lak rç. ifad1'6i olur <2>. t 

ıaz":"' - 18 (20.3 lat "" -- tıısıu.ı- hava "'"'nız''"'""' .. ,k,., ,,_ _..etlnl eld• ,_,, tc!n. eL modell -..,ıar .. batı& uıılan • .._ • - Emm'*t,. 111---ı--ı altında blıiun~r.nı tnıillzlerin leh:ne zıern ol<k*lannı anlatmıştık. Emn~yet mi.elerdi. Fakat bunun için de eene:er. emrı hazır c:a>.ıo 
K:Nvaa!Sr 19 \Halı in.p.da 8), 11.ara.k ik&ydederııek IMıe en az 5 mu. tedbirleri alınacak ve t:ıYYarelerl~ d ce ~le etmeleri, yanı kendilerini ~tasma :ır cat ıı--ı--ı 
JAPONYAı narel>e ıemisln'n ve onlara llzım ola olsa t'.t1ıhlar ıcımınacak ve ımıhafasa mıel;:cı~~=!~~:1n1t~:'noıı~~~~~ ~~ 1~1:r:::L 

cak diler sınıf gemilerin tngıltere ; edilecekti. b bir hrimiz 
Muh.anbe ıem\il 13 ialarmıd& ''-'•nm- tcft"' -'"-r ki bu- Gen-e o ya.e;ımmk İng'Jlzleri"l iki içinde bilhaos& KU'ük Kemal, Vasti, m &e 1' T&YY&l'e ,,_, .. _ ..., ~ Hazım vardı. ııtı gene yaşında mer. olur (2). ~ 

ıeın\sl. 8 <3 al klloWO 'ruvvet ~ zamanda Atlanti4t ticaret muharebe ıemi1P-rlnl nAStl kaybettik.. hum olan ve diler lkla1ne uzun, ö - 'l - Sonuna bit 
Alır lıruvazör 13 harbini tıoruırab!llr. lerlnt anlatmı.ş ?e Jprcılan:ı OEaltşa Kruvall6r 

36 

ta daıiıs tı&ti !yet' . Amerika mürler clil«tiJimıa bu üç tmnetteıı er• t!kleyinls vUcudummun Uru ett'.ti 1 _Orta < 

1 
ıı.ı..: 8 muhArob• oom!.;ndeıı .. "" ..,, - - .,mıor ........ tanomıotı? bir ..,, otur <2>. .,_ .,b...ı.nıe - -.::· -· blr -. ek • 

dan 'i:ı., llUlhuelıe tru.alllrll "1m>ar. tan .. 1uatansntaruı bir lrumn ıam;; _., ·~ta - ,_..._ balll'.lad>khr"nda.~ '" ,., ı.mı - bir madde m. 4 _ ııı... "" - !;'"4e eder m . 
., -

20 
':l':: ..,..,,,,.. .oraıı.r: odlld'- .,,.. 4 l'Dll meYcud tabUI ~,:"'.:;';:';, donannw:m a.ı · d• t&Jdedoy.m: "''" PRnl lle Adıı. 8 - "" ....ı.....,. ...- lll ile. la "" - ...,... ..........,. Dl411. 

- lopları 20.3 lWUr. •- """" ..ıor. F<an...,,. da 1at. - .l'eari ,..,_,, Port ı:ı.r ..-rm lklli de bu ... 6lenl,.. an • _,.. - l4). ' der (8) Bal "" ... ...,. da 1fade .. 
- dit.. •-an"' -iz lanı .. halen -•• oormtıo an as .. .., Kao;Iİa Slnppur .,.;tarm ., ._ -· ,._ de cot uzun yillardan. ı - ıı.ıt>lıolden n - -.ıı 1 'aır - il>. 
,. - - er..=- b~n - rem'slniıı ..-ntana oime ~- - bu 1181,. 0 ..._ beri .•• Ah. hele Adilin oıııma oet aoık.. bir .., <•>. sanmaktao ..,,1 baPr <8>. 1 = .:::::- <2>. 
- ........ -~ c'nolenle - - ıoın vı" --•• ea idl - .. ..,.. •• ,. f"loc•.k olan h n lr.oMu•ıç otmuoto: bO Anadolu 10 - Bir ........,. (2) Al aahlbl ,., <I> ..._ - bir _,,it-el 
- -

1
,.. ~.- ... -· ,....,, pim.metle ..,.aber ,._...,.nm, "" bir kovvet harnde \Um..ımıe. blndlil ara .. ya. hatlı ıe. 11 - Bir-..: -·<il. · i-aıiaı-ıı.!ı"· tarı -•n.ocat ,_. ,,,.._ ı-. bu ıw ...... da daim• h>ıiliZl<r lç;n bir -ma ç>kacak olan Japan ....._ ''''"" bir yolcu treni _,. .. u. 12 - CeCIIm* ....ın. ...,,. ..,.,. a _ ~ bir 

111

· 
- ...Uerini h•... - da mulı&.. - lelkll ,._.., o!dutumı unut ......,... ..,..., •• , noc .. u.en .. i'nln .. Ilı ...,. ıeoı aunU• ..,..,........, . ....., C<l. - - - ,- ILlw .,..,...,.., 
h&nol lolr ....,.... • l:a~ h ..- - oder."""" ..,.,.. tnııı. filosu ... bir Cooma matlftblJOdn e mtlth;o halll'.•I YoolmnO&D ·-· •- edilen .,.,,:m 

11 

• --
- !ula ı.r ._ '""- "' azı.-..-. • •• Cobe. - - en•lindon tabut ecıı llfaamaflh ...,.. Oun!&nlan - ı - vataıuauıı m 8'IO bir ....,.. 9 Tanhe 1ııJı:aıbir .,.. '"· ı..ıı-. ,. ·-- ı muharobe remli! bulnn. l<bllk"dl. delil ... Dal1lll>e1•vt •hneslnde bir ""- m. ' - (

81 
"""" "" blı ~.~~.J!.;t~!.~J!n-V.!,. ~~t'~P...!!.H~ ~~a~ -. __ ~~-'.!! _!eL _ _ _ rUnQpal ~lan ba11 artııttlerl de hayal 2 - Bize m taft1an (,), Den!l lı:e. lO _ Z.ıı, inoe <I> Hqret n.ıdUI 

- - ._.. - ~x.,v~~~~m ~.-.x... meır awıuııyo.'"UID. Anc&t temsil he.. narındıııkl bina (4), (2), ' - '-""""l 

t 



~~DALI EJDED 
Y ..anı Frtaıci. tle Croiaetı - 10 - Terciime edea: H. V. 

Tayyare ile Pekin şehri üzerinde 
t1ııt "°"!ı ll.l!I. l>eJı:l!70ırJ ÇiııllJer,Jbld .ıMnemiı. Pl.D" .. .Peka :baüm • baŞU., bir uat.ura, im tarak, hatttı. bel_ . 

1 Nalıleden: Muaz:u% T11h•in Berlıand 
baya! ~ ~ ;vap yorlar. 4a&i ~~W-ı. PeltiaiR y&ilm pbe_ kı. bir de ÇUıbuk Mklıd.lr. Bir ilci sanly'! geçmeden, Şaziye Ha.ıaes duymaıyormuş ve etr.dında hayat&ı'et edeaiyordu :ımma, zeJti ili&' 

Namin ılerııie .D" cMac:at ~aaa? E.. .su.lerJaıi. •oren beıı:ıa.eo UJ1a t,,s;ı:br Spon:udur ve mesı.t.t.:u ııeur ~ ::nmım aiatı:ll weiilıl 'l"&kıııunda <luycla.'7olımUll si>l hlT'eıkcaia ~dlı. o1- OUc7e .Haı\a ltuıı'lan 
11&&1 b e aa.a.& P~ cllı.c ~ÜIM4'.J?". S-ıl>eti. illl& ~'*- w ~'WlWl ç~ hu.. :Yaşlı Bawm. GllUll aöslerıııi '8Dlama -ı ben ıbır del...t ci&lU 'ODWl elbtleA:ıl t.aıasa 1'1&ı W'e !'ıeme:ı t.eda1Ui la!ı" 
JDllilıdt*iat la\ı.ıua.ıu.c.ı.ı ~.-ıa ~m 'bdakl Alı.~ MIW!Je, keııU lemden• eusl bir ~ aQbası aectcc.k o;u, :znası ~ın Mad&w. Sürpikle ıene fran_ dll?Jelt Silrpik. Ghba ııtmek zamanı~ aldı: 
'W>prlıpe_Jer arawnn;ı, lıa7.atı pe' ı.el::,. cM'Fmı or011MU: Bugı1n ne!'f71 z..,ııret bellni .içerJ qru blliceT te &il Pll'Jl :aıwa konnı~a başlamıştı: geldi. 1 - SüJ1):kle h"n fra.nsızc..1 ko· 
llUde. Nan)tjo, lı:omiia..ıı' olan Kaıı • ~? Cıen.o, .lflt'kallde b.lfamta s&. pıra 7.uıa.ı:ı tunç reııkll gcıPUnü u. ! - Yaptıtı ili .betemıl n DlJ? J Dadı y.la.ştı, geıao kwn. ODlllSU!:a yordı*. Çocllklıı.rıına mürebblye1 .k 
tool&, impar...rwhM devrıJlln md.-ıh!. tı: Hjç bir )'r.t. Enfesi bari.ı.r, adımlarını hız!awlınr ve uklb ! - Kaııının .ua~dluı .W~m. ıt-en. bı&!"ıtçe 1igkundll. ı..i.ı .&amllada.ııbe. ı ar.&lllıı.d.a Jı p 
rınl h.Muhsım P~c arıwnda klar•l * araba.Yı QJ'Jl!tıp ~eçmce. mmaUer ye,. :dislne iki Yilz bı..'l ı_tra ayırdı. ~ - Baycll ita& 'tzıa, sltmeclen .-veı;smca mm~ı fııde: dtna ştik. 
muıla~t$ -re _muY.l1ck~l!fe ~tm Qt.'tr;ck arabam b n beılı:l yor. Bana, t.ın wırdii! naıi'e il., ger<l)'e cüıi.l,p, bir i - İkl yüz Dln~ Iıra!. 16st6ıı.Q ba.şını 1t1r ~fa ga.ten &"'ÇI .illa - m .tmıı. T.oba ülana · 
biı haleti ruh ye te, kar.&1:sa, b .k;Jor. iÜllde bir Çin .cl:>laruu nıa ~UJ'O.T, b:r ı;:~ bJılaıh.aa r.aııverlr. : - Fa.tat öme= Beyın lllcenablıtma relim. Ne de ola ae.LD hanun aıı.yı ır. bır şey mi et!ld '? B ı acaylb kızm 
Onu, oend>dAk DQ.vWt 1 ırıana N.t":u:ı fran!t.: Giln~ al!m<U, la:ışı.aı;:lk, araba.. O.ıduı Felil çay. Dır avu.ç p;rlnç ve ~ söz yQlc doirusuı Bu kadaı- btly!Ht aııı. aıduı b r şey anl.smıyoı um. 
b r te-t hak kt ra1>1'6 Yar. İıııpl\r:ıto•"uk nın kolları aras:<?a. yere otıırmus beL. bir ıke8e üf1ıiuı .içind«ı ~rdığı 311 ;bır P&I'87l htç d•~ımeden elinin ter. Onu Qn8IUll tarşmna ~ MAl'fllııbl.ye Qe eö3e suııtı. 
devri 9ıtişa!'11hrının p.n"ı ı:all c. P _ ı yen ara.bacımı go. tıJom."ll. Mı Sü, ar. mııeıık ve acsyJb utaCik .şeylerdir. Bun ;s:Iı: 11.i'Ymii . .AŞko:sun cıaaı Ya:tasını. ltuşatını düseltaıetıe başla - Buıımafendi 01210 ilstilnü ci 
~e lcaJ'fl be.w.rtJ hued n köa. lrAıııılmdan blr teY daha ~lıYcr amma, ıı.. ıar ııeme mi. paat.a mı, den-z Jıayyau: : - O da ~ı ıa b nz yor. Gelıreçza. mıotı. Neriman gözuclle aynaya ba'kt , aaıç arını uı.rnma.lt ,çtn alda lrabae1m .ıut~ım. Dii8 &Q.'.&m. 1M':ıııım g.bi Av- :ıarı w, .ı.öcdc mi? Hepsi aümk.lln. ;cıeıer hep böyle olurlarmış. Paraya pul ve Jcend1 Qayal~iadea &taıld.l. sene • rayı seçti. 

