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Bu sabahki 
haberler 

Edenin çok 
mlblaı 

beranatl 
"Rusya ile tam ma· 
nasile teşriki mesaide 
bulunmamız için 
güçlük' er vardır,, 

lngiliz luııiciy• ıuuın: ccFa
ltat bunların birleımcmıize 
mani olacağını hiçbir zaman 

ummam» diyor 

PAZARTESi S IKINC::IKANUN 1942 

Japon dON11m1114ndan bir ıöriiaiit ve filo batJmmandam amiral Y .menıog 
Londra, 6 CA.A.> - tnıııtere bari. 

~e nuın maeıı Sovyet Rw;yaya rap. 
lnıe olduıtu ziyaret haldmıda dün ıe. 
ce be7anaıııta bu1'wım11•m·. Eden de 
lbıiltir ki; ·..yo'~ • 

Müttefiklere göre ( Japonlara göre J MaklDere 
~:~erMD~ı ~ •-g11ızıer Malezrada Sovyet ftul&ra ile ~!~re araamda &il 
~rt ve mbaat llJIÜM&ere ve ıörlilme 

verilirken 

J 

Jdare itleri telefonu: 20203 Flatf 1 hftll 

Yurdda ekim faaliyeti ... 

Bu yıl patates ve 
mısır istihsalatl 
çok arttırılacak 

----,··----
Egede tedkiklerde bulunan 
Ziraat Vekilinin beyanatı 

Muhlis Erkmen, çiftçinin istihsal düzen· 
lerinin pli.nlaşbrılması mukarrerdir, diyor 

lzmir. 4 (HU8WN) - Zi. .. cılıiile yakım<Ia büyük bir 
raat Vtıkili Muhlie Eıbnen çiftlik olacalttıT. Otada b ir 
öğleden eonra Burnova Zira.. ziraat mdkıtebi de ltunnayı tL 
at mektebinde ziraatçilerle is. •rlachk. 
t'ifadeli bir hıuıbibalde bulun.. 1 ' rd L__ l · zmı e uu yı üz~rı nde ö. 
mut. aon don vaziyetinin nemle duracağmnız ziraat dU.. 
memlekette zi1'Ate fayduile zenleri mevzuu ile metgul oL 
zararlannı.n lkar .. ıla•abilece<Yi. dum Pull--1- v d ı· Al t ,.. .. • . ~ e e.nı r a et e. 
ni beyan etrnittir. Vekil tet. ri yapanlarla temastayız. Ç ift. 
kikleri etrafında bana tunları çinin ietiheal düzenlerinin 
söyledi: plinlandırılmuı mukarrerd ir. 

«- Eee seyahat;m İstifa.. 
deli geçti, Dalaman devlet 
çiftliği hayva.ııcılığt, ziraat 
san' atları. aütçülüiü ve fldan.. 

Ayda 5000 pulluia ihtiyacı • 
mız vardır. 

Yazlık ınahwl. bilhassa pa.. 
(Devamı 6 ncı aavfada) 

lerln en OÜQıullüısü Ye llll aıUhimmi ol- 1 b tta Deri 
ım::.1~1er1m1~ ılk •fhaları bar. JID a Almanlar Ruslara Kont Ciano j Japonlar Luzonda 
~?:~ .!::"'.S: çeldldUer bareketl karşı üç müdafaa lngilteregi yeniden harekete 
... ":'...;:,...-:~~ ~ ':= b hattı yapıyorlarmışl itham ediyor geçtiler 1"8::~ ve 1"l 10lda al~ İngiliz tayyareleri ''Mühim ir -~- V..ınctıon, a <A.A.> - Plliplnleıdla 
~ battlQda birlıtt.e ımıeaftft,. J ·ı · · _cehre Bunların ikisi Polon· ltalya Hariciye •lıo&n en nı habere ıöre J8&)CID)ar 

~~utumu •* çJUoa.. apon gamı ennı r yadıa, üçüncüsü eski nazınnın sözleri ~=.ead= ıı:n= === 
tw eo!: ~- b bal d ı... J "' L h Al a. ıar a_,. ne JaJıı-. ... om 8 luu-; U06TU11 e • man 

1
_.,. __ ,ıa• ,, '-!- ortad•• Viıi S (A.A.) - Filipin ada. 

ı.r ..._,~ pe& ~. .. baduduııda imifl '\Anlllll • aua -Ôll~ .&J'larda Uı mUıtavere - - kaldll'll'M medeniJeti lan aıiian•jndea be,l,wen Minda.. 
lerde buhmıacat& • 24 Japon tayyaresi Luzon ac.~asında N ..... <A.A.> - N"1'Cft TJmıel kmtarmıı olacakbr» ıao timdi tamamen Japon i .. 

Bu meeeıeıer t ttıııda 8av7et Rua.. J ıwteainilı Stı*f>okndaJrı hUIUll mQ.. pli akıoa aimıittir 
1& ile mu. .. - sı·naapuru aponl~r·n hava hablrl cıeJcr&fla fU haberi yermektedb': Roma, • (A.A.) - !t..aiyan Haricl7e ..• a.ıı::~e ve mllnabtalU'a ..._ 0 ~ • BovJeıt DM*M>ll taarruzunu duMul'. Hamı Kont Cluıo 3 Sonkln.UD 192& Bu aur~e .Fıtıpin adala?ndaki 
luoıe ı*nemw ODit f&J'dalı olJn~. bombardıman etti faaliyeti arth mt.k için Almanlar derbllitrııe ~ mtL t&rilülıJD 17 Dei nldöDUmtl münwbe • ..kerf vazıyetln ehemmiyeti azal r:V:::..':._,:,.. Jle tun menaaile -. d&taa haııt.ı iDıo& e~ktedirler. BUD. tile dün atleden aonra Boloo7a'Ja ıe. malctadıT. Lurııocı aduınia Manilla. 
dç ~ unmaaııı balrılrmd& Jard&D ki& Po~adadır ıeret. retabtınde l~anuı Berlin bü.. k . 

Uık:er Yardır. Siacapur, 4 (AA) - incili~ T~, .f (AA) - Malezya • ' ~um müdatauı ·,~ hamla.. <Dnamı i iacl ı.aJ"fadaı nın au ~n~ ~nra Japon tazyıltı 
u::-1~~ kalma tnadlardaıı Uzaktark teblfiindie kaydedilıdiline dan Domei ajaı.na bildlrildiiine nan UeQncöııCl ille eetı .Polmıya • Al,. bu tdırın ıımaliaıde temerküz eL 

....::,, ~ . 1röre sece Per.lt"m ıimal cephesi ıröre dUn gece ya1'ı.ı Perak devle- ~ hududu UZUDlutun4&dır. Ruzvelt mesajını hazırhyor mektedir. Bu mınta&acla büyük bi~ 
o1ıacatını hiobl blrl~em.ze mAnl üzerinde ~nın tazyiki devam tini Selaneer dev&eti.ncl~ ayıran Bu haıt.1ardaıl blrlocisl eeki Bua • muharebe beldenmek.tedir. 

- t r aman ummam... etmi .. i nelwri aeçmit olan Japon kuvvetle.. P~ ~ududu U.rindedtr. AIJMnJıar v....-. 1 <A.A.> - R.unelt pelı: u-. 
._,.,ıe RuşyaıdM:j_ harb vui7etJne ..... ~· , bel . a_L devi · 1 • 1 ,__ burada st.aliıı haltı üııeriDde .ır..ue yaGDda 8illvliYecek olduiu meaJı ha. 

tem.aa eden Edeo fUllları aöylem1tt.!ı': İntııhz kll ~ları d~ ce~u . a rı ~ser etın n ııma .. ~ı.n.. 1ataıJıılmJ&r inea eımıettedir. Paita.t bu zırlarnMJa 1D1!411'Wdür. Bu meuJ:ı pek Bu b hk• 
c- Her nen:re s1tt4m i8e Rullann bulunan meYJlllere doaıu çekıbnıı- <la ilerleyerek bu ~~ ~vlWlceYt la!Mı\m!ar eGdi ab1 tatitamete oev. bQJUk bir ebemmiye_ı atledilmek.te ve sa a ) 

Ullll ve oeMreti ile karşılaştım. Rua ler ve kendilerini zıılılı arabalarla bakımından pdk v ~ım bır tdırln ~. Bu hat Mlu*'in saztım.. a.ıbıraml*1& belclenmet.tedlr. s 
lar flaııdt cru.m.om hak.larıda.n seıe: takib eden diiıfmana kayıblar ver. ıörüimeldte old~ hır mevzle v~r- dan 191)1UÖ8 ve P1nlk bOl&elln1 lı:ap. ovyet tebligıv. 
Ollrılerine .un tuw:ımaJı:tadırlar. dimıitlerdir. mlf}ardll'. Bu ,ebır Makzyanın ı . ~. T en seferlerı· ~ımi&r ~ m.Uıdalaadan telin latr Alınan h.berlere söre diifrnan iticıci derecede miiıim bir tehrl " r Maılmva, 5 <A.A.> - Bu abahJd 

nı.ıa ·~en:lılr. dün Bruneci'nin tllkriDen 1 so ki • dir. Kuala Lumpur olduğu zanne.. Malayada kat'ı d 1 ld Sovyet re.na tıeblil1: 
nn ~· eeirleri ile ıörllttOm. Bunla.. lıometTe timalinde buhman Weze • dilen bu ,dıir Singapunın ileri .mü yeni en aza tı 1 Kıt'alarmm düemaııa lı:al'1l muvaı_ °*' eıı.i ~ fevlı:allde m~rlb (J)nUDJ 1 ilUll ..,, ... , (Deftllll ' iDel ..,,..., muharebeler ta.ıtı.yetlı muhartbel 'r vermeııe devam 

ıeoç OOC'*1ardır. 'Oniformıal&rı etmdıltedlrler. Baro.,. eehrl 1enlden 

:!~=~~~.: C: .1811erl wuı,et :J başlamak uzere 'l'ab=ta. ~ı::=:::... .. ~ 
a-. GdUMIDUD ne ta.:tar bOrDk 'bı'r b 1 elan vvilm~lr. 
~ u.e ilerlemekte ol.tutuna '8hld u unuyor Loodra - U k k d " .,...-ı11twor . '<A.A.> - Soıv1tı RUıllra.. 
-1.kv.ıan~~: wmaıedm.seıı za _CIWP I oıCIU ve D-~tl ~allnaababerlerel'6reRUlllarllo. 
- -~· y .... 1 

" '· Japonlar Malakada Aabn •. ~ (A.A.) - Haber al mrlar~ ..... ~idlerinı aıttuma"-., 
._:_- tık Alman haınlealncle verimleri lı l • dıiımıza aore blal olan bazı :ra • Bu IMaht' tebllid ad 
_.._ *amııt olan Sovyet harb le. L .6 e büyük bir çevirme ıuretler ®la~•ile . it:!etme sünleri tehr· M.aloJ~v~n ~:~:o a:: 
'-

11111 fürilı:alanıwı ı.4.iblalMı IQ&. l ' 11 a c en e er ın b k t. l evvetc:. tahıdıd edilmıiı olan katar. lometı"e lim&llnıde bulunmaktadır 
~ -r:...:.::: J'=tı~ :1 r are e ı yapıyor armıı lara illnten diler bir kıamı bı.. . 

alı.nan haberlere 1rore Mal.&a ya. Devlet Oemıryolları Umum Mil • U " 
Wdutu 9Dr1UmQatıır.. um um lA bı·r bakış Viti s (AA.) -::- Sinaapurdan laırın eeferl-~in de azaltılmuma Çörçil Ruzvaltle gxrıı,11 

Wa'ell•n mohı•m nnıadaaında JaponJ.rın yapmakta dUrtüjünce kuar verilmittir. S/I/ Vqt....,.., a <AA> - C6rOiJ Ue 
olduklan bü.7\ik bir çevirme hMe. 1942 ı.ihiftdeo itibaren itletme Rmveılı dün •ece burada ı:ımterılı:ls 

• • keti tebelliir ~ir. <DnWt 5 iM ..,,.._) b&ıt» IOramıdıa bulu'YDUllJardır. 

beyanatı Almanlann Sovyet cepheaının merkez mınta- Peraktan i .. rlemebe olan Japon 

kı ı k b tt • b•l l • l • ltıt'aları lnciliz ordueunun ric' M 
kasında ı ı a a gıre ı me en mese esı hattını kemıek 1ray•ile hAreket et

. Lanın.. 1 <A.A.l - Unquk ML 

....._,._hhıa ı&1kı edilnq oıan ae. benÜz 80D& ermemi§ gibi gÖrÜnÜyÜr m~~ı· ir~ (AA.) _ T...t.-odan 
tllal Waweıı J'eni ftBlfatne -.ıaım1t • ., J ~ 
..... Detb'delı ~ı1mad.an enreı ver. Yazan: Emekli Baneral K. o. aıınan bır 1ı111>ere söre Japon senet 
.,. ..,,_.,. b1lbula ıu itl n~ kumıayı Malaya yarımaduında bü. 
..._. etiıittlr: 1 _ Japonlann 1ı1ADtlli11 ı.aı et. salı& ıene bu haberlere söre, General yiit bir muharebenin vukuuna in.. 

Ka_ra laş; 
Edirnede kızaklar 1 - 8cın safer elde ed:lbıol1e UdaT mıelerinln bir bakik.u oımasma ve bu.. Malt Aı1lm ManlllA'nın '8 kilm:nıetre tizar etmektedir. 

Mll>L~a devam edilecektir. na müıltenk'4D dün&ll yazımırda eer. cenubund&ki CeviW deula ÜıllÜD~ c.aA.. 8tqa.panm *"' &ebutl • l • b l d 
2 - U..~ b 1 mOt deylediiimi.I mü.talealar~ ve tahmin • llye eWnnif ol<hıtu halde ManW. ı._ L<llldra 1 CA.A.> - Dün Mal&yadan ş em ı:ge aş a teıitler ı.etUne d&m~ V:::~ ~ ıere raimen PiliPinlerdek1 umı.m1 du. mııuı.mı hAıkimayetı. altında bulundu. aileden ~a neeredllmlş olan teblit. l l 

fasla buhranlı rUnler olacaktır rumun benüs t,am&lllıle ayduılamna. ran müstıalJ!tem bır adayı henüz t&h.. den ba4lka haber al.ınamamıetu'. 
General Waweıı d iştir t1.. mı.t oklutu en 800 haberlerden anla. liye etıt.lnnemil ve bu 6Ul'et.le Pılıpin au Bu teblilde tnırıı .z Jut.aatmın daha 
<Ban& . em • tıJma&t.adlr aerçekten, bu haberlere l&rındatJ JaPoD d.oo&nmuınm kolay. zll eltüdlit. T ı b • 1 • h 

IDUıtım veVffrıl~ VUfen!n ne derecede 1ore Oen~lllakArturunikomut&sı al 1*la M.&nillA llmıanından ve ~vite tı... f:':d!i~ mev ere ç ramvay arın ugon iŞ aması mu temel 
1etl 0~ erecec1e atır ve m-s'ull. ıında bUlunuP L\J900 ada.amm muhte. 1 aündıen iat.ifade edebılmesl imklnmı Blrmaıı7a Jolunda 

' u tılmamUe müdrlkim. uı bölaelerindım ilerlt=mete utraşan aelbeylemiftir. y· · ı: (A.A.) T k od bil 
Şunu eöYlernet isterim t1 harb wzt kuvvetlerine karşı şldıdfL!i mü. Acaba 80D haberlerin b!ldird.!tl bu .. ı~ıv J -

0 
y ~ A d } d b 1 d k •k ki• • 

Jet t&mamile lehuılze dönmede ev. Jaıpon b !.unma&ta olan Birleşik durum dDiTu mudur? Şayed doinı :ae dırıldıiine aörıeı Japon k1t alarrl na 0 U a azı yer er e &nD YU Se }X.: 
•el tmdltlnd n • dafa&larda u a· ol .. . d h ket.e b 1 Kı •• 

I en da.ha fazla ea aıeytı!_ Amrib _ PlliPiD kuvvetıerı henüz General Malt . ~urun kend-:sıni ve bil.. ınnaa.y~ Y u uzerın e are 80 Santimi U dU zılcahamamda b lk 
bl ~ döo•llir. LlDIOO adMJrıdNJ ayrılm&,i!~ Un kuvıvetler.ın. LU7.0D ad&sınm her geçrnıdt uzere bulunımak.t.adıılar. t 8 

ıtuvvetıerm-J.z' temerküz ettirme!! ve sıbi ManlUA.Yı da e~~t&a"'ıtl :a.fıından mQtelcabıl taarruz hareket SiaPınanlA . • 3 gÜD evlerinden çıkmadı a.n..a. bo.-ut darbe7l lnd:nnete ha. IODJ'& t.ıı.hlb'e eden B ık Amerika ya.pmııı..kta olan Japon kuvvetlert.. Viıi 5 (A.A.) - Stefanının 
ar~. PIJc>iD kUVVetleri be • '- d .. , çemberi içlııe adeta k.aadl tılbi bir Şa.nahaydıan ald.ıiı bir habere göre . . . . .. 

