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Bu sabahki .. 

~a~~r-~r~ 
Ruslar 
Kırımda 

ilerliyorlar· 

Almanlar• Hark 
tahliye ettikleri , 
iddia olunuyor, ~ 

- .. 
Bu sabahki Sovyet 

resmi tebliği . 

Londra, 6 (A.A) ....:.. Kıl'lmda 
cereyan eden mubud:>eler hak.1ao.. 

•. 

da Pravda gazete.inin yazdığına 
cöre burada Rusiar muvaff alr.tyetti ~ 
muharebeler wnnek~dlrler. R• i 
kıtaatı eon g.ünleııdlo 70 k.llometre 
kadar ilerlemitler, çıo~ miktarda 
ıanaim ele goçlımlflerdir. 

Londra. 6 (AA) - MOl!kova. 
dan öirenildiiine göre Moekova.. Al 
Din aarb ciLetinde tiddetli muha. . mu ve Uzakşarkta 
rd>elerin vukuu beklenmektedir. 

R119lar ou mıontaltada Almanla.. 
7 s t 

;:ı t..ı. etmi, oldukları bir müd~ O'IJI harb vaziyeti 
a mü.elle.ine pek yalUatmıtlar. 

dırooneç 1ı ...... nda. A1mao1ann .. te•Ulllrl .JapoDI•• 
Harkov, Ku-1c'ten ırerl çeki&d.lklerl il .. -

Ziraat 
aletleri 

yapacağız 
ne dair bazı emareler vardır . 

. Mo.tova. 
6 <A.A.> - Bu•b• " Almanlar Rus •aıe•rara ı ı ltı Sa.yet ra.nt tebliti: ' ' • lk teşkilat zmirde 

idare ltlerl telefomu 20203 Fıatı S bq 

DlUhim bir anaeı 
------~------~ 

Sabit gelirli vatandaş 
hnktımetin alacağı tedbir 

için ne dnşnnoyor? · 
---····----

Ekseriyet şu fikirde: "Maaşlara zam 
yapmak en muvafık çaredir.,, 

Bir memurun ceuabı: «- Auan• verilir•e, aile elraJı 
etrafımı saracak, arzulan:ıı yapmalı i~ bütün parayı 

bir saatte ~arçur edece~.» --··--Y17ect!lt ve ılyecek maddelerlle 
diler sarurl ibttyaçlann burünktl 
f&rilar müvacehes.ınde fl&tl&nııı 
arAnna&ı t.arsıaınd&: sabit ıelirll 
s111ıfm utradıtı ıeçım sorlutunu 
~Uode tutan hükiUm!thniz, 
bu ısmıf için b1r takım terfıh ça. 
re vı tedl>C"leri aramalctadır. 

Şa.ytalara IOre tet&ik mevzuu 
olan :fonnQllier arasında , memur 
ve müıııtahdemlere blrtao maaı 
ava.na verilmesi ve bu paranın u.. I 
:ııımı bir vldeye batlarıarak bilt.. 
hare maa.ş eahlbierlnden kesil _ 

meel. DIMf ve ücretlere muaneıı 
nlebetıte zam yapılması ve mu • 
vükat b ir mah 1et taşıyan buh. 
nıı ve müvazene vttı!ler tıın 
kaldınlmuı ıibi hususlar vardır. 

Henüz bir t.aavvur halınd0 ol_ 
muma ratmeo. daha ş mdiden 
bir takım müllhaı>.a ve mQnaka. 
şalara yol ~n bu tedb rl r! aa 
b it kazançlı v&t.lndaşların naaıİ 
tarşıl.ad'lklarını ve bu te<I> r 'er 
den hanrtaıni tstmtn edic. bul -
dUklarını ıstrenmelt istedik. -

I Df-vamı • ncı !la' lada ı 

Karne ile ekmek tevziine 
Şubattan itibaren 

başlanması muhtemel 
Dün ıldd.tlt ~nıbeler vuku.. ta 

a ıetmtttir. "*-tım.ız 11enne1e ele.. · arrUZUOU J8Dld8D kuruldu, Ziraat Ekmek karneleri Ankaradan vilayete gön-
va9i;t:~~- __ ıı• .... ı_ d k d 1 Vekili ne diyor? derildi, yolculara ve lokantalara kmeğin 
drcl.d -- ..--~ ~- - tar etti iyor ar • ecHtmlwtir. l.air, , <H--'> _ zııut nasıl verileceği aynca ka!.arlqljp'ılacak 

Japon donan Si Ruslar Almanlann Kı- ~···dıla• Vekili Mahliıa Erlunu -.illyetıte Ebnek tevzietınkl kame ne yaJ Fttlnlar da 7eni ,.&le ıire ter. ma y-Aai2 .- ~e ~ürlerinin ~,S,tıklvrı pılmuına a id baz.ırlıklara devam tl>at alacaklardır. Villyet bir ile Amerı·kan ha 8 nmdan çekildiklerini -- ~; :.::~;: :: ::~er~ -zJ. olu~·· . taraftan da ka?'e ile ekmek t~vzi. y ö 'üyor·ar M ·UA n ş·una1·1n raat v killiii in köylüye teni e Tevzıaı.. au olmak üzeren - atına batlanch8' zaman faalıyete 

kuvvetlen• araS1nda S Jı . an1r:anı • di._ eüzere rmal ettireceii ti; d:.. le~en tioplanarak Ank.areya ı~ · ıeçecek t .. ilkıa hazırlıklarile 

J 1 mirli pulNk cibl zinat &ietlerinln derılen fı,ter .. alakadarlarca tetkik metKUI olmaktadır. 
Mojaisk'te bUyUk de apOD taarruz arı ayda 1taç adedini yapabileceldeıı. 0ıwım':" ve 1~ ~~ar e~ Bütün bu bazırı.ır.ıar ve karne. 

muha b . b ---~ L- karnesi hazır anar•~ Vilayete ıun. l . d "_ı ___ _ ı__ __ • • • b re 8 Rus taarruzu aı .,nnut. u ~a uzun a.u - d ·ım· . erın o~ ııı u ayın -. 
Lo-.&....- 6 (" " - pdSkDrlüldO nUtmalardaa 90llra .lzmirde ayda e~il~fl:· dün ..ı.htan itibaren nu~ kadar tamamı-.nacak ve br-

aclaaı:d:' Dalan ~~ı..ı:--~da~o :a.rıan ı <AA> - Alm&D ordulan __ (Deftml 
1 ıul •:rfada> karneı:ıi kazalara t~l etmeie b&f :: ıle ~ t~~n!:....~~~ak Şu. 

acldld -v--rtuaa miiCıa. ~ıııın tebliti: D lamıp. Bu kuneler evvelce t!op • ttan ıt aren ,.~ur. 
Amerikan bombardıman taztt oephe8laiD ona t~mlnde dUt.. Japonlar runeİ ve •n••••a taaan beyannamelere ietinaden ka. Yolculara w lokantalata ne fL 

tan-uelerl Japon deniz l»lrliklerine 1DUM1 b.11\ıC* t.aamıaııı..-ı ve ~itleri Balınat adalarını A ---- zalarda dıoldundacak ve evlere da.. kilde ekmek verileceii de ay11c:& 
ka"ı nıun~ biblDM:la bu. mUTatıKfYet.le dlJrdurulmuttu..·. Cep. iıtı1acaktır. lelbit olunacaktır. 
lunmutlaıdır. 1ıenın dila' 1ııe111m1ertnde DMnü ıu.. z 41ptetdiler ._ .. Dl 

Bir •lfı harb 9'llniaine bi t 117•ıı. ka1d«llmlltıil'. Kuvvetli bom - - U-V • 1 • • 
:::~~'t~;l~~r = ==-=-a~t::~ nın za_ferlerl roldaa ...... lstanbu guneşe ve ıairatı~ :ıma JaralaD&n bet be,ut aaıl at.et aı T ~ •• 

Japonlar Sl·ngapuru = :.m::rı:u::dlb:.!c::! m='°U:.~)~::·" - lodosa kavuştu ..._. -·· ..... ,;,._ ....... • •• ~.:~"."",..::::: Üç vagon devrildi 
on;rlda çahşıyorlar .:; ;,..--: 1 

<AA.> - ~ Mbli.. =~ =-.u~..::~ 23 kı·m hatı·ı 
.,...,.. ·...,.. ~ CUID&l'tıeli Mi ........... 'N b'1 -~ ..ali y• 

lflll- ~ L~L tlDll 11 AllMD tıarnnet De 1 m1ılı ~ •Mnm -.mı 1'P1 et• 1 d 
._...... • .,..._ •,....aJ or4 ..... ~ ... ve malum• taştJao 290 mltlent.ır. surette yara an 1 

ilan ı'ü/11111 · luııuuaı ,,_,,..~ ~. ml"lnwrııM 7mdıll 100 vason JaJJOD ••• te1tııt1 

Kar dindi, soğuk azaldı, şehir yavaş 
yavaş normal halini alıyor 

, ...... efil ,. , trm ~ eıtuıı4flerdi. 2 dl-.n Tolııro a <AA> - ~ıw u.. 
<Dnuu ı ..,. .. ,., ... , , ..... 1 

1ae1 ..,,...> Allkara s <AA.> - ~arpa .. dMl Prof esiJr Fatin: " - Falıat genlden kar 
.. ::\:.,.~>..,::-= c .a-'-e... •adJet :::ı = ::rı~=:k;.=:e! n:: gat1ması ihtimali vardır,, dlgor 
bUa bua 1MMeı111 ele l9fln-'s' ıttr . - .... W '1Dda wı not kilomıetnd• derQJUD 

.lapıaJar ... -.. 8lnpp\&'a dıılnl ederek furscın ve Yti 10ıcu arabaaı dn. 
rlıe'at tlllılı ola ıa.w& Olllıaaa• ı r1Jmil dıter vaaıooıar :yoldan o~ . 
... bMt.IDl • •• iOln w.. I l . N HActı.e tlddeıUi IOlutlar netioui bir 
bulunmett·dfıiaa ·ı·z erın orveçe l'Qlll lrlnll!!Hmdftn ltlri •eld.ttı • 1Jk 

T«*lm aı..a brao edDen .J...- nuı 1 ~ Ml'le4lımıp.ır. ~ ::=.:.:.- h&reat.e ..... iN_ '-. vacool&~ ';" IMllhal~ı o11ıp 

~~ =-~ .:":'. yaptıkları knçnk çıkarma ıemurıar belediye 
Japonlar RusyaJI teşebbOslerine sebeb ne? iaş~ teş~ilatında 
tehdid ediyorlar Yuan : Emekli General K. o. V8Zlfe §Örecekler 

Tatqo, 6 (AA) - Gazetelere tıolnııle r....Wımuı dün1a baliliom tlyurdunwı ı.e ünaııl&ruı 1940 da Ankara, 5 (HUllUel) - . MiLi 
'"7-natta Wwı.• ICıori. Japon Soı't' ~wıt ~ OM'.,all etmekte Boltnda, Belclra ve Pranaa7a tarş korunma kanumınun lumdlaıne v~r 
1et mıUnuehetlerlain bltaraftlk pak :A mt ~ Wlaeier araemda ,..~*1arı taarrum takadıdUm eden diii Mliıhiyet hü.kümlerind•n i.tı.. 
ba dayanmaya d.wam ettiiini e&y ın.ıılııılılNı _. ban& arfmda Norveo ~ w.arrud mıaaında ~ol. fade ederek devlet dairelerinin, Ne 
lemitdr. ..ım ..ıım-lade *1 ..,.,,. tar11 dutu oc* llCl7Uk rol hiç ~la ~ mt ve hu.»I bilQmwn ~ 

Hori Cl--et R _ı ___ L • ,..utları ldlı&ıılk öloUd*l denla bu • oku.yıaı:ularımmn henüz hatırlarında - rin ayıucak.ları muayyen mık.tar -
• ._,..,-T Uli!Y& UC1D11-.rael-• .__.__ ...a. er.d&r IÖSll Ç&rlllDMDlft.ır dıl' b 1 - .ı · 1 i • 

S.in Anti1ııomiMenı pakl aı.,lıin- .._. ":- 0 
1 bu *1 nok in.aimler, bu ı.nketlere a:rnl uman da .memurların. e ".°ı.ye er . . .,. 

4eki cepl.elerine iltihak ettiii tak. :::::--~~~ve P.17ordıllill da UcUk GIDQıle IW oıbrma Slm&n1 tetkılltında vazıfe ıörmeılerı~ ":- Tnmn7 ,ollart ...,.._.,_. 
dirde bu münllıMIMtlerin «Bü.Lü.. ~ tQctlt adalar, c!lteri d• ffJmiflerdil' ve bunda hataa dıa del11. rarla,tırmıp. Ankara .Beledı~ On pndenberi fuılU&Z Jaian l doawı t•iTile elin öileye doiR 
~Un batlta bir tekil• alacaiını ~ flbriDjın. ve P!70rdıuıı.un p.ıt>ln. dlrler. Zira. ini ilci hanb!Ue ı.ı&ibdıal bu karara ~yanara~L d

1
,!1'nde ve ıniL\k eıürdtli tipinin t..irile bir hararet dereceei yi•Mlmit. IMa -.. 

ill'ft bnl . dlt1 Lalaı&eD ~· • .-.ı..ı P1'9 IMID. bu adalara bir bu.. e91eeelerden ıa,. te.-. ıall a ça - ar ve __ .ı l beb"- _ı_ d mi .ı_ dd 1 
• ıur. iri ..,.,._. adalar tn.. Dı 7&1>9'* cıralard& bulUDAD bDdl - l ı liet krlni lete.. kara kıt m•nwuı ar-en .tan. n: ve a arae ve ca e erde 

.,lbı..._tlıal* Mı mwle91 h'lnk'!Nk _,~ ~._-~ı...· .... ~adaları. ~ w ftl'icl Metalera tı&hr!b " l~cak m~ı 
1
•1r ~Llan e ndf8'eri bul diln aaıbahtan itibaren cüneıe biriken keeif kar ubabları lMkL 

' 8lrtiii ae laıt'lllJ• .~ ·--- -lllllm:I -. ...._,_,. -~· ~... m., ve Ç&up r ac... • r::- • '°- .........._ __ 
_.,U~ .._~~ ... il.. na UI deDı. JUl ~~ ... ~ lıııuaları ~~·~,.,.tarla etınlttlr. n lodoea kawttu.. _... .. ın ve ·-~ ı aea -.fWI 
•• ....... .. llilclllıllJ(lııllr, -



Hergün 
--···-

Garib harb 
~----Ekrem Ut&ldtıil 
n_ cçenlerde Franetz ve İngiliz 
'7!" gazetecilerinin Polonya sefe _ 
rinın aona ermesinden aonra mu -
han.benin ilk kışınm döğü~lrru:den 
geçtı ··ne bakarak ve abluka neti -
ces n<le Almanyada vukWl gelecek 
bir çöküntü ıle sava~:n dÖğüşülme. 
den bitebileceğ "ne inanarak mu -
harebeyi: 

- Garib harlb. kel imclerile va.. 
sır.and rdı'klarlm ve bu zeminde 
bir hayli yazı yazmış olduklar1nl 
hD •}atmlştlk. 

Orduların çeliik ve bcıton siperler 
gcrisınde harc::ketsiz durarıık Po _ 
lon} a seferinden sıonra dö~n na. 
zari .ahada kalncağ•nn inanç uynn
d •nn ş olduldaTı zaman çaktan 
geçti. 

Muharebenin ilk ktRI İçinde çar~ 
r • ,....adı "s ik"nci kışımla şöyle 
böyle ümidlerle yaşand·ysa, üç.ün -
cü kı~ındıı yalnız Avnıpada değil, 
fakat dünyanın dört kıt'ası üze -
r · ude l"'lYas·•ya "\rul'U§Uluyor. 

Döğüşeüz geçen hat\> anoımııl sa.. 
yılnbilirdi. garib görülebilhdi, o 
halde döğüşülcn, kıy11sıya ~ 
lan harbin anormal görülmesi la -
zlm. Bununla iberaber döğüşenlerin 

Resimli llla.kale ı 

• 
. ~ 0 \ 

(b\v 

t1Ellıılzdc bir ırUmüş, bııttiı altın paTil va.r, fakat yet!ıpuez. kıymeti yük_ 
seltcn adedin tazlalıgıdır, gfunüş, yahud altm paranızı cotnltmız bir eh 
ram halin~ ge(irlnlz. lşln üst tarafını da bana bır&kınuı: A.s:detten ·necabet_ 
ten, tahsilden mnhnım ol~unuz bir &eY ifade etmez, ben s1z1 'rercekt~ 
bir vnlık gibi ıösterebi!lrbn.» 