ruP& d 'ec nde:.ı tıa !ta dil kaınutao·aıı lyi UJbl1 oaa gerek. Bir ,üah bir :dam.!>'wlar • .Es&seD ~ aelec re.. lerdenbeıi ta.van .a.rasım:b :s. Ferlıdm Btl' onları din cmiyO!" 
Dh kuru !ırı.\lla ar, kı\h kayuar 1tu b r an ad ı.ır.'a b r:ı.b b r Ç:Jı Jo ~ ldlçiJk ~utu d.?Y:rdl. .Durd1ı1. '1llU '.tol ~!_tlff de hep bu :Yilııden delil m? kendıl çeıbres!oi ımı.ı.lmuş"..ıı. Ş:md.1.. o lerin Nerımanın omu~nna li: 

hart.umıan t'.lt.m•1a teri yerele, ikı haf. ka.nla.&mda yenıe.- yed .m·z .ç.ı.. b'U. lan araaına aldı, ee&&ııeye Nlr:iü \'; ;.r.-.at bu defa ımır etseydi lw ıııes~i kadar ralv.ardliı halde Har.lnln ne _ erlnı onun Y1h';ene d ~..1. 
tadıa.nbert, Pek n ı•, seyyahı.k ed ı> du. b ze tercl!.ma!l ı.:c e~ti. Çe&ç~k ar.UHw. ıcı r3hat et!.Utten aoor.a yo a öe\1&!11 :Çltar.ama.r.dıl. O'vey an:ısınuı eUndenjdeq br el aynası vemxt bile reddet - Ne oldun eocnf,wn? B;r 'k 
ruyorum. Yorıu~ ;utu:ı hanıb 1aka.:.l ıım küçük bir göcılnden bır entar ç._ eutı.. Pata.t )"Olwıa b"r kôpeJt ~tl DllY. ~lD'tulmalt !çın varmı yoğwm verme:' t ğlni .anlıyor~ m var? N ç n ağ ıyorsun? YOh• 
hqran, Cin • ddmı ••Alı .g erın nıe. tardı, c;ı.p!a.k ten~ ;-yd, b r Y~~erı dı, .tdmnıeyi vurur, ve t.crcila:ı wnına. :ruuı.. ~eğ.er Yedi sene on.da ne lrorkıınç nmek istem yor musun? Pi:UJ,an 
sarma, tepe ma.bc'llerin1 Ye enn.a mabe. ~ ve IMr a.ıc ye 1ç:::ıcte. ~r beyzadeye Naaı.u.tkArdır. Cdunden. .ar.abanın : - '.1'.ııı lkllkler v~ Yarabb:. Kmd _o dun? 
dia1 sem:.m. Yaa sara:rmm. ba~Je • &>ndil. Garson}aım, ne J:iüiü beıı:rsm ın:nderlerl ans.ı.nıı. b r du:.ar d~se. onu : Şaziye Hanım öt"..:l'llni Yene:L')ııontu. sini ~~:l.u. Bunu.n1a me:ıi Genç bz elkı4eki :meadllt klh 
ruıde sesd!!D ı. mecan;a o~ıden.n sa _ nmek.ler ıı .. <cri.r.k n, ~rl ajız arla et.Ta.. bulur, getlr1i bana va-.ir. Fakat. 6.ga • : - Al~ rızas• "<:in ~unWl ha M olmamak 1stedı. başı:u ç v r. p pcncer _ uıe ıat re~k yaşıarıGı .sll!Jw 
?&7l&rında yaşaa:m. ş mıh, re mı s~- fa l&llrdltk.eri :> bı:.su.sS bb!neler«n ral&rmıı uııutaca.k olanı, ıı;:er. Buııu ?>aC Süıı>ik. tnıw:ıds.n zıyade maymu_ :Ye baktı. laut. hı;: farkında olmaoan atm• .ıetlh'.erl!k luçklnkJarını tol 
~ blt•ı. Cin yu:nın aı ~ırdıj'ı blriDcie bır !cP.naıa oturup, Y<'n :ebllir hedb'e aay.ar. ~ ~Genılyor mu? Ya.nKJ&n ke.m..kri? özleriı:ılıı lld ıaaından irl _yaşlar da:n.. mata .çallfl?Ol'dU. 
temıbellltim, h:c b r mtl:ıh:lze;re müı .. tei6i'dd ett tt ıemekle:-1, bz.e, c ~ı 1ır.. Cömerddlr. Ar.O. dUrvrken bir di _ :rine y~ış. ceneler dış:ır fırknu . lama.i'a başlamı~ı. Yanındat ler bunu - s·z bana batmayın amca, b • 
khat del1 naifJe _. e!tı. Kendisıne artık ıh.. ıenıei yaklaşu: : - Yarım aaa.t aonra dA bn aur.aUa ilk.in gi)nned!ler, :tendı esvablannrı yfm J'(lk. 

O sabah ere:t 111andım. Renahlıt, t4'acıma :talnındttma ,Mnaa.t ıetlrdk.. _ Kuter .ı:ı.esa.hına .ikJ cent Terd.:m. ~eçıaadelere ccllıı olacak. Bfon ~- tanz::mı Jle ugra.sıyonard1 Pa.kat Perl. - Bır şey /Oksa bu ağıamap 111t 
tan alma bir lUA Cadclenfıı &16o!a. en aoma, ~J> tanımı doyurına!t Jcin Der ft ~ p.nıoolanııı, benim na. :merın :ver.inde ol»m bununla nleıı ı.m Bey onlann hazrr olup ti!ma~. nedir? 'NMb <laireuı sdBler 
J'JIU. 9U'1 btr Motnllırtan r Z<ıan am.. belldm altı çent tsted, kibar bir ıe .. mıma, bahşlfe .prteder. ~ ram olm.aMım. Onun ~..bi YMl.. nnı eomıaJc .ç!n başını kapmrn aralt_ kırmızı bir halde ııdersen &lem :ıae 
'JW. Pencer~:nden tııa..ltınca, toz ara•ın.. bessüın1e tıeşetkUr et.ti ve uzm, tace Kadınlan. ııenç ol'.ll'larsa .aever. ih. :.ıt.lı bil' delikanlı t:l1nl salla.sA elli ğmdao 'içeriye soınme.ı Merimamn •- }'leeek' 
daa. mor beld.?:ı-w dıuftltuını gO?L')'o • eHH! 1'11P&zelentıı·!Jt. dOnyanın en b... tlyar oiurlaıu lsıt. hfa.t euer. Onun .iÇ!D, ~ulur. . yakta, elleı1 lıl'Ö~~ Uııe:rn'! ltavuşnuş, - ŞJmıli ııeçer, merak. e~in 
l1DD. JClre:nıd!,.rı fll!ya :renırı. •fran dlrn uiaııın mflm.eY.Yız vasfı olan o :!ıtı1 ~ ihtiyar Cinli ltadmlarJ ba.. : Bu~ fJa.~ ı:anımın aklını ba. "elerine gömU!möş blT balde ~1. ca. 
~. buıan ~ ası.·lart'.l miMSdet, sa. aaaletJe,. çıktı. ~tU. rındD'mak mıhadile rah'beler taratın_ !fln& &etiımlşti . .Uü~ak4tıs ve müte. dutunu gör<1t1. Perid\ılı Bey bu aöa J'atlarma 
h ble!'i olan ~~ ~orıan:ı, toprak Ye Nereye gitmek isted timi. btn daha da.D teali edilen eve taraftar dejildlr. :redd.id bir aesle cen.b vercil: - Hazır mısınts t'd'' ·-. 'lta41Ai b.bahaW 
mahmı1 lordları olılu .?anrıı ısbat fdsıı adres ven:n le vak: bulmadan, izah•. _ lhUsar ı..dınların yaşama.&ına ne E - Belll olma&. Bu kız .da 1Yi bir .aL - J!Net. efendim. . diyor<ti. 
aJtaı .anın. B•ı ek1 :2d ııralaaan t.u .a utrarmadJğım b:.r aır llG!Jeabıde, a.: ... lüzum var, der. Hiç bir Jşe :v:ıra!llaz:ar. :tedıendir. Ondan ~a bır buçuk m1l. Ş&Zi)"e Banı111 ~a.b 'l'e?'rkm M _ Tetrar edl ormn YrUm 
saraylar .urtısü, bllyUit bir a3ç~ ııa;ı ı.,_. :&azan teredciüj ettlti oluyor; !a. Bu 1iUiıı JllG'rl lns:an1 old.utunu ıöy :yaoa yakın bir .-erv~ az para ea.yıl - mana b&ldı n o zaman ıgelBlenndell ._ eUzemk o!mn.. ~ ;:mnek• te 
a?7Jedlyor. icat bu, ben m de tert'dd~ eıtı!'.mden led i.m .za.ma.ıı ıu ce?abı verir: - pnıu ve hergün :nsanın Avı.ıeı.ınun i.ı;.ın zan Y8:'1"" gördü. :&Yv&h. bu kız dlıh& m1yotaı.n bu pr~Jemi:ı~ va ıS 

Dün, tanoare il•, Pek n ıı lsttln<le u~- ileri geliyor. o za~,,n iten.im karar yer _ Jbt'.yar kadıalıır. heı> .ren.a lnsa.ıı. ~- Babası çok nam.uslu Te ça '5.; ne gibi lalr o.rım cwnıyaca'ktı9 Bu cfıE Ben eenl kurtamıu ,.e seıt>ee ı.g.t 
tısa. Ammptf! manaa'!'atan. •P.114 ca.d.. D1i!llti bf*lb'erek, yavu yavae g di1or. l.a.Tdır. ~'l.n b r ade.mmış, servetini ke:ıdt alın .va")larıııe eebeb ne Jdl şmdif vu$W'Dıa& 1 ı;ı en 1 :re olarak • 
de er; içlnde, 'lÇı'mam•e ot1ialerin, 111'.l Aram-a ııe:ıtehıl!Şlycr. Son dP!a, zen. En 1Yi dostu blr kt$ır. Pek'ne blr :tenle ııa.unmış. . Onun lıu endi,ell yet> ru P.~ h . nu buldum. ~en ba.;,. :r p1Aı:ı dilısüJl 
vi SU7U. beNbU1 ~ı 1~ del. pı blı' ecnebi kadını, bir dul kend.ıs:n· saat mesafede bu.iıınan yaz sarayını ! - Paranın hepsi onda~ blıDıa d tU ll a\TlDtm ~daünda:ı bçnw»lftı. lkı bilAtereddlld qle. 
mete bqla.ı-ı.c'srı l>U' it.ılı PeLHaJ aı;ı. !Je#mmlş ;e tercil::naulık payeJ.lne yük ı;"yaret.e aıd edim vak t tercll"Dan bu. :ıal.ib'1? adımda ioer'.7~ s il'di. yonıan 
!eri hıllA aölltim.Jln &ıünde eelılımit. O tr.r hJe dt\ onu, 11r:mıta lamam mr.kuslle. tendls:nl be~.aber gö.. ! - ~yır, -.ııasınuı Ye l>liyf,lk aııaaı.. - Nerlmancıitım. )'aVrUm. He 1Nd - Hanr hayır, b5,.:eet ook ~l. 

Bal!ı:uıda ileti doMru uaanmca. plad ale..~ b"r ~ntaryJ.e det.f.1, ıp!"kl b"r tıür~ söyledim. Ert.esi &abab, onu, :mn DUTMlan da var. ' . . ? - O halde n çın ağ ıyorsmı 
03'llDCDlantu gllırilyorum. JC~d 'erJe ta tatAıulla, Roll\..Royce marta otomo. dlzlerlnln üdıilnde b!r .ıtaıf!lıle, 11>!örlln : - Ne yazık ki kend.sı bu kadar c:ır Bu miiltik ses, senç .t1R saraa sırlı.. Bu BUıal ve ::evab;ardan atnırlenen 
n~tmı. !a.ka+ s ,-r.ıh'Jt vaı :~·erım•n bilete, ecnebi mad mm tar.,ısıod&, Jel. yanına yerlefm.lş buldum. ~in. . lan «mut gibi bWdelıblre JDOe blı zl;ye Hanım lila kanştı ••• 
es rt o duluın len ~ veUerlııı reddet_ pueleDJı*eı .ıdrftJ;oı;l&rml(I. _ JCanaıya memnun, dedi, çok ya,, 1, : - Ne yapu.ın, her mada.1yomm ıa:r ıçlunt d\lYIWkL - Se7ahaı ve heyecan onan ua 
t.im.. ~Um ~e.iDde. blrbç a:. Qelııı;ek arsaası. tert8mi&. Balcır a..lt. amma sme ıuzeı ötil7or. :de tem taralı nroır. İşhı en ehemmi_ 8&r.!7e Banma ellerllli baYQa aldır. mı ~ oıacak. Bırazdan bir ~~ 
tadaşı t.aıı-vı:ırum. ~ ~zH1a ana pıni pınl; ~ ne yır .ilk var, PllW. l:.anAryas.ı .ihtiyar!rkt.ıuı ö _ p~t.Usl ömert bu~'<Il müşkül vazi.. eh: cil1 kalmaz. 
taylarının her setrrt 11. y rden. toprak ne leke. Ar.a.bacım. trrJB .adımla f"r _ ıttnce. belki de p14lrip y yccr:ıı:ı;r. :Vd.~ turt.arma!t, onun ale ~ereflni ve - Ne .oluYOr? Ne .1s~y1or? N~ln at. AvUkat. tereMftdle başını lı:a$1J"Ordll 
reng Wr bulut kaldırıyor. 1 ~ ,7ilzba. sahJarca 701 alı~ ve emer tilkllriJ)-ur. Bir U"a.ınvay aeçse, tiblnerek tükü.. $baba ocakmı v 'ka7a etmektir. öme oır? daıJı:Urada Nerimanın, kurbanlık kO 
eı X •.•• b.lr .tng z: iıJıte 4t'.Abası L b r Mrşamlan kend!sinl ku!lanma~N:ım ıa rür. Tramvu!arA aleyhtardır. Rekabet :t>U bdınla et"leome!}l kabul e 8'1">Jk de ~ıştı. yıan slbi kendts nt mezt>ı>.haya ıth111tle 
Pra.ntm; ışte b r tta y..ı:ı tetmeru. blr muıla.r, ya 'ıO?'O<'I dlWfWl ayTiue 18_ DJe9elest. :ııem ~endi baya.tını dılW.eltrnlt olU7Ql', - Şimdiye tadar bir lf!7 .n,-lemedl mekte oldWtlannıa ).'.anı bnlundutun 
Brmlb'a eef'al"Si atatea!. iki trr.tÇ J:an. hwl çmu ~&trtl&una ır:4er. İki se!er Pao.»a..Şa.ng'da at 7~ aeyret _ ?ıem de Nerımanın tımarhane .kötelP hiç ~az ~li. .Birdleıılılre neden emkıdt. Şaziye Hanımın s6zlenne -e 
ta dh'ekt&it C"..ot ı. Avrupalılar wa • &ı'&Sl, orııı '!'it.ser.ya ar~1'asınır. 1k :ıı:~ u mete cidecek ols.:ım: :rlrıde çürümeehıe mAoi olıuıor. Her lk1 a.111'0?' acaba? hemml.1et vermıyerek sene ~ k• 
tınılaıt ~ntta:\91'1, JRJuMf eatm alman IAmlA atarllUlf, ~ ecveı:ıaa cume_ _ Master, beDlm için. aı ldr hay • jt.&raf Jıçln de i.V! bir iş. Perldan Bey lltl kadına baktı. Z!h h.ttab etti: 
ve yal* olırA!t, JAhu<I hafta tatiı:er! 4en cıbniıiı b!l" UıR!ıl okurken prü... Yan& .eW cmı tarar mı7 dtye .arar. • Onl&r konU1Urken Nerlw hlc b1r nlndım aeoeo .ııDdıeleri sllylemele ce.. <Arba ,..,.l 