İınelliz, BiJ'leş!k Amcr k.a Avustral:va. veUerle bırleOel'elt L 'l~ 14. ilde a4mıa8l mııvarılt mıdır? Singaıpur mUdafauına 'İ,tirlk et. Şdırımızde bır hafta evvel bat-! 'Evvelu 8'111 öiledeo MDI'& da. 
~Y41n1 Zelandıa, Pel~ a•er~ de daıba bir mıQddet > Eaer F~ı;:• J:!;n =e:ı•..:: mek üzere ı 00.000 AVU91:ra}ya u. lıyan ıickletli ~lar ve kaz cliia raa lr. c1üra ..._ tekrar ........ 
eeeir::l'M':;-nlamıı m.uvauaten ele bir ~wmet merkA~imlıılle. (~Ta.; ; DCI .. _. ... , 

7 keri bu tebre ııelıniılerdir. de devam e1m1.-
1r. (Dev .. ı 2 aacl ....,...) _. -· 7ea.ca.ı •tacaklanbr.. 1..a. liJD&l• dlDlnl il" ,. 
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SAN ' ATE DAIB -

SahnedeNaz1.n1. 
Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil 

• Sahn Bakl lmdde beraber yer yer !Mand& cacaba 

. Bıı .. -m... . Ab n:n, Nd):.ı:ıln _,_.ı ııe~ .... eme ı. - , ... ~ • 1't kit 

T arihlen sayfalar 

Cezair beylerinin 
hazinesi S alrlft'mt~n sahneye b~ıW b;.rl!Babet eım14 ?~~ıar .... , eyzde AJ:u·ınıısır OJİ?> diye u.yanan bir ~l.lphe bl.sll 

5 ıı:ıiunıeld var: ....., ..... şaır - k. nd.i.&.lle n:ı.a.hous bır mus'.kı ta... olı.ıJU", taık:a.t bu ş....,..eden va.ıt va 
duı.haılt Hlmd:n 11'. mahsul yıllarında: :aıdıır ki sah.nede konu.şanları o gellp tannan bir ~ ~e çarp&n ita... yazıyor ---. 
Ti.ll1t edeb!ya.tuıa bahşet;ı.ığı tE'4ber>, taraba bağl.ama4ı: dıni.:yenler !ç.n pek fıYeleriD sesleri benı &ıık:.p çıkarıyordu. __J 
cltı:erıa kab.l..:ıde.n manzuın ııa .. eierlc,1 yoırucu e_jç.,.a bl.l!lalwcı D.r aza.b teşk 11 Biıvı* ına.nzumeler.nı ote~ert ee_ 1586 da ce:r.a.,yır Beyıcroı:y.l.lil ouı.n tlyen.le.r padi.şa..ha genç ve g!l?.el cari_ dır. Kadıc ~para da ~dır; ma, 

C "Son Posta,, n·n tarihi bahisler r. uharriri 
.m sıcıc zaaıanılarda da cP'inten~ ile edeırdi.' ya.hı.ld aruzu ih~&r eden şalrive aeve taı:.tıi~ şairın bu eşerinde na~- HA&a.D Paı,i&llı.u dOlı Veneu.ııı.ı.ı ıQi; ha. yeler ıtAUcdlm edlyorıardı. , şa olmadllkQa ateşi ~taıak im.kA:ıı yo.k, 
be.ş:..Yaraık. yen! nest~ şau·lerıne ınayet onun ~uıbtıel~ vezın.lec.ı:ı.cien, sıra.ı;;ıru\ mınm se!Aiet ~-JJ'.ctı.nden başka ben. ~ orada wr kız w·oeş.ı de varcı.ı.. Da_, Pakat kadın ijyle bir mah'üktUT kJ tur: de.ha doğrusu kadın balıksa para 
eden bir ilıhima*:!.. göre, oyle deg.J.iı:ıl.ik.ler y~a. mec.lm~en. tat.ye.erın.ln muvaffaklyetı tıa ııocr& t.ııpt.an P<1~ olcl.uğıı zaman ondan istifade etmek iç;n para lA.zım_ <Den.mı 6 ncı sayfada) 

.-..ıxtü.lhadt Htmıd, ~ uzun bur o1acaJk.tiL kı bu hıinerı guateımekteio1du. Olllaır h.Ç betk1enm!yen yerlerden, ı.lk ı.şı V~ Cwnlıuneı>.nden kız -------------------------------. 
za.ma.n ibmsf.i esnasınd.ıı. Londra ve .ımrvaft.ııac.ıyet ibtJmallerl pe.ı. a.ı ola_ sanıki gel iıp kıendilikler .nd,en uçtl'Y'erm!O k&rde§i. içın Prok.lira.t.i nı.ah.alie.sınde bır ( 's p 
Pars ~Ah.laıında Stıupeare ve cak1U. kan.ad hamlelerile mısra la.rm sonıma ev .IBLemelit oldfu. ' on ost :3 nın bulmacası • 2 3 (6) 
Cornellle..den gönllmüş ma.r;zıım eser_ BöYlece eıMınede hece ya.hud serbe&t konU'Verlnce. a.yn1 zamanda. duda.kla l::l.u&n pa.şa. pek ha.sa bu: ada.nıdl; \.. -',, • • 
.er.n lıD.tbl:&n altında kalarak. b'11ıe o vezı.n Jr.abıul edilince genç 1)3.ırlere ı.ze_ nma bir hazzm ıtııtısamın da kondur_ oııt.a.ııtrı ılw'•.1> geça-ı,Yo.r: nıuıı.yyen \'er -
bed aı.a.rı lhda et.ın!ş .di; faka.t ç.alA.k rinde ceveılmıla.r Y8'>ıl&bı.eceie. b..r ı.e.·ml.1$ o!lJ!Y'Orla.rdı. Ne denirse dexıS.n, gllerucu ~ pa.ra ıı.m·or ve 1.ı.ı. PfWa. Soldan sata: 
ve ııerB.:lad tab'ı h.c;bir kayda . m.~te- m.in hıa&ırl&ı:ımlo oldıı, n~llır ki s.ah_\nazımdıa ka.f!.yelerln pek büyillt bcr 11).t_ um tı,.ç <1e Uılllu..mJ.Yı•cıu. yerföe saK.. 1 _ O.it kafal.J 
ha.mm.il o~ıtmdan şair sa.nihıe.J.an_ naYe n.&l!llllUl bir tı.tic..ıırAu vuruıı ge:dı. fu var; oın'lıar ıbir mı.ı..'> kı parçasında ne. Jı.yW'dıı. vaııuıı va.ıu.ı. Cllldıao ~iı.yt:tıer CG), B!r nevJ I>eY. 1 
nı sa.tmeye aid d&r hudud içinde hap. M~~i '8ıkJb eden yirın.. sene şide ibares;nin yer yPr b'r tak.mı no.ktsı omu.ş.ıu. \16iitı(.ll.e ::>oıku .. •J .Meruncd l'a. n!r (3). 
setm~te lüzum ııörmed!lındendlr ti iclııde TU:rlk sahnesıne m.e.nzwn eserler ıarmı tenvir n terıeit eden, ayni za.. şa bıı maeıe Uızerındcı d.urmı.;ş; t.a.h. 2 - Bü..vilık l3>, , 
>ı.m'..a.r tıealsil edileC>llmek ımkinmı mr ffl'en genç şa.irlerden ve onların eser. mand& vakfeler! işaret eylıyen birer 1"ılt&I. ya.pt.ı.ımlf, J)cl.C~..a.u b~.a-unııu~; Çamaşırda kulla,, .1.. 

buhnıakt&dlrlar. lerindeo hat.rıma ge!ebilenlerini ıeareı aooord vaz'hei görmettedir. N~ ka<br ila. yUlı Bın a.ıı..ı:ıu za.pt.eturlD.lŞtı; ~aıtın nılır b.r ma ... de 
Avru:pa fa·rıerlodm sahneye nazım eılmedeo evvel bu tarzın daha evvel" amı editlr ki genç nes~ı şairler. ltafi bu paranın bıa.Ll!l'ı l.ÇJLI oıacak ık.ı onu va (4>. 3 

.loe eserler verenlerin başında in~Uz a.ld bellı b&olı tıtr enerinden bahseue-yenin bu 1Qıtf\1!1da.n ~.:.erlerini. mahrum me6iıoden çıJt&rmam4~ 3 - B:.r ltış z;!r_ 
dAhı şair!D1 b.ydelme!ı: lfı.z:mdır; ~AD- cetim: Halid P'ahrı OZ&neoyun ıBay_ oıtmeatnın. Del7& ~ Ool.i.n Kıııç Ali P~ zeva.tı <6>, Nilfı.ı.. " 
5ı8.da bu nniden aa~e eserlerının en kıl.$> ~mien... «Ba:?kUllJ» tan sonra Tepebaşı sahne_ da li&SMl paşayı ç~ltemezdı: Hıasan 1 su ço.i: bir mılle' 
z:ya.cıe ~'W etmış nümunelerin.i, Ben Y~ ınz.va köşemden mec. sinde b8Şkııı. manzum oyunlar verl.1di Paş.a.nm Kıbıç Ali Paııaya olan lı·ncı (3). ~ 
Cl.asqu.e - mme.nnat ,alrlerden .. ~bur o1ma.dlltça aynl8ıD\ll'Orum., hele bu mi, bugi!n Ertuğrul Muhsınin ve refik. da.ha çıoıkıt.u. Onıı go2lden diı.şiirmekle 4 - Bir nevı Şı. 
~un hAll Nimi! aalınelerde ft e<k>b.ya son seneler:mde ha.yat Ue bağlarımın 1 r1nin tıe.aaV'Vtlrlan arııı.mda buna d.a e&ldenberi aleyhinde besledlğı b-~erı mal gey.ğı •31. 6 
mlmtes!bler':°"1n eıEeriıııd.e, hat.ta mek.. çöııUJ.müış o.lmaa sebebile şehrin ula_ b~ ~r 1'el"ililr0r mu? Buınu bllmryoruım, ta.ımaıı elllIW) ~. h~ de belkı kap_ Başımı. bı.r «6» ge. 
eb r~iıııdıe meclübıyet Ytı mettu. bahil ve ııilırtWtt.lısi& gor.Oerim.ın, kula'ıc bence bilinen bir· hak'ıt.ıııt Vll!'aa şah'. tan ~ıga tı&Yıll edıleckU. Lakın ne tirırsen.z med.h 
"yet ile dinlenen ve okunıan, tam b c 1anmlrı ıt&l:ıalmnül kudret.i.nı aşan bir J.erın sa.hııı~e moec!Ob~etidir. Bu Ue.ri_ yapmıQlıydı? öyle ın.ilh;m bir ıı.at.asını geı..r ' 
.ar~veti m.uhafe.sa ede;ek ya~!an e_ eza oluyor; ııecelerimden bi.r·nı uzleıt de 1n8dşa! edecei'.ne üm.id vren b:r bwmabydı ki. bunu d7-ı;rua&n oogruıya 

'it't.t'rle OorrneJte, Ra.c.ne, Mo.i!re ve vuvunım dı(ıında geç!T"!Qi\m«ne de ım. ha.m.ıenin m'Uddecis;dır. Yalnız burada padlşl.hıa bildiJ'sJl ve onun ta:ra~ınde.n 
rynlıarın ~evleri :ermı.şlerdir. On~r ı00 ydk; falkat oundan yrmi sene, ·ee&s\.)'!le kıaydedllecek bir aC1 h.a':ı:kn.t m'WıalnaJıa görmela>!Zıı:ı pek agır şe_ 
ian sonıra Ran&n.lque devrı ~ n. ?eı.ki daha fazla bir zaman e'V"rel bu ;ar: Şa·rlerln bu meclUbiyetine muka. kilde 06781endlnl'SW1. • 

1 ca buırada da Vfotor _H~~u. bullJTU,7 nık8ıtı bııl.abild''m: daha dnQ-rusu Ha b'l sahne-ve mell6U.'I' eserler verecek En sı:ıura bU 1ı.r• m geçta ... K lıç 
o bllyülc Fransıe şaıı·ı b rlbırlnı ve:~ .d Fahrinin serini sahne:ie gö.Tmt>k mulıM'riTlerln hemetı Mm.en ~ dene. Alı Paşa Hasan Paş.anın bır ko esın1 
eden l>&flllıda Hemac\, Ruy_ Bl.e.s ılt rıammı ora.da ne t~3ir yaptığımı şoh d ~et kadar elt:rltllti... a.Y~ .tw:iıım eta1.4; sonra resmi b r 
sahneye ıt.aııı, na2l011, şeklı b~enlk. 'll.md: merW bende öyle b.r mecburi_ Bundan ct>layıdlr k. Türle sahnesi ~& relB ya.pımlŞtl; hem de bU 
11itlerı.e dolu bechalar ver~!; bütün es. vet h'l.ı&ıle getirdi k.ı blr gece onun te. şöyle böyıe yüı yıla ya.kın uzun blr za_ k.ad:ırg& fenerlı ~·· Fener1ı bdırg= 
k.ı an an.ekre sadık. ulan.arı kudurt.a? -;irlle 9Uri.iklenerek T~başında D;\rj~ı_ d.a::ıberi. loml!danmağa çalt.şıı:1ken reı.s ()!.a.bilmell; günde y~ 8'.{Qe -

bu :venll1Gıılere mukabil onını gene değ.ş be,.......,,lo Ba~ temsilinde hasır mıan il TM ınaıı denebilecek bJmSk ıoin seruılerce denizlerde d<ı~-
ırmete ~ etme-dlti klkdeler var. ._,.. « bizde tamam e . " c oıme.k fedaüz'11k ve kahramıannk 

1 2 

dı; bu DlıeYa.tı.da nazıın, hep eskilerin bulundUltl. ' bir temaşa edeb·ya.tı vücuda gel ~- U: ennl.ş buıunma.k· yoldaşlar arasın. 
8 - ASkerler <4ı, Parça (5). 

3 

lculland11d&n a1enandnu ~len 12 1-k Yeı'lmde ~ otitö.n ~at d~. m!ştir. Bunun sebe.olnı ~k. anlıyam ~ üıo Jtaza.nm,a.k lil:aındı. Devlet.in ı\_ 
vez!nden •mlma.Yordu. Bu vezln Fran. ı;nıla.rımı b'r d"tt.a:t Te ib~ısas nokte.._ voruın. ~ bemo~ heyetınln yalnız de.t halinde ve görenek tirlerine kurul. 
>•z k.uLaklaruıa o adar sinmiş ve -ye:-. '>mcia ~~al'lrit bır nt-vi iılt1ğratt ha_ bir d.aneden b8re~ ou~un<lan mı. om.m muş olan ununlan başka t;tir~ü o!m.a. 
'eşmıŞ bir bar&b idi ki bi1'yilk Pra.ru.ız 'nde eseri ttınled=ını.. :ıalınes'ne vu ~l \ç.n zorluklara tesa ili sına hele Beylerbeyı r.araymın kôleJI. 
şa~inden eonra ilah.neye en parlQk M~11er eseı-'n p!iyetlne nl6bet... ~U;ş!nden r.li nedir heTha'ôe ~-ese ti~ re.ıaııte yükselmıN imCAn ver_ 

9 - ~ <4>. Kurunun zıddı (4). 
11 - Tavır, ha.Ttket l3). 

maınzum ~rler geı.1.ren Jean Ricl'ıp!n, •e h'ç dl'JID bfr m"'rt~e deki'di. va_ b~ ktlıctılt h'lki!P ıemınmde. ha';:.t mlyordu. 
F'raaQOie Ccıppee, Edmond Roet.a.nd bl ...ffelet'cıin lıeablımna ~ hal'f'~et. !ile ~ eenedeınae:ıs::!1ı:maşa. e. Padişah olan Üçüncü Murad o s.ma_ 
le bu '9'eEİildftl pelt nadir parçala.rda '"rinde ve ıw.nnın muslltls!nt- tama_ verecek ı~ın b ' evve da ksdm eğlenceler.ne pek d.a.lmıq..ı. 
ayni~. mUe ~Jn l1ff9nla.Tmın sarfeftvle d{blyaiı Mll burulan ya.Tım a.:.ırtıT ·- Halta bu ,ptilA onu b'r a:ralık e:-kek. 
B~ nanı olacaeı:t? Sahnede, mu... ııı:raz ed\!Pbllt'('i'flt btr ı:wwvlere t.e.5&dll ı-e a\d kıtlı.ğ~ k~\ulsrn iYLl~r'~'~ !ikıten bfü mahrum bını.km$. Saray. 

h.avereye ne YQld.a bir veı.in elveTeceit "~en be<;mclan somma \ı:ı!ı4u bP Gene, iim.ıd ile be-l .~00 ıı: e ek da kadınlar arasında.kı rebı.be: ve kıs 
ti? Bımll. bWmalt Yeni neslin genç şa: -.11.Rl eeeri btltv<lc bir haz ile d!nı1e. A.nk&rada bu kıt.!ıpn .onllne sır::re~en k~lıık soın dereeyi bulmuştu; bunla.. 
ll1erlne naısib oldu, hiç te:reddüd etme. -fim. ;izere alın.an ~ rlerın ve 1 l Tttrk~nn aıldis1ert saraydan dıo arıya., pek u. 
den hece wımtinl, hatt.A. belJ[i se?bedt Neemm ~e bir ıttırad gayretlerin bolca br mah~· d~~ za.kl1U'& k.ade.T ta.$ıyor; d"vlet iş!e:!'ine 
~...:._ lhtiırv ett.1er. Ve bu•ıdı:ı d~ pe ~ ~. a,ıe ld ah~l{ d~am et... _ -'1.:!:."!..m..:... 6..-.n~ ~Y...!_ .-. ..... ~ tesir J&PllYOTdu. Mu:radla.rına ermek is. 
-....~ ~ ~wr~w.v...-~.,. 