Bu cümle asırlıırc:ı öne" bir Frnmız mfite(e.kkfd tanıtın.dan ı ~fa, 
fakat işte aradan ı:eçen zan·an zarfında da hüküm tamamen cletfşmiştlr. ................................................................................ 

( -1.r 

Elden gitmigen yalnız bir servet vardır= 

ZO lncl asrın ortalaJ'Ula dotru altın veya em1A.lt haUnde suvd üzerine 
da7anılabUecı*. ebedi J>ir kı)'JDet Uade e&mi)'or, altmın bir kflo ekmek rntır. 
mt.1den iciz ka.ldttınt, emlikln 4e bir ~ b.a.ttl. blr aat lçlnde lı::lll oldu. 
tunu röril.Jonız. 

Ha.kbı:I kı;rmet, Jı;çblr saman, hfebir vaJdt, hiçbir vesile Ue 71kılmayacak 

olan kı7mei insanın kendi bllptdlr, muhiU için ebem haline relmaldlr. 

erleri ] 
ribı ~ihi nerede bulunduğu, ne 
yaptığı ve hele hatıra gclmiyen bir t 
hü:kumetceğezle Buı\?aristan gibi s· . . .. .... .. uruşa a ar sa an 
dünvan•n t? öbür kö•,.,.lnde yaşı _ ır muhtekırın gosterdıgı uç 

Pasif 
korunma 
teftişleri 

yan lbir hükumMe hiçbir zanıan ıta- müdafaa fQhidinin de yalan ı •• e 
h:ıkkuk etmhııeceıı: b;~ hıub a~ış •Öyledikleri anla!Jıldı, üçü de romu· rcu·· er var ·' 
olmasına bak lacak olursa muha - tevkil olundu .'Ilı.. 
rı.Jbeyi gene normal üstü, gene ilk 
altı ay içinde V'('rilmiş olan sıfat - Asliye 2 nd ceza mnhk.emesi, 
la, fakat bir ~uka baluımdan garib yeniden lbir 9dk muhtekir hakkında 
aönnem..c;.e •mlk~n var m1dır} uf _ıı..k· · ka ,., -.. tevıu ve mwı wn.ıyet • rarı ver-

• Muharebe :zahiri sebeobi!e uDa~ miştir. 
çlg meseles~en çıb· ılk çar • ı F" d d M-L d" ,_ 

v d Lncnnc ar a wımu ıye na _ 

Bazı kömürcüler, yaptıkları bu ihtikaT yef ş
.ı..İyorm uş gib:, biraz faz.a kömür isteyenlere 

de satış yapmaktan imtina ed yor.ar 
pl'Şmaları Polonya ıtop an.n a ya - d ~ t f .. - . l , nın a .. op ancı mani atura tucca _ 
pı]d'!. Falk9:t ~ugu~-~-ılk 1kı ıc n ~r- rı Ohanne.s Ptlr Acemya.n. ı;ıyah Ha.va1arı.n eoğuk ve k.nrlı git .. 1terilerine perakende olarak. üç beş 

Mekteb, ~nema, aparta .. 
man ve müesseseler, ala • 
kadarlar tarafından kon 

trol edilecek 

incikinun 

Ankara treni 
yJldan çıkt1 

(Baş tarafı l lncı sa) fada) 
hep.sl ayaktadır. Slhht vaziyeUerlndt 
endişe1d bır hal Yoktur. Gerek bu tBı.I. 
rıın ve ~rekse bunun an:asınclan gelen 
e~es tatarının yolcuları Ankara ,. 
dan gönderilen bir at?ta.rma ıtnn1nc a.. 
Iınmış ve Ank!arada dcnıiryoııarınca 
gönderilen s-..hht heyet rar:ılıların iltc 
tcdavlle.r!ni yapnuştJr • 

Bu .kaza yüzünden :yul kapalı old'uğU 
icln buglin An.karadan Haydnrpıc:a iS. 
t:.kametine kat.ar tahr k ed rnüyecektil°· 

D ğer taraf.tan gene soıtuğun ş"6de. 
tl.nden Ankara _ Kayseri arasınd.ı dl& 
bir kısım raylar kır:.lınış olduğu .• dan 
bu lkısımda da bu~n yolcu Jtc.tarlıı.rı 
ışlememektedlr. 

Yolun yarın akşama kadar tıCllaoalt 
talun:n edilmebedl?". 

On gUnd<!nberl yurdunıumn h"r ta .. 
rafında şld.ıteUe devam eden tar fırtı~ 
nalan ve dağ!ardan !nen çığ:ar rer ret 
ciemdryolu g(],zeıırAJıını ~ı' ve 
son gtlnlerde fırtmalann dutTOOs na 
rağmm Avrupadan mem'ekertim zc gt'. 
len ~ıf.llmek tazy:.Jc şldde.ı.I &'ğuk!tı.ra ..,., 
bu da dem.Iryolu'lUn m!.lhte' t mmta.. 
ıtc.ları.nda 'ray kınlın"l. had sel Tn .. se .. 
beb o!muı;ıtıır. 

Mütemmim malumat 
Ank.am 5 <Husustl -- tstanbu'dnn 

Ankara~"O. gelirken Yo dan cıkan t:ren n 
d.f'Vrllen ~lcu vagonlarmd~ yarala • 
nan!nr anısında bir yokuNm yr....,.s• a. 
ğ1rdır. Bu yaroll bil' kadındır. HUv4yetl 
henüz tıcsbit edllmı"m ştır B nıı 2 
santim dl>rlnl ğ nde bir cam p:ırçası 
saplanm1şt.rr. B T er4'.c.~ yo1cun•"1 da 
kıo!unun 'kmlmlş 01du~u zanned lmt''ıt.. 
ted'r. Diğer yarnlıla!"ttl vara'ıır· çr!k 
he!i! bere · ve S'.ynkln·dan 'b"r~.r. 
Yaralıların itk ~dav"le-;1n" yoiC1llar a .. 
re~ndn bu,iltnan meb'us dnktor oc.man 
Sevki Uludağ yamnıs r. Yamlıkırd!l.n 
t'IOO! haste1H."Ye kald•nlmış•ır. 

Ödemişte b1r ka ..Jın 
soğukrla, ölrt'i 

lzmir, 5 (Husu.si) - Ödemi~te 
70 ya~tnda Feride, köyüne gider -
iken yolda d<>narak öhnüttür. lzmir 
Kültürpark !hayvanat bahçesinde bir 
8(11 ve bir cey'lan soğuk.tan dona -
rak öldüler. . .................................................. . 

VEFAT 
1ızımir valisi. Bay Fuad Toi.sal'ın layı~ından ık b~çuxl yıl l~ ~ 0 - seleni olduğu halde ihtııd'u 'kasel i _ mesi dolayısı le bnı.ı icömürciılerin kılo kömürü narlı üzeri.nde;n 

lonya tamamen ı~a ka .. ~~-~ ·r ve le aaıt1şa arzetmem;ş. tertıb edilt'n yüksek fintla odun mıttıklcırı gÖ _ aatmnkta, fakat satılan malın mik _ 
Polonyanın adı anca oıurn en ar- b" ·· ·· .A.. dl ak } k d rülme.kıtedir Dün Fint Muraknbc tan 70 _ 80 kilo..,,, bulduguv zaman 
ta kalan çocu' ları kendi ymdları 

1
. ır cur~l~~~ul a Y 

11 ananı 8 
• J -

Seterbedfk mflıltlrlülü bu ay 
içinde mektebler, alnemalar, apar_ 
tınuı.nl:ı.r gibi resmi ve hususi claJ. 
re Wı milesses;elCt'le fabrikalarda 
elmdiye ita.dar alRınwt bulunan Pa_ 
sif Jı.onınma *edblrlerınlıı senelik 
teff.lşler:Jıc başlıyac ıktır R ı ter_ 
tişlerde korunma Amiri, itfab'e ve 
ilk sıhhl ya.rdım ek1plerile, enkaz 

t.aymv.nlkhısı eskl rüsı.ı.mat mUf ttişle .. 
1 raıden merhum Yusur z yanın ref kası 

. . k . iyeye veri u~· r. Bürosuna yapılan ihbarlarda ı;eh _ mal yıoktur diye vermekten imtina 
dı~ndn kan -. ,.rgısı verml' vazıye.. · · de.k' 1_ n _ • ed" 1 B 1 b J 
tile ka ·la<ıt '!darı zaman geçiyor. 1 ~azn~n, m~h~emede ~asum oL rımız 1 ~ümürciı·1e~~n .. ı ~-1 3 ku. etmcıı.~. ır er.. u aıuret e u ma •• 

ka.ld•nn • v<> di,ter kortmıru. teşkil. 
Jerlnl, b'l.hassa fabrklka ve nıües _ 1 

Bayan HUrmüz Ak dUçar olduğu has_ 
t.al!lıltan kurtulamıyernk dün irUhal et._ 

r; _ L k d tıh dugunu ısbat ıçın, üç mudafaa şa.. ru~a kadar mangal komuru sattık - ları yuksek fıatl.a el altından eal -1: 
. lh~. s~ıa. ve ı:-ıne1? e m a - n" dı dınletml"'St' d~ bunlar..n da ları anlaııhnı lr. f İat Mü:ııka'be mak imkanını !kazandıkları gibi E 
rıh dt'v. !ı'lr.ı'. ... w .. r'.. ~_:mdı Ru~ ~p - yalan yere şehadet ettikleri anla _ Bı.iroııu bugunlero"lc :mahrukat üze_ iıer:ııını;ı blr ~erıye karşı da c;a .. 'E 
rakhr•ncl~. de- ""'llk luyıoR r

1
• 8 .: .~ - ıilmıstır. Mah'keme duruşma 80 • rinde fhtik.Ur va!k"alannın artmakta tıştan İmtina ehni~ olmadtklarını : 

rafta tahıı olara w arı goruyo - " ' • . b . a.._ , ı ... d la Y ı · 

seselerln konınmalan hakkmdnkl 
ta.lima.t.n:ımeye ~üre fabrikalarda 
bomba Ye parça t.cslrler!ne lıarşı 

ha.zırlanmış bulunan ~!!birler üze.. 
rinde ehemmiyetle durulacaktır. 

Bundan başka bava taarruzlanna 
karşı ı.sıkbnn 8Öndilrlilıncsi ve ka. 
rartılması nizamnamesine tevfikıın 
evVl'tce bfitfin binalarda alınan ka. 

1 

m!şt:.r. Merhume hayır ve h:ı.s:n ~ ae_ 
ver bl.r Tüıık annesi idi. Ve!a.tı tee9.Ü.. 
rU muclb olnnıştur. c nav.-s busUrıedl 
Saı gilnU sıuı.t 11'30 da tzm11d Göz.. 
tep"<ie vali ~ğından ka dın'ıırak 
ruı.mazı öğle va1ati Km ·a•tı r<ım6 nde 
kılındı~ soma asrl llcahrl9tan:t def_ 
necFlecek't!l". :tzm r vel'sl Fu!ld TITT..~~·a 
vl' refikası Bayan °ltP~e,. T<':ks:ıl'n ve 
k!'d<>r1 atlt'lcr1ne taz V"tlerlm"z sunar, 
merhumeye uıu Tanndan ma(rf re-t dl_ 

l k 1 d Al 
nunda gerek Ohanneıs ~ere.lcse ko. c.. .,.unu na1.ar. Ltlbara alarak kon.. ıs at etmiş ıou1unma~··a ır r. a.. : 

nrz.. Fa' at on r n ·arşı arın a. - . . • ,,.. .n.l .. • · : 
k 

. · .ıı... ında Rume..._ mıııyoncu Serkıs, tüccardan Süren trOuarını s"' aştırınlştJr. Dun de pılan lkonroTiarıda, halkın ihtıyacı. • 
rnan as erıntn vanı.oaş ... • . ., --ı~ l"f 1 d b 3_ 1 k "k 
F

. M İt 1 an as&erini. Is • ve odacı Bunyamınden Jbarı.:;t o!an uıun~e 1 semt er c azı araştırma. nı OKarşl ayaca mı tarda ve narh 
in, acar, 8 Y 1 l ıl b'llh k"" ·· ·· ·· · d v b 1 D i Mka. Fransız gönüL bu şahidler hakkıda tevkif kararı ar yap mi:) ve ı a:ea omurcu - uzerın en satış yapmaga mec ur ı 

P1.~~~' .. a.~ m jvermiştir. Sirkecide Hamidiye cad lerin, ellerinde mai olduğu halde old.ıukları. al.si takdirde milli ko. 
usunu gonzy-oru:z. ll .. ~ i · t · · ·· ·· ~- 11... ,.,,_iiıml. • •• }· b 1 ~ desinde Gülnihal tuhafiye maaa _ ea ,...an mtına eıCme erının onune runma Kanunu OUK erine gorc 

~leh~~ a-~~ ya b t unu~sgos. lzası sahibi Avram Lcvi de gö~le'k geçilmiştir. Kömiiroüler garih bir cezaland1r1lacaldarı kend.lerine ih.. I 
t~rl ecc:ı-11" SCP.e o~- u ı.rp gfo t~re. ihtikarı eurundan dün tevkif ediL hileye başvunnakıtadırlar. Bazı mUş tar edilmektedir. 1 
nın mı ıyetınc, ıı:xma, men na ı - . . Y _ _ --------

ne doğru ya'hucl yanlış görüşüne mıştır. K d h k 1 gö~e değişe'bilir. Fakat bu dakika.. Bunlardan başka yün iht:karı a ın e im eri aylık Depo ve ardiye darlığı nasıl 
da 'kar fırtınası altında kan veren yapan Bqyıaz.ııdda yüncü Hüseyin toplantısı önleniyor? 
Js,panyol yahud Danimarkalı Dan • Ersun, kok. :k.önı:ürün.ü pahaeya .a- :riirk O.n&o~i Cecn.yetı bu ayın Son gtlnlerde yanancı mem:eket:ere 
çlg meselesi etrafında n~.a alınıp tan Aynal ÇC§'Dlede kömürcü Di - C»p..anı.ısını Dr. Orhan Tahs.nın re.&i, Uını.cat azaldığından şehrim zde mıu. _ 
verilirken bir gün kendisinin bil - mitri ve Tophanede ba.lı:kaJ Şah - fğ. altında yapmıştır. Bu ccls.:de: vr. hl.nı mlltt.arda ihracat ın.'ll!an b rilaniş. 
mem hangi buz stepinde d.ö~eec~ ı nazar haklarındaki davalar da dün Asun Onur, 0011 za.mımııırda aoğurttu_ ı ter. Bu mallan b:ııyınak ,ç,n depo ve 

g
"ini batın getirebilir miydi) aona ermiştir. Mahkeme. yüncü 1 gu ka!a;ta.&ı ve beyni weşekıkül etmemiş ard ye llit.yacı tll?laslle h:ssedi:mck _ 

• • . C.Anc:ranıe, An~ e> blI çocu!t , 

rartma tedbirlerinin d" ne derece_ 
ye kadar mılhafan edildlli tetkik 
olunacaktır. TeCl.işlrr ani yap·la • 
cak ve korunma f.edb'rh:nni tlm&. 
mış bulunan daire \•e müessese 
mildiir ve sahlbleri ha.khnda pa. 
sif korunma klutunı na ıörc takl. 
bat yapılacaktır. 