loln kiullıanılan maJw:Uerd.en ı~ mı.. :raım. O gelı:mede, yelpar.o il,9 aaıtariden <Arblı Tar) \-. ... --... ·=·=·-=- .... .--==--------·--------------~ 
··~·- ... ·· -
~ul kaldı. 
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Memleket Haberleri 
Çukurovada köycülük 
faaliyetine hız verildi 

.4.lpulluda 

SPOR 
Lig maçları tehir 

edildi 
kocAtrtusuf 

Şeker labrikCl81 1941 yılı 
kampanyaaına aon verdi 

l"ıJtbol a.Janhğı sa.baların bozUı1ı: oL 
ması itı:erine bu hıı.fta dıı. lil' maç!annı 

Yusufa f(içek atan kadını 
tehire kArar vemıl.itir. Bu surele ikinci Koca Yusu.t; meydan yerinden ıo 

EainM (lluıııus.O _ AJ.pullQ Şeker devre lic maçlınının ilk hafta OJ'wılıın oac..a otura.n mad.a.m.ı:ı ta.ı. aıın.a g.ıyı~ y d Pabı"'hsı. l~ yılı K'A.mpanya.ı;ıaın. aon QYl'.lanınamı.ş o.makta.dır, ı.lı~uri başını ~Vıt•.P bıı.a.ı.ıgı zan.:.au, 

eni en ÜÇ köy okulunun f: meli allldı veı:~ ~ m::ı: giftç1yi pe& Bu akşam yapllacak = ;~U::y~=:~ııı:g:l~l1·= b.r 
Ad (H A • ~. Yeni. Yıl zirae.at4 için ho!<s maç arı c.oeıaı.er; ~agsız ve daıı.ıı:.k olduğı.ı.n_ 

ana. -~•) - Evve~ eün jhUMaiy-etle çalı,,mU.tad\r, KUrlu,ıii. tarie.laro& heaırlııtla.ıa başla.nmıştır. cııa.o. Koca Yusww.ı VLLcuau.na. vuxa.ra.k 
Adana maarı.fı JçJn hayrlı bır cüıı ler köyüııde tC§ekkül eden ı n Uk uane Bu.sus\ )luhasebe bütçesi B<Jilw ajanlı&1 a.ıa!md&u tert.ib ediien oı:ı~ dükii.d il. 
olmu,. iiç k.öy okulu.nun temeli a _ klühünüıı idare heyeti de • e iç li Vıa:reıtlıınbfn 1942 ;yılı Husa.st Mu.. teşvJc müı:iaOO.kalım, bu e.kşa.m Beyoğlu Kadın, ç.;.ceıderı çClk ustalıklı atırruş.ı. 
tı.lnuşt.ıır. Va.l.i Faik Üstün ve Maa.. l I .. . er m haaebe bıtttoesi a.1.1.blı d.a4relıer tarafın.. Ra1kevi salonunda yapılae<ıJttır. Macla_ Koca Yuı;uf; kadU'.ı.lll bu hareket i 
r:,c m"..ıı::...;; C'.'L c·· l ı· ça ll}ma ar gıostemıoktedır, Cenç}L dan N.ndanmta baı>lı!WJı..+·- r& r.ıaat 20,30 da başlant.caktır. l.iDerm.e onWıe baıtarak k.1~1mı.z1 o.du. 

ı:c ua..... ı:.ıı.rern u.rse evve a ~ · ı · :ı_;.. __ ; • • · · .. .,. ..... ' o-
Bu

··yük iki· ı: ._.. .. . . _
1 1 

&'lD ta ım ve ter..,..;y,,_ lfl k.endiaıne Yeni bir P@Sta şubea ~a.ıındıa 1>0y.e şey go.meJD,;.i o;.aıı 
n n ~oyune gıtmı,..er ve . . . [) • · ı k ~ı.. ıı Maariıf Vekaletinin ub b .. 

1
_ • , verılen Ba5ediklı Osman ile klüp Keşaıı bza4l lle Evreşe nah·yea! ara enlZCl j ~va.n şaşıı nuştı. Neda:ı. bu kaciııı 

irin L-L---1 tti ;;.i .,._~en. . o.14eal ı l id.are heycderi elde vormi• bulum.. smd& S~ meftı1nde yem b!r P. T. ona bu çı~ıt.leı·! a.wıış.ı / A.ylb değ .. 
.,,. lUlilJIU" e ~ pmna gore yapı tı.. " T. Şt1>e8i ~ılmpdc ü.Mre hazı.rt*la.r ta_ CBae tarafı !lı&Yfa 3/ 1 dedirl mi idl? 

cak olaa okulun ~elini atmıılar. j maktadır. Pek 3:'~~ ~~ üç m.ın.. mftlJlıı~tır. O ~ bilhassa mayi mahrut ve Ne .ise; ııureş başlamadan h akem h e. 
dır. Bu okulun hir de atelye,i bu.. · taka geoçl'fk. k.lupler.ı.ne ornek ola.. Şı.j)enln &Cllış törennin.de bunmsnaqt.a.~ glbi biıvoık zenıı.ııl.Jdere ma!Jt yet.i. ~ §art.ı.a.rmı ııııu yo.ua ı,;.an 
unacak, 'btrrada köy çocuklarına bileceiiui söyliyeıbiliriz. Billl8A ltııere P.T.T. MUdürü Ami Demhbya olan Pilipin adaları ile lneilız ve H:>L

1

eı.tl: · 
lüzumlu sa.n'atlar öğretilecektir. Ktir~er gençlik kJübü öğünüle.. Keşa.na barek~ . e~ftfr. . landa müısteml61t~ıemıi:ı muhafua V-.? - Güreş alalranııadır. Bu 1ıü:rt:41 in 

Ayn.l gün temelleri atılan Kurt.. cek bı'r aıelcilde Ç&hşl(yor, Köylüntin Bu ~ 1 lıksncıkinun 1942 t&-ibin.: müdafaası U:ın üstilil doel'.iz kuvvetine k.a.ıdelen t.ıı.ı:namile C.1.rid.ir. 1ki pehlıvan 
tepe ve Ka.ıbasakal k"öy okulluı, E.. kıyın. etli. ya.rdımla:rıile. 7; beden den btib&ren faallJ'M,e ıeçeeekıtfr. muh~ ol.aıı 1emait.raaile.r, ıene bu do yen.ı.şu:ı.cıye ıtada.r ç&rpışaca.kl&raır. rb n,a.nmalarının ı:> Eıula.rcla idarues. ıc ı~ Mösyö P.iyer; hakemın t.araruu Koca 
ğitmenli ok.uJ tipinde olacaktır. t~ lyCll mükelle'ftoe bir önıek eL 1' zanJ, iht•karl •• d l bu ı1aymeu1 ada ve yarım.adalardaki üs Ywıwa anıa.tıtı. 

He.. üıç .köyde de temelatma Mi.. bıtclCT yaptvıhnıştrr. ~ a 1 a muca e e lerlni karada. J&p00 ordusuna karl}l a: Yı.rwfun W1 cicekleti at.an bdında 
renine lcöylülcrimİ2: bü..,ük 'bir se Diğer tarJt.n Kürk ··ıe Jt•· ·· ozan -.- 156 •Yıh koordinu.. nudıaaıe bir surette mUda.ta.a etmeıer·ı .idi. Nereye i ltse başın& bil' karı mu • 

J • ÇU r oyun_ ......., b tı L 4 •• •• d 
viırw; içinde katılmışlardır. de maarif LayWl1 d• ink.i,.I etmek-"--: ey~ . s:ararmıo .. uncu ?1a • de icat> edecektir; ve bıura.da da kara ~ ~oroo. 

Köylerde ıençllk klüplıeri tedir. Bu:rad*i HkolruJ'on çalı kan dcsı ~cıbince. tetekkul ctme9l ıe- ve deniz kırvvetleriııln işb:rllti k:uruL Bu !Ufere cilyarıncla karılar ne bı_ 
Misi•, BakJalı ve ıCürkçülercle b&f(>ğlıetmen! B. H:ı..~in Ed:L § '-"" /~~rın_~ıJmkomısyoVounliu~ kurulmu

1 
ı Ol.ak ikkJza e7llyecclt ve bilhassa kttv çm şeıyle.rdı. Bıı.şı.boş. aap.<ı.JZ baltaya 

aençlik ldup·· }CTİ kurul 
1
· J_ ...::_ı.. b" c I ~.T ı.--ı~ au.. ıçıa -w-uf lf ve a nın muva a. retli bir hava mUda/a&s!nın da bu ~= benzi;y<rlaIQı. 

" rmJf ve a-a:re Y,_ lr reraga.t e çaupuaıd.a ve it d ima . birliğinde binnc: deroede bir rolü ola K»Amın; Yusuf& karşı gösterdiği •-
heyetleri seçilerek faaliyete 1ı~f.- mek.t.eb itler.ine kend1ni · bu 1 ~. a ra.k hır hafta evvel bu teş.. ca.ktır. - J.au. b:Dısenin cıözliruie.n kaçmamıştı. 
th. Misİ•İn çatı.kMJ nalı iye müdü.. lunme&tadlır. Şimdj Kür~~7:-' toıku~= ~ılat Koza~d~ da kunrlmut ve faa. Nihayet demok?'aslleri sorı kayıplan. M~ö .Piyer, ve Dublıye de ışın fı.rkm.. 
~ ?ahi'y~in ida~. itlerinde o~duiu bıda köy QOCUk1ert içirı bir &tely ıyete ~eçml§tır. na ra.ğmerı denizde sene üstQı:ı kabul et da olln~. 
~ sıençıik tctltilatı mevzuu 1le de açılm.lf ve hir de Atatürk kö--i . ~ lf ol~ dlıt. manifat\H'a .atışı tiiimıze göre, Ja.ponıar bundan sonra Bu karlın; Brük.sel\ll eo ileri gelen 

k ak daın 1'k- J )- - '- T""- fizeııtnd d k I ı -'- da inı:lllz ve Amerikan ch!nlz kuvvet müor.a kak.otlarınd.l.n blrı idi Zengın 
pe Y wı a MJar o ıwuda ve vücuda ceıcirilm.i~ e YCTMl e araı ar a arıuı: ıerım da.ğmı.lı: vaayet!erde m''-~erı·d- bir -lı:ıollt•oıttu Nılı;,cyet aerbes b:r ka _ 
--------------- --------·------Sümerbank mallarımı her yurttaşın ·lilU 

Ç la
.J ffalL p alab"hn · yaJc&l.ayıp batırmak ve bu suret:e ya_ dındl. 

OT cıa R GJ'lialnin ı Etlirnede beden terbiyaine 1 esı ve manifaturacıların ka- va.ş y&va.ş bu !U<>lat"ı zayıflatmak iati.. Arbitr; muayeneaini tamamla.<i*ıtan 
kongresi JaiT bir lton/eran.a ~.~lılt~arına me:rfan verilmemesi. yecalı:Im:Ur. Ame."'ika ?e İngillz donaıı. sonra; ıüreş ba.1$la.dı. 