12 - Bir erkeık ismi <10), 

Yakandan aşa.kıya: 

ı - Kıptıslle meşhur b!r semt <8>. 
1&'kamft:>il oyununda miiıhlm bir k.Ağıd 

(2). 
2 - Bir gôe rengi <3>, Ş&rkt.a ~ş

hur bir dağ (6). 
3 - Mab.lüku yaşatan meçhul kuv. 

vet. <3>, Saf, ga.yrt mağşll'Ş (3). B!ı' 
renk <2>. 

4 - Ça.JıŞka.n bıl' hayva,n (3), Ko~ 

4 5 6 7 8 9 10 

kllılu bir nebat (4). 

6 - Uyku alA.m.eti <'l>, Başına bil 
•dn ılave edcrı;euı.z merkebi yürütmel 
nidası olur <2>. 

6 - Zaman C2J, Su ile çevrili ka. 
ra (3). 

'1 - Sada (3), İsim C2l. 
8 - Fransa ile Almanya ara.~mdı 

dava tneV'ruu bi.r yer (3), Başına blı 
«C• e.k:lereeniz teca.atln ifaclesi o)Ul 
<4>. 

9 - Yanan bir madde (41, Sebeb, 
möessir m. Not.a <2L 

10 - Ters okıJTsanı:ı eserler o!uı 
<4>, Bir 6im (5). 



~ADALI lfJDElı 
Y~: Fronci• de Croiaet: - 12 - Taciime eden: H. V. 

\;ID &f~ıl&l'JDID hususiyeti 



r~ı:1iilltl·IDSi _. ~~.~:::::: ~ ~ Dc$"l.IRı SltleJm&ll Han baJlruş yü.. 

d 
zünden truşıann Md11'11llmesim gecik.. K kemiğin en saray ::ı~:~,:P'=~~ .. 

A~!s HlKAYESl- Yazan: Kadlrcan K:;; :'·~;:;.,;;;.:::: 
• K _ c;ııı.b* lıSimbawı çatırl Burada t.u.lD4a ~üllt. ı.ı:u.ı~ aı.wım.ıc,aı; ı sweymaıı Han bu meseıen.in balle .. 
Büle~ Ha.n o gıln en ger.ç ka- beılıılll'orum. b..r ali. evvel !118 ba,ıamu, 4&i.a,rı Dl- di)nM!alne imltAD ıronnuyontu; bu lde. 

cer.ınıın odaaıııda 1eeell7eoelttı. Bu, .ay 1 Dedi. ~rmeleıri iClil IJlimd.ı.·.1.4"• lMim&Qtll ta ~Undeki J'lldlZl&n aaymak gı. 
·u, ,ua.n .-oıı, hilil k.aJl!ı, ok~: Heik;!tni>Af.ı geld.ı ve ha-.,.ı a&rr bul. i~ em..rler veımeıta &abııaı""'° e.' ~i. trumı!an saymak mlbnk1hıd0 

, ~ııl. beyaz. uaunc& boY· ctu. İyi. h&lcılm,,w, hele hiç Qzü.\JDrmeai ~u. amma. bir ta~tıan saya.t1cen öte t.a. 
n gUlleldL 1• eieT ~lôl&'!.ıli söYiedı. la u.zaılcta ıan.va ~ b1r ~. ao.. ra.ttan *2!illr ve çofltTlardı. Baymadan 
Süleyman Ban onu çok ac.verd ' Sül'eymaıı aan ııü.o.de b'rkaÇ defa ri.Udü; yaluaşt1-'ı;~ bıil1ııtlli; yuz blıl•er t&d !Dl erke((;n mi c<>k oldutu-
ki tiı; bns.?D!D da ha ırlaıını ~Y- sevgiıjiıB.ioin baş ucı.ıua gellyardu. ce ;l.uş ua.ıuuia blr mınlt.ı ol41l; da ın~ • ~ yok;tU. Merakla 

• dab& dotnıö~. oolardMl çe .n. Sevcllisl bi.r;uı.c ıw aıonra dtiilelir - Oeliyorl ntt az:ıa a .m 
se bötlbl r.r,fıiermı ~ gilDÇ karı.sı. gibi oldu. Hiktimdan yanı başında Bay~ QOİt bıın~aıı. Ook UÇmı. sordu' . lleı.tin? 

ın ~'lluoda geçırecek..tı. 1~ mes'tıd oldu~na ş-.1phe 1aıı.. &öze b.?.t.masuu aevmı.yen, lıı:.enüı - Bu meselP.Yı na.~ıl ha • . 
Genç k.ad:ın'l'll bır kuaı.ı:u vardı.: Pek yat.tu. Ondan birçoılt şeyler isfyordıı. düıı:ıy~ ve ~!nd. ~ 1f141yan ~ b~a~ sanıyc rene sustu. : 
zlı l.di. notrusu blma kusur oem"..lt Kend'.s!ne m.a.h;;w; ve baştan bl.fa pem.. b.r f4~~ Acabö Sille;:vman H.an'ı :vuvarıw gög)erıni Süleyman rl ~ik.. 
~ degı.ldl: çtıDıtü Eler bu de_ be mermerden o.r t0$kiln ya.pılm.asına 1 fikrinden ve lta.r~rındaıı V&28eçirecek ktı(l!c, uzunca 'le parlak gezle ne 
e nazlı oımua. kendiı.'r.i pahalı sat 1 b&şl.ııııdı; şehrlı:ı halltl1U\ bW' hafta su ye bır çere dil4üınaıi nı.U~ Bası it~ ıuıı. ti: 

Süle:YJD.&n Ban ona nu dereCe r.!ne tı&l ,erbeti ve süt daiitıldı; !"üz.. di lke1lidı1Jerme böy•e ılOl"dular, 1Aku1 U. _ suııtanm,.colt dlil.şimdikn. Co°l yo. 
Uşk:Qn okmy'\Cakt•. tnaımıann güç eL !erce köle ve r..'lr·y~ uad edildi, her ar. 1 mlde ıkapı.lmU 1~ın h .ct>.r sebeb oma.. ruldıum: ec son~ tarar verdim ki t.a. 

edilen ve e:den t.;la7·1tıa lr.e~ıp Z\1BU hemen yapıldıkça arzular çoğa:ı_ dığını gördüler. dmlar erluıJtler1,;ı çoktur! 
tml'tt kD?ttUlıı olan $".7kre 6ıtlışkün Yol' Vfl yapılm'161 daha JÜQ ol.anlar s~y Bıl.)t.uş o ner zam.lUki uçt19U ile _ Fakat nlein? 
~uşlan meşhurdur. IeniJ'Ollkı. Gen.; ~dın en soma dedi Süleym.ıı.n ~an'm ayakl..\l'ına dıbine _ o:yellm tti yaralı.lıı;tı ik1s1 ~-
Sül~-man Han hamamdı\ uıun UZ\lll. ta: k.a<lıar eoGruldu \'e ltO'ndu. Kıvrık raıa- 1 ka.t hma!ı: kadınlar. d'!nlf!1eD 

likanch· mi.sk ve ambe?" sl\rü.'\dtl; :J)'?k - Kı.ışlann k::milt'.erlnden b;r saray aını bi.n!a.ç :lefa oyna~ı; irl yuvarlak v.dlr, fa. ;ı kö ill«itilne yapan 
o . ç~şırl.arını, yeŞı! ç::ı.'k.~ırını. EATI i.*rlm! göz.lıeıuni fıldı..· fıldır çev.rdi ve 8eUl.m. onların &rzularını et·,~: Ben böylele. 

:nt.anını, mavi cepkenini, altın lşl.e. ~le bir S'!Y h'ç lş'tt~m:.ştl. Aca_ la.dı. a.k.ılh e.'1tekler u d " .r. . ka 
eli kızıl mantosunu ı'yd1 ; bs.şma ko. ba MS'l oılıa.caktı! Onu gönnPk için beL Silleyman Han !ruıtnndt. Ona ac:r.<tu: rini eııkek saymr~onım. Demek ki • 
m.an blT ta'VU& tttyb b'.lhınan zt1m- 1 ki bt~ dün7A bfi'dim.dul"1'ı ,ell'Cek. - B&na Uç el-ela haber ırdoderıni.t. dm (.d'rrur! 
ıu ve incili t.avutunıı gt'Çirdl; yU.. ımtı ve gmç ıc-edın kUI! keı"'ltkJrl~·d{'Tl tun; relmedin. Nıt!cin dördtbır..ib11 bek sıneyman H&n durakladı: dü~oe-

mde cennete sidenle"!".l erıg•n M&. YlllPl~ o.lan 'ti.'11'!~ VP. mulıt~ıtem Jca.. ledin? ~daldı; etrafına bakındı. Vezirl,er . .._ 
· olduğu ha!de harem da"res!ne doA' f!!ft.e b'r kılış k,\dıu- mes'ud va..~=-ra~·ı. ~ h~ wl&f.\ kap&lmadı ve ee_ ray adamlan. hallı: ve bötün tue:.r SU.. 
yürüdü· iki reooa onun b'.Ibç .adım em~n Han h;or te'fl yaıırnnıta vab verdi: auyorlardı. Adeta herısi de ona eon cıl 

r:.S'ndeı. gid\?'()1'1ardl. kAdir b!r l)Sdl~ahtı.; va''tllZ !nfııın'RTI\ - SUlt&nım, Uç defalmda da, d1~ gıne& ık:ar&!'ınd'n eoıayı hep biYden: 
İşte g~ udın'ı.ı odasının t.a.pm a5 detil haynnlua tfa hükrrı4l ı~u. nttyordun. Bazı ır.l.Uıa meee~ıer atlı.- Ahmak! 

dü: o'!'ast ceo.ıneo; ka.pwi l~. Hem81 her taraf'\ hs~'e.r glrnd--r. ma gel'll'C$!; oni.u'l halletmeğe çalı.oı. --: ~~ll\l'dı. 
Faltaıt 90llUDOl1 tanamın şışma.n ela. eti; bl1'bl1n ku,ıarın r.'me.ertnl emret_ yordum. DiYe UY.e' f ka~ ahmo.k kadmın. 

m eşikte ııöründil; yer!ere tadar e. ti. H~ tıoıplaı~ıktan ~onTa onlan sın~ Han b'r mesele ~etme. SU QOlk. ~tl~~ aansında so,yıklsr g·. 
:1di: . ltoeft'O?ecek, k!!ll't.( E-rını t<'J)lalaC"alt, sı: sini pek ı;everdı; Bukuşuıı da i71 bir humım& nn ıste..ııtt her şeyi yapmakla 
_ Sultanım . ltadln efeııdl'mlz hııs_ gl.l::&nin a.rzusunu yerini! ıettrf'ck.t.ı. f'lloc!ıoıf oilrluğunu b'Fyordu. Dedi ıki: b1 ~ hayvanl3r arasında :ııbarı sa.r. 
rr: h{'nıl.l.z da1..dı; ku6unlnUO affmı Şehrin 1~1 ve dııµ kuş kl!meJerile - Ne düşiintiyordu.'1.? ha v~rdu. Benllz hakikate ve 

ra edivorl dolmuşl'll: ideta ('llneş görlhur.ü.vordu. Hetlkes başta11 avağa kul.ak 1'esllm1fJ.. ~!ta dö~k iç'n vaklıt vardı: bun 
De<ll. SUleynıaıı Bıı.n'ln kaş\ıı.Tı yu_ Asya aültınlerini~n cenn~ k.uş1aıına, ti; mt-rak e<ı.:vor!ardı. ::: Ist~ade enPliyd!. 
landı, göz2~r1 büyiidiL; a~ı aralan_ b'.~ boyda ve renkte pa~ğanl,ıı~n Ba~ıru., yut:rundu: SOi nıın utnnıyordu.. 
ve olduığu ~!'de d;ınd~·, durdu; D'l_ pengoenlere \adar her c ·ns gem şt1. - Birine! def:ısmda dünyada ıu mu eymeıı 'tın tah~n kalktı: 

ınm gödıertinin itin?. b'\karM bı\ ha- Leylelder, turna:ar, güverc:nler ayr~ 8 Y,. toprak mı çok o~dutuuıı dü.j'(mtiyor_ Ya:: ::~~il~ ett: ve yuvasına di\_ 
erin ~ olup olmadıfını anl-amak rı toı>1anm1$!ard.!. S~rçeıl.er yerler·nd- dum. ba~ iT{ 1 cınvi<-'1l. ff7'f'" ku~l:mn 

·. o J"lıEde yahl."1.Cılıit okunJnuye>r. duramıyamk .ja'd;•n cıaıa ça';da·1 ça_ - Ne ndicey! vardın? neb 1~ olduk, arını bqcnrd'\. Artık 
. Bııın:uınla ber.ıber: tlö' ~lr; bt\:bUllı?-r ve d ğeT ötUca - su topralctan çaıkrur, su:tanımt de 9e k ~ın ~nnm~ detll lr:füıblarıı. 
- Oörey;m ı kuşlar öl !mıü ooıüemenlıı verdlti ı:PJtı_ - Niçin? . 

1 8 
gl"l'll; aı:sma dör..dü. 

Dedi; a.yatlannın ucuna basarak y.s_ rabı haykırmun.~• iç.ln k~ndiler.n! zor - Cllııkü topratnı dııl nereaiD. k • .::n:m.:_:. ___________ _ 
'9&.şça ioeriYe aiıdi. G : nç ca.d.ını ııer_ tut lardı zar.salt altından au çıiuyor. H~ ,.~ l 
eekten karem altın bryolasını:la ipek ~~na ':ra.;ııldı; ya~nıı baJtruşuıl buluııan su b!.r kısım yerlerde ota.n toP Bir yangın ba, angıcı 
ler, atlaslar, &ltı-::ı işl.m.l~r uasındıı. ıelııMdli:i gör\Ldü. Stileyman II&:' o . rUıtan ..... :.1!'e-t çok d~~lh tarzı Sfüev Evvelki gece, sabaha karşı Pan, 
eolgun yatarken ıaroa. Oös!erl hafL na çabuk iemıes· iç:n rub"r yo! ıadı; Bu u ...... er ve · ·· · - zk d aıe:ıik ~. d Av. i 
çe ar:alam:ışl.ı. Ya.'<la~ı: ellni bir gü_ Jmedl Bi•· daha. h aber yoiladı. man F:ın'ın hıı~urn g\.Wi . lgaluda Bo ur a.g.n a avn 
vcrc:n kanadı hat·n;ne tuttu. Ateş g'_ ~ ~:etice~ı k.ı. '. dı. Sü'eyman Han _ k'nır\ dle!as•nd'l ne dü,<jllni.b'Ormm? ismind-e bir '.k.ach.na aJd 13 numara. 
b\ yam-yordu. Alnını 'Y'Ckladı; :ı:-a•:ı da oordi.i:ncü def.ı&mıi.l: Dve <l')TdU. l t ~ 1 h evin üeıt katınd~ yengtn ~~ 
ate, g!biydi. Kaşları ça'ıldı ve yüzlin. _ ona ı"1l:ı, sayl~in it' ge.,ıe ge:. - D''n:Vadıı l\1U.er. mi c,cıe. .ırr ye- sa ur. Ateş etrafa arayet t~hli~eaı?ı 
de derin bir cndlşe vör1füTll. Kapm111 meme ben ora;;a ie:ect~'m ve bıı.kk.ın. '1öi'!leT mı. dlY'! ke~r!· kt>'1d me sormuş_ 1 gOıl!ltennipe de, yeti~ ıtfaıyen'ln 
~itinde duran haılımııtnlarından bt da hayırlı olmıYaca&tu"I tum; oevııbw arıyordum. eııi eeindc .c>Ddüa:ülmü.st'ür. 

ne işaret et.tıı: yakl&fll\Ca; Dedi. Altm ta.'ı:.WQ.ı:., Vf'~rlerlıbn or. - BuldUn mu1 la)'T P.Y 

,.._ ..., .. __ -
• Ü İlk 

brami7e İkramiye 

Mık.dan .Tutarı 

Llra Lira 

1 11.eot ae.oeo 

' 11.0H •o.ooo 

• LHt 38.ftOO 

it ı.ıff 80.tOI 

IH l.HO 110.000 

111 600 80.000 

1.111 110 ııo.ooo 

ı.ıoe IO 60.000 

Utt ıt 89.800 

161.000 1 S!O.Off 

178.711 Yek On 980.0IO 

Yüa bileıtte 42,68 Bile' 

KAZANACAK 

Tam bilet 4, Yarım bilet 3 liradll'. 

Doğu Beyazıt Mal Müdürlüğünden: 
a:ısiJtme1ıe mnuım lf: 
ı - ~ıı BGY&Di Jcauanda 'J&ı)1lacaC bükllmet. bit\ası imu.u inşa.atadır. 
1 - Keeif bedeli 16-15'1 lr& 83 kuruştur. 
3 _ Eıımime 6.1.942 gUnll S&l\t 15 de t.ag:ıal'ı zrf ll.'!ullle yapıi&CK~.r. 
4 _ ~ şarlınamesl. ve buna milteferri evrak dQir.,ı Beyaaıd maıı,. 
~ al.ai>ill.rl~r ve Ağn na.fia mildil:rlilğilnde de ııörebairler. 

