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Bu sabahki 
haberler 

• 
lngillzlerln 
Matarada 
vazıretterl 

nazik 

Yazı iıleri tf'lefonu: 20203 ÇARŞAMBA 7 IKINCIK.ANUN 1942 İdare ifle.ri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuru, 

[ Hayat pahahhğına karşı tedbirler ] 

Gelirli sabit olan 
· vatandaş ne diyor? 

Maaşlara zam mı yapmalı, 
yoksa vergileri mi indirmeli? 
,.·-·-··----··--··-······-·· .. -· .. ·--····· ... ---··---' ..... -·············· . .. \ 

i Üzerinde durulan yeni bir fikir: "Devlet E 

Çin, Birmanyanın 
müdafaasına 250 bin 
asker tahsis ediyor 

(Salda) bari> patlamadan önce Fillpln adalarına Amerlkadan asker getiren bir ıeml Manllla'ya 
yanaıırken, aolda Japon ukeri treni harekete hazırlanıyor 

~ hazi.nesinden maaş almıyanları da düşün- : 
i meh, kararları onlara da teşmil etmeliyiz,, ı 
"'-.................................................................. ,_/ 

. vYiyccek ve ~i~ecek maddelerile l vadeye baiİ~·~:;~k
0000

blİ~·.::;~ .. ~aaı 

Wavel, /ngiliz ve Amerikan 
gemilerinin Ccwa adaaına 
iüica etmelerini bildirmiı 

Loncma, 7 <A.A.> - Bu gece Mala. 
18.dan Yeni bir habeT almamamış-..ı.r. 
İngUiz ~w;u, rol ~nahına it.arşı ya. 
Pılnı.a.ıct.a olan teh<lldi önlemek tkaere 
ıert oek~d'.r. 

V Malayada l'MOY&t 
iş,. 7 <A.A.> - Ml\la.yad&n alınan 

aon haberlere ıröre burada mühim 
hart> harekAtı vukubu~ktadır 

hıgııız ordul&n cok naaıc bir durum.. 
dad.1.rlar. Bu durumdan kurudmak için 
Perat'a clotru rlc'a.t etnıektedlrler 

Birauıaranan llrildafaan • 
Vl.fi, 7 (A.AJ _ 0&n ıtay Şek Bi 

Müttefiklere göre 
• 
lnglllzler 

geri 
çekildiler 
Filipinlerde 

kara f aaligeli 
az oldu m&nyayı mlki&taa ~- üzere 250 ~ 

\11n asi:ert l'Öndmnete k&ra.r . " 
~ir. 1'u. 

ı . 

( Japonlara göre J 
Malezrada 

ileri 
hareketi 

• 
PARTi 
IRUPU 

Dün Münakalat ve 
Maarif Vekilleri 
izahat verdiler 

Öğretmenlerin teda
vülde kalan maaşlan 

Anlara. 6 (A.A.) - Cümbu • 
riyet Halk Partiei Mccliı KTUPU 

550 esir, 70 hafif umumi heyeti 6/i /942 Sah günü 

k 70 b "/ •at 1 5 te reiı vekili Seyhan meb.. 

"Büyük bir 
şileb 

bahrıldı,, 

tan , otomo 1 UAL HUmi Uranın reiıliğinde top .. 

dıger za~.ri ıhtı~açların .bugünkü sahiblerinden kesi:mesi, maaş ve 
prtlar muvacehesinde • fıat.larının ücretlere muayyen bir zam yapıl • 
artma• .. ka11}eında! aabıt g ... elırli ~.ı. maaı ve muvakkat bir mahiyet ta
nılın ugradıgı geçım zorlugunu goz şcyan buhran ve müvazene verııi • 
önünde tutan 'hükumetimiz. bu eL )erinin kaldırılması gıbı hususlar 
nıf için bir takım terfih çare ve ted vardır. 
birleri aramaktadır. Henüz bir tasavvur halinde ol. 

Şayiala~a göre tetkik mevzuu O- maısına rağmen., daha şimdiden bir 
la? formuller ar~smda, memur ve takım mülahaza ve münakaşalara 
milstahd~mlere bırkaç maaş avana yol açan bu tedbirler i sabit ka • 
verilmceı ve bu paranın uzun bit (DevUN 6 ncı sayfada) 

Ekmek 15,5 kuruşa 
indi, yeni narh bugün 

tatbik olunuyor 
eı: şt, 7 <AA.> - Ckoneral WaweU bir 

ınıame n~$ ,.e tn~ıız Te Amıe 
~ Vapurlarının cJavu adasııw. iL 
Uca etmeler1nt blldinnfetır. 