Ço~lu (HURL.i) _ Halk Par.ti. l!ldi:rnıe CHUl'USt> _ Şehrimiz cençli_ ~ın v~~kaya .tAblm ı .. tutulmuı ve haL malan da 11lllkis mUmklln merteb'l Yuısut; da.ha il:lı: hamlede hasmma 
inim ltua. kcıaıerest Pa.rtıi müfetti.ti tinJıı bec:lıın tıemiyeai kapalı salonun. u .v~ı~~ verı ege baılanmıştır. bi4' arada. toplu bulunmak zaruret:n_ meyd&n vıemı-eden caprasa g;rol. O _ 

Jlcı ı ,,., l k d 5 o k dı00ir1er ve J&pon fil06llnıı denime yaka lanca zorile sürdü. Derya& fLrtuucya. tıı.. 
R.agı1bm huzuriae Halkevi-de a-ı ctaıki !)&hpnalarını • ..--....... v• b'" :..ı ..... i · ne •ır 0 aN a urup u. - ~ - .... ......._ " • •- lmı&ba 1 · · lamıa.k ilrt.iyeeekleıtcl!r. Ya.hud diL bunu tu.ımuş bir kAğı.d parç.a.st gı.bl uctu, sir_ 
dı. Ebedi Şefimikiın aziz haltlr88l dÜ21enl~ oaJ.ı,şınak lla\tllerini or. !Plm o kan pırı~t_ .3 ~ kuruıa sa y&pamazl&rsa .Japonıan h içb:r hareket kin ~n fırladı. 
4çıin 5 daltilta dutuıın sonra eıncü.. p.n1- eıllblJflk User1' bir hattadaııt.ııerl 1 a9tfla arar vertmrlfttT. ya.ptırmamak bzere dona.nmalannı l;_ Art>ltr <Kid.ük üzerln~ dll)d'Wt çala ~ 
menler eeçiJdi. Dilekleriın müza.ke- btftda. Wunao bedıen t.erbiYesi ve S ın.a:ıl.arına ~lunıruıiia icbar etmek ru Deı:a>ası Yu.w.fun el.nden aldı. 

. ~it 01'\lll.lar mUtc?hasaaı İlhami Po_ iva. vali•i Şarklflada roıunu tutacaklardrr. İşte bu da abluka Çümıli; hem minder haricine ve 
reıııı esnasinda Muntdb delcge!lri la.ter lisede «Mode:n. beden terb·yeei-. Şarkışla (Hususi) _ Sivas Va.. demek ola.ca.ktlıl'. hem de sirk duvarmın ~ ta.dar 

atat Bige parti btnuile, yatılı o.. mewıamda bir lcoD!era.na ve_:,,_.'~. lisi AHf Jyidoğan kam umurunu Blmu peıt:A.lA. bilen Japanla.r da bar_ ııemı.işt1. 
k 1 

-ll·- • • M dlıl • .._...... ..ı_ : 1_ be gird!.kleri gırada fnaıJ!zlerle Am'f!l',_ Koca Yusuf; Mösyö Piyerln tavsi .. 
u uın .uauamam v.znyetı ura 1- KonferaDBlla lrılmutan ve diıı...r .... IAnet te~ V'C tefti• i,,.in bu ha.ita içinde .. r __._ . . • ... y ; AJ y t.alılan pfil avlı:rarn.lt yapdıkları çıkar ye.si üı.erine sıkı tutmuştu. Hani bu 
an QOIK: mütee.aır ettığıni. esha.bt erit4m, maarif müdllrU, muallimler ve Şarlcıelaya gelerek ~a İşlerile ali.. ma hal"f.'Jketleri ile 1ng:l·y;Jer!n ve Ame. pehlivan diri idi, Daha; 'klliç~k bır CS.P. 
muıcibe1i .özlerfle izah etti. Bu hu.. lııa1Mı81* bir ıren.olilc tiitJıeai ~r bu.. kadar olm.uş. bütün daireleri ve be.. rJ.kaı ııarın twet"ıni s il.ratle ele itec!r. raZ1& olduğu yeme barıı:ıamıyarak ha .. 
SU9UI\ büyüle makamlara yazılmuı Iuınmumştur. lediycyi tehit etmiş, halkın derd- mete çalışımşlardır. İlk vehled~ kazan valanıYQl'rlu. 
kara.r eJıtJna alıındt. Ayınen eski idL lerini dinlemiş, ivablı İ§ler üzerin.. d l'klan muvaffalınet. bu ser. ve fı.tıt dsr.. Koca Yu.suf; tek bir çaprazla kar_ 
re 1ı---ı v.zilıesı'-.J _ L __ ı_ıldıı_ .. __ Trakya umumi mülettiş oekifide .di.rek.t.ifler vermİftir. Vali kaza.. bclerln besirile olımuştu : fakat htnUz şı.sında.ıld pehlivanın kaba bir satan _ ~,-~ nu.e Dtraa. ~ .... ,,. d :ı_ '--I İngiliz ve Amerika.."l !i!olan Jçin bu su. da.n ba$ca bir şey olmadığına. hü-k:!net. 

ı..:: • ..:uı. 1 . . . l ~ <Hususi> - . On "~D -o~ ev a Jı.l gı.an KA arak Sıvasa dönı:nüş. ...ı~ 1 tl sonra ........,. ..... erımıııze tazım te gre.f .._ •'4<• • .. v-ılmi l ıa • .__ trilenecet b rço!t mevkiler var. miş . 
la ck11e ek ~ .h Wl1 Aııdaaraya ıitmUJ olan 'l'ra~a u.. ti.O'. eı z yapı makta olan Ce.. ken, Jaıpo.nlann d2r.ll:ı: aşırı yerlerde F6okat Deryasın da böyle oıkışına ca_ 
. ~. ç r ey-e Dl ayet ve- mum1 mıUfettişi vekili Bahri Öner E _ merdt nahlye.i eu teeiaatını da tef- genJ.e aıiılttl'a.sta ruıreıtet ııerbeııtıl!ine nı sılkılmı$1. O lta.dar keyifli, o derece 

,, _..!.arııf!ı Mı !!I • .,jf!~W!!WM~l!!!ııııııl!!lıııılll!!!ııı~•~llıoıll!!diıı.lm;Aey~e.,jaıi!ıivdi.;;.iie._t _.e!;:tm:.Ai,t~ıİİı·r~. 111!!!1._._...,-...~t~i'l~eıt:m~~ı:aıt~' ~.ir::.;.. ~---...-..-.-.-..-~~~ma.~I~lc"_<>o~labi~l~ec~eld~eri~~llta~bul~~e~dil~e::m~e~z~. ~hızli ve hırslı idi t:l; karşısında r;orlu - ı...:.._._....w.ı ivan nlmUJ1 olsa:vdı. hic olmazsa 

heyecana. gelell asabını kö&te!kllyebl .. 
lecekıti. 

Koc& Yusufun: da.ha ilk hUcumdır. 
aldığı Qa.praz, k.endlııtl cok güvenen. 
İsviçrelinin ku.laııına. kar &~unu ka 
Çll'ID~Jtı.. .. 

Meydana ge:en :lsviçreU bllzü:mete 
ba91adı. YUSU:fun hışn.ınclan ~ ve 
ko:ı<",.;uııuştu. 

Maazallah; bi.r çapraz daha ,.erse 
mağ'1'11biyet yll.zde, yüz idi. 

Deryas, loollarmı kasmış, lı:afaaını 
büamüş, iti bilıklüın korunarak ıftreşi _ 
yordu. 

Koe& Yusuf; hasmının aldıtı vazi,.e& 
k.arşıım:ıda nereden tutacağınt şaşır _ 
mıştı? Herif; ll1r tek h ücum yapma _ 
dıtl gibi; büzülmüş olduğu belde, oL 
cı.utu yerde; bir sağa lılr sola kaçıyordu. 

Koca Yusuf; bır iki kere ensesinden 
tut.arak çek)ş.tırdl.. 11 vi'çrell tesbhbö. 
ceği gibi bfizilldüğünden acümyıord\L 

Koca Yusuf; i~i alaturkaya dllk .. 
mekten başka care olmadı~ın1 anladı. 

Der.YMm ensesini bırakara.lt alatwka 
ellerini vurara.Jı: cırpındı ve ha.smltlUl 
tbtüne geUrlren şn nA.rayı ee.!ıadı. 

- Haydi; kefarecaz be? .. 
YUBUfun çırpınmas:nı ve üste de M.. 

lan gibi böğürüp üıstüM saldtrthtını 
~ören Derıvasıia boş.atın ya~ kesılmlştt. 
Teil:ıilmöceği ı\bi büzüld<l.~U vasiyetten 
k:orJru ve he:r~nla cözllldü. 

Kca Yusuf; has!runın ~ 
gôrıl.ince çapraza g\rdi. 

Bu sefer, haaınır.ı ala.tur1c& capra21dıa 
cı1dul'u eibI Eilinıedl. Oldutu yerde ça_ 
maştr sıJrar gibı, burarak sırtUstü ye. 
re vurou. 

Zavallı Derya.s; :ret"e düşerken ala _ 
franganım meşhur köprüsile beraber 
dıilşın.~ü. 

Koca Yusuf; köprü fllAo dinlE:mi .. 
yordu. Ça.prazlı ellerin.1 zaten b.abmı .. 
nın göğsünden. çöz:nem.iısti. 01.&nca a. 
~ırlığlle yü1tlenmete ~adı. 

!sviı;.reli; btr salta. blr sola ve bazan 
da YusW'uıa 'ka!asını kaparak dönüp 
kurbuJma.k iat.edi iııe de muva.Cfu ol&. 
madı. 

N.hayet; ensesi kı..'1lan yani, taham.. 
mülü kalmıyarak gevşıyen Deryas te.. 
neşir tahtasına uzatılm.ş gibi yere ya_ 
pı.şıp kaldı. 

MlJ.sııbaılra bitmişti . Hem de beş da _ 
kilcada. Bundan ba.')ka da gUTeş yoktu. 

Deryas ieill kumar oynıyanlar kay _ 
be tıın!şl erdi. 

Fa.kat: Brükselile Koca Yusufun da • 
ha hAJA. na61l pehllva.n o1<luğu anlaşı _ 
tamamıştı. 

1 (Artula n.r) 
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TelgraS, TeleEon Ve Telsiz Daberleri 
General Vaval Uzakl 
Şarktaki müttefikler 
Başkumandanı oldu 

Çin kıl' aları 
Birmangaya 

girdiler 
Londra, 2 (AA.) - «Star» . Çun'ki~, 2 (~.A.) -. Tam t.cç.. 

gazetesı.nın V.,.ingtondalti hususi b!r.a~ı ~ bt ala:rı Bırmanya ya 
muhabiri, general Waverin Uzak- gınnışlCTdlr. 
§arktaki müttefjk kuvvetlerin ba,_ 5 Çin tümeni bozguna uğramlf 
laımandanhğ tayini lngiLiz • A. Ha~eu, 2. (A.A.) - Çe'ki~ng 
merı'.kan stnı.~jilt koordine.syoın eyale~de Taıenta.ng :ıc.bri. üzerın.
planında del'piş edildiğinı temin de fa~etıte bu:hman Japon kuıv -
c'tmektedi:r. Büy<ı""k IOk.ya~aki vetlcr-ı firar !halinde bulunan düş -
müttefik donanrn.akrıın baş.kuman- manı takibe devam etmektedirler. 
danlığ:~a Amer"kan bahriyesinden Bozguna uğnı,yan Çin kuvvetleri 5 
nmirel Ki.ng'in getirileceği söylen. tümenden mürekık.ebdh. 
mekteıdi:r. Diğer eilıetleın Hunaın·m ıiına • 

Iinde Japon hava kuvvetleri Çng. 
loka.i° de 1butunan 34 üncü Çin tü -
meninin karargahını tahrib ctmiı -
)erdir. 

General Vavel'e 
göre Almanyanın 
bugünkü vaziyeti 

Roma. 2 (AA) - Mcasage _ 
• • • • ro"nun To1c.yodak.L hu.su.si muhabi. 

«Alman mılletı ıımdıye kadaT ri Luzon" da ya:mlandığı içic geri 
gÖTmediği derecede meı'um alınan biır Japon eubayının §U dik.. 

biT kıı daha geçirmek hte şayan beyanatını bildirmek -
zorunda kalacaktır» ted.i

1
"r: 

_ ngtlizler ve Amerikalılar Ja -
y · D lh1 2 <A.A) _ Hindistan ve p<>nyanJu ibatbe karar verdiğini 
~: ~vvetlerl ·başkomutanı Oe. hi1?1ernekte idi:lc:r. Cenub de?iz -
neml vavel radyoda söyled iti bır nu_ lmnde ancak 20 kadar denızaltl 
twrta. gecen senenJl as'lı:erl vak'alan. bırakmı,laTdtr. Bu sa.yed!' biz de 
nı gom;en geçlrmı.ş ve H.Uerln plAnla.. kafHe teşkili.ne lüzum bile görme
nnm Dtden dolayı altüst old~unu den yüzlerce nakliye vapunınu yo. 
a.nı.a.tmışt.ır. . la çıkatdlk. Bu denizlerde eğCT çok 

Vavel Bitlerin programın. ızah ett.i.ıt. iktard d.. n deninıltılarl bu. 
ten sorrra Almıın1an:ı Rusyaya tarşı m a ll§m8: •• 
yapblı tAarruzdan bahsetmiş ve wıe hın.saydı haTcicattmı:z çıok daha guç 

Japonlar dün 
Manillaya girdiler cl.eml.5Ur: leşmiı olurdu. 