~ .. , ............................................ ./ 
Pirinci 56 kuruştan 

satan bir fabr"ka 
me r<laYla çıka ıldı 

Rus toprakiıa.Ttnln buz çöllerinl Hüseyln ErS\Jnun 5 O lıra para ce- gU!teııınl.ş, bu mühim ve octlcı:si t.cdır. Bu.nuı: ıc;n Halıç mıntakasında 
ve 90fuiunu bırakarak Afrika top. 1 zuı vermesine, 20 gün müddetle meş'um O:an kusur lınkkıruı:ı euratlıca. . FeneT, Hasküy, Balat ve KA&Unpaşa ıl. Fi at Mürakahe Kamisyonu. pi _ 
raklarının "um çöllerine ve &tca -jmai;azuının aedldine ve 1 O gün ızahaıt. vemı$ir. b~ ~e!"de .~ k4mseler dWckAnla - rinç fiatlannl t~İt ederken en 
Kına geçelim. Burada İtalya he..cınb 1 - müddetle hapse 8'onulmasına Aca .. 1 Dr. He.dl Oed!z, kan ~şl'yen g be bJ ~~ı vlae evı~::n mUnasl~ k?sımlannı yüksek fiat olaralt 49,5 kuruşu mü.. 

d 
.... - A'--- 1 'lt hcsa.. . . K"" .. .. o· · . 26 ·kadından bahse m.1ş, b.rkac od.ta bü... t ..... c.ar ra .._.., olerak :ıtiraY& 'ft'I' _ . • 

na OgufCll m~ .. • Dgl ere Tar vennı.,tır. omurcu ımltrl kQlm.üş yumurtalık kesesi gös;tenn-ıŞt!r. meğe lba.şlamış'laT<!lıl'. nasJb görmüş ve nam hartcl kalan 
btna döğüşen Hındlı, Avuatıal}'a -

1
lira para ce:zaınna. .3 gün hapse, 1 Ya.pı.lan remıı nillnaknşalarn: Orhan ---- diğer nevi pirinçlerin bu Hat •e -

}ı, Yeni Zelandalı, yahud Polonya.. baklkal Şabnazar 25 lıra para ce • 1rahsin. Asım Onur, Hadi Gediz. Ne _ Itri gecesi vİyesİne göre eatılacağmı bildir • 
lı Dançİg meselesinin patlak ver - zasına mahk\ım edilmişler ve her ca.tı Bicloğlu, Z ya üıt..ı.ın ve Leon.tiad"s mitti. Haliçte bulunan bir çeltik 
diği sırada Mdiscler ıüzgarıntn bir ikisinin de 7 şer gÜın müddetle dük iştlrak ebm'.ı;lerWı:. ıtonservatuvar Sdares'.n :ı tert!b et - fabrikasının lüks pirinç idciiasile 
gün kendisini burdara atabileceği- kanlarının acd'di karar allına alın~ - ~~~uoldb~u ltruih1 ı:onserlerden dör_ iyi kalite pirinci 56 kuruştan pi,a. 

cı'b·ı· · d"' Kardan kolu kırıldı uu:m;;uo u gece saat. 21 de ŞehiT Ko_ ..... . . . • 
ıne ihtimal ver ı ır mlY lr mıştır. ---o- K.adikliyündc. ~l dzınaa otu _ m dı Tryc.tırosuntla verilecekt'r. 300 yıl saya sevkett.gı ihbar edılmış!ır. 

Ya Asya. ya Avuatra,ba ndala.. ran Mehmed nd::nda. blrı diln iskele cL e\'vel:ıd klfıs'.k cmıs:kl.nl~ b{lyü:c ~d- Fiat Müraka.be Bül'I06unwı ınüda -
nl Buraları lbUSbiüWn bqka birCT İzmir vapuru getirdiği eşyayı varında do'aşı.rGte:ı !cardan ayağı kay_ !arından Cilıı1> ye trıhsls olunan bu halesi üzerine fahrika bu nevi pi -
alemi ıeri götürmüş nuş, ye:re d~. bu arada tolu kı _ kıonserdıe metıur navakAr. be.:tenlf,iı.r rinçlerin satıtını durdurmu~ Ba:k -

Japonun, 'hatta Amerikahnin bir rımıı.ştır. Yaralı tcdnvl edilmek ilzexe ve 1;egfı.h ağıT ve y{lrUk semallerlle kallar Cemiyetinin dün istetmi~ 011 

gu
··n do··~;""'ı ___ ı .. .ı .ıer • .,.,,11 ıo-1 _ Evve~ haft.a +<:...._ur;ın gUnü İzm'rden 1 hıı.staneye k.aldınlmı~·ır. muhtelıf .şaı1!tılar çalmaca1:tıT. ı dugu.. 200 çuvaJ' pirinci de teslim 

o-..- JllUAaıtKl .,.-- ~imiıre gelen =m,.Lr vapuru havanın __ ---------------
ma1arını ka:bul edebiliriz. fa.kat Fi- mu:hale!et.1ndcn dolayı 1zm!rd1>n getir_ etmemiştir. Komisyon ilan ettiği 
lipin adalartncb. döğüşen Fillpinli, dkl tlltfin vs. gibi ticaret !Mllarım 1 S T E R ( N A N fiat liııtesinde 49,5 kuruştan fazla.. 
Maıle:zyada. yahuid Bimıanyada in- boısaltamaııuş ve Paza.t" ıscferınd" tek.. I t il ya hiç bir pirincin saıılamtyacağı 

·ı· n d harbeden A- raT ayni emtia ile beraber bnire git.. F gı ız sa a.n arael'll • m'ştir. Bu y02den zarar gfıırea ma~ .. _ l s TER 1 NA N M Ar kaydini te'barüz ettirmiş i. abrika 
VUBtraJya·lı. Kanaıdali. Çinli gene h~len Denl1JYOllarma mQracaat ederek ise, elindeki tı.ib pirinçlerin bu 
fU meşhur Dançiğ ihdWIJlin ilk vaziyeti p~ et,m:şlerdlr. Gazeteler ı.tanbal .balkm& mllJcle mek suretile bu derdden ebedi ola_ kayda tabi olamıyacağmı iddia et. 
günlerinde kendilerinin bu eergü - vererek: rak kurtulamaz mı idik'! mektedir. Bugün bu hususta ruzum-
zeştte y« elabilecelJeri.ni düşün .. 90ale muluııtab olanın milliyeti, lT. - 100 paroa tramvay b:ımlaJI Alla.had şükür demir made.ııhni& lu temaslar yapılacak ve verilecek 
m~r midir) 1cı, menfaati ve bitle.i ne olursa seldi. aynca 70 puoa da hududda.. l'lU', cm.lr madenbıi işleyip, eritip, karata göre bare&ct edilecektir. 

Bu MJalTere verl1d>i1ccek cevab olmn •ncıılk bit türlü olahilir ve dır, dJ7orlar. tunanı.bcak hale rettrccek demir ---·- ·--
.... ·-···-··---.. ••• ..... - •• - • · k k · · · Ne iyi, :rüınıla 30.:l5 arabanın f.a.brikamıı; var, eksik ol:ı.n &"alıba dünya haılbının ara teTI ıçın ve - demiri b&nda• lıallne .. etlr--... ma_ da.ha 8elere oılanasile esasen 10n • • .. ..,.,.. 

rilccek hUkumde anca~ döğiışül ~ günlerde blr bnşli hafif?eın1$ olan kw. TAKVIM e 2inci KAnun 

Rual -
111'1 

6 
meııdiği. 2lllll8n için olduğu 11ihi k1_ tramvaT dadlfınılan 1uırtulaeatız, ıtoma.nyada bu makin.enin bulun.. 

ANbi ...,. ~ ~ zama.n için de: demek1.lr. duğu ve fa.alfyette oldu~ıı muhak _ 
ıMO - Garib lıarb, kdimelerinde Sükredellm, ötedenberl: kalı:, :ral.nıs aatm.ıyacaLl:ırı ela mu. 

- Salı 
1 inci KiHn Ru:ni "" u 1942 

CiONEŞ 

s. D. 
26 

Zilhicce 
'l 

2 82 

li l). 

v. 12 19 
E. 7 ~i 

- <• 

ıs 
lriııdi Alr,am 

.;,, D. 
16 IG 
ı:ı -

-K..ıa 
60 

1M:;AK 

s. 1>. 

G 40 
12 

Yataı 

s. lı.ı . 

18 !! 1 

tıop?analbiTir. _ Geo olsun da filo olma5m, de. hakkak, falka.t eter yanlış dektlse 
I Z4 I rfz. F&b.i bu defa. bu vamvay ban. Yunan~tanda da varml.$, tfm bilir, 

bkıulm aklı.--:1 daJlannm selmes$ hem reç, hem de belki demir madenlPrl olmadığına, 
~ demirin harfoten (etirtilmesi mfim_ 

Satıiye davaıı karara kaldı 
sat.ı:ye da.va.sına 1 ine! atırce7.a mnh.. 

keme;!.nda dün de devam ed!lnı.iş, dava 
son sa.tııaya varmıştıT. 

rtio oldu. Aşalı 711L-an bir, belki de kün ohnadıkına söre belki makineyi 
bir buçuk senelik bir tarihleri "ar· satacakları tuta.r, her ne ise ister 
dır. Yalnıs &ea.ba bu müdde~ ur • satsınlar, ister sa.tmıısml 1r, blT. bu 
fmda. bu ba.nda.Jlan retirtmeye ça., meseleyi dilşünmcnln z1.m.am olma. 
bşac::ıak 1'Cl"Cİe ba.ndajlaı"1 m~e. d.ıiına ve vakti &"CÇmediğln" inanını_ 
'1mhde ya,paca.k makineleri retın • ;ronn, laka.C. ey okllYUCu sen: 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

,Dtım.11 celsede. m!kiıde!umumı ZJya 
Y&21SSI1. edd ~nıı. mazn1Vllar da 
e*1 mOdataalannı tekrarlamışlar, mu.. 
hakeme lcarar tıenı1mi ~In talik edll. l 

m!ştir. ,_:ı----------------------~-

---~ ______ ____.,.. -

Yakalanan eroin kaçakçısı 
Uııika.panında Tekirdat ~ele.sinde '1 

numaralı evde oturan 63bıkalı'ardsn 

1 

Avni dün rftlphell bl.r vaziyette Küçük. 
pa7.erda dolaş<..ığı görl}!C're-k yakalan -

mıştır. 

Karakola seUrllen vtı nzeri uanan 
sa1*alınln ceb"nde mllh ın m1kta.rda 
ero!n bulunmu:stnır. 

---~..,~---

Şekspir hakkında konferans 
Kadıköy Balkcvlndcn: 
'1/h.inc&\nun/942 Carşam:ba saat 

20,30 da Bay İbrnhlm Hoyi tarafından 
Evkıı'iZ salonunda d'ngillz edeb!yo.t.ın _ 
dan Şekspl.r) mevzulu bir konferans ve 
rlle<:ekıtil". Herltes gelebtllr. 

ler1z. 

iRTİHAL 
Eski Emniyet mödllrle!rınden. mü _ 

teabhıd Ker m MUAı· 1! bel d y bur& 
fabrikat.1 müdürll Mustafa M lft.r va_ 
lidESi ve Nec b Fazıl Kımllreğ n bQyfik 
~a.!ides Ne! se M laT, Allahm rahmeti_ 
ne ıca.vışnuştur. Met'hıım• Tilr.k ve t.s_ 
'IL'TI fazll~t n n mrUF.t..sna b'r ömeıt idi. 
Cenazesi '1 tk ncAG'ıııun Ça'"ŞS" b gQ_ 
nlı öğ1eyin C h!ıng ro , Ci'ha.rg - rad.. 
cl-'nde Tıavıuı'ku"m.BZ l'okumt El'iornen. 
ap:ırtı.ma.nındıı!t; dslTf'C "dl'n tm"-'ırı ı 
1aca'1rr. Allah• ., m"'l.humeye rahm-e\ 
ve ailesine samr dllerz. 

RADY() 1 
SALI 8/1/942 

7.30: Sa.at ayarı. 7.3,): Hafif milz k 
CPI.>, '1.45: Ajans halıe-:-ler , 8: Semo.
nik parçalar CPL>. 8.15: Ev.n sar.tı, 
S.30: Sc.n!ont; parcru r <P. \, 12 30: 
Saat ayarı, 12.33: Türkçe ;p fl.klar, 
12.45: Ajans habe:-leri. 13: 1 frrkçe 
pHi.ldar, 13.30: Karı ık m!lzlk (Pi.), 
18: Saat ııı.yan. 18.03: Radvo sa'cr.ı O'" .. 
testrası. 19: Fasıl heyeti. 19 30. saat 
a:varı ve ajaruı haberterl, 19 45: Serbest 
10 daki'k.R, 19 55: P!l~ıı heyet . ın 15: 
Rad10 gazetesi, 20 45" Amatö" saati, 
21; ztrant tatvlml 21 Hı: S ~ st"an 
Bacb. 21.30: Tftrk hu'rnk ktmJtnıı adı. 
nn. 21 45· Kl~•'1r ..,..,, .. "' mtr !'! "'" ııo: 
Saat ayan, aJanıı haber eri; borsa, 
22 45: Ce?.band CPU · 

lstanbul bors?t 31 

5/1/IM2 açıllş _ ltapanış ·fiallan 

A~ı!J' ve < 
'Londra 1 Sterlin I> 24 

.nr-York 100 Dolar !32 20 
cnevrf' J 00 lıv .tre P'r. 
tıı.drid ı 00 Peçeta 12.93'7!5 
•kohrıma 'eo Yen 

~.,·m · ,.. Lıvrç Kr. 

Bir altın lira 
4 aya.r.ılc bır gram 

ltfüçe altın 

Esham ,.,. T ln lil 

30 75 
28 65 

4.03 

Aslan Ç.mento 10 55 
t~tlhad değimı.encllı:t 29.25 



n 

"Son Postw ,,nın bu;macası: 24_· <_o J 
Soldan sata: 1 2 3 4 5 
1 - Emn Yti. 

işleıi.le aıiı.k.alı il LI 1 memur <5>. <...ra.b_ 1 
den h&ber ve • , ----. -

1

--

ren iEın <3>. "' 
a - Almaktan - -- ' ,--

6 7 9 8 1) 