5 _ EkısHtme.:ve iirmek için isteklilerin 1234 Ura 34 kw-uşh:Jt muvaJ.itat ~ .. 
m:1nat vıermeleri ve Ai;'l'l vil!yetinden bu işe gireb!lecek:eri.ne dair a:ınmış 
"8ika l>raı ~lert mulrtez!dtr. Bu ves!ka t.ç!n e'l6l1tme!lin yapılacaat 
ıı1lnden en az 11.ç gün evvel bir 15t~ ile ısteltl!le1n ~ vi1flyetl :makAmma 
tnüraoa.tlan ve bu milracaatlann ş'.mdiye bdıaı' y.a.pbkları ben?JeTI inşa.ata 
aid işleri yaıptırIDlŞ idarelerden aldı.klan ft&ala.n rapte~lert :ı\ımn<1ı.r. Bu 
mMdet zarfında ves:ıta talebinde bulunma.Yaıı.lıa.r et.s'Jtmeye girem-ıyecekleı'dtr. 

e - tsteklller tekHf nr.ktub!a.rını •hale gflnü olan 6.1.942 saı.ı gtlnü S&&t 
H de bdar ek&llme kıımla,vonu rei6llt1ne maık:bıa mukabllinaa te...llm ede,. 
ce'lderdir. 

Post.ada l'Qrubulae:a.t geclkmelet' tal>ul edfüı~. <11489> 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Ba."18 mfuJ' .. eşa:riı~ı teknik taburu lçln otomobil ve t;raJttör ma.klnl&t.t 

ve nıel'dan ve rol ınşa:ı.tma valuf uatalare. 1ıhtiya.ç -.ardır. 
Verllecek ücret mlk.ta.rlan yapılıacak imtihanda gösterecekleri ehil • 

yete göre 5<U20 lira aras!ndadır. Tallpılerin dllıeklerl ile bıl.va. mü.ste .. 
p:'l~ma. müracaet.ıan. 19310> (11~ 



Tokatta b led·ye ve Hal evi reis 
ve~ff ikleri seçimi yapıldı 

C. H. P. kongresi toplandı 

Adana 
Çeltik ekimi bCZ§ladı, ekim 

•ahan geçen senekinden 
daha geniı olacak 

Adana <Husus)) - liölgcml.r.de çeltik 
ek:1nb için hazırlıklara ba~llllllşııc. 
Bi.rçdk çeltikçıler vılAyete yeıu eıltiın 
QID m:U:racaa.tte bulUDnl'llŞl.ardnı. Bu 

Tokat (Hı.ımı.si) - Talim me.lc... jneri, NiZMnettı.n Tezer, Fahr:i La..seJWlci ekim f)3.hasuım gı:çen YJl.dan 
sadıı}e vatlLnİ vazifesine çağuı.lan tifoğlu, Sabııi Bakın:ı., Muata.fa !&. gen.ış ola.cağı tahnıln o.wunaktıı.<lır. 
beledi~ reisimiz Mustd.fa. Yolcu.. pitli, Sam~ Erk ve Mehmed Aksu Adli siciller toplanıyor 
nun ~hniulen ve vazifesinden k.u.a idare heycıtl azalıklanna sc.. Ad!iye Vekil.let.1 çok yer..nde btr .ta. 
ay,,-ılmuı. mümı:scbeıtile rciabığe hır çı\ml l dıi rar vermııştir. Bu karara cbrJ), memle. 

1 ~ • • §er r. keUte 1327 tarı.b. ne kadar ola:ı but.Un 
v.e!k.I nc:ıa 9_C'91ml: y.apılmı~tır. Se.. Vali ve maarif müdürü takdir ad.U siciller mıntaka müzcterıne devre. 
lmde bocledıy.e azalarından Meb • edildiler dHmelatıedtr. Bu suretJe e•üdler .çln ıs. 
ed Altlin ık82a'nmış ve vdtiılet Az :z.aına.n evveıl 2 3 ilkokulun te.. tifadeN blr k.aynıı.k ~ edll:n~ ve 

vazifesine başlwrnıfbr. melleri atılmış ve Cümhuriyct bay. siciller ına.hvoltlUIJ.."tan k.urtulmıış olu_ 
MU:91ta.fa Yolcu ayni zamanda C. rmnında da bunların açılıı tören.. Yor. 

H. Partiai vilayet idare heyetli reis.. lerhrin yap:ldığını evvelce ya.zmlf- İçel, Seyha.n, Gaz·anteb ve F.d nıe 
!iğini d~ yapmaklta old'ugvu irin bu t·•- B , ___ ıL ·1ın-.. ~ ' · ı b' Mard1n, Maraş adlıYelerlndeki biltün 

• . ·w· ,.. • -· u oı..uıııar .,.......ının a. • ır ad'lJ s'lclllıer Ada.na müzeeine getiril 
vaz fe.nrn. vdciUi.g ae ek emddı zaman ıiçrinde boşarılmas.ı İçin gös.. mektedlı. -
al~ Ali Rtza Yeı}ç• nalp getirıl - terilen alaka ve yardımdan dolayı' Paı-ti heJ'cl.I 
mışUr. valimiz izzettin Çağpar He maarı f 8ey'hanı parti mille~tışi bny Halid 

Dığer tara:ftan Halkelli reiei Zi.
1 
m.üdüru Fazıl Gönen Maarif Veka.. Onaran bugün hmire gitmiştir. Müfet_ 

raat ~ı muhasebecisi Diyar. ldfince tak.di.r eclilrni~ -ve birer te. t6 oıı beş ır{ln r.onra Adana:va döne. 
bakıra tır.yi.n edildiği İçin bu vazi. §aUü:r me:kıtubu almışlardır. ooktt.ir. • 
(eyi de partf vHB.yet idare heyeti Valimiz terfi etti Hatay elektrflt tda~ bele4l1.-ye 

· -•-·:Jl•v• • "} • L İ devredıldl 
reis .vcı.ıwı lglnı: getiri: mlş oııan e.. Valimiz zzottin Ça~par, maaıı Hatay eleit.tr k idaresi Haray beledl 
moldı albay ~h Rıza Yalçınalp de- yüz liraya çıkarılmak suret.He terfi yeler bLr~ine 

1

devredllmştir. Devir işi 
ruhde ctmişıtır. C'tlt'irilmiştir. son bulmuş.tur. D ğ'er taraf.tan Defne 

C. H. P. kongreıl Dokumacılık kooperatlfC çağhya.nlarmdan elektr!t ı..st lhs:ıll lçln 
C. H. Part.i&i Tokat merkez kaz.a Dokumıac~lık kooperotıfinin te - mUh!m b!r proje hazırlanarak Nafıa 

kollg'resi pa.ıti müfel'tişi Zihni Or. ~ül etmek üzere olüu~nu evvel Vdıiı.letine gönd~ 
hun, vali lzzett.in Çağpıır ve bütün ce yazmıştık. Ko.operatıfın teşek.. 
d ırc reislerinin işci.ralı.:ile açılm.Lf- kıülü için ge.re'.k.li kanuni forınali • Şarlrıflada me~urlar 
tır. Kongre riy&ıı9et divanı yapıl • telcr i!lanal cd'ilme'k üzeredir. Koo- kooperatılı 
dıktan eonra E.bed~ Şef Ata.türkün peratif 47.000 lira sermayeli ve 14 Şarkışla (Hususi) - Yiyecek ve 
azız hatlraeı i9in bq daldka eükUt müeNıisten ibaret olup hiaaedar giyecek maıcldelerinln çok yüksek 
edilmiftir. Miit.eııJdbttı bafkan Hil. kaydine devam ecl.ilımel:teclir. lbir dereceye gc!meai üzerine muh-
mi Güner'i bi-r yıllık faa.\iyet ra.. --- terem Vefa VeznedaroP,lunpn gay. 
ponmu o\umut ve hİT yıl içinde Edirnede Halkevinin koıuları retile hir Memurlar fsti'111'k K0t>pe~ 
yapılan iıler hakXında izahat ve:z. E.dirne ( Hususi ) _ Halkevi ratifi teş!dlLni karat altına amışt\r. 
miş, mütea.k.iben ocak, nahiye non.. apor kliıbü tarafından tertib edilen 
grelerinde tdbit edilen dilekleri ik.i katagori üzerınden 300-0 ve 50 Edirne fidanlığında laaliyet 
arasında yaptlınıye.nlar Ue bu sene metrelik koşular heyecanlı geçmiıı-1 Edıme <Hususi> - Memleketimi _ 
ki dilekler hakilcnda gNekli izahat tir. :ı;;D en zengın tidanlıklannda.n bir! 
vcrilrriİş ve bu i.z:ahırt kongrece tas.. At ı ·· k h k ı· .. .. d b lı ıolan Edlme f"ıdanlığı bu sene de ge . . a ur ey c ı onun e a~ yan n1ş ö1ç1lde meyvalı fl<ta.n yet!şttrm ş ve 
v b edilmiştir. ve aynı yerde sona eren ilk koşuya bu fidanları bugtlnden it.ıha.ren dağıt 

. Bundan eonra vilayet k~ng~eaine aaat 1 1 de başlandı. mata başlaml$.lr. Pidanların belli ~ 
gıdec.dlt murahhas1ar seçılınıı ve 3-000 metre olarak barlıyan bu .ı.ıan kayısı, ee'ft4li, ayva. vişne, kuaz 
yaptlan te1dil üzmine başta Milli il'k ko~ netk:eeinde İsmail Kıtır Vil mu:şmuladır. F"ıdanlann beheri !çln 

fbn?z ve Reiaicümiıurumuz lamet birinci, Nihad Salgara ikinci, A 10 lcurus gibi ıcUcllk blr para atın _ 
önü olduğu halde bGyüklerinJze med üçüncü. 5000 metrelik mii _ m~. Edime ve Trakyanın b'rçok 

A • _ı fl _...a,.·1 . ,_ bak d d H 1'1 Ç L' bi . . yer1'e:rlnhı ağaçlanmasına ve ırü'rıel 
tazım ıtaıgra arı ~ı me9lne ıı.a • sa a a a a ı e,.lç rıncı. ıh~ • _ _. ed Edl !!dan 

·~ ,_ '- "L M h el ·k· · S l -esıne Yıwuım en nıc rar verhere.. toplllntıya 90n verı e mc ı ıncı, Ü cyman ii,üncü lJkın.m bu sene yetJ;A'd~i fidan.Jer 
mi~ir. Yapılan acçimde Hilmi Gü. gelmislerdir. !\'"<'en yıllar ia.d.ar bol ve ver ml dlr. 

(çocusJ usu 20 1 incikanun bilme
cemizde kazananlar Yusufu görmek istiyen kadın 

20 BlrinkAnun tarUılı bilmooemhdc 
ka:r.a.na.n o.ku.rucular.ımuın ~ a Nllıa.yet: Mosyo Pıyer lAfa k.ır~-
şatııia ya.zılıdır • .ls14nbıılda bwwıan o. ra.k: 
okuyucula.rım17.1n .tıcı.U) elt.'t'lW l'aurwsi - SıZ Türkleri b lmezs..nlz... Onlar 
Perşembe &iinlcri o.ııeı.ıea liOnra bluai kat'ıyen OıZim ~ bı gıııuı:.,., duşünmez.. 
ida.reha.ııcmizdeıı aJ~lacı liı..ımdır. ler ... Her ne yııpraıar:ML doğru yap. 
taşrada buluruuılarw hediyeleri posta maık iSterler .•• Ya.aıı do;.an bılme~cr .. 
lle adresi erme ıondcr.ılir. ve, bun!Mı ciddJ olara.ı.. alnız... k.at'i. 

B · At t ·· k t bl yen bu böyled..r. Ne yalandan p:.ıra a. 
ır a ur a osu lırlar, ne ha kı ~ındınrlar, ve ne de 

lsıa.nbul Beylerbeyı 27 inci okul sı.. QYD.a.Ş ya,parlıır... .ı3unlar böy.edır. 
lllf 2 de 42 numaralı NecdeL Vaner, _ Peki; Tt.i.rk.iyede hep böyle ıcıra 

Bir fİfe kolonya sıya uu güreş tut.uvo•lar.. • 
ts-..anbul Orta.köy :>9 uncu okul &lll1f - Tabı... kırsa .ıtır.ana .•• 

2..A da 483 numal'alı Gtiner Atak. - Bu, çak fena, .. para kazanmak 
Resimli elişi kasteti gUç olur öYle l'Se.,; 

At>uilu ilıkdlrul suıı.< 3 de 54 numa. - Ehi- Böyle ~.e ... 
r&lı Muzaffer Dlnenli - Peıkı. ıwı ya.paca~ız şimdi? 

M .. kk bl' k - Yapacağımız şey: Türkün ıstedL 
ure e ı alem tı gibi gUreşın cldd1 olınnsıdır. 
ISon Po.;La hatırahl _ Peki; parayı veren sı.s1n1z, gfüill .. 

Pula1lll ıL"«Jkulu 5tnıf 3.A da 230 ntrı geçım:yor mu bu adama •. 
numaralJ Namı.k Mwncooğlu. İstanbul -İnııkluu Y\lk fr.ı.ha fazla zorlar ısek 
Alemdar caddesi No. 32 de Rafet San. parayı !Ula b~e.kır, memlekete dö. 
duv&Ç, t~nbul Cağnloğlu Nunrosma. ner 
niye caddesi No. 57 de Doğan A gur. _:."Zannetmem .•• Hlç kazanç terko. 

Kurıun dolma kalem hm.ur mu? Hem ona mağlQ1> ol veya_ 
f~on Po~ıa hatıralı) hud berabere de ia.l demıyoruz .• , Sl2 

Te!kirdağ or:ta okul sınıt 2.C de 289 mllbs!Ab ediyorsunuz galiba' .. 
Nenn:n Şenvardar, İstanbul Hayr ye - .Arzu ed•rsenlz sizi kendi.aile to. 
ııses sınıf 9.A da 111 numaralı Maz.. nuşnağa götUre!ım .. . 
h&r Ö'ııbahadır. İstanbul Kabataş er_ - Fena olm.ıu .. . 
kek ı~ sınıf 4_C talebesınden 1266 Belçikalı organizatörü a'arak ote:e 
numaralı BWend ~. geld11er .. Koca Yusufa takd'm ettiler. o· I Mwa'ı.leme baş~adı. Mösvll p yer, ber. 

ıt ırça$t mutad te.rcQmanlık yapıyor:ıu. Yusufa 

- Emil ıle güreşı bir saat ta 
z.at.ınııı ve b1r sa.at sonra mağl 
DıZ. 

Mtrs.;>ö Piycr: bu lMla.n sOyle 
bu .fıJw-ler:!n 1'~<11 f ikri o 
Belçıkalı orgaıııZa.töre her şcyı 
t.ıkıarı halde bir türlU ikna edem 
ler1nl de Yu..-ufa. anlatmıştı. 

Kooa Yusuf: bu l;ÖZ!er üzerine 
dutu gen.t, dtann.pcden ayıığa 
Bıyılklarını tki 1ri eller:nin uzun v? 
lın ıı>annaıkları arasına alarak b 
tan ronra.: 

- Söyle bu soytan tcferye; 'l 
le!' çingene !töcefıı gibi göbek atara 
ra ıkazanmazlar .. ııkmalı putkl\yı 

çılcınalı er meydanına be!. A 
'kandırarak ald~.ınız paralar har 
dır bel Bu paranın hayrı olur mu 
bel .. Te heyi. Er meydanı bu 
Köçek gi>t Aleme gıllünç mU o 
ğız bel .. SöYle bu kıZ'Ulca1.a. utan 
mı pclılivan diye u.1.aştmr yanında 
nu be? .. 

Belçikalı organ!z:ı.tıôr Koca Y 
köı>Urd'UğUnQ gt'tzierlle ~rmus•u 

MOO.vö Piyer: lfs:uu milnasiblle 
ç.lkalıya Koca Yuau.<un ş!ddetle ve 
yet.le itiraz et.tiğlnl tercüme etıt!. 

Belçikalı organtzat:ör, dayana 
Bir an tein Yusu.<un 1.Dsanlıfıı "e ırı 
llitl karş:ısında ahlA.lt1.ı blr adam ı 
d-üşünmedc mecburıyet.aıde kalarak 
yolda mukabele etti. 

ISfln Post.l bntıralı) o;ordular: 
Ankara Maltepe Yeltınk caddesl Fa.j::;.;..;::::::============================-ı 

zilet a,part.mr,-ıı Altan Bakey, Bursa yon OocWt Esirgeme Kurumu pansl. alld Suneren, .ııs.t&ntıuı Ösınkl.ar 4 
Ahmeddat m hal P.st Ahmeddal sok.ağl yootmda 1706 numaralı Halı! Eren~lu cü tlz orta okul sını! 1..A da 154 
No. 6 da TuTgud Erer. Konya Uae sını! K k l b maralı Mez!y~ 
2..A da 338 numarah Muhl.tt.n Yilla;el 0 u rr •a un A."na 

D
. (Son PO!ta hatıralı) r 
ıs rıaruna (Son Posta hatıralı) 

Danca Bağlarb!l.$1 No 7 de Refia İsparta jandarma alay hesab memu. 1stanbu1 Geleııbevi orta okulu 
Erdem. tzmır Alsancalt \3Q3 Uncu so. ru MUa.t. Ankan kızı Necl~ Ank.nn. 2..D de 679 numa.ralı Sedad Ersclç 
~ No 6 da Sa me. Küçrnt Yozgad Anlalra UçUncil orta.okul smı! 2..D dıe İstanbul Fat.!h Fevz..pa.şa caddesi l'f 

t i 495 numaralı Kem.al Kuvat, İstanbul tn •~ Emında~ ııh sarlar b rur 11-"POSU zne_ IAl 11 tramva cadd • 289 uınıırada 87 de Baki Oztl.. ~anbul 'O:ti\ıd 
muro ~lu Erct\mend Mergen. ~ ~. esı n Dol:ıancılar Azizmahmud efendi solt'I 

Alb .. ye No 94 de Necdet İnan. 
um Y l ı.. d.. k l t K <Snn roııta hatıraıo ul1ar aR unya a em raf itab 

Silivri 2 ine! lllrukul sınıf 4 de 101 <Son roııta hatıralı> Kon$'a hıneıtpaşa ilkokul ııını.f 5 f 
numaralı ~ Sağnak, tzmır Misa. İstanbul Oö:ııtepe kız orta okul 1..B de 387 numaralı Mehl ka. Çann.ktalf 
1t.ımillJ okulu sınıf 4..A da 381 numn. talebesinden 217 numAralı Sera D nler, Aıta.türk mshalles:I e.skt Mahkeme so
ralı A:ytiıın, tst.anbul Bfıyükdere ouı_ tst.ıa.nbul Kaba.taş lises. 840 numaralı ka.k No, 24 dt! Mine etgen, Adapazat 
mez Hasan 80bJt No. 5 de Süleym.a.n Ralımdı+..in, t~nbul Caıtaı~:u ort.a orta.okul sınıf 2..E ~ 726 numarah Re. 
ŞimQElk. olcul sımı 2.C de 326 Bürhanettin ceb Sökmeo. 