Mu••ttetı•kter arasın- Hltlerin yapıla.cn~ını t.cfahilrle 'Met ---n----d 
ıı~ eeyı~ gerç-""kıesmemıştı•. Ar'ık o. ·ıngı·ıı·zlnr Bar ı·yayı <Baş tarafı 1 !nci sa:rfıulal d • k mm yalanlanna 1nnn•Jmı:vor, vMlHine 'U 

fından işgal odiimekte bulunan hat a yenı pa t aldanmıyor. BundA:ı bn.5'U H.llerin 
lann ceui surette ta.ah.ihini ve Ma.. ya.pt1*J gaddankan da fimdlden gizle. aldılar 
nılla şİmalinin mü<la.Eaasına memur (Baş tarafı ı ıncı sayfad&l ~. 
lcuvı.:etlerin takviyesini icab ettir. merika e.rasnda Paai.fiğe dair bir Yen!Jms sanılan muer ordulan. mas tarafı ı fncl nyfadal 
~ivtlT. Hat'lar1m1zın kıeltılnıu. ne anlapna yapıldığını bildirmekteciir Rı.ısyada haya: sukurıma ur::tamı.ş. 80- qlUzlerfn hwuai deniz tebliği 
tıcs~nde Manillaı"ya giden yol, bit.. Bu anlapanı-n teier.rüatı. ya!lu.n~ tuJd8.n don.muş ve samtmıştır. A..'m:ın bken<ieriye. 2 (A.A.) _ Neş.. 
tabı açık 'kalm,... ve Japonlatln .. eh. e.çıa... "Y'Urulıııce.k•.,t. Ayn"ı servıs hu ordumı Llbyada da yenUm ş ve hemen • bl" . d 

··-y ,.. •- "" ' hemen mnhvolmuş bııtunuyor. Tedilen hususi biT denız te ı-ğın e 
re ~innelerine meydan vermiştir. anlaşmanın en son Çörç.il • Ruzveılt .\les'um b;r kış denj]jyor ki: . . . 
Şe'hır, evvelce aç•k şeıhir itan ediL görüşmesinin nctıicesi olduğu atL HWer ~ az bufrdav ele geçirebll. Uhya ordumuzun ılerı hareket! 
diğinden yl&ininde müdafaa ter - kar bul'Unduğunu ileri •Ürüyor. m.iş w petrol bul~mıştır. Bu husus. levazım i:mkanımızı . güçl~tinnek 
t batı yoktu. İnı-iliz • Amerıkan a kerı guruşmelm larda Alman stok!:m mühlm n!sbette esnasında dü§ffian deoızden ıoşe ve 

Mtikavcmel devam edecek Vaşington, 2 <A.A.> - DUn nııL~elt erimiş bulunuyor. Hartı icln zaruri o. levazım imkanımızı güçlcşt.İmtek 
M . ve Çorçıl Ue bü~Un harb saha .arıncl.akı ıan birçok maddelertlrn Almanya m.ah. irin bilhaese. gayret .arfeder goru. 

anıllnnın kayıhı ehemmiyetli muharebe projeler.ııı tetkik etmek ·n ı· imdiye kadar T 

olmakla hcraher Japon hücum.ları - nı.a.<68.dlle Lord nal.1akıı Je Bl'aver. =~ğiA~~1~!~'·! b'r 'kış da_ 11üyordu. Buna ıkat'iyy~n b~uvaffak 
ne karvı yapı\an mukavemeti azal. brook, Hu:ll ve 1n~.lıZ. Amer"kan aske. ha geçirmek -ı.orundı\ kalacıktır. 1942 olamamıştır. Bj1a. m.u ~· ı t~r:h 
:rnıyacaktır. Amerikan ve Fili pin rt. bahrt ve hava erkı\nı r.yıı.setlcUmhur :rılmı ltoı:!ku ?e Jtevgı ı e ka'".<ılAma": za geçen kuvvet enm~z lr ço t 
kıt' al rı. tefırin §imalinde kuvvotli sarayına davet cd •• m.şlm! ?". l!IOnında bulunan dlişmanm hal. ~ ribat yapml§!ardır. Bır l=alyan de. 
mevziler · l ·· Amerl.ka d.<x\1J.l!:na51 bajtumandtını bu ımeıitemed r. nizaln.sı batırılmt§. kcz..a 2 Abnan 

f _..,__ lşg~ ve müstahkem Kor. a.mlral K na tJu konferan t..\ bam bu.. n.-~"- be'":oı.b"r dUmıanımız çdk denizahısı batırılara1t es;rler ahn -
reg uw- adası le Maniılla körfez: n · n 1-n?O""'""'"ur :ou;uu.u= 
dığ "'d f .......... ....,,~ • tuvvetıldlr v~ ~ b1r ş dde;; ve vah. mıttı.r. Bu muvaffakiyetli harwtı 

er mu a aa noktalarını sağlam Bu tq,tnntıda.n sonra nuzvelt. ne B. _., A><-..n~ •-> ..,._,_ft. dU.-ıyııya ta k tl 
1 

da Femdal surette nıubaf t. d'· - 1 _.._ ek · ve m~ _ ... e uıuv-ec•"-• r .... .......,. • yapan uvve er, aras n • 
aza ettnCJtte ve u~ Qörç ı bcı~r yern yem~ er h.aldkl!ı::n etmek ~ususundnkl bUlyasmm K" r H H i. 

manın bu limanı kulla .A teakı~n basba~t. görQşmuşledlr. ld ,, ıp ıng; asty ve ot.apur gem 
ni olma'ktedırlar nmasına n.a GbU muıakereJcr Jtat•t surette ak:ı.me~e mahkQm o UeolL lerim"z vardı. 

Son 2 · Vaş:ng.on, 2 <A.A > - Vaş!.ngt<>n nu «emfısl itiraf etmeğe başlamış bu. 1000 esir 

1 
4 saat .zarfında şiddetli .ka tonferans·nn tam bir ınk ş:ı.f ?arnde. lun~Qr. Kahire. 2 (A.A.) _ lngiliz kuv 

~ muiıarelbelerı olmu~ ve dü§.1Ilan dır Ruzvelt, Çörrl! ve r.ıUşa\'irlerı u~ --ı l · i k rgahı 1 tcbli 
Jlmalden gelerek ıüs!Ü!!lte hücınnlar sru~ ısüren gizl1 mlizakerelerde bultn1- zı·raat Vekı·ıı· ~~tderı bu"m)d~~ıd·~·TB .. n n D-·dia -
yapm•ştır. .ıruık~dırlar. gın e ı ırı ıgıne go.re. ~ • 

J a on h . . Dıf!'Aan evveı;( mUzak .. reler n bUyUk da imparatorluk kuvvetıerı bınden 
. .P .. ava faalıyetJ, ~undan ev b.r Jmnıının lJ r nıilttcl :ıı: harb :stihYa. Mug"' laya gı•tti• fazla esir atmışlardır. 
-ıelkı gunlere nazaran hır parça lat programının hazırlatunAsına ıahs's Alman teblitl 
daha azdn. Düşman, Filipin ta • edild ğ.i 6~ 'lnlaşı1mak'adır. Blr!eı; k Berlln, 2 CA.A.) - Alman tebliği: 
kım ada1an cenu!bunda Sulu ada - Amer'ka bu ~rogramıo uıU:ıki içın blit·. Ankara, 2 <Hıtsu~1l - z.raat Vekil! ş:maıı Af.r kada karada ehem.'!11ye:.r 
lar:nda Joto'ya ufak bir kuvvet çl- ces.n!n yarısını tahsis edecektr. Muhlis Erıimen ~eraberınde VekAlet hart> har~a~ı cınna.m.ıştır. .Ag.adebya 
ltarmıştır. o· ver bölgelerde i§".ara Litfn Am~rika mütehassısları o.dui\1 halde lfuğ}aya civarına silrUlmllş olan İlıg l z kuvvet. 
değer bi g ktur D plomatllk m:ı.hfe1leroe h!ısıl 0

1an gitmlş'..ir. Vekil burada Dalaman ç ftli. le:ri Ahnanlann kuvvetlı bombardıman 1 şey yo · • kanaate göre ~!mel k: görUşmeler·:ı baş. ğ;nde devlet. ı.ırut ist.lhsalini arttumak ıayyare!eri teşk.llerlnln tnarruzwuı uğ_ 
1'1atez.ysda 'YlttıYeı ııca ll\C\-:ını.t LA.!!n Amerikanın bu ramıs. oldukça mühim zııyl.ata düçar 

s ngaı>ur, 2 <A.A > _ İngi? zler!n haıbde ~ıyac:ığı roldUT. ınaksadlle alınan tedbirleri yakından olmuştur. 
iı>ohun oenubuna ~ 11erlem<!P,-e ça_ Ruuel!.in sözkrl t.&:ltik edeecıktir. Dalaman cezaevi in.. Malta adasındııki tayyare meydan_ 
lışan Jaı:ıonların aatlet.tlkle.'"i g:ıyret.ı V~. 2 <A.A.) - Bt:gün ö~le. şaatı da ta.nu.mlanma.t Uzeredir. Blruç ıanna karşı yapılan !keşif taam.ızlaia 
durdunna.rta oldutl!l.n za.nnedlmekte. den ro.ttra Beyaz~v taralından ehem. ay MXU"& yüzlerce mıı.hkılm mıntnka:ra muvaffakıyet.le devam edılml$\lı'. 
diT. Bu cephede iki iÜ-'ldilr ş':ıra deger mjyet.11 beyanatt..a bu1unulacaAmı M. ıön.derlJecet. her cıns gıtia maddesi B..lrlnclkflmmun al ikıde-.n 31 ine b. 
h cbır hMı.Se olmamış ır. B"dnyette b. Ruzvelt basın topb.nt.ısında söylem'ş- üzerinde ıentş mikyasta lstlh.sale baş. dl.r hıglllz hava k•ıvvetlerı 59 tayyare 
rıştklığa sebebtn~ vermiş otan Japon tir. C(lmlıUJTeisi. bu beyanat hakkında lanıı.cü'tll'. kaybetıın:Şt.ir. AYnl devre esnasında 1n. 
hul(U tab'yesine ne suretle mukabele ~ h1~ir t.nfsl!At -rennan!ştlr. Ruz. cil~reye karşı yapılım as.v~ta. 18 Al. 
etmek lAun J1'1d t·nl :hııUizler ş·mdi veıt, GQ'.1.lı'al Ktngln Pas f kte.~i nıUtte. ş~rkta Sovyet man tayyare;! zayl olmuştur. 
öğrenmiş bulıınu-yoTlar. Re deniz t:uvvetler! ba.5]tuman&.n'ı~ına ~ halyıuı ıebllii 

HaU hazırda l'ucl!!zler Japonlann ve General vvave11n Pasu·ır·ekl kara Roma, 2 cA.A.ı - l'talyan orduları 

tehd-dk{lr he•hangı bır mevzle yerleş_ ve hava ordulan ba~!t?ldant·ınna taarruzu durmadı umum! kararıilıı:un 579 numaralı 
melerlne mAni olmak için multabJ ta. tayin edU.diklerl hüfmıdakl Tvavetlt:. tebllti: 

Dün .F'ransadan 6clc.n bir t.eııra.r 
haberinde: 

- «Eski mesai ı.onfede?"alii)'onu umu. 
mI kitibl Bay .Jouh:ıw:"uıı lmkumet a_ 
leyhinde prop:ı,Bn~ yaııtı.;ı lrln tev. 
kit edlldlğb bilıtirıll.ı "rdu. 

Bu, mimfcrid blr hb.dıı;e dt11ildfr. 
lllareşaJ. Petenın iktidar .mevld.Uı ~ç
mesl ferdasında memleket he bma 
almayı ıranın rordu •a terlblrlt"l'l b1r. 
lllde başlıyaıa reolş bir ıncmnuniyetsiı.. 
ntf.n ar.ısıra patlak \ettu tez.:aııuııt-ruı. 
den biridir. 

Fra.ns& hüldun"tı ilk olar*k mllli 
meclis azasııu iaimi bir mez.unlJ'et 
verdi, aıonra tah Js...U·.u-101 ıtcsil, ılah!\ 
80l1M' da umumi hclediJ'fl ve ı-lllbcl 
meclislerini Ülğ\•ctü. 

cl\lemnun ö>lmavanlar.11 kÜUf'.sinl tr-ş. 
klJ eden ilk PM"tlyt bunlar yn1Jrotştır. 
Partiyi küçük. hele z:ıyıf ~önneyt-Jlm. 

Fn.nsada Japdan ıneb'u veya ,;ıi_ 

yet mecHslert intlhablanncl& hil"küme_ 
Un teslrt dalm.ı aı olmn , en başuk 
rolü propaganda, fırka. Diıfuz ve para 
oynamıştır. St çilcıılerin srcflmeltrinl 
mütealub ilk ebemmlyrt Tf'rdikleri iş, 
ikinci iııtlhab de"eslni dü ılnert'k mr_ 
mar~e lclyu1:aıak, iş uhfbl yapmak, 
kaancmı artırnıak ııureti~ tarnttarla. 
nnın s&TJSIDI çotalilnaktır. Bıınun 1. 
çinıllr kf ller ..-memnun olmanm ı bir 
k~ J'Ü%. belki birkaf bin ile 4larbctmek 
lcab eder, adr.d mlihlmdir. 