-ı ___ ıı 

emri hazır «2>, 3 1 1 la 1 

F.slti şeT'ıye matı_ -- 1 - ----------ı j 

~~~erinın amı. ~ ____ •• ı__ __ _ --• 
3 - Kitabe.ılık.. ~ ~I mm. 

ta 16 sayfa l5>. ..

18
__ _ _ _ _ 

4 - Bir renk • 

nl za.m.a.nda bil' C2>, Nazik ve ay_ 6 ------- . - . ------
kadın ısmı C5>. 7 

5 - Memlekete - - -·-ı, -·-1- • kavuşuş <4>. Bır lllil , 

:::~2)j;:=~ ~ -=ı--=··--====---= 
ha.na& (3), Ten 1 (J 111 g 
;:~~2~]~, ----~----•• ------ ~ 
~;~·~u~::n::.1 ~il -- R_•,a•c~-- ; 
nezredilen C<l), Başına bir es> koyu. ı olan bir al«ış nidası l2>. 
nuz zayıflığı ifade e(s1n \4). 3 - Hurur ve sükun <5>. 

e - Son'llila bir es• ilaves, hahnde 4 - Rabıt ecıaıtı <2>, B!r gıda mad. 
duygu (2). desi <2>. 

9 - Ulu. büYilk C3>. eı:ılcl mekt~ble_ 5 _ Ta.t.Lı. su kuyus}l (6). 

rin meşbı.r talim ve terb:ye aleti csı. 6 _Sıvacı ve duvarcının kullandı~ 
ıo - Tiltümıe n!dası <2>. Sahı!de bir aıe.t <4>. Hükllirıd:ır sen>~u <3>. 

bulunan pıı:rLak ve c\U\h taşçıklar <Sı. 7 _ Gelişi göze görünmeyen !ela.kel. 
11 - Yem~ C2>. Sorgu edatı C2l, (4), Bir nota c:n. 

Bttvülc diş (3). 
12 - Ters oltursıuıı.z eşya V:? kıtab 

kıonulmasına mahsus kat olur {3). 
Yukarıdan aşaiıya: 

ı - YllksekJten atnıa'c ve ır.rva (7), 
Bir erkek 1ami (4\. 

2 - Başına bir <k• 11Ave edı>rsen·z 
vtieudumuma bir cm uzuv olur (2). 
Bir çalvı (2), Sporcular arasmda şayi 

8 - Bır nota C3>, Ortasına bir ueı 
eklerseniz ke&nekten emrı hazır oluı 
c2ı. Emlfiac ve irad <4>. 

9 - İsim <2>, Ne sıcak, ne soğul 
(4), Delik.anlının ndilı C3). 

ıo - Başına bir .. ıh iliı.ve edersen10:. 
sersem ve ahmak o~ur (3), Eti lez.z bi;, 
nevi tatlı &u bahtı m. - [ 
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Çla4e esJd .. erluala 
r..-. • .ıe.ı H. V. 
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_ .......... _. .... _ ... .._..-.-··-·-----,-------.-ır 



Y kanan Venüsün başı 
Yazan: ismet Hulast 



eme e a 
İzmir belediyesi gıda maddeleri 
ucuzluğunu temine çalışıyor 

Yurdda 
kara kı' 

(Jlae taralı 3/1 de) 
tırları okuyabm: 

USUF 
<F'abt bl.lll'U neş'e ile yapabilmek 

içın blr şiir va.ziteslnl ifa etmeltl1lim 
!Azım gelı)ıordu, Bu eserde ınt!har& al 

Güzel madamın daveti 
dUYd!'kl&nnn. vehınet.tiklerimi söyle. - Bravo Tüt'kler ... Dema, bu adam - At!edendnlz madam: aramuz 

Çorluda bir köy ağılına hü • ~~ lı\zımdı. Bunun lç!n bll"Jcaç l&r hep böyle hal •• Bunlar haldka;.en dlr? 
cum eden kurdlarw köpekler n nberi lç!mde dolaşan unsurlan mero ve ah.liı.k.lı ada.ınlar olur şey de - ~ pehllvanw aörmek 

Pazar yerlerinde sabşlar kontrol edı·ıecek ve çolxuılar. ~rcuında korkunr txu>ladım. Beni en Çok korkutmuş ve tıı ... Me&leık. &.IJkı, ..meslek ~ereıı l~~ rumt -v· _ a- sık~ olan vak'aları hatırladım. parayı bile a.>'UW" altına alıyor. :i'şt,e; _ Ben Ol'lıanizat.ölilyüm; bir 
İ7mir <Busu.&l> - Beledi~ haya\ ni mıemı~ bır boguıma oldu ~t bir şekil veımlyordwn. Bunları :ı.an'atılcAr di.Ye bun.artı. deı:ıır ... 'l'r;ı.kı nuz varaa b&na söYlıycbrlırslnııı •. 

pabalı.J.ıtı lrıarşıs:.nda bazı iıda madde. meılt ~ menfaa.tıerıle telif eyle. Çorlu (Hu8Wn) - Tralcya hu içinde canlaııdrrabllecet!m blr vak'a, b.z;m yWae.K ressa.m, ve ed.blerıJntz - Teodıktlr ederım; fakat; doA 
lerlnln halka şe'hrın muayyen ~ledn. nü net.ioe venr:ıiş ~:~1~1 hlls.. •ene mi.ali görülmemiı bir kışla kar bir hiüye ,bulamı,yord~:a afbi ... Spot- •n'atı da bundan ~ daıı dıoinzya cendleu.e tn:ıuşn&Jı: 
de uctmea ııa.tılmasını temin için ça_ t1ti mabailler d~er fia'"'-n .~!...~-et. ıılatmlftır. Klf nwl'tabunızda ~ Gmdaoetbe ndln dlmagı, bqka bir o.r şey nul' •. Peıit'llA; ne yapaılill, ma.k rlın ... 
lışna!.aııma devam etm..._ ...... ,_ İlk i• ......, ~rca ~'- ...ı ~ yazı a anlai:mıya ç.alı,tığım sa.et bir intib.ın maçı yapmaıt değ ı _ Lisan bilmezler. Gene ben ...... 
la 

_,_ ele ,. ... ..,... ... · "9 S&tm &lll}Dllf. devlet 8 u...... t .. ,..._,_,_rle nuının ..,..- U9tiinuc bır ııddette lbl ......, o r..... almao pazar yerler d b ....,., ~...,. . b g gesenıt.anllch (harici bir meT. IDıl? .. Zaten; bıZ ııene k.ızanacagunız tercüme edecetım c1b.etle yoru 
'1şlarırı kOllllırolU tıemln edilın:U,e ~ uPi maJ.laruı ihracını temin eylemışt;r. t!pı, ora ve donduruc~ aoğu'k ha. zua bailı, bir objeye dayanarak ) .P&l'&1'l ~ Jt.azanınış ou unat'.agız ... olursunuz ... 
a.ı&rı normal bir r:ıeylrde tutıMlı: ~ ~ 941 mWu.ı yılı sonunda lındıe devam etmcktedır. Kar za.. itler. Bütün bu hla unaurları kofa. Yalnız; Belçıkalı pehlivan çaıça.buk _ Olsun... Xend lcrlle ka.r.$1 1ta 
taıhılılfzı menıtaa.t4oi dU.,ilnürlren 'şehir. oir U::de bam stoelar vardır. İn. man zaman yolları kapamakta ve ıında yer tulmaftur Fakat b .. yenilecek ... O da; yeı:ıilme.naı. içın e. ya gelme4t crıor m 
de mfiıltelı.likin de pahalı fiatıa gıck n:..r m=~r;d bu meyandadır. pıünakaloyi k'el8rllebedır. Bu ee _ • • ~!inden eeldit1 kadar çaba:asın.. M~ö Plyer; Koca YU6Ufun 
madde51 almamıaaı temi .. --...... ı f , ,..,u en satm aldıtı bd de ku--"'L b teldlleternlyor. Bunan lçın harlcs D.yere!k; o.ganızat.örler Koca Yusu.. hususundıı.Kı ah.<w( ı.ıı blld "'t için 

ı nı n ~ ... g b m.al1arın büıv1i1c bir Jusımmı henüz ·bra e en l'lillilr ve azı yırtıcı bir müeealr, bir örnek, bir zarf la. fun ahl"1 şartla.rını fıı::abul em14i bu_ korkmadan y.-........ ar..·ttı.a 
tedb!.!'l« ~e c~lışmaktadır. 

1 
edemem.1$1r. Pa.k&t bu imı'kAnl ~ ayvanlar m~a çı&m.ıpır. Kurd md l.'! __ 1_

1 
_.,...., _ .. 

Beiıedt7e reisi tnı.re kasaplık h3y. Y&llllan :b>mblııe7.0Ciarla hazırlı!~ E' rüleri .ık eık ağıllara ve ha.tta zı ır. ~ tetadüf bu deha ese. lt.IZl'U,VOrlardı. Koca YUBUf; ili gö~s:nı iki ta 
,.,n retiren süril sah'blerile miltee.dd!d tadır. -köylere bulkınlar vsuu ..... •Jtta ve z.a. rfnln doimua için ne IUımsa ha. Paıta.t; Belçikalı pe:hl.vanı organ!za. fa sallıyarak bıralarır.ı bllitereJc ote 
~ yapıı.ış 'ff bunları İzm'rde ........... - zırlamalctadtr. Tam ba sırada bir t.örü t&ra.fından ikna etmek kolay ol. bekleme aalonuna ıtrdl. 
halka pel'Kende olarak et aatm!lfa teş J • rarl•n vennekteıclırler. ln~lhar vak'uı oluyor. Bir do.tu.. !Jlı&DIJltl. Madam; Yuısuıfun geld linı görillı 
ntc e7.lemıi$!r. Bunlar b'Tlilt haUnde ~rrJe «rltadqını öldiiren . ~ir~:fii~ göre ka~n MI nam brıaım seven Jeruaalem ken Em.il ya.tvanyordu. Hiç olmazsa on heyecanla ayata kalk~ı. Pehlıvanm 
~ıaralc tehre tıea &emtJer!Dıde d1lk. polıa 14 aene,,e mahlaim oldu aınlı koyu cıvarında bır kurd aü.. dl 1 Goedae bu h"'dl i beş yhml datitaıda m&ilill> olmasmı tüne atılırcaama heyecan ve teha1 
klnlar ~lan:hr. ~end11erıne dük_ t..r <Huauııl lru.ü baakın:na uğra.yan bir aiılda n vuruyor. • aey taleb ediyordU. Sooradan anladı ki; bu :yürüdü. 
tM:ılar ~edjyeee t.emın ed'lecettir. önce bir ,_L,, - Blmdaa OD ~çoban köpekıJerİ ile kurdlar araaıı:ı okur okumaz ~ ~lundujumı kabil cletildir. Daha; ileri aldenıe Til!l1t Maııvıs ~; kadının bu .ı:ı.areketJ 
Şmbdll~ 'IıJılclllk. Eşrefı>-. ıle eebir ıece ._.. kara.kolda araJar1D;. dla ko k I>. Lı..~. 1 ve tanwnlandıfını aoylüyor. pehli"Nm tıllreol ~r'.c.ederek Br1.r.t8el.. rine b!1ll eeeelece duruyordu. Ya 

Mt1 PM&r yeılerlnde sttrtt sahiblerl da çlık:an bir milnaZtaşa 1'ÜZÜDden ı>ol1a w r unıç . ır ......,.. .. flDA • 0 muftuT. cBu sırada birdenbire JenJ6alem'in den ~ Yusuf&; ı&ile iem&r eW. 
tendi h&1vanl&naı ve perabnde ı ınemwıı llDwr Hıdırı ltuteıı ve tebev Boautmay.. ılk anda aeyırci kalan 610mtl h&be.rini aldım. umumı l&Jia. Nihayet; lırt.lbm l'Ül'eti Belçikalı Ue Kadın Y'Lalfun 7MlUla ıellr g 
rat et aatıacaklardır. K011ın ıetıinin \~: '4tren taballca kurşuau ile 7aıalayıp çobanlar, nilbayet ailih, yat1tian ve Iaı:dao aonra hAdJaenln tefeıTU&UJ tat. Koca YlBJıf araamda banal a.Qam ıva- ellnı ıı.attı. Tdr.a eC11J.ek arıusunu 1 
ıo.ı 85 kutuııa sa~'.abllecetı yapılan öldüren emnlJeıt mUdürlütOnU:n 149 bıçllldarım kapanık boiutma1a U- lllM.ını elde eıli.im. Bu anda Wertherin Pılıacaiı t&u.rrtr etti ve ııaı.et.eler 1lA. terdi. YUSUıf; bcwnadJ.. Nezaketle m 
hfJ8&b nef:lceAincle anlaşalınqtı~. ~ Jıuldlı Halil Aı.*an cürmü rıamıtlar, tiddıet.li bir dövülıten pllıo.mı )Julmu.ştum. 8ant1 cbıma.va na NtladL bbele eW.. 

Sttr1l sahiblerl celeblertn b6yftık pa_ ~ bııunu hU1'UmJerlne illre atı.r eonra Jwrdları deietmiye muvaffak J'~ bir au kütleaınln .hıafıf bir Jı1. Kadın: fr&lll&mC& nvnla kıvrıla 
ra '!ı::e= MM:lann1, fırita.t kendilerinin ceead& •l:ı&keme e\ii!mekte idi. 'olmutlardar k.ım.ıld&ru.tla blrdenb~e cbıuvermeaı Xoca Yusuta; Detyaa ile gflrett!ii lan 8llı,ylflyordu: 
ucuz fi .. haJTaulannı onlllt'a dınret Btıı.YUt bir diınleylci talab&lıtı t.ara..ı Geııbolada kı glGi ltütqp fjklrl• hutrlan\vemılŞi. akşam 1ooMSa.n çiçek atan tadın ıUre, - Sis: Ol* cüul ve yatl.flklı bir 
tilt~rınl Jdcfla eıCnıetted!rler. fmdan alaka lle devam eden lıHı dava C 1:.._ _1 d 

1 
f Bu lllJ"ada Sent Leonar kilises:nin sabahıc otele ırelm.lşt:. Mt!trdot.ele ur. da.rrmrıız, t'e?ita!Ade hoetnna attın 

t..lrte aehe kahudı natılceılenmif ve ka?&rı tefhim «!ilmit- e ıuo u aıı yazı ıyor: papuı Dı.lmel18 ile ahbab olmuşllum. tım verip Yusutıa Jı:oouşmak arsU8Ul]u Tüttııler, hep tXb'le aılzel oluyorlarm 
D ğeor taraftan don ytrzttnden fmıir tir. Kararda suçlunun anadqmı t.aa.. gün evvel yağan tiddetli yağmur. Kara Servier'i pet iyi hatırlayoruın. l2lhar eılıl:mfti. Sisi evime davet elmeta geld.lm. LMI 

lvarındati eetee bahçeleri aeatı 'J\I.. ten ve tehevviıren ö1danrııaıJ oldutu larcian aonra fıava birdenbire eo.. Benim bu ırecç icadına tareı olan Mtl Moeıtırdotıel; tı.nu bir adam o'!dU;.. deraenis O<* mmınun oiurum. 
karı lı!ımamen mahvolmu$tur. Bu iti. t&3ıdedllmekte, fa.Jtat hAdiaede mıııöu.. iwnut ve kar diifın.eie ba§lamıttır. vut.vetim. t.i k.ard*e idi, evlerımesln. tundan t.artmı &idil. Koca Yuaufa ~ö. M~ö ~er: 1aoae&rak 
b&rta f.mıl.Me h1o sebze Yoktm. DUn lün suçl'UYU tahrik eyledili kabui edlL Bu eebebden oduıı kömür fiatları den soma da devam ed17<Jl'ctıı. Yaşla türecettııe doiruca llös;vd Piyere verdi. söylediltlerirı4 t.ercUme &ttl. YU8Uf; 
lr.amıbaharm aAledl 50, 80 ~ JDektıe idi. Neticede Ham .A.ı*Jnın 2ı'bh-denbire M'tmı19t1r. Odun 250 ltu rımıs wu:,"Ol'du. Ve kadmın muhlt!nde MÖllJÖ Plyer: tadının amılannı an. :verinde o~an bir tahkaba salıv 
~· La.hana, otraaıı Ye JlllMlruık seneye m'*Mll H aene mıüddeıUe alD' rupn 500 3cunıta çdunı,ur. Köylü ırençrıtlndenberl ;çlnd~ yetL!Jtltı fill1 lamlfl4. Koca YU8Ula malümat verme. rerek: 
ri)i .meler hlo 1oldur. Bu ~n hatııMDe " 1aıme himıet.let'dıdıen . . hayattan m'Ma\s bu'abl!dlti yegA.ne a. den mademm yanma gitt.ı ve kemali - Teheırl. 86yle bu tıokonayal. 
~il' bqlı semecl dfHı::tll.nlan tapalı.. m&bnalyetiJae karar ~ t:.~ından geıtırılen odunun beher dam bendim. Bir oocuk ltfmadile bera. n~ aordu: :vunmu o hecim kamum bel .. p 