Mııhtıra Je/t,ri Ballar. Kartpostal 
(Snn posf" hıılımhı Alüminyom bardak Sıvas 'hmetpaşa m:.olrul sımf 4 dl 

Konya istasyon c~ddesl ş '!1nhamm (Son Pnsta hatıralı) 608 numaralı ömer Akveran. Ed"~ 
~ k&rşlSI No. 1'!4 de Eng n Say_ Çatalca a.st"er! posta .No. 686 başça. ilse sınıf 5...A da 1335 numaralı Met.10 
kan, Vezir.köprü !rengi milcJdele sıh. ~ kızı Nefın Ertükel, E'iklşeb\r orta önel, Ka.raman ort.a okul sınıf 2-A ci' 
ha.t. memuru 7eğenı Münir Pa.laa, Al. okul sınıf :ı..B de 1346 numaralı Mu.. 262 numaralı 1hrah1m GUnaör. 



'relgrd, Tele~o11 Ve Telsiz Haberleri 
Dopda ıvama ve Burgazdaf 
kış harbi vapur inşaat 

lngitiz istihbarat 
servisi ıefine göre Llb1ada 

çarpı,ma w., tezgahları Mihver şu 
e~ Almanlar, taarruzları sırada sulh Bardiyada alınan Çörçilin nutku ve !.~~e:.::-::ll·e ':ır::del= 
anrl püskürttük d.gorlar kuruluyor ondaki ikna kuvveti ~ eatha8uMla hiçbir itiyadıncJan 

elJ -- t ki~./. d esı· lerı·n sayısı ....... ~me ... ohluiuna bize 8ÖS'teriJor. S ti . b" ... ı. Londra, _. (A.A.) - Britanova; e lJ ln e f • tittewer ara.sıaaa .barb ~a..rret.l P.v.atı ı.,.ıHere birçok savaŞtara iL 
OVJ8 er ıse rrçU1\ Salahiıyle'tltar bir mıeınbadan öğ - leriııi Ye pli.aıbrııu &amim ede. C1r&k eW. Bu ııava~lar esnasmda .bü. 

meskQn mahal erj geri reniidiğine eöre Bulga.rlttanın Ka.. bulURQCQkmış.. 7 bı"ne çıktı cek kouaimaıara ilUı'ik e1Jndı: mak.. ,. k•>'tblar l'önlıi. ÖJ'lt- anlar l'elc!t 

l ki b"ld" ra.denizdeki Bıngaz ve Yama li _ J sadl.le Ameribya Stden ioıJlls ~·e. ki, WKan dünya, asken 'vlt clhanştı_ a 
nl aflRI l lr J0f ar 'kili K•nadaya ıbcbr uaaıt.atı aeyab&,. mal bir nrt.k olarak artdt bir Bibillr U • • manları:nda ~İm teaialcr ve yeni •'-1 t.·a.-•--- ·-----

,-• n in .._._>nl bir nutukla dlinYa ..... ._._.,a.aan menud obnadılJoa hik_ 'lıııl Berlin, 4 (AA.) :- Alman .or. dlolldar "V'Üaı.d<a getirllmelıediT. Bu . ~aş!~ton, 4 C!-..A.). -. ingL ıtahl.re, 4 <A.A.> _ Ortaş&rk umum etk~ Jfade eW. Alemlc:keUııln b&°J IMdeoek oldu. Fakat her darbe, OMI 

k fclualrı batku.mıuıdanlıaıaın teblı • genitleıne planı Almanyanın Ka - liz ıetıhbarat eervıc.ı ,efı Sır Ge - tı:ıgillz Jc.aranı&hının tebl;ti: bir mücadde içinde Lulun.tlutu lNl' u,. daba a&lmkir, dalu fikrinde sabit, .,._ 
~ii: ndenizde kontrol !lwrmalt •İyal!etl rald Campell Y~ingtonda fU he. B:ırdıa'da alınan esirıernı ı,ayısı eltn .. rada İn&iJ1& ba.şvekilluiıı liu.amdaıı &el al ııam•n•a P,Ye ve i44lasıaa sadılr 
1 Doğu ceı:ıfıesinin ceouıb kesimin.. ile alakada.rdır. ye.naUta buiunmu~r: dl '1.000 t.a.hml.n eciılmek.t.edir. Bunun haklka.&in Ül'>'aıı odu'eslaJa tu\Jrlıli lnıJdu. Emel Ye laec1etıelne ha dentt 

r,_ılde biiyük BOğuldar dolayısile aake. Diğer cihct'tcn Tuna üzerinc:le 26 milltrtin münferid sulh yap • blıı1 AlmaDdır. Muharebe aahaaırun te. beklemek elbette Vi 1'iQ kbwıen.ia ak. balla Wr mfllefdı ~ sibl biitün bu 
• hareketle · k "f -~..&..'- ah:hüd · kiu4da m.ı&leomesl.ııe devam od.ıliylr Luıdan ı~mezdi. Bwıd~n öiüriidıir ki karakterlflrin enamect a:rılablleedı; bti J'ı r mcwzıi etl t""J'CVUüa yeni nakliyat ikolaylılda.rı, BıRgaz maımıay:ı ta ·· elımlf o n ~ esinde topç~m ve !ha bu nutkun satıria.rma •iia ıtıldlrcliiimU bir eablıi.t'eUe temMlill ec!Jlmesl ltacla:r 

""'4 ferine ve topçu faalİ.yıcti.ne inhisar ve Yamada efYB depolan teııi•İ ve etnda, Mihv-er devletlerinin aulh va~=::: faal yette bolunm~ u.nıaıı, onan llade e'Ukf ft'J'l~rJn için. &abli ne Y&l'dıT 
1~ etmi~ir. Bulgar den.iz .ticareti İçin 220 ile teldiflerinde ıbulunmalarlnln he - tur. Blrcıok ehmm!Jet.lı hedeflere u. den, lta4e etnıem1ş olanları lstlbraca ~ Çöl'filden, (lörellln b_ 
~ Merkez ve timal keaimlerin?e 6000 ton arasında vapur lni815l .der. men bemen ~aık o!;duğun.u a!rli taarruzlar yapılmıetu:. ('.alışmalda iabtl bir tecessüs meyline ıtlteredt:n bir an lçın şüphe eder ıi. 

Jüşınan taarru.zları.ıa devAm etmı,.. piş ed'i!meolc:.todir. Bu vapurlar Ka.. za.noderim. Bir talc.ım teklifler ya. Akıncı ko1lanmıZ da.geniş bir cep. 117maktan başka bir şey ya_pllUŞ ol. riiDlılemeleriain sebe!.I bu oldı&jlı ılW 
tİT. Bu laarnnıhn bir İt191Tll karş.ı ra.denizde ve Bulgaristanla Ege de.. pılaa& ve t~ baloalarl uçu • be üzerlnde ctOOmaıu hrrpalamaia M. madik. en .an UıaJılil\l'k darbeluine raimen 
taarruzlarla bir ltt191Dl da ~iddedi nizinıde i~I ak-:nda bulunan ada.. nrlacalcur. Şimdiye k.a.d.ar üç ve • vam eylemielerdlr. MI.ter Cörçll'ln &.abU ıı1Ddeclsi v• Bıitan7a adalannıla müoadele kabi_ 
muharebeler neticeeinde olmak Ü • ların fonanları arasında i'1eyece1'- ya dört defa tecrübe balonlan u _ B r m\lharebede, Uç d(Uman WıJt.ı mlicaddecl tab'ı hertuaf edUtcek elur liy:etinln ht"r6Ün bir Parııa daha art. 

· tahrlb edilmiş ve bir tankın dA alev. sa ona, normal öJ&ü tıe yqlı bir cen: maaı.. ıene bu matl&k lntıha,t ve kar. zere püskürtülmüştür. Mevzıi ma.. tir. çunıtrnu,lur. Falket müttefik mil - ler icinde Qekild'tt o:ıöıillmüştUr .. Baş. tU..en ea)"1Dal[ dojrudur. Bati.&. • eat. şılıklı .a~dır. 
hiyette yardımlarda tufiye edil - Londra • .of (A.A.) - Cü"eni • Jetlerin bey.annameıti bütün alaka.. b tıır uıutıal'flbed,e *i tank "Ve b~ dü.i llir insanın, ._ ~~rln Nutkun ~~telif kısımlan. üzerlnie 
Tnlfl'U'. lir kay:naldardan ııckn hııoherlere darlva ve lbilbeeea Hil'lcre bu mil dÜID*l arabası hasara ıuğrat11mı., ve fonn&SI Ue mitebld saYJhna&ı tla ta_ d~ın büyük bir ebenunıydl :rok_ 
• Alınan hava 'kuvvetleri gece ve gÖre, Bulgar deniz tezgWarında Jetleri yek.diğerinden ayınnağa te.. il& m3kda.rcta Alman enr a.ı~tır. . tar. ÇörçD elbette Li Ahnanyadan Jaa • 

....::.....ı Feod · d d 1 L. 1 Wldlr. Fakat inıtlis bat"V*llialn ı.i.11 yırla babııedecek ddildl. Gene Ja.poıı_ 6~üz ~ıa tayyare mey a - faal~ artml1tn'. V:arna ve Bur. ~ e en ere :-.lfl on arJn ve - Aım- ıebllti 19 bqmda M'anabimesi ve lnmuıı1a 1&DUl Sfıvapunı. lUalezyayı, 1'iliPln 
nına taarruz elm.1,tir ve müteaddid gaz teegiıblarn büyürulmüştür. recekleri cevabın n.hiycıti ne ola.. Berllıı, 4 <A.AJ - Alman tebUti: bhnaprall, DM!lllleketlıda m11bdde. ve llavaylan alıp İnı11tere De Amerl,. 
tayyareler tahr:ib ediımit ~~· ba. --o- caiını itKar ıemiptjr. ,slmal! A!ri'Jtada, her i.ki taratın ışld. nıil ahnmcla Atlantltia ea lert bir kan Usa.k.şa.rktan 1ı.ovabilecetlni s\iyle 

sara uğratı~k". Limanda küçük Amerı·kada . '· de-t <levrlye f&a !yeti ~tur. meftİmlnde., en senal dalnlar isttin_ m~L c~ elbette konU&ta~ 
bir ticaret gemi'ai h.t.ır1lm~tlr. Bir Al ı •• Agedatılfa c.evre6inde mllnferid İngi. dm fenah~ lllU'll r...ı dlinradakl sibl konopcakiı. Faımt bu komı~ 
büyük Vapurla l>İT }'Üzer Vİnç ağır - man ara r ore lJJı sahra Qcooalc yerlerine ve barakala. d ......... ~i~kJ OllllUI, oMa. mtt. clald h11SUS1yet, Jlalettayfn bir red ve 
lıaaan ujr&mlftla', sansar ~ nna, taşt mJ!arına bomba Ve mitral. em ~etaı ne ka4ar kildi "te bıllr konuşm&8l detildl. Biliıüı Mda 

B '--- • ·ı· • b• j k yöz ate$ile taammlarda bulunmutur. kutueW old11hn• cöslttlr. Bllh .... lıaldbüerl lı:abal eden, amma bunla. &şuca hedef M<>tlwva çevreai ıngı iZ erın ır ay ! Tobruka karşı da tesirli taarruzlar ya ......... dikkat edellin: rm •ln'aktatlifbıe inanan bir ac!anua 
olmak Ü%erc yürüyüş halinde bu - v .. \neton, 4 (A.A.) - Bah - pımışt.ır. Blngal!! yaltmlannd.a bir tay_ fnclfı: haşnktll, harbin bafla.n&'lelll.. edam Yal'dı. Mant&ı bn nokt:ul&n sari 
liman Sovyct Mlc:er ,,e taflt JroUarı. Tİye nezareti, 88llılÜ.r direktörü M. d . . t yere meydanında bulunan t_aYY&reler .a dan1*i GlJaaap.IGltf nn mllstehzl, hH ve mlllmi l'Öriinüyordıı. _ --'--L 
na, taaTTUa hazır tanıklar, demir . Byran Perce'in beynehnilei kablo - ntz zayıa 1 ra&na isabetli ~ar atı.m:ıştır. Bın "W''W'. 

yollarına ve taıyoyare meydanlarına lara, beynelrni?el ıtelefon muhave • "' gazi çevresinde bir dllşr.an di.9tl'oyerl 
lal"fı da hava taarruzları yapılmcş.. releri11e afağtda'ki &an.SÜT 'kaide • Berlln,' CA..AJ _ Alın.an tebl jl: tam br bomba isabetlle atır hasara 
br. Diişnan bu taamızlarda insan.. }erini vazetmİf olduğunu bildirmek İngiliz dı:ıoanmaaı 1ıkkanun ayı ıçın. ulramışt.rr. itaıyan &ebllcl 
ca ve malzemece pek büyült ka , todir. de de aiı.r b.Ylillara ulramıştır. Aunan Roma 

4 
<A.A.> _ İt.aiyan orduları 

yıbJara uğr.a.ınıttıT. 1 - Düşman iııgali alıtı.nıdıilci a.. dellia ve .hava CüVV~e.rı 3 ~wı:r_: umum kara:rgCı.hınm t.ebüği: Oluiaralı 1 inal eutada• .ma ve Pazar günleri kutılıklı bi. 
Uz k . 'd 1'.L.~~· • ·ı _ı '- ,. •• ı bır ta.yyare gem!&i, c:IJ,.atr°"er, ç ....::-1 i ..l-~· tir'I lt ,__ '--"---1.~.-. a •1maı e, ı~nek de • rau ı e muhaverC&erıe a.at Jyen mt.L cumbo!Aı. biz' ıtq>çek.er ve bır den!rıa.ltı Agedabya cepheı;tnde, dllşmanın mev ~\Uuer ~•ı J en ve aza l.ww rer tren .uu&.a~. Hareket: An. 

mtryohı 'bomba taa.nudarı ile bir. eaade edihn~e!kık. Fevkalade bat.u"mıflardır • .Bundau b~a 6 knı_ .U taamızlan pildtflrttl.lm~ttlr. Dllş. yolcu katarlu-JnlA IJÜn]erini ıöaıte.. it.aradan 15,20 dıe, bmirden 8,25 

Tren seferleri yeniden azaltlldı 

çok yerlerde lteeilmi,tir. aıhval. müıııteımad.r. vamr 3 d~·er, 4 hücumbotu, 1 mamn ıtamoıtqiLulukla.n da ptlsldJrttll • .rir liste aşa.ğKladıT< toclir. -
.. Sovyet bava kuvvetleri 27 İlk_ 2 - Amerika.cifl çı.ka.n veya ~. :l devriye ve 2 denizaltı ı~. müşt.Ur. , 

1 
1 - Haydarpaşa • Samsun 1a. S - Ankara • Abe.nca.k: Ha.. 

kanun ı 941 ile 2 Sonlcanun '942 Amıerikaya selen heıhanai 'bir eç.. bil' lt9D1 ai1l" o1mak üaere, hasara ua. SOllum ve Halta.ya da muha.rebe er kcndenın: Pazartesi, Salı, PHten:ıbe re1:et günleri Paızarteei, Çal'§amha, 
•.raunda. 98 tayyare hybe.-tmiı • nebi ile şifreli telgnal t.e.Uaı :rH&k ratmı.tıtır. içinde tn U' !ate ge de~':a:~:k=~n ha.va kuvvetleri ve Cumartesi günleri Haydarpap. Cuma ve Paz.ard'cr. Saatler Anka • 
tır. A.~1 

devrede A!man hava kuv olduğu gibi e.aeen bu gemileriın bu 1=~ ayı a,pı~ fıll~a:t.a y~ dl,t1nan la.şe yollatuna kar~ mükerrer dan saat 15 te hareket eden tren radan 15,20, Alsancak.tan ise tıım "etkrının dıoğu ~epheaindeki lı:a. gibilerin telgraf acl'reeleri bul--. :.; .,00 etc11ı::1ooy td.aıı 74 düşman t ca. taarruZ!arda bulumnuş ve tobr:ukıtaki ertesi günleri .aaat onıela Ankaradan gece yaırwdu. 
yıbı 12 'ta.yyuodır. . 11111 da memnu.dur. ret ~emiııısl ba.tiırılmıştı.r. Bwıun 115.700 t.Qps:U mevzilerini ve llınan tes!slerlnl !her ild istikamette kalkacakur. 6 - Ankara • Balıkesir: Her 

So•yet t.eWitlf'rl 3 - Şifreli veya ecnebi lisan• ooillloluk ıs zunu Alman QenlzalUlan bühas8a muva.ffalayetJe bombaeamıştır. Samsıuna gelit ~ 1 40 ta, lakendenı.. Pazarteai, Pertem'be, Cuma.rteı.i M~a. 4 <A.A.) - SovyeUerin Ja. da t?eN1rt ta:ri!kile Amerikadan ya • .....,,_.. DOışm,an 4 tayyare 'byi:ıet.ınlşt.!T. Bu.. 18 33 tcd'ı H'- r-r .... mba Cu.. günlor.i Ankar.adan saa.t 20 25 Cıtı :rı ,gı-ce iebl:ğl: .. ·ı --· ik.l.s1 ka.rşılcQ.Vma tıııplan tarafm. na , r. ..... Y' ,,_.. ' . • , 
'Üç llklııcikı\nunda ~e\lhenln 'b.rçok pılması ancak •JWUT meJnı1~at1 -~ e • •• mm ma, Pazar ve Pazartesi günleri la.. ~lıkeeı1'den ıse 1 O cH. kartıhklı 

tes:ınler~ndc düşmanın mukAYem~tin. ~~ab- 'kalıdlldtan eonra miimkun.. M··ıtefıklere gore dan ~- kendenmdan ... s.2 de, s.m.un. bırer tren lı:alkacali1ır. • 
kll'&r&lt ~t'alarımız ılerl~şler n b.r dür. . . . U • 

1 
1 dak• dan ise 7,30 da kallı::an trenler et". 7 - Haydarpaşa - .Konya • Dı. 