Fransıı hükümctl ikinci ıs ol:ıraJı., 
memleket hesabına çok muzır ıonlüifl 
mason localarm1 ka(l lt1, mruıon Joc.ı_ 
la.nua lıa.yıc1h nbn memurlann blı... 
metlerine de son lerdl 

ıııMcaınun .ım.'\yanl r, tn lthıcl küt.. 

tl~ğl~tırn;ıek surctıle Fransa kisvesine 
•urunmuş olanları ~ çoktur :memnu. 
nl,yei&zlilderi ıhmal cdilcm~. 
AlanşaJ Pete.n 1.ti bir asker, drtıiist 

•ır adam tanı.ndıiı kada: dlDAlar bir 
ka.tollk olmnkl:ı da m unıur. nu ıu 
b:ı.rla kiliseıwı ehemmlJ'otinl b1r der~ 
art.arda, memlek.?t dı rnda menfi hayatı 
Yasamakta ola.11 c· vıt ımPasllll'a da 
yurda donmck lmk:ınını vcnll. 

Fnnsa umumi,~ ltib:ırilc dfn ba 
hislerine karşı .ı.'ih!ren lika d ı:uri 
nur, hakikatte ı;'>l< mute ıbdır, bu 
itibarla ma~hn kanu-l:ın büyük 1,üt_ 
Jr7i memnun etınl olııbfllr, fnkat bun. 
dan memnun blmııyan bir lo r,:n da 
vard·r. 

Bütün sa)'dıklannıı:ı::ı.. hr.nsJnd,.n de 
mühhn olaraJı: lınyuk ltonıilnl~ ~utle_ 
shd ddiyelim. 'EsVlP..r n dönmelerinin 
f'l'ıın temin etllemt"mlıı olın:ı mdan 
miiteesstr buloo.anl:ırı, memleket iç!h_ 
de serbest, mC$gttl, memnu isimlcrlle 
Ycltdltcrindım farklı nmaınclcle.rc tabi 
lİç mmta.kaıun heınh birleıtfriJemerniş 
olmasmda.ıı şikllyetçı olanları. Uk mad. 
de ibulama;r.ı.n endü tri sııhlblerlnı ili. 
ve e4elim. 

F.n nihayet te mare li11 po!ltlkasını 
ııaahalTetle bcteı:ın1e}'Ctllcrl ve De 
G:ıul'ün propagandasU~ san.-ılruıl:ın 
dıı_..cıunelim. Frann hukümetlnfn tarSl.. 
laştıfı mri11klar h:ı.klnnıla kucüt blr 
:fikir edinmiş olurııı. Bununla bl'raber 
bu sorhıklarm h'iktımct ieln bir :rıkıl. 
ma tehlikesi anedebUettğlnl sanma. 
yalım. Fransa hl.ild\m!"ti mnhafthPnln 
sonuna kadar bn znrJaklub. nhn.cıa.. 
rak, ayn} saınani.!a dil n!'tt~in anla.. 
!i11masına fntlurm ka "i bir kamr w.r. 
mekten de oekinerek ctinfinii ~in et_ 
meye çalışıp ..-:'fileee'ct!r. ++ 

lto iDl bunlar te$kll eıcllyorıar. ayaları Bilecikte bir çocuk hu.s•". 
birinci pa.rtlc1cn elbd-te ('Ok tazJa. e. - -
bemmfyetlerl ve tehlikckrl de o nl _ yakalandı 

be~:~ hfikftml!'H deünct\ ıs °'arak B.ileci.k (Hususi} - Bil~iğin 
Yahudi mesclt'.!!tnf ibıdlctnı"e koy111du. Gazıpaşa mahallesinde.ki eczanenin 
bir ftklUer İb31Trldilftc kadar yıUtse. ita asındaki «360 ~ lirayı ve bir ta. 
!lf'ln. Yaho4l lrııtiin Fran"aı'll\ bükü_ bancayl çalan Rasim ismindeki ço.. 
nıde &irema, 1..illtür lo;Jerlle lllf'Şlnl o. cuk tüccarlara aid bir anbara gir. 
Jıtmaz. h~blr lşdc ltnr.ühilt eclrmez.. diği sırada zabıtaca suç üzerinde 
Vakıa. bu tedbMer Fransız m:IJ<"tlnln akal 1 tı umumi hlsttorlnr. aykın ıctolmemi t1r, fa. Y anm ~ T. • • • • 

kıtt bfna.t l"ahıttfilffin s:ı~·Hıı mühim. . Suçlu h~r .ey.ı ıtıraf etml§ ve ad 
dir, ~r nll:ıtnrı renJ~Ur. 11s~ik ad lıyeye ~ılmıştır. 

Fena bavalar1 yenen ••• Kar ve buza rğamen 1 
Ancak güçlü;~;~~ N Ş EN ... 

. ME-LEK·~ 
- .S ı HEMASIMC>A ' . EN E~LENCELI FiLMi: 

LA KONGA 
Baş Rollerde: 

&mn:a C'eçm.tŞlerd\r. MUııtevlller bu su_ re dair eonılan ı.u.allcre gUHlmıemekle Aacdabya cephesiru!e kayda. faYan 
retJe tx)I) retirmek zaru.retı do1.J1116ile irtifa etmlşt.ir. <Bae tarafı 1 inci sayfacJa) :Wı;bir hM1se olnuunı1tır. Hava teşl:ıl.

1 ileri harekeUerınde geclanektedlrler. teri geçen gtin1erde mağli\b edıl.p 61. •• fik} • orta derecede üç kargoda yangın mal! şarkıye domı, çekilmekte olan 
• Japon Tapul'U b&tmıdı Mutte erın .çık.a.nlm.ıı ve dört nakliye gemi.: d{lşman kuvvetl .. rln~ muvaffakıyetle 

MİCKEY ROONEY 
S dney, 2 <A.A > - Ba.rblıı başlan_ .ııin ağLr surette han..ra uğratıbnış taamız etmiŞ\erdb'. 

ilCllldanbert .k\neı dP.f.a olaJ'ak bu aa.. •h •ı • 1 hah 'hu k d" Bardi.a ett-afınd'- muharebeler tı d_ 
balı Port..Darw nd" hava tehlike !şa. ve ffi) vercı erın o cıu-ğu er ve-1 e tıe ır. detle devam e~ınektedır. DUşrııanın b.r 
ret ver ırru.tlr. •ı-c.bUke tpreti iki saat Sovyeı leblı&.'i ki karşı 
sttnnn-+n... • t -...-.....:..,,.,.a, ... <A.A.ı - .tkı SonkAnun denıZ !il<ı6u ,m.Ustahkeın mev e 

u.;,•w-. Bıınunla b!!?aber f"h:.r üze. t ayıa ) .-...-.... "' bücumlannı 7en•\Pm\ştir. rbıde h1ob:.r tayyare uçmanııştır. ayyare Z öğle üzeri neşredilen Sovyet tebl t: Sollum. Halfaya bölgesinde topçu fa. 
AVUBb'atya Tadyow. Siyam sahili a_ DU;n gece Sovyet k.ı 'alau bütün cep. alıYetı görlllmllstUr. 

cıklaruıcıa dört J:ıpon nakl ye vapuru.. LondTa. 2 (AA) - Mihver helerde d~nla çıup!ŞDUŞ ardır. ---o-__,,--
nmı batmlınış oldurntnn hsber ver. devletlerin.in 194 ı senesi :zarfında Ajman uroumı karargiihı 
nıektedir. garbi Avrupa iJe Ortıaşaiktalti ha. Moslkova, :.ı \A.A.> - Ş maide Voıo. 

3 nakllTc remlsi bıı•ın!da va :zayiatı 4093 tayyaredir. lngi • Jro.amSkı. şarkta !oiarofnmlnskı ve ce. 
· 2 89 b nubda Kalugayı eı.e- ruh bu.'unduran 

Tokyo, 2 CA.A.) - B:r Japon seri lizlerin :zayJatı 1 . ıayyareye a.. -Rusl :M.oj::ı!SU kDrş~ taarruza g çmck 
hücı.ıımOOt.u Mslak ya.r:nıad:ısı bat liğ olmuştur. Ha.tbın başlangıc n • 

1 
ar ek Usa'.1 bır vaz yettc bu un. 

8ahi1J1)rl acığtnda bir kaf.leye hilcum danberi muharclbenin bu iki •ha.. ç.n iP m ...: -'" dıı.--mes Smo 
etm, ve 3 nnkUye gemlsın b tmn•ş . .d 693. mat;,:adırlar. ou şe,.rın "" -
t.ır. D ter 3 gemı dc hasara utrnm t'ır- s:nda Mi~evrcıl~e. a.1 ~ ta?'- len&tı örten IT.u:r:uıı.nıu da nz"yetlnJ 

lŞ • yare ta'hrıb eclılmlştır. lng li:zlcrın gUÇ.cştıreoeJct.ı.r. anıolens.ıt .se bütün 
Japon teb'lğl zayiatı 3961 tayyaırcdi7. merkez ve ş:mal şa.'iti • es.ın.erınl bcs.. 

Vehbi Demirelin 
cenazesi bugün mera

simle kaldırılacak 
Ankara, 2 <Hıısusn - 1stanbulda ve_ 

fat. eden BaşvEkA\ct Mü:stcş:ırı Vehb 
Dem!relin cenazesı şehrlmae getırıL 
m1ş!Jr. Yann mera&ıınle kaldınlacalt'tır. 

Tok}"O. 2 (A.A.) - İmparator. Bu rakamlar Rusyadalti harbi leyen .Almanların son cq>bane ve ia~c 
luk umumi karargahı deniz ka.amı h 'ba ka.tmamektad1r SovyetleJ' tem merkezidıT. SöYlend ğn~ glSre AL Buğcayı k!lru1 a karşılığı 
bildiriyıor: esıa . c. • b " Al man geri çekilm~ bareket!ni durdur. 

Japon filosıu Pasifikte ltain tara.fı.nd~n. vetahr~bveed~'); . n idman ınak için sı:ıo b r •eş...>önüs:A~ul:nBmun.:ıo...k vergisinin kaldırılmasına 
Job tayya.rcsıntn r \imi§ o u - u-zere Hitler '111lwnl ı·.ars.r......-mı 

nston ve Palmynı. adala.r.ıına ğunu bildhen maluma.ta nazaran ıem.k.e nakletm.,şr.!r. daır kamm ne~redildi 
karşı taarruzlarını yeınilemi§o bir Mih .1 . • ldukl ı.enlngradian alınan bır h:ıbere göre T 
ak ha . . veırcı erin ugramış o arı za e.sl.m d R• ı t' 45 ki!ametre Ankara, 2 (Husuai) - Buğ -

t im ngarla.n telaız telgraf ıs - yiat yclunu 13 bin ta-yyareden faz ~~:ı: v: ~u ıİ~r: hareket. esr.a. O.yı koruma karfılıiı VUKisinin 
tasy~nlarl'rll yerde buftma:ı tayya. le. bir miktara 'baliğ olmaktadır. ~ ~ bir Alman ordusunu yok daiır kanun bugün 
Telerı ve aaheyi tahri.b dmİ.ftİr. Berllne göre :m~erdlr. ::~:ı~;:;~; mer'iyete girdi. 

MamiJla körfez.iınde Japon tay _ Berlin, 2 (AA.) - D. N. B. --~---
yare~ri bir muhrJble iki karakol ajuısının aa.lahiyet?l biT *-ay.nalt - Dahiliye vekaleti 
gemisini ve üç büyük naldiye va... tan haber aklıima göre. Alman al hususi kalem 
pu~u battı:mıı,la.:rdır. lahlı lturvvetleri, 1 Sonkanun 1941 

Amerikada tenezzüh 
otomouilleri yapılmıyor 

ıı 1 harek 1 den 31 Ukkanun 1941 e kadar ha. müdürlüğü 
er et va.da ceım" au 3834 İngitiz tayya. p k V~. 2 <A.A.) - İBtlhsa!lı.I. 

Tokyo 2 (AA) y · · ·_ı d' B k Ankara. 2 (H~) - azarcı m"~•:...ı•u.n..un Iedenl bürcıeu -tenPZZüh • • · · - omıurı resi tah.-"'b etmıi"or r. u ra anıa uuw _ ..... 