cin' • ~:...;: iae 150.16() kun.ıta aatılma.- her ~rduk. M~tlm.'zde bır 1ıe de gekll benım b'.ı b&tlın.a bel .. 

Tüooar bl.ilklerlaln &eplaaWarı Urla Hllllıeoind al lar ia befianmlllft'ır. Kömürün fiatı ise ihthaB 1oba da rene azablı bir ıtaraf nt rQJadMı uymdlrdı. Yalnıs ooun ve M&IJ'ö Piyer; Yuautun 86yledlkler 
İhr~ ve itbaıMçı blrlikleruıln 1e e ~ lfnlG ık.ayıkta teslim 7 lruruttur. vardı. Çün'kıll o da 1eni muhl.tlne 1Dtl.. bendm bapna ııeıenleri tetkik etmekle ayrıen ~ t.ercüme etti. 

nelik umum! heyet ~ bır Urla <Busuel> - Halken telnet1 ko. bat ~. Vüuı. zeneindi, fakat ulmadmı, o anda düoflnd~erlm beni Mldam, hıo beklemedltl bu 
hafta 9Dllra batlaaacak.t.ır. EvvelA !h.. lu l'«ıçleri bq]ıarında ıstretmen bayan Umnlıö .. de bir avda bir een Ehrenbrettıeoat.ein'dan ve merud ibtlraalaı'a ıö1.l.kled1. B6ylece hayat ve cevab bLrlıısınd& tebessüm ederek m 
racatcı biıalerınin toplantalan yapı. Eım& O<lııllt&el oldutu halde Coc\* E.. pnı .. .. bir reııçl.tiea •tır başlı b:r t6ocar e. bııarilra.t arasında hlebir fart: aöze~. tabelede bulundu: 
tara.it 1e11ellk mesai raporları okuna aiTSeme kurumu menfaa.tlne Haıtev1 genç yaTalanarak öldu vlne naltl.ediknd$1. B~aç üvey oocuta deıı bOWD he;vecanlanmı tasavvur et. - Peöivazı., hl9 dQfQnmesinldr. 
callt. yeni eeoe batçeierı buırlanacat.: •kınunda ıYanl~ 10b pqeslnl temeü Uzunköprü (Huaıusi) - Buırada anal* eılmeei 1A.zım geltyorou. Ben titlm e&ere koyma7a cKlıefindQm Harı. Evde, her teY bol ••• 
tır. ~dir. Ham.id8i köyünde bir kaza netice _ böyle bir yeni a.ıı. vaziyeti fçıne karış.. cen Undiml tecrid ettim. ~ dost. MösyO Pıyer teırcOme ediyordu: 
~ *'a~ı ft ihracatçı birlikle. BQrmt t.lAU ıılh'en bu plyN iti ıre. einıde bir genç yaralanarak ölmÜf.,. mııi bulunUYOf(lum. lar1111ı1 zfyareten menettim. Ve içımden - Olde1'8en ne 1ed.lrecekler baka! 

rinln tıoplam.tdan nıunda yeni idare ce ara Ue tıetrarlanmı.s ve tJrl.alılarıtü Bu ,_.. 1. 1 
d ı_ " As aoora bu vulyeıt bana ta.ham. de bu mıewu ile alt.adar olmayan her Ylll!IUf, ~ edılyordu. Tib'k pehllv 

heıyelleri mQfteret b'r toplaotı 7apa_ rüael da.kftalAr 79Ş&Jlll8tır, r. ııtoy c ver n a ava ~ıı~•? uç mülfJüz geldi. B61le 7anm vaziyd.ler. şeyi slklim. Meft\l üe alt.kadar her ee- nımn bu eamimlyett madaımn 
ralc btrlefik bütçeyi bazırlıyacatlardır. YtR>qa secesi de Urla Balt.eV!nıdıe ark~da,. w avlanırlarken J~rınde dm ıtlian ha.yat b•kkmlıfı iki Uç ~i :yl tqJJIMfwn Yalım muldek.l hayatJmı ırıtm1$1. İnce " Mrif parmakl&rUe Y 

:bıracMıııı ve ;ttıaJMçı b rı klerinln ,aııeı " nee'ell bir ırece J&eananetır.1Ruım aıglu Meohmed adındak~ genç atır!Ma ola.rak U&tüme yWtıenlywdu. tekrarl&dlm. t,te böyle şa.rUar altnıd& direcetf 1emetıer1 btnr birer sa 
bmlrdıe .-ı bir 7ıl ielnde temin t7le. XaJm&kam Ali Rwa AMrla ve ltatan kıenc:li •İl&lıile yaralanuak iilmüt - Kendimi boDd&n kurtarabilmek için gizli 4dıtulum uzun bir hamlık devre. yordu: 

(dılklerl lalt&nlat bir ha:rl! oottur. I memurları~ Haı.tevt aalcmundıa se1~r. z...b•a taYdka.lta bulunm.kta.. kudreıUI btr tarar vermek lf.zımdı. slııdm aoma WerUıerı. bir eemasnıı - Qoli>&, pUlç, b>U~ pane ... Bör 
f lıl~!n ve tıattan:ı menl&atleri eonn:.Ientir. ldlr. Bir lbltuDuD tanaına olan haaırl"Ndan " tııımıarmı &Yll'Dl9.. amam&, lllıf7V• ... _ __..~~.-.-~.--._.._._...~~~~---~ııwıı-...-....~-.-._._.. ___ "11111'~~~..,_.~~..-..~.--.--..--..--._....N ID81'li dola11'il• Jerualeaı.IG GlUmQ be. dalı. dılld hd& :çın~ :ramp bitlrdlm.ı · (Arba var) 



• r Ve Telsi grü, Telefon a e 
Uzakşarkta 

ha rb vaziyeti 
1 Her türlü yiyecek ve giyecek l3 a.!1on sovyetı ç "VA ç E;T 

munasebatı -~~~= A~ f ı rM 
8ŞJ3s'l8, Uru 8C3k 01 n Henüz iki devletin ~ L. t:: (Baş tarafı J inci sayf'ııda) 

ınu:ını karargMıınm deniz şııbesi bild'ı.. 
tiyor· 

ıı. J.a~ dmuınmlı.Sına nı~nsub t.fSYa. • 
reler h~n'UZ prJ p.nlerde bultınnn dUş,. 

r1I- nıa.n kuvvctkrın:c ta.lmbl ı<.ne devam 

'J Of . k arasının açılacağı ' evzi isı,, meş u o ca zannedilmiyor 
t. ederEk Gor.regldro adasını, Olongato 

h3.ıt> linınnını ve Mnır.vıı?s hava tıssil. 
nif nU devamlı sureıftı(ı bmnbard mım «-. Ar.ı!kara 5 <Husus!> - Ticaret Ve • 

ı.ı m şlerd:r. ~leti tevzi afisi kuru~ması ctt'afındüi 
D ter clhet.tıcn donanmaya merurub haınrlıkla.nm. d'evnm etmektechr. Bu 

t.ay,yareler 1-2 SonkAnun gecesi ve 3 ofisin teŞk.ilM ve yazilelerine aid k.a. 
Son'ltfı.nun fec r vakb!. S..ngapur Uııerine ramameler hazırlanmaktadır. Bu ita. 

dt' k€s t akınlar yapm1$'nr, askeri l'manı ~ ve hava meşdanlıınnı ağır hasarlara ra.rnanteler önümtlzdeki günlerde Ve. 
uğratmış'!a.rdır. killer Heyetlne sevkedllecktır. Aldığım 
Başka bir tebl ğde b.ydedi:d ğ'ne m:allizna.t.a göre, ıtıem ofisi yiyecek ve 

giyecek .cşynnm her tUrlU tevzı ve tan. 
~:aıe aid işlerle meşgul ola~. trune 
n.sulile dtın& verllınesi de bu ofi6\n 
meşguliyot sahasına girecektir. Ofis 
doğrudan ~a. Vektılete bağlı ola_ 
e&k ve b!tfillt ınmezlerd~ bireT şubesi 
bulunnca!ttrr. Ofis umum müdilrl~e 
bu glbi lerde vukufu ve melekesi bu_ 
ıunan bir zat; tayin cdıleoEÜ!tlı'. 

gore 31 tlk.ıklınund Japon harb ge • 
miler\ Hawat ada'ann1 b r b:ı.Skr:ı :Yal> 
nuşlardır. ~'Ük Hn.wni'de H.lo limanı 
ile MOi adruıırub K hulu! ve ıcs .. aı 

illi Şet:e Porte iz ransa Dahiliye 
Cuınhrreis· arasında Nazırı öldür .. lmedi 

vaş.ınc,to:ıı anlaşmasına Ruslımn dA 
imza ~ ormaıan Japcınlıırl.a Rus. 
ıa.r ara.sı.nda.ki münasebsr. Uzerlnde b!r 
tesir yapıp yapmıyacnğı hakkındn Be: 
Jinın yan rcsım uynnkları şu cevabı 
~: . 

J!ll>OJl _ Rus mUnasebetlerlnln ya • 
kında b1r de[rişikl.ik olacağına da.ir mU. 
trueaya siyasi mehfelle!' tşt.irak etml. 
yor1e.r. Elde bulurum h ç b1r hnber d • 
ğişiklit ola~ı.nı tarzett1rme~e e:ve. 
rişS değildir. 

dıasın& Na'Vil vlh bOmbsrdunnn edil.. 
ın.şt r. Askcrl hedefi er ve rmnnd:ı de. 
nnıı bulunan b:r gemi hasara uğra. • 

~ ise Ja.ponlann bir söz.cl\.Sli 
ı,kl devlet arasındaki tarafsı:ılı?;ın de. 
vam ettiğini, anc:ık MU1Vere karş~ 
Rusla.rın aıa~a.n vaziyete karşı mil. 
let?eT arası vaziyetin değlşebneceıt n1 

'WınışLır. 
Ankara 5 (AA.) - Cümhur. sö,ylen!şt.ir. <Radyo gazetes1> 

Am<'rikan tebıı.tt reisi lsmet lnönil Portekiz cümhur. Tren yolunda yalnız BerHn 5 CA.A.> - Yarı resnı bir 1a1.Y 
Vaş"anglnn 5 CA.A.) - H.arb\ye na. reisi devletli general Antonio Os- nak'trul b.1dlriliyor: 

z tlıfn, bugün General Mac Arthur or. cir de Frangoso Cannona'ya yıl • huSUSİ kalem mÜdÜrÜ- Japon • Rus mUnıı.sebetlcrinde ya -
d. us.unun dUnkU Pazar sUnü Manili~ ba<ıl _ıo\ .. ..,.,..1'le lbir telnı·k telgrafı d• b 1 d !lond:l bir~ olneağına dair b:lo. 
oa. ı if.maı ndek1 Japon ıruı.nuzunu, gö~d:ro\:~c Portc!k.iz devlet reLsi nün cese l U un U ıka yerlerde 11er1 sfu'lllen mütal~a Al. 
dtlşınana b1iYült kayıblar vcnürerek " lg afla eşek man &iyast mahfelleri i9t.irak etme -
P tl?'t.tiijtünü. bugün bildirmek:ted'.r. ~ kal"f1:11~ olarak te r t - Parls 5 CA..A.> - D biliye nazırl~ı mek+.edlr. 
liartnye nazırlığı, bu hareketi hm?aı kur e.!'11'1ıttır. busı.ıst kalem müdürü Yves Parln - Bu mı.susta Berli.nde söy'knlldlğine 
basl:ı.ngıcındanberı JnPon mUstevlllerin Mlllı Şef Efgan kralına taziyede gaux'nmı cesedl Se;.ne et Jame de göre ekle bulunan h\ç blr haber Ja -
utfBd ğı muvatfakiyets:zlltler n en bt1_ bulundular ınd3 ~ aou:ııx rı eL 'Po:ı Rus mUnascbetlerlndn oir deitt • 
Yüğü dse vasıf!andırnıakito.dır. Ame - An'ke.ra. 5 (A.A.) - Efganis. =~ dem!ryolu Uzerinde bul~uş,. şf!lik° 0~~1 :fanettirmt'le elverişli 
:r:ıtan ~ FTp n kayfülntı .e.'Zdlr. tan kralı h .. .....-tli Muhammed za.. t.uT. öı.umıtn hangl şart.ıar a1tmda vu.. öeğ1ldl.r. zlye "'Y"~- JnPonb.ra f:'lire 

v Pillpinlerde \'il t lıir Hanın validelerinin vefatı do - t.ua geldi.ğine datr h:ç maltunat nMN • 5 CA.A.) _ Japon hariciye 
zare~f-1:,lrtı:; ;,!/A.A.> - Harbiye ne - layısile Cüm'hurreisi lmıct lnönü cud değildir. Yves Par!ngnux, Troyes'e na:.~ sözcfisll Hort bugün şu beya. 

Manıntı • Jrorf~'nde kft.!n corregtd'or tarafından çekilen ta~ye telgraf~ - ya.pt.ığı hmust bir yotouluktan <inil - ıuı.tı:ı. bulunxnuQ'tU.r: 

~ adası Cum::ı.l"tesi akşamı yen'derı Ja. na kral telgrafla tıeşekk.üıleıfoi bıL JOrdu. SavYet. _ Japon m.Qnasebctleri bl • 
J>on acır boon'ba:rd ta; l rl tn ,_ • Haber doğnı değil mt? tratı.ık pa,k.Lına dayannınktıı. devam e. 
t..am.ızun ht!def ~=ıtJU/yare e n dirmsstlT. Imıdra 5 <A.A.) - Fransız dahiliJC di:yor. Bununla beraber. ef;er So\-yetler 

'Ytr:ıni bor dlk3m.an tayy~resi yarım Al s t nazırı Puohooıx'nıibı ölU olarak bulun. Birliği, ant:'komintern pak!tı ı.mzaıa _ 
ln , ~dar !st.U ~lnra. taa'l'l'Uz et • man ve ovye duğuruı. dair bir VichY haberi veren yan mlll'etlere karşı dn. dt'll'dtrnsilerle 

ş ~r. Te&!sler ehemm'yets'z hıı · Berlin mayosunun, bu haber® b!:' b'rleşnıeğe kru'nr verirse, beynelmilel 
~tl'.\ra $amr• r. tn~nncıı. zayiat lt'l.- teblı• g<.J ler•ı yanl11l • ynptığı anlaıµlmalt•.a.dır. Bu '!lltinnse'betler b1.lsbntfuı başkalııştt. 

r Hava bataryaıntı di\smanın dört habeni'en sonra Framız resm1 aJanm 
~rt!'ıman tayyares'n\ <!üşürmllşle, tarafından ver!Ien resmi D1316nulbta, ec'•ıs notert•ık 

""'•Ç tny7.a,r rad ) yaln~ dahillye nazırlığı husus! ]ııal('Jll 
!ardır. ey de basari\ uğmtmış • ( t:ırnfl l locl S<U a m"""'-'' Par•~-aux'nlln, evvelce b11d\. • 

piyade ala,yı edllın~ vey dağı • uuw... ~ 
nt:ı~~fı.n11ı .ş\tr.a' bölges'nd" ele dilş. tıımıştır. rı1en şdkild.e füdllğü ~lsımek.t..ed~. k 

e.re. va htk1.1m•arı yapmıştır. Cepheden eelen bir telgrafa göre Kı.. aDSlZ resm1 ajansı, b:zza.t Puche~. an unu u 
D! ha •ınııı d tt...-vam edilmiştir. ~l ~ kl!t.'alan, Karadeniz do. nfuı ölil olarak bulundu~u haberlnı ne 

~an Mnnll!Mın ş'mali ımt1>'slnde nanmasının yard'.nu ile sahil b~'UDca teyid, ne de tekzlb etmiştir. mu··z"kereye başladı 
nuzı P~n-t-a:ııca eyal .. t nd 0 kıt'aları • Uer}iYere'k: btl"Qdk köyleri geri almı.ş • N:wnn evi r.: 

dlkkatc çarpacak bir hlidlsc olınıık ge. 
ttktlr. 

Hind kıt'alarmın döTÜşe p~k · hcv~ il 
olmadıkları, hatta Japonlara iltlhalr 

Birmanya oprakla· 
rında çarpışmalar 

başlarken • cUikleri hakkındıı Japonlar t:ırnfmdıuı 
llk günden ftlb:ırcn ortaya a tılaıı ld.. 

zakş:ırkt:ı.n gelen telgraf ba • dlaları, diışml.ll lı:ayn,\ ından çıkmış 
betlerine rüre llirnuı.ııya topnık. olmalan b ımından J U-Cdc )·fi:ı doğru 

lanncla İngiliz lruvwUeri He Japon olarak kabul etmek elb tte do ru de_ 
kuvvct.leri arasıııda. ilk temas hlisıl oL Eild!r, propag-and;ı ıı r\i inin kendi ro. 
muştur. Bu tem:ı.sı lıuçuk veya buyuk lünü ar.am büyü'fmrlerll' ynpm ı t:ı. 
nlsbette bir çarpı,şrnanm taklb edip et. b- ir. Bununla berab•r Blrm nya.111n 
nıf'dltbıi bUmlyonız, funt ılk tema n R dlstanda bususf ?>'r durumı bu 
hi.sıl oldı:ığ'una. bakılırı;.."I. J1l)ttn bir 2a. lunduğu, TI; k sık liıtllll ve ıu • 