Japonlar yeniden 
asker çıkardılar, 

Singapur bombalandı igtinam edildi landı. Celae a.çıldı.ktan ve geçen 
- toplantıya aid ~~b.~t hülaaaıı o~un. muallim ve talebelerden istifade ediliyor 

Karnelerin doldurulması için memurlarla 

. duk.tan ıonra kur~• ielen Muna .. 
Sın~apur 6 ~AA~. - P~arteel Tokyo, 6 (AA.) -.}•pon u • !talat Vekili 

90
n haftalar zarfında Ekmeklik unun çuvalından alı - ('" ............................................ , 

Def!'edılen teblıido toYle denılmek.. mumi kararglıhmın teblı.gı: hüküm ıürmekte olan tiddrtli 80 • nan bir lira buğdayı koruma ver - • E' J_ k 750 1 
tedır: . Japon h~'-a kuvvetlcrıne v men • iuklar yihıünder. kara ve deniz va. il.İnin kaldırılmuı ü:ıerıne ekmek K.me 

ırakta ~, 

karışıkbk T ehdıd altında ~~lunan ıol ce. ~~. tqekku~er ~alaka bogazında (Devamı 8 neı a&7fada) fiatlarının da bir miktar tenzil e.. 1 
ııab:ımızı k?rumak ıç~ Perak cep. d~an kafılelerıne taarruz etmi1- _ dilme.i icab etmitti. Bu huauataki grama 

~ 7 ~A.A.) - Ob: hesınd~ kit alarımı.z: bır mık.tar da- 1erdı.~. .. . . Baz-eltin karar reami gazete ile ılin edil -
uran (Jelen haberlsre iÖ. ha gerı alınmıttır. Buyük bır ııleb batırılmıotır. W mi~ tenzilat mer'iyet mevkiine gir • d • ·ı k ı· 

~~ manıanlardA Irakta b1lhaua. Kuala • Selall80r'un cenubunda Baıka bava tetekkülleri apğı • miı bulunmaktadır. Jatanbul Vil&.. ln lTl ece 
lerlnde' ~~ Stlliıymantye bölge. dütrnan yeni bir aeker çıkarma ha... Perak'ta ltamyonlara taarruz ede.. mesaıı yeti hududları dahilindeki ekmek 
naibi Prftl8 ile ~~k~= ::;: rekpe~i~de 'bdulu~m1 ııtır. K re~ 1 bud~lardan bir kaçını tahrib et- narbı da yeni vaziyete göre ala • Ameleye günde bir ek _ 
halta sUS&ıet ... -•ye et"'~ "---e .. ~.ang a ıu.t a anınız. . uantan mlf er ır. .. . . kadarlar tarafından tetkık edilmiı k d·- l k 
- -·... ........ ~ J kil A i ıh kk ıı ''G ' k 100 me , ıger meı e teki va-n.el1k:tike IÖJıek mecburlyıtınde kal. bö ge.ınden eerı çe mııtır. . yn gec~ ava te§e u erimiz o.ece sene ve ekmeğin J 5,5 kuruşa eatılmaaı. IWl81ardı.r. Söylendillne göre 1ngilla Dün düflllan tayyareleri Yıoho - Sıngapura hır baakın yapnrak as • - na karar verilmiştir. Francalaıun tandaılara yarım ekmek 
tıt'atanna t.areı blr90Jt sulkasdler ya. re'de bazı heddlere taarruz etmit- keri hedefleri bombardıman ve ta.h b kilosu ise 25,5 kuruıtur. Yeni fi - verilecek 

l&Pı..lımşt.ır, Biııkaç IÜD. evvel t."laiHz kıt'a. ]erdir. Bir mıktar haaar vardır. Ha rib etmiılerdir. Dütmıtnın bir av ı·n tayyare, 75 atlar bugünden itibaren tatbik edL 
tıııı nakleden blr tr k d t · dı:.u .. l ·· ·· Ankara 6 CHus n Ei k ml?Y<>lu e~ geçer en e. va bataryalarımız bir düşman tay. ayyare.ı ...,. ru muttur. lecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi U'S - i':me 

ı;uru.1ınuş ~=~en &!~:vaya u.. yarceini dÜfÜTmliflerdir. Başka bir Japonların ileri hueketı b 1• n tank yapacag""" ız, 
7 

dün fırı.nlara tevzi ettiği unları huğ :"!°~~r ~::ı~~~.0~11~~~~~~; 
• tayyare de huara uğratılmııtır. Bu Tokyo, 6 (A.A) - MRlezya dayı ldoruma vergiıini kaldırarak. koordinasyon .t.ararı neşredilecek_ 

L 
tayyarenin ü.üne dönmüı olması cepheıinden Oomei njanıına bil· vemıiıtir. tir. Hazırlanmış ~ulunım p·o • 

ondraya göre: ihtimali yoktur. diriliyor: ç Dünkü toplantı J~ göre bugün 950 gram o. 