Pzetesı Batanha'da _ka.raya _çıka. yerde v. e tafn:ırc. gemilerinde. t.ah- kaymakıunı Kaz.im Dahiliye Veka. otomobUlerne hafit kamyonctlerın ma. 
ı. . J k ..ı k ] "d . ı·····ne ta ı.ni durdurmuştur. Bu 3ib arabalann :nıen aıpon uvveuıentnın tinıa.le -=ıı... - _.ılen ngutz tnvvarelerını de leti hu9WIİ a; em mu ur ugu - ........ tu la ktır 

d Tııu ca rı ..., ,, imali tnnıenJana _... tu ca . 
~ğru süratle Ilerledik.lerini ve Ca. ilave etmek Jazımdu. Bu tayy&re- yy.i~n~e~cli~·~ıd'.::_ı.~· ------------------------

'V!te deniz üssünü tahd!d ettikleri- }erin aayı.sı tam olarak tesbit e . -
nı yazrnaktadrr. dilmiş değildir. EL H A M R A Sineması 

Aınerlkan harb gemllerinfn 3 EylUI 1939 dan, yani harbin c E ..._T • ... T 
faallyetl be.şlang:cında.nberi lngiliz hava or. 1'I İ H B, A ıL~ l ~ 

Ba.ıavia, 2 (A.A.) - Ameri - dueu lıer tipten muhakkak olarak 
kan 1-.ıb gemilerinin hilen Fele • 6727 teyy.are kaybetmi,ti'l'. Bu 111. 
mcnlc Hindi9taırıı takım a.dalarlllln kama lııaly.a ve Japonya bava kuv. 
1~~1 lt.ı.mında faaliyette bulun • vetlerinin ~aumdl~~n muıvaffa - tL 

Türkçe .özlü şarkılı emsalsiz harikalar Iibni 
Şarlular: Suzan • Güzin - Semiha - Numan 

· Beateler: Üırtad kanuni Abme€ 

du.t.ar~ r~-n b'ldirmekt.-dir. ldyotlDr -daıhıl d"~ıJcbr. ~·------- BIJ€ün 1 de tenz.ilatlı matiue 

JUDY GARLAND •PAUL WHiTMAN 

, 

, 

' 

ve 100 k.i~ilik meşhur Paul \Vhitman caz or"ke9trası 

Bugün matineler •at 12.45 de ba§lar 

Bu Salı akflUD lndan itıbal"Cn - • 
SDMBB SINEMASI 

(Altıın Serisi) filmlerinin en büyüğü ve en .giiz::li olan 

CHARLES BOYER 
ve MARGARET SULLAVAN 

tarafında:ı harikulade bir tarzda yaTBtılan 

BACK STREET 
plteser"ni takdim ~ecekti:r. 

GİZLE.NEN HAY AT ve AŞK.·· AŞK Sı\ YEStNDE Y AŞ!Y AN 
MEŞRU ZEVCE ve METRES ..• 

Sah akpmı için yerlerinlıi evvCldcn a'Jdu-lnlZ. 

Şarkın Ses Krala 

ABDÜL VEHAB'ın 
Şimd;yc k-adar çevirdiği filmlerin e.n mü1'emmeli 

MES'UD GUNLER 
Turkçe sözlü - Arapça şarkılı 

SÜMER ve TAKSİM 
sinemalarında fevkalade raibet görmektedir. 

FiLnin aon güalerınden istifa.de ediniz. 
Bueüa aa&l 1 de tenzilatlı matıne 



.. 

Pi1angoda 100.000 Memlekette 25 
lira kazanan talili senedir görUlmiyen 
dün meydana çıktı şiddetli bir kış 

<Bat tarafı l inci töayfada) 
re ~e dailtmakla meşguller ... 

ıoo bin lb'alık ikramiyenin esraren. 
hüküm sürüyor 

ıız talihlilerini ooruyo:-, meydanda ol. <Bat &aralı l inci ı;a7fada) 

(T!YATBOLAB) I 
lST ANBUL BELEDiYESi 

1 
ŞEHİR 11YATROSU 

Tepebaıı dram kıamındı 
Bugün aaat 16,30 da 

Türk. tİ)'1ltroau 
tarihi matineleri. Ak.tam 20,30 da 

O KADIN 
uıadıklannı ~irenıyorum. sulan Adet. donmuş oeWeler manza. 

Uzun blr iut.tzar devresinden ıonra rasuu ı&ltennlş ve yağmur tara çev. 
dış kapıda b ir kaynaşmadır oıdu. rllmiG~. Kar del 1Unc1cnberı fasıı!alar. 

- Yol açınl ... • la devam etmiş ve şehir lç•ncie acar 
_ Geliyor!.• görmeae alışnamı, olan halkı ve b ı_ 
Avaztl«i arasını1a uzun boylu, zayıf .ıw.a hiç aörmemtş cocut:.ın tll6ırt.. 

latillal caddesi komedi Jumıında 

Bugün 14 de 

ÇOCUK OYUNU 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

ya.pılı otu&, otw b!ş yaşlarında kadar mııetır. Botuiıc evve!sl ıiln '1.fırdan a_ 
tahmin oh.mab!len bir iCDC ltalaba'ık_ falı dİll'de bdar Vf! daha yükseltl t'?Qe 
t&n sıyrılarak l:end:s·nı içer.ye at.tl. daha zjyack idi. Şehr: çevreleyen dal
Şapkasuııda ıe pa!tto6unda b irken kar. lar b~az b ir haldedir. Kar ve eo. 
!arı csUra.Ue s!lkeledi. avucunda dertop tut devam etmektedir. 

Ak,am 20,30 da 
OYUN JÇtNDE OYUN 

icabında günde 3 lraıe alınabilir. Her yerele Palla lrııtulan ..,..ıa i•feyiniz. 

bir halde mmsıtı tuttutu bir t.>tl'&nlO batıte 
blletlni wıat.tı ''e: hmlt., 2 <Husus!) - Kar bayram 

c- Ben Molz ıt.mpeu, ı~ b!n Ji. lf{lnle.r1ndcl>eri devam etmcktedır. Bu 
rahle lcramiyen!n tanhllst. diye ltmdl. YOıalen mOc&vlr taaa ve köylerle mü.. 
s!n td:ıd.lm etti. na&allı. ıııorlaşmıştır. 8~lerdeoberı 

P yaneıo lda!'er. nıemuTlan teni 14'- cör.Wmeyen oid~tli b.r kıs h~llm r.lli'. 
le m-sul oladursunlar, ben tarhll ile #Jlektedir. K.ann JUluekll!tı bazı yeorler. 
bıınu~ :ı<ad~Ond~ Y~ldeRır. de :rrım metre)'! bulmaktadır. 
men ndıe 39 numaralı evde oturdutmıu Anka.rada düşüp 7arabnanlar 
ve seyyar tel\lllık yapt.ıtını 1.öyliyen AıHara, 2 <Huşus1l - D<mdan e:>n 
9(1yJ yerı talihli '>ana sunian a:ılatıyor: g0nlert'le şehr!mlz-Je d~(}p te ~:l! ve 

• - Aaterll.ltten ~l t.erbla oldum. •&Yatı tmlaıılar çeık olmuştur. Kaı.aıe. 
Kalabal* bir aileye lhtiynr babamla ~!erden blr ltuım. ha!Jtanel c?rde tedavi 
tt.ım .z ~ar telJl.1!ılt yaparak bakıyo. anına ahnmışlardır. Yaralılar arasında 
rır&. Aydıa ancalı: 50 lira kadar b ir p:ı:a tanınmış tm~ler vardır. 
taıanabUd ttmız için sıkıntl çekıyor. 
dl.* Öt.edenberl devam eUitim p;yan.. 
l'OOU'l, rUnUn b'rıııde bizi bu .etaletten 
turtAracatını bü+..Qn ailece tahmln et.. 
mlyor detild'k N!te!t m öyle oldu, 
işte .•• 

• - BtlVUlt '1tramlyenin me çıktıtını 

Havacı~ık mutehas
S!SI diy~r ki 

nasıl öıt;rendlniıh [Bat t.arar1 ı b«-1 •YfMla1 
c- B1s evcM So~ POl5ta ıau·esl o. ziyete ginnİf oılan bwa.da1': Mih\'er 

turuz. Dün uat on bir buçu'{ta b"r kuvvetlerini ta'kviye etrn.ck arbk 
mu~d bir Son Post.<ı aldım. 'Iab 1 ilk !havadan nallediJıcbHecek ·mah.dud 
lşm 'PiY~ num•ralırınn bakma~ ol. kuvvetlerle miimlcün d · ndır.Dcniz 
du Büy(lt ;tramivenın benim b Jete lil bü' - eg 
vurd~ göıiln~ az kaldı heye<"an. Y,.0 O- yük kuvvetler sevketmelc 
dan bayılacaJctım. Babam: j laz.ımd!r. Bu • da h~ teYd.e.n CTVcl 

«- Ne olu.vorsun Mo'Zıo d iye beni :.Akden:ızde hikhn hır vaz ıyet al • 
tueıılı:J.amuıuş olsaydı em1n o'un tıır•tı-s mek V'C İngilizlerin hava ve deniz 
tu "'"anan oırts•Jna 7uvarlanacalı:tım. kuvvetlerini lbaakı altında bulun.. 
Heyecanımın sebeblnl röyleylnce onlar dum•lda m'*°ld.iq obbilccekı-ir. 
da ııe"ftdlltır .. • İtte bu ma"~db Almarılann hava 
~;- Peki? ik:-amtyenlz dDn neden al. lruvverierionl İtalyan ve Yunan ha-
u-..ınm -· •• 1 _....a~ _J '--- - ,_ 1 ı· 

c- B.'let. ben~ olduktan eonra dlL va ua~.-ıae top~lf 01111a arı •-
nün bugiınQn ne e.~emmtret1 olablılr .. > zım gelıir. 

• - Tallhmlz'n tem:n ettlli bu aer. Geçen 9endt1 Cirid herek.Atı bi 
*1e neler yapm~'.I: tasavvını.ındası. ze hava kuvveti. olırneluı:zın den:z 
nızh ı kuvvetirıin Ôİ'I' ada~ müdafaa ede 

•- Evvel& evienect'lt1m bayım •. • miyeceği:n i göıııtenni ıt ic-. Bir hafta 
Kazancımttm u•ıtı yttzQnden b;l' t.ttT. danberi Mihver hava filoları Jnci 
Jll Cl"Saret ed1P dUnya f!Vine slrem~·ş_ lizlet""in Ma"ıta üesünü gec•li gün -
t'tt T<Jld~"lC:ft ilk fırsatta ~le mi. dü 1.. bomb Jı..-_ _ _ı · l B 
nm nl btr ap&rtıın.an yapm1lı: ve b·r z u aır~rı C1Ulyor ar. u 
ıt.Tl:fat mıı~au~ aQm•k n :y e~.i"ldcy'm lıare'ltetleriıle bu ıü!9Ün Akdenıizde 

B'-ıe yardım olsun di:J'e lht ynr ha''n. oyna.dıiı 'Jblü 'küçültrndc ve 4:>c'k i 1 
de çalL'J&D b b"ml da çahsfırmıyaca_ de burayı e)e aeçirmeJt i•tediJderi. 
twn ııırl* b1" tıs.,ede o•ınııp 1stlrhat ne hü1cmetmek mecburİlyeti vudır. 
ebs n ... > Cirid a.d.aeı •Si.-e~a.ı ..bili:: -

Bu sırada \CZ.:ıe mMnum blr tort>a. rJrıden erı çok 350 kilometre me. 
ya doldurdutu paralan saymak ~çln aafedediz. Ciride yerle§tİrilecek 
talihti delbnlıya unttı. Sllrdle tor. A)nwm ~ nol A' d 
bayı ~ıc.aklav•n Mo!z tllve e~i: . . e'Vcl ve P e ı arı e-

c- :tnaanda pıı.r~ olduktan lt(Jllra ne 01zın bu klılnWRI kont...olları alt'!Ml 
ter ya.pmıu l'yle delil ml bayım •• • • d.bil~eTindıen İtalyan donlz 

p Öner kuvveti geniş b.ir nefee alarak ha • 
• .., taJ"J"I ' rek.ete gelehi~ecektir. MaJta tefıli. Du er 1 1 er kdİ. ortadan .kald1rılacak olurta L 

Mlllı P
,_ >1 b"-,_ ,._ . __ , talyanın «Pantalerea» üasüınde top-
..,-angonUD ...,uoı. 1ıuamıy_._ '- ·- -•- M . ._ h k .ı · d 

ni uqnan d.ter teliıll de Penerde o. 111naıc:aat ınver. ava ~ UVVl!ue.rı e 
turan ArcıaiJıQ?olos admda bir mataza Cebetüttarılt iatıbmettnden gele • 
müııJtahdemldir. Bu t.allhll deı b:r haf. bilen& İngiliz \wwvetlerini karp -
tadır but. oldupndan henil& itraml. hııyabikcekri'r. 
7ealnl selılp a1amamııtır. Bundaın başka A:lmanlnrın Af • 

30 bkı liralık ltramiyeJi bu.nan rlka mcıee?esini daha geniş bir pro. 
bilet te Mil.ye 4 lblcl tlcam mahke. · · · kmalt · 
mer. ötlbleri tar:ırında:ı mUGtereken a~ ~~~.~ lÇlne ~ .. I• : 
alınım1tu'. Tal hl'le!' dtın ıtllJl P.Yan. tedıklerı gorulu~r. ııBı~ert» . u~ü. 
co İdaresi lifellnden paralarını almış_ nün Mlıver «rWlfte verilmeeı ıçln 
Jaldır. f'TM»a üzerfode u'ZW\ müddettenbe. 

ri tazyik yeıp ılmakta dır. 