manaa bu bölge(le de yen\ blr hub hareketleri :rııpa.n Rlngıı.le ve A m 
ce,pheshıin lLQlhııa.suıa lhUmııl ı·crtlc. cyıı.letlerlnln komşll' ·ı ollfu"ıı &t>Uınfın.. 
bı11r. den uzak totulmıyncak bir v!\l ı «lır. 

Öyle görünüyor ki Japonlar Siyam. Binnanya A~m ve Ring ı .. l':\alet. 
el n, yahud yeni adile Tınlıimlclnn ge. terinin lmmş~"11c1ur, butUıı Him115tana 
çlrllen veya denJzden cıkarıl:ın lmvvet. yetişen zengin P"trol kuyuları , ... hep. 
lrrinl ikiye ayırank bir kısmını Mnlcz. 51 de Rnda mezhr-btnr. sallk olmn.'A iize. 
:va yanmadası yohınd&n Sbıp:ımm, ~ on btŞ milyonu bnfan tek blr uktım 
ikinci kısmını da Hindi fanın huClud oldv.kça kesif bir nlif'u.rnı vardır, nu 
bölgesi olan Blrmanr.ıyı t Jıı;is et • halk llim31stan sekeni!! inin en uyaruk 
:lll$1erdir. V<' en ill'rt gelen) r[n\n ba'}ındl\ Sl>.)'lltr, 

ingUte!'e ana.vatanı da.tm.'\ bir istn! bunun içindir :ki mıhtakil lılr de~let 
'"hlikedne maruz r nllilii için ayni kurmak ememe şlmdll e kııd.ı.r birçok 
z:~m•ında da Avrupa kıt'a ına ynpıla • trşebbü.cilenle bulunmu br, ia:llb.l"r • 
1>'1ecf'k ufaktefek çıka.tına hareket • d-:n dahllı idareye ah\ bazı imtl> ııılar 
1l"rlndr lüzumu olur aüsiin~Je ilngiliz ıılm~ar ve ('.n nihayet de yıll:tnlanbt'rl 
ordusunu anav:ıtanda alııkoydn!:nndan dr.vam ('(!ege~ fhtilafian tnın b\r ıs. 
Afrika toprnldıınnıla oldııl'u gibi ?>'Ia. tfklil i sona crdirmdl ~in bu harbbı 
lnyada da bıw teknik kıt'abr aışmd:ı b:ışlarmda b~vt'killerlnl Londr:ı)a w. 
dominyon veya sömfirge nsk<'rl kullan.. tnmışl rd r. F lkat İng ltt-re b ıkilmeU 
ma'l..'1adır. Bunun içinı!llr kl Jnpon ~b. Dlrmanya meselesinin bütün lllndist:ın 
ll!lerhıde pU<;kürtiilen, esir Teyu mnh. meselesile birlikte ."lnc:ık lınrbdrn son 
vedJJen dil..c:rnan askerinden b edilir. ra komışula.btlcceğt z:ınnmila balun • 
'kcn Avustralya, Yeni 7,cl!i.nda kıt'nlan. muştur. GQruş a\TJlı~ a~vam etmrkte• 
nın adla.nnm geçtl;-in\ g6r\lyoruz. dlr. Birma.nya lçln (\\dtı~ adar Hin: 

Blnnanya.yı müdafııa edccl'k olan or. distanm diter kısımlan için ile vardır 
dunun ı1a ufak tefek fnrklarb böyle \'e en son olarak mllli Hind konırresl 
t.eşkülerdcn ve 1Undistnna t;:ırk tara • relslntn: 
fmdan blr &aldın celrn~ bcklcnmet1l.. - «llindista.nm biıtiln ltayna.ld:ı • 
ti için bfraıı acele olarak vücuda gdl. rından tam ola.rak :sur de ~111mrsi Is. 
rilmlş olm!lSl pek mlimkUudür. Nitekim 'lklarıntn tanmm:ı5"1nn b:ı.l'lıdır > şek _ 
daha geçenlerde bu bii'l,:eyi müdafaa Hnde ıreçenle'rile tclgraftn.rlıı. ~rlm1$ o. 
etmek icfn kuvvetli b,r <'in ordu!Utlnn lan beyanatınfuı.n antnşılmı~tı . Çin 
celbedlldlğine ve bu onlımun yolda askcrfnhı Birmanyaya ccl lbn _ 
ibulııo4uğuna dair b:ı%l ha eder &el _ sinin ihtiyat ka ruı ek oluak bil' 
mi$ilr. sebebini de ht'lli.iz netlct>ye b:Jtlaruna... 

Bfrmuıya tngtıizlcr ile (linllkrhı bi.. mıs ol'\D bu görüş fnrkında nramnk 
rtclk münakale yolu old ~ın'l ~ött. bu milnıkündür. Der ne olursa ol! un Ja 
yolun açık kalmnsınila İngill7.ler ~-aa:ır pon..va şimd\ bu mnval.:lmt nnc lmT~ 
çtnrnerin de n.ı:m f)lmalan t.1b\i ~e de smilan istifade e1mt1c ~ııltŞtna ta., JJ!'O. 
Binnanyanın Rlndlst.nnıbn tam bndud pagandalan De bit' Asya blrtlti nılıu 
üzerinde bir parça oiaa~ıı hat.ırlıuulı!ı U)'an4mn1'1& ntmsmaı..-tıMırr. 

t. te~İ ~ 4ı'Jted'r. la.r<br. Almanlar buralardan acele ka.. Rıır"ra. u~yan gl!ml lıar Ruslar Kerç 1le Tcodıocı<.Vıanın Vl<;ıhY 5 CA.A.) - Halen Pariste bu. 
nt.;ok:yo 5 CA.A.) _ Japoo llnrb ge , çıy; &m ronr Siv:ı.ı#;opolu b\tlun •luruın caıhl11ye nazırı P.erre Pudıeux, 
ta ttı F:ıwaı e.dalarmda b T ıılMn'\ ~~nvazlyetıten:a kurıtarmek Sçin 'bas : YVes Paringaux'ınun ölümilnU ~aber a. 

arıı.1!7. etım· .. ıer ve b'r Am""'knn hal'b ı ı nrtumısl :rdır lır almaz, mesai .o.rita.daşının öıümıil se.. 
ictn6'.ni e'd11 hasarn u[h'ntm•ş'ım'hr. !o arın a • 1>00ıer.mtn en lam zamanda ıt~le.tıl 

takdirde Binnanya askeri tabii bir Btı 1.aarmmn alaa·m cibi, onun knr • 
müdafi olmak lazım getirkrn bir ek o. şısıncla yapılacak mfıı1ara:ınm da celin 
tarak Çin askmnr. df! l!iT.ltm gijriilrnesl ola<'s~ını kabul etml'llylz. - ++ 

.Aı:ı.karo, s <Husus1> - Bugün Bü. 
yük Millet Mcclisınde Noterll'k ka.nu.. 
nunun ı1k llllU:l..a.kereıeri ynpıim~t.ır. 
Rei~ 1nce. llOOO.clık. <iau"eler&11m mut.. 
ın.kA mahkemeıere :vakm öunınmrun lstanbul f aşe Müdür· 
b.aömdrakı maddenin yen;:z olduğımu Berlindeki hadise 

doğru değilmiş 
Taaınız baz.U'lıtı _._.,1 1,,1.., ı--'- eden tallın tı vermiştir. 

l'ernk oepb~lndc s~ lkbo' ......., ,...... ,,....., 
Londl'a 5 <A.A.) _ U~ .kı '[".{tın ge. S:.oldhom 5 <A.A..) - t.o ma .Nazır, Viehyd'e>'ki husus! 6calemı1c. te. 

len SC!l hıabcrleırt göre. :bıgil!z kıt•alan gelen malüınaıta göre R';1518r ş:.md.ye ,etonle. ~· :Mmeveffa. 42 ya 
Sıneanı.m.m 

1640 
ıcıomctr~ ş'mn.llnde kadar yaptıkları en bUyU& ta:ırruzlar. \şında ve şaşılacaık derecede b!r beden 

Pera..ıt cep'hee ~ .TP.pnn kuv:veUerlne dan birine teşebblis etmek üzere Mo. t:ıuvvtt!ne maille idi. 
a~r kııltıb'ar v rd r'l1•kted r )al.il. etrGfına bi.lyir.t. .tuV\'etler yığ • 

rruşlardır. Sö;rlen<Wtine gore Rus'!.al" 
<'~len in:il' kıt"alnl'l Mo~e y~ taarruz için altısı 

S Dga"lllr 5 CA.A.l - 1pobun doğru.. z1a. u 
<lnn ........__ c-ubund-- bulunan tn. ınaldneU 0~ €bere 

30 
dan fa ..ı -

-..~·u.Y ""' .. men tahş!d ean~erdlr. Almaniann 
Klll.z kıt'al:m, tahmin edUd ği g b ' e;erl MoJaiSkı:! ıo tümenleri olduğu tahmin 
Çl!4:1~'rler. Bu Jtıt'alann ymi ed!tmek:t.ed:r. 

V şington 
pa. tın D 

akisleri ~-ztle.M B'dblr\ın cenutnmd!ı.dır. B • ~er cihetten Kwlordu !.lo.s'kovıuıın 
efor, Kalhırnımm t ... kr'b"'n ııo klometTP cenubU pmt~ alaya.roola:vl"tlz'in 
ftnalinde kAlnd'.r. Japonlar ric'at eden -pt·-..... - ........... Rosl:avı """'lunda Al • V · la 4'.~ .- IUUAU .,....... J~ 80lngtôn ıQn tıJllalJI hakkında 
~rPTzlert 'tlı~ft> etm<"k~lr~t'r. Ja - _,,,,, __ ..... ,.._ devam ermektedir . 
...,_,__ ... _ ...... ~..,,.. ,....:u:uı:;: A1manyadn şu mütıılealar ıleri 6Ü. 
""''ww-. tam surette Mr hava ı11uv~ Ka?ugad.an ~11 gaibt ı.sti:kamet:ın. 
:v :rdııını g&meftoc bnşle.mı61ardır ve de tlerliyen Rus 1rovvetleri A'!m.an ric'Gt rülmekte~ir: 1 , 
lic'a.tftn ~nl b,Wıındınnak iç!n lbll • hattını ke!llnCk üzeret\'rle-:-. Amerıka. ngiltere ve Rusya ıle 
vl\i bir py;ret ll!lrf"tmektc iıse'k!r de Fin teblili bun1ara tabi şahıslar ve memleket.. 
fnt?i)!z lı:ıt'.alan. b·m•rlnl takJh etmek HelS.n!ki 6 <A.AJ - FlnlAnd'ya teb_ ler arasındaki hu anlaş.m~ A'lman. 
1•.e.re, aıdeı k\JVWltlerle. anudnne hare. Iiğinde ewDınie dü-:m:ının evvelki gün ya. İtalya ve Japonya arasındaki 
>""'iller Pin .t.adlrl&T. '13tiı:1 Karel'.ntn cenub kesiminde b'.lş_ ha1dki anlaşmanın znvallı ve kötü 

Fitpln oephesi ladığı hlloum1ar1113 devam etı'ği, fakat kopyasıdır. Memleketaiz memle • 
'l'<tcyo 5 <AA.> _ F!J"J)'ıı a4alan kanlı ayıblArla ~rtnıerek harb • l . Am 'k .. C!et>hrş'nden blldlTlllyoT: meydanında bol malzeme bıraktığı roy kotierın ngıherc ve er~ a nu -
'nat<ıan "GT da .. mdı df'cmcını t.a lenmektedir. fuz ve hükmü altuıda ve mhılletlerin 

kib e<!9.rl seçme Jn.oon ktl.vtt leri bugün Kareli be.nr.alıını'b b!r Sovyrt bölUğU hürriyet ve istiklit mef u~~n~~ 
~leden evvel yanmcıdanın blltil'l şi • cldıt.ılmısbr. Svne-1 oephes<Dde her 1D plotokrat1ar tarafından tem.sıh gu. 
tn3l k , 1 ~od,rol .altına a'ma~ mu. raf ke$'.! faaliyetle~ yapmtşbr. lünç.tür. Bunılan maddi bir hüküm 
W>fftık <ilin lar ve cenubı. dofını ner. beklenemez. Gaye, her şeyden ev-
~ ... ~e d"'v.am ltm ·crcfü. RUcı.muı. Edenin Rusya seyahati vel cenubi Amerika memleketlerine 

\'a lrovv~t.!erl yard1m etm'ş ve taY - kar .. ıdır. Bu suretlte ccnuhi Ame -
vtıreıer Vq'!T'v!l<:'c"•n nıı' ngnv:\ ta<!e:r t f · ıAtı hakkınd!ı Ber· ı'n ... . vt~ıa11 ~l.<:mtın c«ı:ırtıtıb'l ı·oUarmı bOm a $. el ._ i rikayl da kendilerile beraber su -

~=::nı· 'ırı""•" ~ .. lımun. dil., •mbn!Yf:an ne dı'yor? rükleme'k istiyorlar. . 
,t .tlOn t."IVVR.telP"' •~mıf•nd n bolD Alman gazcıeleri iııe bu neti -

h:""'""' ... ~ -" , .... ~· .. S"l:?'°'" bnt·~nda s~un. s (AA.) - Yarı res.. cenin sadeee bir blöf olduğunu. 
h ... ~"" t-:"'lv,I""'" tıı• odır. F'esı:!! Otarı . ild' . . Anglo • Saksonların kendileTine 
l?ıı:n-....... -... ,. , • ~ ...ı-ıere d• mi bır kayıııaktan b IJ'Jlıyor: k . el"-) · · b ~·..,..~ •··~-rı ,.• .. a ·a"ll ve .. e~ . · · re lam yapmak ıste JK erını Ye u 
a&ır 't-....-n•,. .. oı:ınıı ur İngıltere barıcıye na:ı.ırı M. E - 1 k.iı~.l uz·· erı'nde "-alma-, d ,. ~ k 1 an aşmanın ~ " 

fli>•lile.rln mu rr kh·~f1°rt en ın ~n l d 0 ':8 °0 '?'°; a - ğa mahkum olduğunu ynz.ıyorlar. 
Cun ng 5 <A.A) - Çinlllerln şL TlDln nctıces ne aır yaptığı emeç {Radyo gazetesi) 

tn:ı.U Kıan i oopl;eslnde, NMJsa~ hakkında Seriinin ıröriişü tudur ki 
doğu cen a ıkırk kilometre mesa - bu demeç Moa'k.ova klonuımalarını Japonlara göre 

:!ır~ ~rtrdJ~cbır~ lüğüne Ahmet Kınık 
~ meıı!teztcrındc ve mtım:kun ohldll tayin edildi 
kadar m.ıı.hXemelerc )'akın yerle?'dc .nçı. lır> şeklindetad.lAt yapılmıştır. 'Bundan A~ara, 5 (Hususi) - lstan - Berlin, 5 (A.A.) - ~erlin •. is -
sonra Receb pyter cNaterler s.yasi bu1 bö1ge iaşe müdürlüğüne lstan. ta~onunda ga:ıb c~eslne. go.n. • 
pa.rti.lere glremerJer 'Ve seçime lşt.1rnk bul 1i muavini Aiımed Kınık ve. derılmekte ıo1an kıt aların bındırıl-
edemezlerı şeltlindekı l:aydm lllzwruıuZ • ı:8 tayin edilmi ir. diği 'bir tren lııırekct ettiği esnnda 
oldut.'UJlU ılen stlnnüş ve meml~. en __ ,__ kadın.lann tezahüratta bulunduklıı.. 
kı yi&ek mdbtıeb mezunu kuıtfrrın \'n. rlnll ve trenin hareketine mani ol -
~ruüışla.nn bu hu.susıtn :ı:ayd:ılan do. Ziraat' aletleri yapacağız mak için bazı L:adlnlarlD kendile. 
:tımmııecet.n. ı.öylem1$t.ir. AYn1 mevzu · · ı ·· · kla -1~ üzer!atle Rc!i:t t&ıcc de: maş ta fı 1 lnııi yfadal ~ını nı.!.arın >UZerıne nttı • . rına aa-

c- B1z:ın memletret.tc ı;ıyast p:uti üç bin uc demiri' 1500 pulluk i - ır ~I ı11;2 ve~d sb>~1 ıstihbadrat 
mtıca.öeJ.esinc esa..ı;en imkı\n )'Qk-tw'. Blz ma1 edileceği tesbi.t olunm~tur. servıs eri tararnı n yu.y ... an uy ar 
ıteııt partili memlolretır., btit.Un vatan.. V ckalm san'at!karlara ~ermııye ve ma ha'ber Ahnan nı.dyosundn o • 
d.aşlar bu part.in.ln azalarıdır. N.:ç:.n . • • • . • kunmuştur. 
nd.ıerkrtn Meclise girmca::ne ve mcm. dcmır tcrnınını ü:zermc .nlmJJtlT. .. 
lekete h!mn.et ctmc6inc mA.ni olalım.a Oeıhal bir lış b:ımit i faaliyete gc.. Bu suretle duşmnn p~pag~ndtı. -
d«niŞtir . . L k . • 1.. l &lnln ne kadar kasda m.fuııtentd ba. 
~ muharrlrl Şinasi De'\Tbn. çJTll~reK omlt~ em:ln~ .uzumu herler uydurduğu ve dü~anln Al 

memuınn ltanununda böy.c blT madde tahsısat ve <kmır verılınııtır. man manevİyaU \ıakkında ne ka. 