"cok meak~n maha. lleleri lşııaı etmıoıer. .of - lıııtımaline rub.t verılmıt ~ı 1 iMI ..,.wa) ışga a tın j teai günleri Mat 20,25 te An1tara. yarbakır: Her Pazarteaı, ÇaTfamba. 
dlr. 2 İkincJdlılunda 5 Alman t.ayy&_ ola.o lieuJ..r, ~: dan Ha~ı:p&fllY& ht.rek.et edece'L Cuma 'Ve Puar günleri Haydarpa. 
reeı ahrlb «Lilın ş>..a. İll8itis:e. fraı.-a: i1peın)l'Qlca, ye a.lter çıkaımJll'lr. fi·ıı b kı lar · tadan Mat 12 de kalkan ıtrcn er • 

3 bine tAnmdia M~?Va YaJc.inlııde })Olltekiue. Gece lsııaHİQ: tayyueleri Malez.. sa 1 ere as n tır. u __ .ı___ E teai süalcri .Konyadtn ... 1-4 &e 
2 Alman 11.ayyue& c:lUşUrülm[lltUr. a .Li1'eri ......Cıada dijpao semi 2 - ·~pswa - rzunmı. . .. ı__• d 2 30 da 

M°'*""'a 4 <A.A > - Sovret. otle • • • Y . . mak' lı ıt\i.. ak Diyaıl>aktr: Pazarteai, Çaqamba, 'Ve onun elltftl aunııerı e , tcb:ltı: • . Kont Cıano 1ngıttereyı J,erını ~ı-m. ve Kara~Wr. do- yapılac Cuma ve Pe.z.K _.weri H~a- Adanadan ,,e 20.45 .., Malllltya .. 
3 :tlcinc.&Rnun itte&! bwvetlerim.ls • • fek. ~tetlGe .tun· ...... ~· . dq 9aat 20.25 te k.alltan tren dan hareket edece:kti.r. bDt1bı cepbelft'de dü.şım.anJ.a ~ ıtbam. 8dlJOr ıa,.ieıle .• ~eaer ınılıı•• ede edile • L!mdra. 4 <A.A.> _ Loaıdra.Dıın .4't !"rtea! ;cünleri ..- ıs toe Aüara. Buna .kartı Diyarba.lurdan gene 

!ardır. ( ... .....,ı i U.Ci ıll&J'f.-t ~ır. haber aı. anabfillerindekl lsaw•te dan Ermrum ve Diyarbak.ı.r ietika. Puane.ı, Çarpmba, Cuma ve Cu.. ~. ' (A.A.> - &o~et um~ üt eilçl8l lıl. Altierl buhıodı.ıiu halde S ... r.- hombehncfı . söre, 91111 Plerde VM1PD " l&foWID metlerinde harelet edecek Ye Er. ınaıteai K'iialeı:i •&t ~2.30 da h;.L ~~AhıNrı hwıw.l tebl iı A>lkilrı.. ~ed:u. t.ıy~ ııtmişt!r. Burada . Dün 1ıce 24' Japon ta~ıeaı adalanıı.a Jl8Plla.n bMkınları JIPJ al. zurwna aaat 8 de, Diyarbakıra aa. kan nen erteaı aünlıeırı ~·;~. te Mi-
. Oetıd:ı rart> cepheelnde &>VJ19t ~ a.Qrüt bir ddıl.,lci ~ Öll~e DU.. Sınppuru homba~n .~~ .. Qnda bu:;:ıı beek& ~::va~ M 6 de V&raca'lttlr. Çarşamba Cuma. 1aıt,edan'" 011un erteat ~de 
ab 26_31 ~klnun içinde 22 t.-.t ıı3 tUk eöy~en Har.cı.ye Nazırı bılhMıla dir. Ha.saraıt dı~~z~ır. Sı • :!" ~erin~d=ter~ U... Cumarteal ve Pazartesi günleri hem 2.05 ta Adenedaa 15,40 ta l8e Kon 
tgp, 138 mltral;rQz Ye 1.000 Ulfelt aa.v. şqyle deımııcıdr: . ı.In vi,ller araaıoda bır kaç 0 "! ve Y1l- 7JPlar "~ baeka iqW. kıt'& Oiıyw.malordan b..rı fazunnndan yadan 1-ıaroket edeceıbiT. 
tet.mşlemı,r. Bu .kıt'alar, üt' genel kur ~ me.ew;~ıu ~::--~ ralı va«lır. lasiliz • Amerı\r.aTh ~a- ıa.rmı daha aaıif öıoüd~ &aker çUI'. hareket eden tTenler Ankaradan 
~ \o-1alSlhı.., '1'5 ~ID70DU. 6 kıl_ ~~ ~::mo Si mw.tefiklerinin ib.. va teıek'küUeri düo .-ab~ aı • ma ha.reket.ıerine a1ışt.ınn&k Ribi m4.. Cuma. Pazv. Pazarteei ve Çar ---~şıı:!ır Oıp~ ft 651IWICIDU1ahrlb tiraalan ~'-'le •kim t9JJ1ultır. tn.. knd'da ki.in R.heot.k e tıaa~ him bir t~ daha vardır. •nıba günleri eae$ 15,20 de Hay. W iLL Y fQRST'un 
f'Qda bv. ~~ b:k~ aiıltereolo bir tarattaD bi:rlmle rn\la.. eıını)flerdir. İki diipn&n aTCI• ~ Buoduı maada .a.A1 ~ bukıııJar d~a,.ya ltalkaca\lardu. 111tanbuta 
ljkılllinurıa bd&ı' lO.OOO tifl ~t kerelerde -bul~en dıter t&raf-t&n tiirülsnü! ve ye!'de .o4 ta~re teb - dQşm.anm Dl41.llf1Vintını iunnalt bakı_ v-.rlt 

7 43 
tedir. 

lllJflenttr. • Mina ve Beigrad hlltumetlerlle !tal rlh edilmi-ir. mındıan da ~neınlldır. Oünktt ~· 
3 

' Anka .lıor\guld k· H 
Kırımda ~ 3 ooo tQfa .50 raJı keodi den.r.Me boimak gayesini ...... ık llıkml ~ f.aamD gelecet.: c;tş.rben n )langt noktada 1ndı. - ra • a • er 

9*.ral:yö-ı voe llO -~~er. ~eder bh- .wkt.sd ihD.zır~dıAmı M:™· 4 CA.A.).,..... Hava ~l!ti: ~ini kest.l.remedltln.den daiDJ1 bir Pazwt~ ~a.ır~~ Cu~ kve i:-
6. Muhanben!n ta b:r mlm'nde 8Ö8!.eren el.imflde mU~alcaşa ~ötl.l:rıus UıNn lllıfllVlllli J&pOD ~rdıuı.an asabiyet içkıde bulunmaktadır Bu ba. ınarteaı :gun erı ~ n an n 
Alman~ 2.000 k.ifldeıı ~ ~e- deW.ler '99.rdu. Gerelr.tıtl nkıt bunu tayyareleri B1ımartt ,adalan Qıer~de rt*.etJer. ~ bunlardan balJb,, 1'gal hem Zonguldaı'ktan bLrer .tren ltal-

ş.Leeeri 

BEL AMi 
fABll SINEMASININ ıa.t V&rdlr. lılpa.ta bam-. . . . bir ;Jtetl..f UÇ'1Şµ yapmışlar ve Robau. de alımdıakl memleketler ba~ınuı mane. kacak.tıır. Hareket ... tluı ~nkara 

Bu br.rbir:ı meııı~erı nı tu'&mak 
1~ Avustralya hava kwveUerlne ald 'br v;yatmı yütseltmek bakunıruan da cı<ık 17,15, Zo~ldak 17 05 dır. Japonlara göre açılacak dava ba.Şl.1.1aeatı zaman, İt.al. ta.yare meydamna taarruz etm :tle.rdir. faydalıdır. 

4 
_ Anltara • lzrnir (Basmaha. Mızv&ffıa.ki.)"ellle devam ediyor. 

yanın euçlular ..-asındı. değil, Mlham Atılan lbtrlw; bomba ıle hava ~anı Hitler"in Rek:hlt.aC<la ı.öJled;itl l!IOil ) h paz.a.rı i Ça.rp.raba Cu ~--•••••••••111111" 
edeoler &raal.llda bulwı.aca.ğı muh&k. nın teslsat.ı haf fçe hasara uğr:ım~ lJ\J!dt bu Ut! katılı net.icelerin Alman. ne eır eş ' • ' -

d1 ( ... 1&rafı l lllel ....,..., ~. Yerli ıhıa'a: arasında ölen ve yan!uı ya'~ yaphtı tesiri lı(lta vurmUŞtur •••••••••••••••••••••••••••' 

IK.INct ZAFER HAFI' ASI 

~faastJU11 oüveai edıdcdilmelt.te - BoW!ov'..kllte karşı mlleıı.dele ve bu olmuş ise de hiçbir Avrupı.lıya bir ~ Fil.hakılta H'Uer Norveç·ın ıs'm.alindrn .ılll 
dır. Domei ai•MI dütman~n anu • mücadelenin ceaslt b!r surette halli o~. İ.spanya hududuna kadar s egfr.ed hat s u· ıv~ E R 
d.ane rnulcavcımctine rfğıQen bu telı 1.t&lyan oca.k.lanrun, alleler:nln ve dl_ ;a..uııııe:rtıa Mbilti b ayann.da b!r müdafaa hatıtı 1tunJL 
rıı;ı düam.~i lbir eaat meaclui oidu nin n muh!lfazası için iık şarıttır. Londra 4 CA.A.) - :hıgiliz bahriye d ,..,·nu ~ya övünere'lc s5y1<'m'ştlr 
~ ·ı· Xl'emliıı'l tdm ortadan ka.ldırırsa • Uı;u • 

eunu ı ave dlm.akk.ecilr. •"- medeli ıı&.in' kurtanruş olacaıt.. nazılığı blld!ı;Wo: d bir em tMwııklnıar bunun h!ç de b5yle ol. Yarıcı akpm<Jan itiharen: 

SİNEMASI 
Filipinlcrde bı'~ :ı... 4 (A.A) d.....,a '1 1 Hrına ..,..~g ~im olduğu sıra a madı~ı -~..._._,.,_ Bu ..,.,.,._,.et 

• - - ...... _ .... A L-u•A de A.. _..., ~ ..,.,.1 ı;•• a-""• .. ·~~. ., .... ..,.,. H- •ı'ha••r v-1-av'- a'd en büv"'- fı'L-•ncırnei» : ıbr. Pu ...... _ ne u.&15 ""'re ne QOlt İngiliz iharb gemis!nln tnhrı~ ""'1 • ıere IŞ;lrak ederı fııgiHz auba:yları A( e:ı .. cııı. ı l>il 
1 
~ .1ı1n1 • 

Kan dökmdcaizin Maınitlaya eir. merlita ha:y= ~~ nil'8 + dili veya Japoınlarıc ellne ııeçtlğ:ne da man möıaf'aa 'U9Ullerıot tetkik etmek H AVAY G E c EL E R 1 ,Nuır ~u fU ere ye~ 1r düı:,man b r takım iddıalard.a bulull.. tn-satını dıa bulmaldtsdırlsr. mcğc muvaffak olan Japon kuv ~ vermıtıttr. l&Ştılır Bu ~ 1.ddıalan çok de. 
vetlerinin bir kıemı, Manilla lco • l.ıa.Jyan mlllet.i iBtilı:b&le emniyetle ba ~~·ve k.a.t'lyen y&lalldır. Hooı 
yunun şimal batı lc.ty191 boyunca ıtıyor, Haanıımrzm u.amı. ve tıwvelll Kccg'dıaki l:a.yıpianm.ız et.seri.il yardım Kral Piyer Sırb 
geçen düşm&nl kovalamaktadır. oldutunu bi.l.İJ'OllU&. Patat bia ondan cı om.ek ~ az Jll.lkt.&ıda yardmıcı il sah eıleırt d 
Düşman. Balanga.dluı da geri çe • daha azilnl1 ve dıah& ltuvntıa -.tıs. k11çtlt geaı,ıllere iınhlar etm1t&ir. çetecilerinin reisini Cazib ye ejlıenceJi bir mcvz.:uda O§ n e olu 

lmekıtedir. çok güzel bir film. &t Rollerde: 
Tcllcyo," <AA.) - LUl!Orl adasında MussoUoi birlik tavsiye Eski İngı"liz Genel Generalliğe yükseltti JOl:IN BROWN - CONSTAI'JCE MOORE 

ia.ı- J~ ıdenıZ üıBm.<Wı J>ild.!;ri'djine ve Ha:vayaa kit.aza~ıile birçok ~ ve güzel artı.der. 
göre Luıoorı ıı,cl.a&ııda faaliyette bulu.. edİJOr Kurmay Başkanının Lonıdra .. (AA.) - YucMlav ;;;;•--------~----------tı nan hava t.eftjllm M&ni11Ayı tahliye <AA> _ M. MUIOHıli dtkı • Çllteleri reıeı albay ,Mihailoviç ..ııııl G 
eden Mılrl&an kuwetıulıu ~- Ve=·~ Patlllt Parti& lda. mesap bal Piyer ta.fırı.dan ıenerailiic AŞK DO ARKEN bp~~~=· DlllV&sala ha.t .. re heı.retltıl bbW ~. Partinin Ye. Looch, 4 <AA> _ imparat.arluk yü~ilmi,U.r. Bilindiii üzere. ~!-
lanı kıt'a tahaşşilıdlerı vesa;r askeı1 he. n1 umıım1 tııt.ta>i lıl. VidWGDi .aö:Yled.J .. Oeoel KA.ırm&Y 11tı*9niıtı yulfescü baılovıç Yugoslav muıkavemetını 1-

der.erı bombardıman cdllroi~lr. ği bir nı.ıtl*tıı mi~ ~ ve za. ~tıdt ~ General Dm. ordeya dare etındııtedir. CLAUO.:.TTE COLBERT RAY Mlll ANO Şatı«ha.y, 4 <A.A.) - Japon ummn tere olan aaral1mM ..,.mnı bir IUre bıT veda ~ •önd.ermlşU:r. Bu me. Kral Pi~r !bütün dünya Y~ • 

kaııı.rglhı ~ hafta içlnd" yapılan daha bellrtımeı'ir. sa,Jda emctmııe fÖIYle deoilmekted.lr; lıavlal'lf\a radyoda verdiği bir ııu- "•••••••••••••••••••••••••mı,, 
ha.rP1tetlert hfüA,M edt"n Vbl ~inde di. M. MlBIOl.ni bCli6n balyan milleti. Do51J1D ve halefim senera.l Broc'ke, tulu& onları Mihailoviç kuvvetle. ' 
Yor kl: nln blı' tek kitle lMt.Uıı.e ae~k ~n s!ziıı yardımınız 'V'e :.tim.adınızla a&e. rlne ltanlmağa ça.ğınnıılardır. 

Cacıga•nnı t.-g.a.l Çunking hil' ftmeti. muhtıeW Milalardıa ne ~tla çalı$na~ rl ~ ~ı ve ta.ın mına! 
n!ıı bf>tttn ürn.!dıcrlnı 8UY8 d~ cerelııt.liı tı~ııew»a- p&rtı idare hL'yetı.. rke4inl ~ete ıntıza.r edebitfr. :e:z Ook'or ualız Cemal 
Ulr. ne d1r~ veraıift6r. ~ini ııı galfb e(imete amıeıt.ik, bu em~lbnlııe ._ n 
~~ 40 mcı, 144 ilncO. 147 ne! dUınya arumda 7ai>ılan ~e İ"".&17an mil vaı&ü ~ Jçin 1bım gelen 'YU!tal&r 

•e'n148 inci Qımüıg tümenleri Yangt. letin~A .. ba.Ja~~~~..:~ıt~~-m~ ~ ~- Diter askeri anıt 
ite ın oen'Uburıdiaid üçilncU haı1> O"". lede ,_.ere =~ -" .._. ,...... . btr 111 &tefikleı"misl• 
rt-.=ncıe Y«ıiJınıete ııtraıt.ılmı$tır. :ıanıı KlıT•.,. ~ü pakta~ ;arın mes&i ı , vem ı 

etmıaı Cirlde. Cmık.lac ~·atan -- birlikte ve ar.imle çallflDUI lA&ıaıeel. .ıaa.ı. 'Ya.r<bmı ,., r'ıtde muvaı~ 
!l'ılılkllın ~. d:lillıi de 11&w ellzıilti,r. Wmiıı ectikndfiit, 

(Lokman Hekim) 

Oina7alunda 104 No. da berııüa 

tı.Maa kab"l eder. 
TeleloD: 2104•-2.3.398 

Meçhul Kı.dını kim gördü?... 1 
lı'ma'z kadınlu kım koııu~L .. 