Yağlı tohum1an n Hülaea: Afr~'<adaki muvaffaki -
yetrixliğ111 İt.!,YMla olduğu kad ar 

fiatları yükseliyor Alman)'Mla da endiıeler. ~yend1t -
• mıt bulunmaaı pek tebbdır. Bur.a 

Sac zmna.nlanl& iç Ph,.•mızda k&rfl AJn.nlar aüıatle ve tidde'lle 
eu.am. aıyçiçeii ve 'k.etentohumu berekete geçmek mechoriyeticıde • 
l'ibi meıddelerin &tlarıoda hUyük diner. Yuk•ıcla eöylemiş olduğu. 
yükeelişler olmuJfUT. Allktdarfar. muz aibi bu i\ıle T.I oynıyacalc f'1\ 

ca bu yükseliş ilci bek1md-.ı mab. büyük faktör hav. Jtuvvetidir. Bet. 
zurlu görülmektedir: Birinciel muh H ba§h üıller de )"lka-ıda bahset.
tel f mabsu~·rim·z·ın fie.tları an - mit olduğumuz y erlerdi r. Bi.itün 
sınd.ki müvıı.zeınenin bazı mallar meeele bu vaziyet karşısında lngL 
tarafand'aln ihlal eclilme."i ve höy • lizkri'l'I 61aealtları ve alabilecekleri 
lece muhtelif nndddeırln ekimi a. tedbirlerdedir. 
raaındalt~ mVÜa'z"tlenin bomlma -
aıdw. ikinci Trlllhzu.r ise yalıencı 

Mit.at Tuncel 

memleketlerle olan mimasebetleri. Limanımızdaki Yahudi gemisi 
miızde 1tlu&t malt111r1ada lüaımeurz Romanyadan hicret eden Y:ıhud leri 
yükaeliıler m~ana getirmeaidir . ..Pllls4.4le cötürllrite..'l bol'!u'.arak 1 m1lDı. 
Atikadedar f>u fiat yükseli tile ya. mnıda demlı1eyen cStnıma o vapurundA 
kin.d..ı mıewul °'1-wlktiMiırlar. haV\Blllar ldare.s• m\lhend 5leri tarafın. 

adan yapılan musyene1e ltazanın uzun 
~ tamire muhtac oldutu g6r11lmU$. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Muvalıbt ~ 
~ % 'l,b 

Ll.ra ıt. 

Lito mU:rettepleri 
B. ın&tone 8.Jna 

Cın.al 

Beher kilo Sa~m alınac:M Muhammen 
.uittın ıutan 

XUCUIJ I~ :o L ra K . 
87 60 Trans.?~rao 2549 

San 2108 
Sarı 2048 
Mavi U KB. 

Eırmaı 30 KR. 
Sek.at.ı.f 12 a. 
S.yah 2503 
Bronı mavi PJ!:. l'7 
Brons mavl P~. 11 

222 
231 
231 
2N 
231 
281 
340 
385 
465 

~''" 444 
6U 11~ 

~ 119 
25 'll 50 
23 u 65 
2t) 67 20 
50 170 
15 67 75 
ıs 133 23 
~50 llô~ 35 

Yt*.&rıd& cı., marka Ye miktarlan yazılı Ut.o mllretı:-ceblet'lntn açık ek _ 
sllllnesi 6/1/19~2 PazartHi cilntl sa.at oo blrdıe ':Maarif MatOaumda 7apıla. 
cak, J8tekll~rln a:nıi ıUn ve aaatte ltomi.vonunrur.da hazır bulunm.ala.rı. 
Şartname paruız verilir. <11215) . 

Doğu Beyazıt Mal Müdürlüğünden : 
E'uillme'ye konulan iş: 

1 - ~u Bqu:ıd kauwuta Ya..>ıla.cak h1*1llnet bin&$ı ikm.U lnşa&Udıı. 
2 - KeŞıf bedeli 1&157 ıra aa kuruştur. 
3 - EIOSltme 6.1.912 ıG.nU sa.ıı.t 15 de ltaıpalt zrf usul!le yapı..laulttu. 
4 - ~ p~ Te bma mütıe.ten1 evra.lt dotu Beyszıd maliye 

d&1reBlndm &JüUirler n Atn na.tia mUdürH1tund1! de ııırebilırler. 
a - Elmiltnııeır• liımeık !çln ~11C!'in 1234 lira 34 ıturuş!uk muva:ttat ~

min.&t ?ennelttrl ve Ağrı TllAyeUnden bu ioe rirebUeccklerıne da.ir alınmış 
vesi«& l»raz etmeleri m~~. Bu vesi.ta iç n e:C5lltmen.ln yapılacatı 
ıUnden en as llç sün evvıeı bır l.st4da ile ~rtn Atrı Til!yetı u:.ıwmna 
mtira.c&tlan w bu mUracaatlann f!.mcUye tadıar yaptıklaf'.I bemıeri intuta 
a.lcl ielft'i ,..wm.ı, idarelerden a:dıklan ~ı..rı ra.ptetmeleri iAzlmdn. Bu 
ın.iklıllt ~da VS:..b. tald>!nde bulunmQuılıa.r eksiltmeye ılttm:ııfeceklmtır. 

ı - tı.tdtlil« tettlt mc1ttubl&nDı ihale sUnG ola.n U .842 S&ü cUn11 ... ı 
14 ele bdar ebııttllle ~ reill!line malıln• mutAblliD.de ıe.ıım ede. 
°*2erd~. 

• 

aarı 
duvar takvimleri çıkb. 

Bu etsiz ve emsalsiz takvimlerin takfidlerl vardır. Aldanma • 

mak İçin takvimlerin ııerek kartonunda, ııerek blokların 

tünde (Siatli Maarif Takvimi) adlına dikkat edihneai. 

Bronş itlere KATRAN HAKKI EKREM 
Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
DD./201 No.-ı toozilılıtlı eşya tarifesi. 1/2/942 t.anıocıen itibaren ltaldl,. 
~. Bunun yerine ayni tarihıten iıta>&rerı a:yo.i numara. altın.da yeni 
btr tarl!e mer'b'eıte tonulacüıtır. 

Ye n! tm"..'iede 1'100 kUometreden tuta. meaalekr lçln ~ teruıiJAt temJD 
edllht$r. Fazlıa t.a.rsil&t iı;:O w..a.vootan. müracaet edıllmelldlr. 

c9551 • 11325> 

*. 
Muhammen bedeli 103 500 (Yüz üç l>ln beş yiie) IJıra o'Un 6000 ton çl _ 

mento 7/İkhıclkAnun/1942 Ça~ba günü &BM 15,30 ct.t tapalı SU"t usu.. 
lıillle Anb.radıa. l.d9.re blnaamde. sa.tJn alına.ca.k.t.u'. 

Bu ll}e glr.mM l&Uyenlerln 64.25 <Aıt.ı bln dört ~ )"1.mıl be.§> UnılQı:: mu. 
vaSdtat temınat ıııe kanunun tayin et.U#i w.Nkat>n ve te4tllllerln1 ~ 
gün sat 1'-30 •kadar komlsyon reıiaAliine veımeıeırt lAzımdlr. 
Şartnameler 200 kunıfa ADkara. ve Hıeyd&rpa.şıa wnıelıer!nde aaıUlmak.. 

t.1d.ı.r. ( 11 323) 

iSTANSUL Ai~ERiKAN KOLEJi 
Erkek va Kız Kısımları 

(Erkek Kısmı • Bebek) -= (Kız Kıımı • Arnavutköy) 

Kıı Söme•lre tatili re•m i mekteblerde olduğu gibi 8 Ka
nunu.ani Perıembe •abahı bitecek ve o JÜnü der•lcre 

dcuam edilecelrtir. 

Kuyuya dilClaPAk UldO *· Tamiratın 5000 l!Taya yap:l?.b 1~-
•T- v celi anlaşı1'11t$°ır. 0:-mlnt'} havuzlan. ( j LA N 

Mevllru*111p-.d.a. oturan teyzıe.. muı için Veö'et.tm bmüz emfr ~eL ) enİ neşriyat ) IJ ' 
,;.. mi.fll' olank gelen kuduz manlştlr. ---- ----- ----11 Gözlerinden hasta blr bay iı;in 1 
but.anıelıi pmtcmancılaTlnclen Mu • p d 5 h bir art.ad&f biyan iır...eniyor. O. ' 
Lhdn ._....__.1ı.,_ • -ker\:en müva:. ır"f! e vuruvu! muıtı a1eaaı .,_.. ..... 
,. ·~..._. Y- Bu reslaill sinema ve t~a.t.-o mel'. buluııma&ı J'zımdır. EJ• J .. .. ·· ·· b L er e ve a ne 'l Jtuması. olması, 2~ u' 33 v .. •nı .. -
~ni \ayl>eclıec-ek düımUt, ho - Edirne (Hususi) - Beden ter- ınuaaının yenı yıJ s.ayıaı çot zengin 0snan Bey Meurht: t.artısı Pa. 1 
julmuıtur. Hi.diee etrafında tab1d. biyesi bö.ctıinin kızlarımız ara • re.un~ yazılarla çıkmıştır tç.ndc pl'o. saJ Garajı aahJ>!ne mUracaat. 
bt yaprlmaktiadırı. a11'ıda terti> ettiği 3.000 metrelik fesör Salih Mura d, Selim Nüzhet Ger. 

yürüy(if m\iıtıahekaaı, bugün -.aet çek, Hikrr~t. Fer!dmı Es. tbrahım Hoyl, 
Fotoiraf Ser•iıl 1 O da Şehidler abidesinden batla- Servet. Moray, :Metharet. Ersin, 'ıastl 

o R . Zobu, Pru.un Cemall, R cfit. K emal 
Eminini nı.a...w .. : mak ve Atatürk heykelinde hitam Arch.muı.nuı değerli yazıları vardıT. 
JDvads aJonunda 10/klncltlnun/ bu1mak ilııere yap1lmtfliT. Tavsiye ederıı. 

1H2 Ctnıa?f..eı&l aflnll bdr totol?'af ıer. ittin.le edenler arasında Nezahat it bta&isUklert - İsta.ı.stlk Umum 
S'Wi ~. ·ı-aluız t.m.usrlen Sandnıç bu mesafeyi 23 dakika ve mlldtir'lüğU. İIJ Datrl'61 :tıarafından 

• · • · .. · 1937 940 ee.ınelerlnde mmılek"1tekl İl 

edıeo Samiha A.Jverdin ln bu defa yaz.. 
dıtı ve Ga.yrGt K.taphaneaı vaaıtuhe 
n~edileo bu edebi ve felaen romanı 
kal'llere tavaıye ederlL 

Viliyet Hususi idareler htatı.&lti -
İst.atl.ıııtilt Umum MUdurlllğU Vlll\Jet Jlu 

~. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Baıva müateoarlılı tetnlk taburu içln otorJMlbU ve tnLktör trut.klnı.ıl 

ve meydan ve rol INJP'etana vabt uatalara Bıt.l,ya.ç urdır. 
Vttilecek ücret miktarlan yapılacak bntJha:nıda ıö&terecekleri ehll -

:yete ~ 50.120 lira a.rasındadır. Tallpilerin dlletlerl 1lıe bava mo.te • 
fU1ılma müracaatları. c9310• (110M) 

S i ZiN DE TAKD H 
ETTIGi NIZ ÜZERE 

.._.. moclamıın sarafe& Ye llleellitne bıalmam eclea 
ilııl"1wl t.ttsHıerln mrbareU. kMluaa da s~lite aaıaf ...Ani Jaayre& bfr beden lenadbl .......aer. 

t"aka& >'ib " onun baıa&a snesedirler. Eter b• nok
taya Wım gelen ihtimam •österilmesae, seneler ba baüa.,, 
n ba.şkal:ırına pek ı;-abuk farket&irirler. Bu. ıl.zln bir sırrı.. 
nı7.dar ki, ufak bir clillbt.iallk Yeya ihmal edlcesl raki,. 
belerınWn dıkkat naırarından aak kalamaz. 1,-te aenelt. 
rin lbilhass' narilı. ve ba,aaa clldlett nau~llat olan o tab. 
rlbklr senelerin) clldlnbe l'bmekte oklatu on binlerce !bl. 
ılayette rarrl mahsus) lnoe lllz&ilere ıbınalkir kalmayana&. 

Zamanla cildlnlıd solduracak olıuı Ye .W pek çelr dela nkllııa barab 
eden bu ~rızaları .. fam Ye &&bala Knm Perle ıle yapacatmı& arak 
bir nıan.Jla retedlnlıı. Krem Per&eTln lla mucizesine )'Üz binlerce 
bemclntlnh ıibl siz de h:ayret " memaanb'etle phld olacak!ıınn. 
Girecıeksın.ls ki siman", ebf'tll ~I herke:MJ matnırane ahU. 
7eeektlr. 

KBEM ~EllTt:V--aıı terk!blnilal ı..ı ıuıaar en ilerin çizrtleıt bile 
kalede ceclkmlyec«-Jltir. BagUnden ltlbare11 ab de blr tbp MV:W 
PBaTEV'l tuTalet maııanada balandarann. O, aynt saınanda teri 
rlssArlann .-.ı kvneW ıBııeşlD en tJ1 aabaflllllhr. 

TtiRKiYE iş BARKASI 
KUçl!k tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PlAHJ 

KBŞIDELER: ~ Şubat, 4 Mayı.a, 3 Alustoa. 2 İklncltetrl.D 
tarlhlerincle ;rapılır. 

19 42 ikramiyeleri ·---
ı adet 2000 LtralJk - 2000- Lira 40 • 100 • - •ooo.-
1 • 1000 • -3000- • &O • &O • - 2500.-
2 • 'l~O • -11100- • - 6000.--1 600 • - 1500.- • 200 • 21 • • 

10 • 250 • .. 2500- • 200 • 10 • - 2000.-

• 
• 
• 
• 