old~U .çin ~rler hl\kkında c:'.ln ~lı' Zir t Vekili bu hum.sta gaze.. Clnr yalnı.ş bir kanaat edindiği Ber. 
tenakuza ~em~ .ıstcnd ğlnl &JY- tem'iz:e şu beyannttn bulunmu~ur: lin halkına gösterilmiştlı. 
ı~r. sım İçöz ıse bu maddentn l~• _ıı.. •L d · v k. ·ıA - ... ~ ..... ~m d:-d.~ü ve «- -auouııa ıger se 12 vJ a.. 
kaldınlmasını ~ g • b'l ,_.lA k k . D i 
Adliye Ve{tllnin bütful blr hilltfuMt a. yette bu k9: 1 te •11.I ııtv urarn. zı- İyanet şleri Reisi 
zasmın im'lASllll taşıyan bll' tanunda. raat aletlerl yaptıracııglz. 1zmırclc. 
ki maddeyi kaldırmasını dotro bu..'tna. ki sıın'atkarlar <lovletin bu ihtba. kim o"acak? 
dı.Aını bild.h'miştır. Buşvekıl ~flk Say. eını sevinçle kaTŞılad1lar ,.e geceli Ankara 5 (Hususi) _ Mu'·nıLa) 
dam Adliye Ve'ltiltnbı kE'ndlsile ton~. .. d" 1.. l Ad t ·ı n 
t,.ıığ~u ve mUE.ıaade a.ldtktm s5'yleıırş. gun \17.JU çn ı~ayl va e tı eı. .. bulunan diyanet iŞlcri Teisliğine 
Ur. Filcranm kaldırtlması reye korun~ Yazlık zer ıyııtımıza kadıır ~ - l tanbul Ünive~tcsi profesörlerin. 
ve e'ksertyet. lk.ararıle lta1dınlm~. tün bazırlıklıuımlzı bitireceğiz ve den Şerafettin Y alt kayanın tnyini 
Bundan sonra Refik İnce , mUteıtn·d faı:1a i5tihsnl ~pncağız.b mukarrerdir. 
adl!yc memurlarının noterliklere atın. 
mamaları t:o.şdınm da ilfıvesini Wte. 
m-$.ir. 'Bu ruretlc noterlnt ktın"Ununun 
iki m,addosi tayin cdUmtş.t1r. ___ ........, Orman Umum Müdürlüğünden: 

nursurıbcy devıeı orma.n i$1~41e l'~ olan «GOO• m ı.mct_ 
relik lmtıtm etild ve plan.brı ikmal ~len lscn.a : .• r değırmenlıı~n itibnren 
yedi &;ılome llk ikJSmı harlc olmsk şart.ae henüz kat'J 6'lizcrciUU tesb :t <:dlL 

mem!ş olan ro.trii>eiı 4\1 ıldlometrelllt kı~ın etık!U ve rcihmın tayini 
bu hususta arararlaşiırıla.n şartlar dahilinde fenni ehliye!,; haiz tal bıne yap_ 
tırılaca'ktır. ıtat'l t.ekl'f fiyatını nıısva eden me.\t3ıplann 15/1/942 ıtnr'..htne 
lı:ıadar verilmesi zanırl o'du!h.ınd:m istekli olanların ~ U öğrenmek üzere fede bil'C(llk sehirlerl r.aı;>tetukleri bU _ ehemmiyet iz gihi göstermeyi be- Tok;yo, 5 (A.A. :1. _ Japon bü. 

d rihneıkted'r. def tu~· I ~LnlHer ileı~li•or k.\ime.t eöJ"..Ciisü, ga:r.etecilcr toplan. Loncha, 6 (AA) - Çinliler 
Outıdctng !'i <A.A.) _ Paıar gllnll Bc.-linin mütalea.aına göre. bu tmında demiJtir ki: dün Hudan'da mühim bir zafer ka 

Um.um Mlldilrl~e mtimea!lot ~ _c37• c5'7ıı 

nf'Qredllen ç 'l t<bl'ıt'ndc evve'kl giln demeç İn a:lika uyandıracak tek no1c V nşİ.ngton an1aşma.sl ve bu an- ıuuımı;ılardJr. Bu mm.takada dört 
Oulnmha bölges'ntTe dU~!l tarafın.. tası hnrb sonrasına aid y.ıptı~l t~L laşrnanın hük.üınleri hn.kkıDda rm.. Japon alayı imha edilmiıtir. 
d n Yaı>tl.'1'1 <tRıı'!'IlU~lsnn müdafiler ta. mihtir. Bundan anla§ılıı,Yor :k.ı hır- mi mai\ımat alınmallUf ola.uğun - ___ _,,_ __ 
t'8fl7ld.aın t,-A .... ~'en geri ptkütl!tti~ çolk şeyler a8.kıda bırakılrnııtır. dan buna dair resmi tefsirlerde bl.L. Amer·ıkan otomobil 
bld rllm"~r. Demek oluyor ki Stalin bir aıra lunmıı'k. mewinmiz olur. Bununla 
~~l.arm ölU ve ynrtı.Iı oıara.k za. i'ateklerd'e bulunmuş ve lngiliz si • .beraber Vaşington anlnfm.uı ne _. fabrikaları 6 milyarlık 
n·ı G.'7000 1 buTrna\c~ır. . 9Cti b şka taraftan bol bol viicl tieesinde Japon • Ru& münuebet. 

vet.ı er cUıe::t.en mUh m bir C:n lruV. ya • _!_._ k b el b'· . .:~ı. bi lerin.den bir değişiklik olacn8tnı $l
0

f Ah yapacak tar ~:ı menttn!n geriler.ne ve lerde Olalil'ur en ura a u,...... r . a· a 
Yanlarına ş<fdet.li darbeler inıdinnıştir. 'btiras östonnek zorunda kalmış.. z.~~netmlyorum.Fakat Sovyetler ıı . 
Blrtaç yU 1'0lh 

11 
dlişınan silbayı 1 g lıgı Ja.ponyaya karot aavar;:ı kar~ .. Va~ıngton, 6 (A~) - Bundan 

~ldlh1lınıtH.ttr. Ç'°1ller simdi Milo ve tır. verirse durum lbüabüün bagka bır bo~ haılb m.aheıne:sı hnal edecek 
~ang nl'blrlcrl ıraunlu...~ea bir odası aekfl alacaktır. Şimdiye kadar ah- olan .otomo'bıl fuhrıkalanndnn ah} 
~ tnUhım na1ıt&lan Jıxl!Ditro1 etmttiıc.. lzmir ticaret nan haberlere göre Sovyctler Bir. miJ,yar dalarlık .Iah imali isten-
"ıı:ır· B'tb,ç d~n ~ ev - seçimi liği haJA japonynya karşı tarafm:z.. m_işı_ir_. __________ _ 
etıınış ~ C'hıuıc;ha'Ya ş1dd•t.1e ':mzz • lığını muhafaza. etmektedlr. 
1 .... ,...,~ brum'at. mlktan hen DlQ L.._;_ 5 (ıHusuSi) l7mtrde Japon sözciisü. Rus - Japon ba. Doktor Hafız Cama 1 

""ı.;•-u r. C'nlilcrln mtı'k.ft'bil le.al' • rLilll'• 1 Tka O nl L kk n.d l1.l'l.a ~ ~ tat.ı maıı.aret>enin dedikodu rncvzu:u o an . rel - lık ~.vı n . a?"'asl na • l ~ da §U 

\' G &'thıü .ı~ın.nn GhangSha cL dası seçimi neticelerunıv. 20 yıl • .nu soylemııtır: .. • 
e.rı-ncıa vaoı·..,...ıeı-ı sam~a başla _ d _ıı_ • reis olan üzüm ~rı Bu meBelcde hcnu.z bır anlaşma 

tlll$ttt _,,,.,,,_ auueri d _...ı·ı . . H .. .. 
• · . Mıüh' ııruvvat.ler şimdi ccnUbu Balcwilu ı.eknı.r riyuete .e. el e euı ememl§tır. cn~z muza • 
~ <t 4 balte\wde · ~- .• . , '·"·eler devam etmektedir. 

~ ~~~ı,. çıyn.ıırtı.r. 

(LOkman Hekim) 
OiTanyolunda 104 No. da bergün 

baııta kabul eder. 
Tdelon: 21044-23398 

Bu akşam SUMER Sinemasında 
Havay adalarlnln bütün musikisi ... Şarkı ve valeleri .. , 

kadınl.nrı... Şimdiye kadar dinlenmemiı Havaiyen 
kadınlar... Bütün l:nmtan 

JOH BROWN-GONST CE 
taraf tndan yaratilan 

Ve güzel 
kitar ist 

OORE 

filminde görccclc ve d n1 yeceksiniz. Bu 
yerlerinizi evvelden aldırınız. 

akp.m için 

1 

ıil 

lv 

• 



.. 

İstanbul güneşe ve 
lodosa kavuştu 

Tir~!~b !~~"ı:!~~?QUn. ı 
den ol·up İ6tanbulda Arabcamll civ.ıl_ 
rmda oturan ve amelel:it yapan eşim 
Temel otlu Ha.san Yılmazı bu!.unabile. 
oeti yerlerde bir aydanberı aradığım 
hal~ bu!aıııa<nm. Kendts!ni ta:ııyan 
ve lbu~undutu yeri bUC!llll insaniyet na. 
mma e.ş:ı~l adresme haber verme_ 

~.n~, ta~arı 1 hıc~ sıı~hda• j Bütün. ~en ~a~arı.nda ~eferler sini rlca ederim. 
cen çozır]mege ve erlmege ba§'la • <iünden ıtiıbnren intizama glmtlş • Pa.şababre Çınar caddeşl 
mıştır. lür. Şehirde -oto'büs seferleri de bu 38 No. <ta \yşe 
Havanın muhal~ti yüz.ünden bit fı\inden iibaren bafhyabilecektir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatiza 
kaç günderlberi İntizamını kaybc ·t R dh d'" ZAYİ - Pasomu kaybe.ttlm. Yenisi. 
den kara v.e. dcni'z .. nakliyatı d.ün as3 ane mu urü oi al&c&tımdan e~·&i muteber det.ldir. 
k b kil l ,elı Güel Sa.ı'atl&ı' Akadeoılsi yük.&ek 
ı~men ~a. 11 şe ını a mış. . rı - diyor ki• mlma.ri fubesf 2700 Salilıattln Alpan 

mızle cıva.r lkazatar arasında ı.nk1- • 
taa uğrayan araha ve ot<>1n.obil .e... Kancliniı RasadhanC6i Müdürü ZAYİ - Antalya ort.a mektebi ikin. 
ferleri nisbcten esk.l haline a.vdet: ~rıo.fcsör Fatin Gökmen ciüzelmeğe ci suııfından 932 aeoesinde aldıfını· NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AaRILARI DERHAL KESER 
etmİ'1İr. yüz tutan hava vaziyeti hakkında t.asd':.knamemi zayi ettim. Yenisini çı. 

Valinin talimatı dün ~aTı eöylemiştiT: taracatımdan eski&!nıu h;!!~ıuie~ktur. 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları urarla isteyiniz. 

Bded~e t~dikveh•~ay L M a~&n~nle~e~i~dil~!~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
melcleri dün de bütün a-ün yoila _ guldar vo faila mıktarda yagan 
rın ve tramvay hatlarının aç.ılmuı kar Türkiye mıntakaaıooan geçen 
işile ~l ohnu,laro1f'. Vali ve bir eoğuk dalg .. ının tesir He mey -
Bdediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar da.na gelmittir. Senclerdenberi mis 
dün öğleden evvel vilayette by • line teudüf etmediğimiz bu §İd • 

Türkiye Cümhuriyeti 

makamları .tlopl~ kendilQrine 1detli eoğu'Jt'ları iTız.i bir hadise o. 
ZiRAAT BANKASI 

talımat vermiştir. 1 lara'k lca'bul etmek l&z:ımdu. Hara. 

( ezalandırt lan ,ar 1 r~t. derecesi. &ün~in :'e locLosun te. 
,. •LT!le kendıni lııssettırecek derece-
~az~~~~a b:eled'iy~. talimatna. - 1 de ~?mivtir. Kışım en şiddetli 

mcsı hukumlerıne gore herk&aın ·· lerinde olmamıız dolayıs.il ha.. 
kendi ev ve dük!kanı önünün te _ gun • ~ 
miızlcmesi için tebligat yapıl~ vanın b~den'bıre açm~ııı, soguk]a_ 

b -JI.. "'- -'- d 11 O k" · nn ve ıb1lhassa kar yagı~ının ke • 
una a,. ... ırı narm;et e en l§l ı~d· .. • d lA J y · d 

hakkında ceza V'Crfilmi.ştir. s~ lgl~e -ı~ ~.._ e!~- ~~edz. enıden 

2500 l 
kar yagmAA ıntınuuı e mevcu -

ame e çaıışıyor dın.» 

Mevcud temizlik ve tramvay a.. 
mele.sine ilaveten dün yeniden 
yevmiye ile amele bulunnwş ve 
2500 kiti ile tc1hrin temizlenmcai 
ıo ı ne hn verilmiştİ1·. 

Belediy · nin te~ I gi 
Belediye Reisliği, cadde ve eo.. 

kakların !kardan temizlenmesi için 
halkın da yardımını istcaneğe ka -
rar V'Cnniı ve teıbligatta bulunmu~ 

tur. Bdodiyenln tebliği tudur: 

"Saym h ika,, 

vııruıa. taraıi: 1881 

Sermayesi: 100.000.ooL> Türk Lirası 
Şube .,. •Jam adedi: 281 

lllral ... Ueart Mr 

Belediye reis muavini Lı1tfi Ak.. 
eoy muiıteli;f mıntakalardaki vazi
yeti tetkik etmi~ ve ameleler ekip. 
lere ayrı!larak lher tarafa aevkolun. 1 

muştur. Tramvay bat.larının da bir 
kısmı dün yeniden açılnuşlır. 

"os~.t. .uKliye ışı.yor 

<ıİstanhul Beledİ!Ye Reisliiinden: • 
Yrnardan.beri cörulmcmi~ fevka • 

iade bir ıkıt kal'fl8lnda belediyemiz l:lru~ Baıı.uılmd& kumb&r&lı " ib.b&raı.s SU&m&t ~cu.OJ&nnda -
U. iO lilu& b\llUDanl&ra ICDede 4 defa Qekileçq k"' a U. ....,idA&:ı Bu arada Edirnekapı, Topkapı, bütün vaaıtalarırw ietimal wretile 

Mac;ıka, Kurtuluı ve Ona.köy hat - cadde ve ı90kakları tem.i.zlemeğe ça. 
ları dün tamamen açılmı§> ~ferle. lı~aktadu. Faıkat arDJ edildiği 
re başlanmlştlr. Ha.len Y edikule, lı:adar amele bulamamak ve müte
Bdbek. hatlarile Beyoğlu - İstanbul madiyen yağmalkta olan hr mik • 
arasında tramvıcy if}ıyememekte • tarının artrnuı yüıziinden medeni 
dir. Seferlerin [>'8.pllamamaslnın ae. ve m{~tereık 'V'CZaifi ifa ederken 
bebi rayların 13 aıantim kadar buz kal"tıhldı yardım duygusunu tama. 
tutmU§ olmuııdır. Bu buzlar kaz.. mı-n miidrilt olduğouna em.in buiun
ma ile aölkülme'ktedir. Tramvay duğumuz muhterem halkımızın a -
h<atlarının açllrnaaı i~ine hugü~ .de partıman, tlV, miicueıeı. mağaza ve 
devam olunacak ve yarından ıtı _ I dükkan kapı önlerini kardan temiz 
baren bütün ıhatl&rda rnu.rıtazam ae.1 1 L 00 k. dı lak 
ferlere ba~lanaoakıtır. eme. nu.>au a. 1 yar ~ a ad· 

. · · sini ız:har etım.esı ve aynı zaman a 
Şırketı Hayriye Bebek traımv~y 1 caddelerdeki merdivenlere kül dök 

hatt~ın ıkapalı olması dolayısıle . • . .. 1J 

~ •°" lkr•m17• dalı~ ır. 
4 Adod 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • , 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DDı.U&ı Bf:IM'..blanndald •ala&' tılr MiM lliDde .. llradÜ ...... 
~tıpılyaılen ikramiye c*tıll t&kcl.irde t. IO ıuı.uu. "1'1190ektU. 

ltur'alt.r .med• • defa. 11 lıılat" 11 ll&l&raD. 11 arıaı. 11 anıı. 
t.A"ılll•r!nıte Of'ktlf"Of'kt1r 

lstanbul Belediyesi 