, Mazis~--~~!!.~ .. Bad~'!J 



Askeri 
vaziyet 

(Baş taralı l ind sayfada) 
adas:.nm muhtelif mmtakauı.rından 
Slnga,pura karşı yapılmak.ta olan Ja.. 
Pon ıta.a.rruzu (Ok ciddi bir t;a!haya gir 
m1ş de bwıun Bınn.nnyanın hududım. 
dan Tıcyland = Siyam hududundaki 

San' ate 

<Ba.t tarafı 3/1 de) 
t.emaşa edeb.lyuııt.ına glizel verimler te. 
m1n at.mesi zamanının hulfilüne d'Jte. 
rek dunn.ak lAzm geliyor. 

* 

Vaşington 
beyannamesi 
ve Almanya 

Berlin, 4 <A.A.> - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Mıı1t>uat da.iresl reisi orta elçi Dr. 
Japon kuvvet.terine karşı yapılacak Genç nesle nıensub şairlerin sahne. 
şiddetJ! b1r İni'll!z taarruzlle biraz 01_ ye verd.Lk:lerl eserlerden hatıra. gelen.. 
sun tahlifi ve bu ına.ksadla F:lp:nıer. leri b.ydedeccğw söylemiştim: 
deki Japon ltuwvetıer1nln daha bir Baftıa vücudlle :rtıhar olunan, bir 
müddet serbest bıraluimam.aları bah:s eli e&i. a.n'anelen:le bir eli Yeni 6lir 
mevzuu :ise o zaman Generaı M.ak Ar. har~tılerinde, pek gllzid.e şair Parut 
turun bu tarııda hareket. doğru olabl. Nafiz gelioyr: 

Schmidıt bir mülAbt e.masmda, va. 
şington beyaooaaıe&ne karşı vaziyet 
e.lmaJt için heoilz sa.ıAJı.:yet almamış 
bul wlduğımu aöyleıın.işt'lr. 

Yabancı gazetecller toplantısında 
yaptığı bu beyanatla Dr. S-::hmidt, eö. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lir. Şayed bu dll.şU.nceler bahis mevzuu Onun cK.ahra.ınan ... cCanavar •• cöz 
det 1 ise o zaman ou tarzda bir hııre. yurda, cA.lcına L<mL-ıde temaşa eserle. 
tet'ln sonun1lll bir facia olacatından r1ndeo bahsolunduğuna vakıfım; pli_ 
şüphe edilmemesi 18.zimgellr. ba bunl.Mdan b\r~açı, be:k i hepsi gı..ı_ 

zü geç.en beyazıname tar~ı.nda va.zL 
Yet alınmıa&ı bekılenw.i.ececint ihsas 
e·mtş bulunms.ıatadır. 

icabında günde 3 hafe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ı•rarla i•teyiniz. 

B rleşllc Amerika donanması btıym; radıa burad&. Balltevlerlnde, husust tq>_ 
kısnunın bugün nerede buiı.mduğunu laDtılı&.rda temsll edJmiştlr. Ne tesir 
tab at..le bilemediğimiz ıObi Vaş'.n~ton hAml etti? Namıın h iç şUph~ oiuna. 
lronter~nsı brarlanna da bfitün tefer Inıa.Yacaı1t ailrıellltler1ne terceman ola. 

blle<-d.'. mOmesslller _ t.abiatile meslek 

Tarihten sayfalar 
rua.tlle ~ <fetil!z. Fakat, B'.rl~i.t d1$.Dda - buluna.bildi :nl? Blu!e böyle <a.. &arafı ııı det 1 nene mut.laka. onun ~ımu VurdUTa 
Aın°r"Jc.a donanmsısı büyük ikısnıınm m«>'lek ha.rlcinde ıenç!erden pek iyi oltadıa Yemdir; yem olnıama balık oıı oa.kıtı ~ 
~:Jd halde UzMdo~uya yakın bu. mtlmet;g!l kab:J'.yetlnl ııöstercnler1n de ta.ya ~eLr mt. Üçü.noti Muradın pııray~ -

0

.Sııı.tonım, Ceıayı.r Sarayının bir 
lunm.adltı ~lmette o'.duğu gibi mevcudiyeti s!ltv!en:yor. - ol&n iht.i.Yac ve hırsa avnı derecede 1.a4 hamamı ve ha.m.amd.a külhanı vardıl'. 
Fı lip!nle.re b~ o:çUde bir ta!.-vlye lcınıdı; onun bu halın1 bilenler ca,r;ye O küı:hıa.n &Rll1da 88.IUı..dı.r 
gönderUeoetlne dair herhan&I blr ~- Bu şairler aras-.ruia Yaşar Nabiyl de ve ~landan bıı.şka para ve mücevher _ Ne kıad.ardır? • 

z!kre!melt lA.z?md.ır. Her ı.ahada türlü d ·~ ..... ım ..... u~ · ret de g~~ r. Uzak~u b:ış e -.. ........,orlarclı. - Benlm b!Jd.ğım. ve gördHMı- ~•~ mumffak mahsuller veren bu ı;a!r1n Bımı.mla bcr~ 'QllALU J..u< 
loomutaıu General Wavel'ln Çunklng. kaleminden çıkma ii:i manzum s:ıhne Venedıkll Hasan otuz oo aJt.uı ile on kantar gümUştUr' 
ten gelmelcte olan seçme ve iYl mllc~ Paşa Kılıç Ali P~ şUt&yet. ederk~n Bu mut.laka hepsi de~lldi ·, b:ı""a ta.· 

~r:.ni tanıyoıruın. Bunları okudum: M-l ..... h bt 6 
-bez Cin ıtıt'alannın Jşt.:ralı::lle B rnınn. ~·.. ın para t'SIJ\1 değil ham.ye_ raflara .sa.;cıalllmJG ba~.ı hazineleri de 

f&dan Tayl!.nd'a doğru blly!l.k bir ta. Mete ve cBeş devir. ve okuı1ten ihaya_ tini wwt.a ecllıımek i:otlyordu. Z ra tt olduğ\m.a. şUııne yoktu. UıJtln onları 
l'mde en1.a.rı ıtemsil ettim. Btm!arda r•ı......n M ad ... _ .... _ ~ı 

arru:r.a geçmesi 13e, ka:ıaat mlr.ce b!raz ,.......,u ur ...-...... eı; encele: Jrı" co.k Ali bi!ml.yoniu. Hem de bu hazine Gm 
daha zamana mütevakkı.: bir mesele. •keşltl şöyle olSaJ"dı!. ... ded.!rtecelt yer_ d'Ü$k'Ün olmasına rağmen dedelerin. diki iht.-yar.a, karşılaşt:fı tehlikeyi sa. 
d.r. :•re tesıı.dli! etmemiş olma.k iddiamı. den k.aJmış ola.n kanunlara aaygı giis_ vu.şturmağa kdfi idi. 

da bulunmayacağım, fakat. şöyle oL 1 Şimdi m1!..'ılm bir nokta daha vardır: ;ay<h? .. dıed.r.ten yerlerlnden çok daha ter rdi; hele devleıUn temellerınden b:ri Kılıç Ali Pa~ h emen a.tına b.ndi; 
Vaş:ng:ıonda bu defa tanz'm edilen .,.·yade rne güzeli..» taktllr savh!isını olan donaSllnııı.da TO!.ıruzluk 7.apılJnası.. &rkı96ında kethüda, çavuşlar ve lı:vend 

26 devlet palt!tınş. Sovyet R~a da ım. "'"kartan yerl•r var elbett4".. . Bunları na hioblr sure.'.2e mtisamaha edem~zd(. !er o]dutu halde, aaraya g den yollan 
tasını b:m:mıştın. Bu p.abt üçlü pakıta ""YRlimde defll, b r sahnede temsil e. Raaa.rı Paşa hadım oğlanlıjından ge_ I heybetle ıeQti. On:ın artık ikbal gün_ 
karşıdır ve buna göre Sovye• Ru<ya flm'ş gönn~ğe ne kadar heves duyu_ mi reisliğine geçen eski kölesinin hi. Jerlnln soına erecğıni zannedenler alay 
ile Japonya da, henllz hsırl> ilim f!tm". kAyesinl padişaha bildirecekti; llkın ı halindeki bu ıreçlşi .tuhaf bUh-'Y'Orlardı; yorum! 
melrlt> beraber end'rekt 0·nr~ k b"rb r ne oıhı.r ne olmaz d:yc bunu açtkc:ı ve lA.kln dedllroduları ş!lphe Jle karşıla. 
lc:"le barb hal'nde bulımuyorlar, de. Bu iki şain:len .!!IO:ıra clO ının!Ab, kendi İm'lıa31le Y&anlYa lwıtiu; be~a Yanlar az değildi. 

ve cYamana namıı:da iki maDZ\all e. bl ı ın 
ıne~r. ser yazm~ olıan Vasfi Mahiri, bir de r n Y'8Zl6l ı!e onun 1mza8l a!r.mda Padişaha m!ihim maruza.tı o:loduğmu 

Acaba, vft..ı .. ....ı-...n bu yeni h .. dl•"''"'i ve b'.r arz\iheJ şriclinde 'ÖçilncU Mu. bild i rinıce hemen kabul edildi. Baı<ıbaşa ...., ... .,..., .. ~.. l!'enç yaşuıe mt'bzul ııuları her vak:t rad'a h"'-- ..... , '-ftldıltları 1 
"'Özönün• a.JarA'- ve Sovyet Ru..,..anın .....-çı ve..... ..... zaman Kaptan Paşıı hemen ., .. ..... ·• 'ıer yana caflaya çağlaya boronan p dı-ıı-. ..... d d ••t Jannnv. 8 ..,.., .. _~ harbe gı~·şm-es:ır F .11. a ._. onu ·.-u uı}u uman çok para an bah.-;e.,_,. CUnk!l kadınlan ve 

........ ,,_ """'" • nehçet Xemall Z:krcdPceıtim. Onun da kl2ld mA~ 1 661 1 t} p'n• .. rm vaz·y~t'n ~n hnyll hııflflf'''ece \tt11a ~ •Cd>an• !mı.inde iki sahne ı ve m .. ~,r odu. Doğrusu, Kı. -~ encey peıı· s--ven çU.nch Muradın 
ğln ümid ed~rek General Mıık Artw•a lıç Al! Paşa detil ya, babası böyle bir paraJ't da cıcXlt sevd:ttnl heıiı:es b~l:yor. 
her ne pahaya olul'Sll olsun mukave. ·seri vıar. şey Yaıı>sıa affedeme3di; bu clıl#rude.n du. H.a1ıtA vezirleNl ona hediyeler tak. 

Yalnız bunbrı tahattür e:Hyonım. doğruya devlet.&'n mahvına ylrüm.ek de j dlm eıtım.elerl Adet oımuştu: kim en a. 1 

metini tahdid için yeni talimat mı gön TI!ç ti.Tini görmek te mUyP.SS!'T oım~dı, metıel. Hemen .IA.ıwnıelenlere emfr ver. trr hedf.Yeler verirse en yü"<sek ınev!tl_ 
derm :ştir? Pakel. bu da okndar varld valnız umumi bir lt:raz olarak lr.ayde+ - dl. Kılıç Ali Paşa hak.'ltınds. tahlclk.nıt !ere )1Jme1ad.i. İbrahim Paşa vaktlle 
değıld!r. ÇUnkil, Sovyet Rı.ısya buglln :nektaı çeklmn:yecetJm t:ı b'tYtfin bu ya~. eter n<Uilse ge!"Qet:ten ol. Mısırdan dö~de ıt.: mllYon altın 
ı~n Japonya lle harbe b~şlau ~-;erlerin h~~ ~mil bir lnwJ\ıru var: IDUŞB& yahıız aziolunmaltla kalmıya_ lira ıt::eymotlnde hediyeler getJrlm.şti; 
bUr bu harb!n ıı:~ra'a~akl sah"s-nı ~ı~ olmıı~. Öyle k. tml edi1me9t ~ Qf.k, a.rnca ~.1.i ceza da corecetl; çok g~n dam.ad olmuıt..u. 
kırltmoı arz da!res!nln daha cfmalln. 'll?!m göril'llen ~lerde !nanı Y&'!"m belki 1dııım edileceic.tl Kılıç :AH p8_,.. d~rdu t!: 
de'r yani tam manıııı'I" kışın hl~U '"1ll.mc$ bir nefide dinlem!ş olmak do. A.rzımalin bazı •tırlarını bU1rfuı.kU - Pad"3-ııhım. bu arzuhali Ceuy!r 
nil icra et.rm4c~ o'dılfu mmtaJt.alaT -'"'""'1U'1.lu~ bırakıyor. ~ QeVirerek nılil~CX'UZ: Bey~ Ha&an Paşa verdirmlotır. 
~·· edecelı:it't'. v ... S vY~ Ru:s;ra eeıı. Bu mıanııum aahıle e!et'lerinden Köleler kullanınab hevea:i. Bir ırume.z ve hain adamdll'; pek ha. 
sen şark cC'J]he9lnde Almanya n mut. bahsederken zamanın en mtt::rıta& Pir. koraazı ve klanaıııdır. HaM Cemyır sls"'...rl Va.kltlle Sdtllıllu Mehmed Paşa 
tef.Lklerlle ld.tı derecede m~1 oldutu Ie-rin~n biri olan TU8Uf Ziyadan bahB! B.eı:Y:eı1beylsi Hasan Pa.şanın hadım et 1 b'!e, aılm ile tııpl.ııd:ğı ık 1 yik7. bin •1. 
için ayrıca bir de Uzal:doA'uda mUh.m Uertye bırakmak llt.zaJmndıı. bulmdum. t.!t<tlii Ali ieln!nde rölesini ayartlp ;ya bnı mtı,adıere ettirml,U. o zamandan. 
'Qır Lı.ş sefer,ni, öyle z.ı.nno!unur ki, gö. il. z. U.saklıcil nıoa al:ıp 1'Ül akçe ulllre lle fenerlı re. beri daha pek ook ı>ara toplıunışb.r. 
ıe alamıyaca.kt.ır. Denl:ııden ve havaden ~ verip hiQblr şeyden çek:nmeyip Ciimleslnıln ne adar old'U~ blL 
Japon den:.z.le Japon aua vataıı ada. uı d w k } ıi.E.ahları he!Al sa..van zalim bir dina:z_ 1 ınıım, l'Maı benim ma!un olduğu halde 
J&nrıa karsı ılr~e~l te~ebbtiısler ce_ u aga çı an arın dl.r.> hizmetl:ılrm\ h:en hıyanet edip defıne 
nubt Cin Den;z: sahasındaki Japon ha. t Osn&Daı t..arlhlnd~ Barbaros ve Tur eyledili bir para vardır lci ytb a'uz b 'n 
reltet.ierırıi durduracak bir mah"yett.~ sayısı ar ıyor cut:ıara yQılc.ın h.zm.etıe buhıoarak on: -~tın ile 00 k.anta.r ~müş tutar. K.asdi 
ol&ımyacatı.r. Bursa, 4 CA.A.) - KW.n, ertele bir l&r derece$nde fÖhr8' buna.o ıht.iyar benl gOOıcten cı.~mek, tap+.&n paşi ol,. 

2 - Almanlarlll Sovyet cepbeshı.1ıı O(ık ııporou1ar telırlmlJıo relmiştir. mu deniz kurdu ha&Acmda t.ahkikat ba.ş'.a. ma.k, Qlllllculuğunu daha ren!4 ll1ft1l 
merkez mına.k;ı;.ında kışlık hatıta ~- dda çıkanların 6&flı&l her gitn hlras dı, AaYDl zamanda bu haber heın~n ca leketlere yaymnJo'll'. 
Jeşeb."11elei1 mu;e.LCsl ııeutız eona ere. daha arD:nıütadlr. Dal otelleri tıltlım sasla.r tara.tmdan ltendia.ne yet~tirlldl. Padişahın gOraleri dört açılmıştı: Yibı 
mı;m.ş gll>: görtinmem.edir. Pılhaklh, tlld!Jm dıOlmıue bir halileıdir. E!dı:1 deniz kumu te~ıl.ja dqışmedı: a'-trı b:n s.lıtm ve on kantar aiimUf ... 
&wyet.ıeır bu muıta.k.adakl taarrU&Ları.. kendJsilli yere TUl'mK '3tt'Jen Ha.san Bu g~ az para datildi: 
na h.ç durzna:h:zın, hAva.nın tenalıtUe Ed' d Sak k Pa.,aıı111 1't oldu~u anladıtı zaman - Bu adcı;eler ve g1.knüşl.er nerede. 
aert.ılğ:.ni hiç d~mek.slzın devam et. :rne e arya oşusu l>u dalt>eyl sahib!ne çev:rm.ıS iç:n çare d!t'? Ö~mt'ftt müm1c.Un ddil mi.dil'? 
mektedi-Tler ve bu t.u.rrıızlar netice. ff k• t' 'd dliı:lıündü. Hemeo bııldu; çümü yainıa o :ye eordu. 
aındedır, i evvel.18i giln Mo:f.ı[ovanın muva a ıye 18 yap1 1 c:ko1z ı:,lerinde dıeğı1, böyle entrtblar. - Pad"ıŞalum; ~te ol hadım oğlanını 
150 k.lometre cemm ba~ısmdakl Malo. Edime, 4 (Hususi) _ Atle .. da de. 'Ul't'..a bir adamdı. bmNrı .için yanıma almıştnn; fenerli 
garoslaveSk şehr n1 dtı zaptcderek Moo. • A. h" araf d tıertib Alt rerçetıt.eo Haaa:ı Pı4anın pek gemiye -tayin ed~m de dilini çözmek 
kovanın garbe karfı en dış m'lldafaa tı:an ıan ııı . ın an ~ ma.brem adamı ıdJ: onun 1conağında i~indi. En sonra muvaffak oldum. Ha. 
oevre61 üzerinde m.(l.h!m blr m~ia.h.. dılen 4000 mıetrelillr. Sakazya. ko - olup biten şeylerin he-ps·nı billrdt. Kı. san P&ŞIU\ın h.ıı.r..nesi Beylerbeyi -.ra_ 
kem me*i o1ao MoJa.sk'i şL!Dal ve ce. I fUSU ka.ra ~en lllllvaffaeıyede hç Al Paı,a o zama;na kad:u böyle yı.nın hamam:ındB, ıw:hanın altında 
nllbdan bik&çlıllyae&t bır dun.ana gir_ yapı~. Birinciliği Halil, ikin- şeyleri öılremne.k heovesine dilşme.ınlşti. imılş. Hemıoo. bir adam gönderilııe ve 
met iıırtldadmı gôete:-meğe b.'\Şlaıruş. ciliği İbrahim. üç.üncülüğü Nu::ri Fabt. elnd IA.u:nıdı. g:zli tutul!9a elbet oohınur. 
lardır. Alman llruvvetlerı MaloYadıo61a. l kazanmıılardır. Hemen köleyi eatırdı: Pa.d!ı,ıı.h Kılıç Ali Paşa hak'kındald 
vesk'l vennemde ça•~mı~lar, bwum - E.9kii efendin H:ısan Paşa hazine. tahkilı:a.tı unuttu. Hemen Ce~lre 
için şldretli solt&lıı muharebeleri bUe ıerını nes"Ye aaAtlardı, bi1U1J,n, hele soy_ neııtemar tbrahlm Efendiyi gönderdi.. 
yapmlŞ}ar, !at.a.t neticede çekilmek mec Jha.isaS mevkileri Jel Paralar ~enen yerde bulundu; hazi. 
burlyetlnde kalmışlardır. SovYet kıt'a. Dedi. nt"Y'f' (önderildl, Padl,ah pek mOOl. 
!arının bu k.ad:w- ş:ddet.U ve drr lk.. Ankara, 4 (HU8Ullİ) - De'Yiet Ali bir d.akika durdu. Yen! efencı.t. nundu. Hasan Pa!JR azledllmemi$1; 
Um şart.lan iç nde Alman ordUS'\l gibi ve bankalarla mü~ler buem s.!ndeo ıneınrıundu; lt'.ban vardı. maa. Çüınk.U parayı n1! şetilde toplamış olwr 
hak"katen (lOık milkemmel bir orouya kanunlarında. bazı değitiklik u-pıl. şı ~; 'bu ltltunan tarşıJu17; bı. sa ol'ıMı b:r P!Ön hulnefe al:.ru116k U. 
lta :-şı elde c:tmekte oldult1arı1 bu mu. rnası bahia meovz:uudur. Bu deği .. nı.'mlJlmak 11.zım.ôı. Zaten onu ~- midi vardı.. Adalet aa.hibl fakat haz!ne 
vaffak.yetlen sadfoce askeri b.r d.OşUn. .1_livl b"n "h . k'l nun ıf'.mezee kimi decekti: B~n ha lc;ıln ~tt'Cek &erv~i bu1unm13'an 
ce ııe taltdlr e'.l!neık g~ekir. flA- g n 1 mas.sa 1 tıeaa mev: 1 e - :vaU n llttl:t:baJi b.ptan &>atanın tevec. bir paşa ne-ye yarar iti ... 

3 _ Şimali Afrika sahasında dün.. rine dair olan hükümler üzerinde cUhOne ve blr emrin-" batlı buhmu:vor. 1ı~ bl)ylece Hasan Paşamn attıtı 
·denberi yeni bir d~l.şlrJlk. o'lmamış'..ır. olacelrtır. du. Boodan 80l'lra Huan Paşanm ya. ok ıert t4ımit, kendlaln1 ~ 
Yalnız Bardlyayı müdafaa eden A!maıı nma dlmmek lhUmall yoktu Eğer d~. Kadlrcan K.aft 
ve ııt.a.J,yanlal'llll 5000 k ş. olduğu, bun. 
ıaroan ha.Ya.1ıta 'kalanların İngiliz tın.. 
parat.orl1*: t:U'vvDL!erf tarafından ea!r e 
dll<1 itf, esirlerin arasında bir Alman 
generaD bulmduğu ı bı pek 9<ık da 
m.alume ll't.!nam edlldıği anlaşıl~. 

tır. 

Dilnkü yazım.ı:ııda Alman • İtalyan.. 
ların Oirld adaaından hava yol.ile Bar. 

Brest bombalandı 
Imıdra, 4 <AA> - Bava nezaretı. 

n !n tıebl:ti: 
DClı gece Bn!6t ~r.na. boımmrdı.. 

maıı tayyareleri t.ara.!ın.d&n hücumlar 
yapılmı$ır. 

.HiÇ tx.r ta.yyaremJs kayıp delildir. 

aıya ve Solıum·a neden aoıa.yı yardım.. Yurdda ekim f aa liyetı· 
ıa.r yapamaım.ş olduklannın scb~blcrhı 
den ballı&eım:Ş.k. Bugllnk.ll yazımı7ida 
da bu eebebl~rln en mUhimminl Ç(ık 
$1ddetli yablıırrlar net!ceslnde Oirid. 
dEltl h.aTa meydanlarının ıru altında 
kalmış olmalarının ~şkil ettit!a:ı1, AL 
manlarla ttaısanların denizaltılarla 
ya.pmeğa teştti>til!I et.t!k~eri yardımların 
i3e mabadı t~mln etmed:tnı ve bun_ 
larda.n üçlhıUn batırılarak nrttre«eba. 
tınıın eıslr edllm!ıs olduklarını kaydede. 
ceğlz. İngil.zlerin de orta Ablenizde 
muhrlblerl batm~. 

Ancak Batd.lyanın sukutuna, Sollu. 
moo tehlikeli bir duruma clı'mes!ne 
ve Agedab(fa bınge6'ındek.i vaziyetin de 
heoliı -.rlh o'll:ııam.slna rağmeı:ı. bun. 
dan evvelki yazılanmıman birinde der 
meyan e~ blı' fıkrayı tekrarla.. 

(Baş tanlı J fnd 'l&:ıt'fadal 

tate9 ve ml91r, bu yıl üzerinde ö. 
nemle dunacağım1ız ve bütün yu.rd. 
ela itıtHuaalatım en büyük rak&nıla. 
ra çıl:aracağımız bir davadır. Ga
zeteci arlcade-&rımean bu yolda 
lefV'ikki.r yaZJlar belderim. Ege 
çiftçilerlnclen de bu yolda ricala. 
tlm olaca'k.tı:r.» 

Velcil, Çayprnha günü An.kara. 
y. gidecektir. 

mak'tao geri duraznlJ"acatunı: cŞlme.lt 
Atrh aahasile MOO.eniz ha'i'asında ye 
ni sürpr1zler için ııebebler vardın. 

K. D. 

Tuneell Vilayeti 
Nafıa Mttdtırlilğllnden: 

ı - Eksllıtmeye Jaıoı.Un 1f Tunccli ~ d81hJJ1.n.de ~ Beyttauı 
JOl.u ~ türab171 .lnfU.Udır. Bu iflD m~m.men kef1f bedel1 
c70.000> llredır. 

2 - Bu 1fe a1d prtı:ıı:ıme n evralc f\ldaı'dııl'! 
&> Ekalltme fl.?tna.me.ıl 
b• Mueaıveie ı:n>Jeat 
C• Bıaqınchrlııt ~ri eenıel fll.rtn.amıell 
d• Huı9as1 :artname 
e. Şoı9e w ltö;>rüler fewıl faTtncameat. 
f> Beddöpri 

ha İstlyenleri bu işe aid evr&ktan .- ft ~r fal'tnamesile b& .. 
1'l!ldırlilc 1')eri genel ıartname.!lnd.en maadMlru cb Un muka.tıdilnde 
Tuocıeli nııns. müdii1'lütiindıen atın a.ıa.bilirler. Şo.te 'ft köprü.lıer fennl 
eıart.nameskıl \le b&yındırlı.k lışlıe.rl genel flU'tnıa,m.esJnl gör.ınbk Lsttyenler 
'l'unoeli mtıe. dalreal.n.dıe bedel31z olar&t' görebUtrıer. 

3 - EbUbne 7/1/9~ Ça.rpmba günü aaaıt 15 dc:t TunceU n.aıfıa mtı,. 
düdüğü b!ınası.nda kapalı 2l3ırf u.sullle yapıllıoalktır. 

4 - Eks!M.ıneye gireblhnek 1ç1n Jal)ek]J.nln 4750 Ura. muvaiıkat teminat 
veınnesi ve 14·ı~ıdak.l vesaLkala.rı haJz olup göstermesi lbmıdır. 

a.. İahleden en az tatll gi.ınlm h'11riç 3 gün evvel Tımoei1 v~tlne 
mürac:ljııt ede:u bu !ş-0 girebilmek iç.in a.ıırunrş ehliye~ vaUlm81. 

b, Ticaret ve sa.myı od.ası 6icll veslD8ı. 

c. B1r defa da devlete cld 50.000 llmlık fJ088 ve tıeıımye lş1nl muvaua 
kiyetle J.knı.C etmi.ş olduğuna de.iır ~ 

Şirketihayriyeden 
Pazardaıı başka günler için 

Ort.aiöyden Kö;nilye: 

~ Köpr()ye: 

Köprtlden Ort.aıcôye : 

X~rUden A:rnavu.tkö;Une: 

6.22 
10.22 
17,03 

6.05 
9,37 

18.15 

li,17 
13 5.5 

6.4'1 
14.02 

6,40 
13,30 
18,15 

6.40 
16.20 

6 20 
p 35 

16,20 
21,10 

627 6,55 7,53 8.~0 9,0S 9,15 
10,50 12,05 13,35 J 3 5'J 15,12 
1 J 22 18,25 19,35 19.40 20.47 

7,02 8 8,03 8,10 8,37 8,45 
10.22 12,12 13.42 15,30 16.27 
18,32 18,42 19,47. 

7.15 8.10 8,t5 a.:ıo o,35 
18.27 18.45 

7.32 8.22 8,57 9 4'J 
17,30 17.40 18,45 18,52 

10.35 

104~ 

1,20 7,25 7,35 e.os ıo ıı .o5 
ı ,30 15.40 1620 ı c.s~ 17.20 
18.45 19.15 19,45 19,51} 21.10 

7.35 7,55 9,35 11 11 O:> 13 
16,55 17.35 18,15 lft.4fı 19,15 

6,40 7 7,35 7,55 MO !! ,~!> 
11 11,05 12.30 13 14 H.4~ 
16.30 16.55 17,35 18,15 18,45 

l!l't 
21.ı• 

!1.15 
J:l,40 
19,16 

Köprüden Bebeke: 6,40 
11,015 
) 7.35 

7 7~0 7~5 8~5 8~0 qJ5 1• 
12.30 13.30 14 14.fi 16,30 16.!ll 
18 15 18.45 19,15 21 15 

Pazar giinleri 
Bebt*ıten Köprüye: 6,50 7 8,02 10,15 ll,5i 13,30 ı:s.•• 

15,12 11.02 18,12 18,20 la .aı 20.-i7 

ArnavuUcOyünden Köp:-Uye: 6,'H 12.02 13,37 . 15,25 lfl .27 

Ortıaköyden Köı>rllytt: 7.07 12,15 13.50 15.50 18,40 

Beşa:taşt.an Köprüye: '7.17 8,53 12.22 13,57 15,57 18.47 

Köprüden Beşlit..ısa: 9,30 11,05 11,30 H 10 14,30 
___ 19.os __ 1_9.'-1_0_1_s.;...,3_0_2 .. 1,'""10_ .. 2_1.;....1.;...s __ -ı 

J1 8 
17.i.lS 

ıtöpr'üdeıa ortkôye: a 9,30 11 11,05 14,10 17,05 19,30 
21,10 

K~rüden ArnavulkövUne: a 9.10 9.3o 11 ıı.os 12 3ıl u 1uo 
E.o5 

Köpı:Uden Bebeke: 7,15 

19,30 21,10 __________ _ 

8 9,3o 9.45 ıi> ,:n n .os ıuo 
14.1.0 17,05 17,25 19,:JO 21.15 

Tramvay Pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum ~1üdürlüğünden: 
19U eenecinde ver!lmlş ol&n Tramvay pasoları 11/1/042 tarlh:rıden ıtt.. 

b&ren muteber olm17acağından, 10/1/942 aQa.mına kadar eski pasoıanıa 
Elelat.Tik, Tra..ınvay ve Ti.inel İşletme:eri Umum M:ldilrlüt kalemine mW... 
caatla. dt'tlştirı!mesi 1lğ1!1 ola!'llara 11ln olunur. 

aarı 
duvar takvimleri çıkb. 

Bu qeiz ve emaalsiz takvimlerin taklidterl vanltt. Aldumaa • 

mak için takvimlerin ıcrek. kartonunda, aıerek bloklarm iia. 

(Saatli Maarif Takvimi) ad1.11a dikkat edilme.L 

Eskiş.!hır Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

Genel 

Pabrlltamıll iQiıı l.J'i tnrllif.Ce Ye Aımanca bilen iki maıterclm •imacı ', • 
Tt*ı:ı.lk ıst.ıl6.h&ta vikı.f 'bulunanlar tercih edilir. Yaı>ı'l9cN ımıcbandat1 -. 
vatt&CiYet dereceain• edıre 120..210 lira ücre~ verlJ.ecdd;lr. 

Tal.iblem aoatıda yazılı eVTakı müsblteıerlle bi:rll* bir Wlıid& • 
1012 ilıciliıwn/1942 tarihine k&da.r Pabrlb. reneı ~ıuttıne ·mara ,, 
caa.tl&n. 
~ i\Slll iSteklllere a.mca mektubla bil4irileoelıdr. <11461> 
T&lwU veeik.ul. 
Boollerna. 
A*erWı: ~. 
Ta-cüme1 hal Utuıı. 
Dnıı iyetıte htisnUh&l kt,tıdı. 

lstanbul O rman Müdürlüğünden: 
ı _ E8kifehir Orman f'danlıA'l için a.sga.r1 35 metre yütaekllte aaatte ti 

t,oo su çı.Jı:arabilecei[ mazot ile ie]er aa.aU.e 10 kilovat tabtli el~itıtr~ 
Jenera.töril Ue birllk.te tam dizel ti.Pi bir motör 1ı:a.-1ı zarf usuU!e -.. 
tm alınacaktır. 

2 _ Pennl ldarl ~artnam~leri ve mukavele Omeli h;..anbul Orman lılQ.. 
düri;Vet1Dde 11\rWebiıtr. 

3 - Muvaö&t tem!na.t 800 liradır. 
4 _ thale 12.1.942 Pa:zartee=. günü a&t 1ıl de :tslıa.nbul Vlllyet Kooalınd& 

Orman M!l.dürlyet.i 81\tına!ma KoİJJruG'onmıda ya.pılacakt.ır. 
o - TSli1 meıctubıarının ihale sıınu aaat ı~ ye kadar meı.tfu' t~ 5 - Tekıın~r 3. maddede yazılı saat.ten. bir Sila.t evveline ~daı' Tuncel1 

nafıa cbJ.reslndekl eulltme komisyonu reJs1fğlne m.aıkbuz muJı:abllLnde 
tes11m edUecektlr. Po.sta ile gönderlleook mOktupların nlhayet 3. maddede 
yazılı sae.te kadar eeımtş olması ve a.rtt.ı.mıa, eksııtme vıe ihale kanunu. 
nnı unun olır~k mühür mumu ile i(y1oe lc&PLtumı§ olması lbnndır. 

tevdii lAzımdır. cıl1367• ···-· ... ·········-············· .. ·········-················ ................. -.•........ _, __ _ 
Taşra müşterllerlm1z için pırtantalı ve elmaslı aa.a.t.ler1o 1Ul1 modelleri aeı_ 

m!ştir. Emsali ~bl 15 seM tem.ınatlıdır. Taşradan &ipariş etmee i.&tiyenlere 
k.at&kll ı&ıderl.lir. Kektubla <htanhul post.a kutu.su 184> ad.re81ıle mllracaat. Postada olıac:ııc geçl.'kmeler kab\l'I edilmez. c11328, 

Son Posta Matbaaaı: Neıriyat Müdüru: C. Hi.km~ 

SAHl.Blı A. Elcrem'"UŞAKUGll. 