d'ünden itllbaren Beıbek ile Köprü 

1 
mek sureUle herh~gl bır ;nuesa 

arasında ili.ve vapUT seferleri kon. 1'azara ~~l dan verdılm~b~ıı hu~f Keşif B. 
mu~tur. Bu vapurlar Bebek _ Köp... su, ka11?ım ı ve me enı ır vazı e 

İlk Tem. 

rü arasında.iki bütün iSkclelere uğ - hi•i ıte1i.k.kl.si o.laralc teblii olu • 
ra.rna'ktadırlar. nur.» 

Mühim bir anket 
(Baş watı ı lncl sa7fada) balanru da rmmıünde bulundlX'IDllk: 

Bu maksadla dün b!r muh&rrlr!m5ı 1.1.zı.mdla'. BekB.ı' b.r memurla ben .m 
muhtıılıt me&l'l!llcteki memur ve mm _ yqa.yış ve cl!9lnto tarz:ım mileavi 01 • 
t&hdeınler araaında. bu mevzuda bir lıD. m.ıımaJt l.Aandı.r. O nıhayet i'ÜJlde ya_ 
nı.ışna yaptı. Kldltı cevabları eşaiıda rım olldta ekmdcle .i:dsl'e edebilir. Fa. 
bulacaksınız: ut bi:ıinı eve heri'iln beş oklta ekmek 

1062,60 
69'1,U 

1058,57 

499,10 

'19,70 
62,'1 

'19,39 

37,43 

Val1 lrocalındald mabilyelerln tamd\. 
Bllivride Fatih mahalle6lnde aaerllk dairesi olarak 
kullanılan husuat idaı'e malı binamnıcı tamiri. 
Saraybumundald Aıt&t11rlc beykellııin t.athir ve cllf._ 
lanmuı.. 

~hr1n muhtell! mah&llerine lıuıulmak Uzcre ya.ptuı_ 
laca.it 7 aded lta.nape. 

Keş1f bedelle~ ille temin&t. mırk.darları y:u,karıda ynmlı Leler &Jt'ı ayn açı1t 
eksiltmeye Jromılmll.stur, Xeşıf ve şart ameleri Zabıt ft MuamelA.t MUdür • 
lUğü kaleminde ıörüleb'.Ur. İhale 9/1/9'2 Cı.mıa ıu.o.ti &aat ı ı de Daim! En. 
mende yapı~. Talihlerin ilk temın..t m&kbuz veya mektublan, ihale 
tari.h.inden a gün evvel <Bilivrldeıki b na tamiri iC.ıı VilA.yeb Nafıa ve d.Qer 
Lşler için Belediye .Fen tsıeri Mlld!lrlüğüne> müra<:a.a.t.la al<lcaklan teıınl 
ehliyet ve 941 yılma a.ld T!c&ret Odası veslık.alıarı.le ı.hale · ıttntı muaY1Yen 
saa.tte Da!.mi Encilın'lTlde bulunmaları. <11428) e 1 S lira a•li maatlı adliy~ ııiqyor •.• Dlter iıda ma.ddeleTinı de bu 

memurlarından B. Tuzcuogwlu: ölç~e .ıöre h~bla.rsanız, bugünkü 
hayat p&ıhalllıtı karşısında. QOk oo _ 1 A k 1 ::ı 

c- Asll maaııı 30 liradan az olan cuklu ve nllfualu ailelerin diğ'e:Ier.ne s e·ı vaz ret 
memurla.r, buglinkü llat yükselişleri nazaran d.nha müşkUI b:r durumda ol_ A 
karşısmda bltvük bir sı.kıntıya dilşntlş. duklannı görllrnünUz. Banaenal~yh ---
lerdir Milvazene ve buhnwı verıUeri • zam yapılırken nüfıısu nazarı d.ik.kAte ıöas ı.ar;aı • •·" ıo;..yı.ıd;ı • 
nin ilgası suretlie hlsı! olacak fark amıa& ierdttılr.• av!&matıc., bem de lnılllzlerin garbi Av_ 
b lhs a az anaaş ve Ucretlı memur - • Kurtuluı Babadağ •okah ~ sahılleriıle karşı bir el.karma te. 
ıarda pek azdır. • şcbbilsünde bulunaca.ltlru'ına esuen iD.. 

Beş veYa altı lıradan ibaret olan bu 14 numaraıda oturan 20 lıra 1 tizar etmeıate oWı ve ba hususu Bay 
faı'ki.a ~lm vaz·yetı d.üze:mez. Yil7.de a•li maaflı el evlet memurla ~ i' Hitlerin Rayi§hlid>fci 10D nutkunda 
ohu n ~t!nde tir zam bence daha rınclan C nnil A taran: Norveç.n ş'..malinden t'sp:ınya hudu<lu. 
fa>..,.a'ı olur., ~ lııt il e« b' na ka.dar Zlegfried hattı lyAnnda bir 

8 Küçükaycuolya Medre•e c- ay ver ~ avans r an. ı NhJl ırnUcıs.taa tıett.uım Oturulmu., o._ 
da ça:rçur olacak... Bım:ı. taraf.tar de.• ctuğumı ~lemeslle ;le bllsbiltün E.çıta 

•okak 1 /9 numarada Sala • tillm ... Butıran ve m~ıva:reM wrg'lerl vw-a.n Alaıanlan ılru,ıtulaudmnak ve 
hattin Piiral: de maaŞta mühim b:r Y!"kQn tutma. yenı ifıeı1.iblerte tedbtrle!" aıdırara.Jc yor_ 

c- Asli maaşım 1600 kuruşlll.r. El1_ dıtından muayyen n ~et.tP. yapılacak maJt ve yıpradlna.kıtır. 
me 42 Ura 41 lat.mış geçer. Be.ş ntlfU!Ju 7'&!11 ı-n 11131t.ul tedblrdır . ., Baak:n veya çıkarına yapılan ada 
bir alle reisiyim. Ev de kira olduğuna • Mübaıir Munala Uysal: l&rın Norvııç eahillerluden ş:maıı At : 
göre darlığımızın dereceşinl artık giz •- Maa.şlara yüzıd~ ~uz zam yapıl_ llnt.te açı!a.n A:ıman den zalt.ı ve de. 
ta.ııavvur ed'.niz.. Maaşlara yl."ede otuz dığı takd1rde benim elime 57 lira para nizUStü kuvveb1erlne birer Uıs tt'Şldl ey_ 
n~nde blr zam yapılması en d~ru ge~tir. 115 lira fart az d!.'illdlr. l~ olmaları v~a bu illleri örtücü 
eek•'1.r. Bu takdirde ben m ~tbi az Devlet babaya ş'mdid~:ı te etatttrler . •. • bir vaz.yeııte bul'tmıruı.Jarı dolay.ıaile bu.. 
~ı memurlar, müzayaka dM'fcıele. e Mali müe .. eselerimizden rala.rda. ~ıcv lkücWt m.Jcyasta dah. oL 
r ln• kı~ aza~~$ olncakla:_dır.... birinde ücretle miistahdem ıııa t.a.hrlba.t ynpılabJ.mesin ln Ur olması 

O Kazım Yucel malı mu • K B ve tnglliz deniz. hava Ye kara ku"vet. 

l d b • · d
1 

150 l" · ·: !erinin bu vesılelerte cıkarm.a .olerlne 
eHeıe er en ırın e ıra c- DevleUrı bu te-'}ebb :sunu büyük a?ı.ştırı~ tceyf:Yetıerını de yukarı • 

ücretle miistahcl em: fed.aAıiırlık tıelAJ.:kt etmek ll1.ımdır. dıa.ld gaye:ere t1be etmek doğru olur. 
ı- Avans verllırıes!ne ıltat'~yen ta _ 150 lira ncret a'\a.n b!r IMmtırdan 250 Oerçeırt.cn. blrQok diğerleri araaınd.a 

ra!t.ar değ!l!m. Çünkü b.ışta bayan ol_ kuruş !kazanç, 175 kuruş buhran ve bwıdan b'.r mfidd-eıt evvel İng1l"z:er n 
ınak Uzere bUbün aUe efradı. , bana şu. 3611 !r.u"'UŞ m'J.va7.0 ne vergisi kes:Ur ki; 42,100 rtonl\* Hood zııtıüsını batırdıık... 
nu aJ. bunu isterim!> d ye etTar mı a. bl.J"lııınn tu(arı 791 kuruş eder. tan v-e d:!ter bi1".lcaç inıllız harb gemi. 
lacak ,.e bt'n de bir m irasyrd gibi e _ Bu flartc'" ıınoım:urdan a1 ınmam-ıı!1 sin! de lhaea.ra utrattıkta.n B011ra. tı:ı._ 
limdekl bULiln P<ırayı b r saatte onların çok bi.T sey ifade etml.vecPıtınden % 30 gUlz anava!Aın doruı.nın.>.sının bilylik bir 
uturuna harcıyacaA'ı.:n . •. Bu muvakk.nt zam daha istifadP11dlr., filosu tara.tından l7 Ma..vıs 1941 de 
bollukıtıan sonra, başlı.vaca"ot darlık. Us. tahrit> e<illiı> be.tırılan Alm.ıınların B:s_ 
tellt: aile hayatında bıızı t.8dS1zlı"ı\iar (T l 'f AT ROL AR'"\J mark zı.rhlıs da ~rgoen adaları Us!e. 
ııotura.caMır. Mruışlara muayyen nls • ""-- rındıen şln\alt AJtlAntıte açılmıştı, 
betıte b"r zam yapılmsı muvafık o1ur İngil!zlcrın bu ıyeru teşcbblls~erinl ta 
flt::r'ndeylm.• IST ANBUL BELEDİYESİ ra.da.lti mıevı.ı tı.arblerlnd i! Eık eık tatblt 

e Akıara.v Cerrahpasa 13 1 ŞEHİR TİYATROSU edilen cesir almaca. hareketlerine ben. 

R • B zetıınek ve bu aureUe bu teşebbilslere 
numaralı evde emzı oz • Tepcbatı dram kımıındı bir de dfu;mı.andan haber alma ıayt'~ni 
kaı: ~-ili Bu aqam saat ~0,30 da eklemek de mümkUndUr. Bu haber &l.. 

c- Bu tıedb'rlcrin b>r an evvel a _ -J! 0 K A D 1 N rna tşleri, harelcd harblerlnde!t' Jres1f 
lınma& lA.zımdrr. BB'Uln tevkltaıt C~- işlerlnin m~vzl hart>,er"nde .tatb!.k ed.l. 
t.ılttaıı eonra e1 rne a.yda 37 lira para ............................................. _,... len husml blr eeklidlrler ve tanuımlle 

geQiyW. ~nm 6 QOOı.ıt b-ıhasıvım. Yal. Son Posta Matbauı 1 m:ıhallt olup «hart>de tı;.t.ihbuat • de. 
nız günde 82 kuruş etmek parası ve. dıl.tlml.z b'{zyUk ve umumt meYzula il. 
rtyorum. gUi bir ~ ddild1rler. 

Bana lı:alırea $11 y~ya bu nl~ette N84ri1'•t Miidilrii: O. Dikme& Ac&b& !ncnizlerln bu aon tıeşebbtm_ 
zam ya.parken, ~ çocuklu aile b& • 8.\BiBI: A. l:ltrem OŞAXLIOİL Jeri, batta ıs BlrlrıoUcAnım \lrlhl1 btr 

Londra belııra.fın.da 'IJu kabil teşebbtıa. 
lerin i'ıtıtJkçe ölçWert atW'ılma.k sure_ 
tile sık sı:k r;apılacağının b!lcilrılmekte 
olmasına catmen böyle mahallt ma_ 
h1yette blr hareket midır ve Almanla 
nn u~erinde beklenen ı.e~i husule ııe: 
ti ıımem.ş m.dlr? 

B.z, bu karuıa tteylz. Zıra, bllyült bas_ 
kullar gibi bQ,yWı: çıkarmaların da çıok 
ani ve çdlc. ırlzlt blr tarzda y~pılması 
ııızımdır ve böyle yaıpı!amazs.-ı b.'hassa 
hava kıunetlerin!n bllyü!ı: bir teaem.. 
mtil ve inklşa.f ııösterd.tlerl tlm.d!xi 
dUnya hart> n~ bu tt-.bil teşebbüslerin 
akamete mahkUın o'.acak!aruıll ınan 
rna.k lcab eder. Bundan ba.eb. Uzaıc: 
şa111dta bugiln cıok sık14lk bir durumda 
bulwıan, bu durumun bu ilk r.aman _ 
!arda daha da sıkı.şık bir hale aclme_ 
s~n!n !htı:mal har.cinde ohruıd:.ğı bugiln 
b.zza.t General W&vell tarafından 6ÖY. 
lencn ve eimalt Afrl:lca 1.şlcr:nı d'C e:de 
ebtilclet'l müte.a.ddid ınuvaffaklyetıere 
rakrMn henüz ıtasr.ye edememı., olan 
İ?l4rilizlerin aarbl Avrup:ı sahl"Jerin n 
her hangi b!!' kısmına ılmdikl halde 
eheımınıyet.11 bir ç:ı.urma hareketi ya_ 
pamı.yaca,klarını t&hm'n etmek dıe tok 
ıUç bir 1~ detlldil'. 

t.o.alllzlerin tlm&lt Afrikadaki ta.ar _ 
ruz:erı hiç şUpheei& SovY«lcrt; büyüt 
b:r yardıım ıteokil elııniştlr. Fakat, $im.alt 
AfrlkadaJı:i Alman _ balyan kuvvetleri 
bu lw'bde brşıla.ftıt.larmı görrneğe 
alutıımuz llruvveUere nazaran ehem _ 
miyt.'ltll bir nıUdtarda o!madı.Jı:ları &lbi 
bUyük bir kı.anı da lnıha edilememiş. 
habtj. İngilizlere ~·en tden e&a6lı bir tru.. 
rett.ıe karşı koyacak bir vaziyete gel _ 
mlşttr. 

tna1l!.zleriıı, Sovyetıere karşı ynpa _ 
bi1eoelt1erl en aoııı&lı yardım bugün dah1 

g.a.rbt Awı.ıpa sahlllerine karşı yapa _ 
caklan büyU.k bir cıltarmı. hareketi o. 
l&cü.ıtır. Pa.kıa.t. Anılo.Salı:Bon cephe. 
ainln umumi durumunun henüz bun:ı 
lmk4\Jl verebllecdc bir halde olmadıtı 
8'~. iL D. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satın alma Komisyonundan: 

8/2lnclk'fı.nun/942 Perşembe gıinll sa.at 15 de açı!t eksiltme ~ J 50 takı 
kışlıOc sandalcı elbisesi alınacaktır. Muhammen bedeıt 3450 lira ve !lk 
minatı 258 Ura 75 kuru~ur. 

ş.ırlnameısi komisyonda hergün görül.eb!llr. İshk1Uerln ek..ı;lltme gli 
ve saat.Ln.de temına~ makbuzu \"e kanun! vesl.k:?Jnrlle Galata Mumha 
caddeG! 54 numaralı dairede satın alma kkomlsyonuna ge melerl dJ3 

En son modaya muvafık 

BÜTÜN MOBILYALA~INIZI 
Çe~tdleri çıok olan İstanbul'da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMED FEVZl'nin ASRI MOBiL YA 
M&Pnaından alınız. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Baıva m~rlı~ı teknik taburu için otomobU ve tirıı.ktör mil.kini 

ve meydan ve yol 1nşaai4na va.kıt uataıara Uıt.ı.ya.ç ~nrdı.r. 

Verlleoek ücret nılkta.rlan yapı~t ımtiha:nda gösterecekleri ehll 
yete ıöre 5(U20 Jlra a.rasındadır. Taliplerin dlleklert ile hava mOste 
taırlJtına müra.ca..atlarL c9310• (11054) 

~onşitlera KATRAN HAKKI EKRE 
Etibba Odası Reisliğ~nden: 

Ha.v&la.nın mllsaadetılzı:tı yüzUn~n U.9U de yapılamayan Oda um 
heyet ~lant.ı&ı. 10.l.9U Cuma~ rtıoü sa.aıt 13.30 da yapılacağından 
yuı Uyelerlmlzin teşrıflerinl t'bemmiYetJ.e rica ederiz. <'19) 

------------------ -- -----

TÔ'RKİYE İS BANKASI • 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 IKRA. iVE PLA J 

KEŞIDELER: : Şubat, 4 Mayı..s, S Atusto.s. 2 İkınc1te§r1n 
tarthleri.ııd.e yapılır. 

1942 ikrami~eleri 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 40 ' 100 • - 4000.-
1 • 1000 • ... 3000.- , 

50 ' 50 • = 2500.-
2 • 750 • - 1500.- • ""5000.-1 600 • - 11500.- • 200 , 25 ' • 

10 , 250 • c.. 2500.- • 200 ' 10 • -2000.-

, 
• 
• 
• 