Al 1 K d 
Diifman taY!)'areleri dun gece Japon müfrezeleri Malezyanın etin, SÜreklı• Ekmek tcvziatının kame ile ya. lan beher ekmek 750 cram:ı ınd. man ar 1 rı m a Singapur üzerln<le yükeekten uç - ıark .. hitini takiben cenuba. doğru pılmasına aid hazırhklara devam rilecet ve ameleye cilnde bır ek • i 

mu'l.rd
·r. Bı'r Laç '--mba atılmı• ilerlemegve devam etmelc.tedırler: bı•r harbJe mek,ameleden aayrımes,ektekı va_: 

mu k 1 
.. 111. oa ,,. l olunmaktadır. Dün Vilayette Vali ta.nda.şlara 375 gTam, çocuklara: 

Ş Ü vazı·yette ur. Sivillere aid me•kenler hafif 30 lkki.nunda Kuantan'ın iıga - ve Belediye Reisi Dr. Lutli Kır. <ıa7,5> gram verllecektır. : 
haaara uğramı1 ve .ivil ahaliden 1 linden sonra bu müfrezeler 3 Son. karşı}aşacag"" iZ,, (Devama 6 net ı.ayfada) '- ı -- (Devunı 5 inci a.yfada) (Dev&IDI 5 inci aayfada) ............................................ ~ 

Sov::~e:1ı!~~a;eri c: Askeri wazıret :J vel~·:~~=nk..~!~~i m-... ~:.: Çamur deryası haline 
kongreye ve millete harbin müttc.. ı b • t • l 

=::;.~: ~=~~~~~= Almanların az kuvvetle ~~!~f:.nc:~~~~ei.ti~:e~:! ;:cı:~ ge en şe rın emız enmesi 
Za.nned; • .. lecek aene iatiheal&tı hakkında ga-

~~?~?~~ ı·ş gOrme arzularından ~i~!~;.~~.:·k;:::,::h::·:::il:~ için çalışılıyor 
ıa.n:nm bu hareketine mAni bu kanlı yola ıirdiklerindenberi ilk 

:~::~: ~-~~ - doğan zararlı neticeler defa ·',~:.!i~~ .. üat!~.:~mtle. ~?;e~:~~1:d!1~!:!avna~~~ra~;1:dr~!;~~a 
oepi!;t2 Clinfuıde muharebeler Wtihı Yazan: Emekli General K. o. Halkalı Ziraat normal seferler başlıyor 
Kıt.a.a~ devam etmlşUr. k b• • k k rnıştır. t.ınnz bireok yerlırri ~eri al. Şa.ı1k ra.rım ıaüree;nin nnrtedil iklim. dirler ve Almaıı!ar ı.se Mojaisld nihayet. me te ının i i atı 
DU }er1Dde bile .welerdenberi ıorWmem~ 10 tumenle müdawya ca:ışmakt.adır. 

ja?J.8.na ağır zay!at veı'diril~ir. derecede ş:.ddetli bir ltı)ve 90tuğuın or. lar. t d 
M Mosko1-a oephesinde talıtı k~ uvurm&ltta olması dahi e. Alman ordUbWlWl taarruz ve hareket amamen yan 1 

hes ~8• ı < A.AJ - MOl!lkova cep. uueıı. eoiuk iklimlerden ibaret olan hart>, aibi me~ ve müdafaa harbi u.. 
kıet :ı en ıoo !c ılome>..re mesafede hare_ bir saha dahilinde icra. ecillmt!kte bu _ suUerini dahi çuıt l.yı bildi~ınden şilp~ Dün geoe, Yeşi!köyde Halkalı Zıraat 
lta.metıen bir Sovyet kolu MoJa!l!k l&tJ. hınan aovyet taarruıunu durdurama • he edilemez ve bımdan evvelki Cıllan mekıtebinde ırun.balara petrol yeriM 
dir. A'nde ller!~me~e devam e~ltte. mı.ştır. aerçek.ten, sovye~ cephesınln Ha..rbınde Fransa ham 61lhasmcla ae_ benzin Gronm.uı yüzünden bUyUık b r 

k 
lll\8Jl kıt aları çrık m1kıtarda as. .,..,. ... 1 -'-•l ıneıkez ve cenub mm. neleroe taıtb!ık eım.ış olduklnrı şek.ilerle yangın çıkmış ve b!nanın lkl katı ta. 

er ve ..... ft,~~ en ........- ' ,......- , t'·.. . ..... ~ . ı bl "~ad __ .... ,,.ft -" U.. .. _-=ıne k1JY'betmlelerdlr. talt&ı.anndıa Sovyet.ler gittikçe m ..,.ar mevzı ..... uının de hak ki r ...,t ı ma.men y .... ıua. .... n ınnra ancak ıwnd 
Hwıusi tcblli ve ölçtlısll art.an JtuvveUer.e h ç dur • olduklarını l'ÖStel'mlı!erdlr. I· akat, u. rüleb11mişt1r. Benzinin ateş a!maaile 

M<>Skova, 7 (A.A.> _ Bovyet haber. maıksır.ı.n taarruz ..-ıtmektc ve Alman_ zn«:t.an yapıla.n ve noksan haber ere ve moktcbın. hademerJ l.lehmed de yOzün. 
ler bfrrosunun hu'ust teb:.Aı: ların bundan evvel de bahis ~evzuu ma.lQm:ı.ta fst.lnad eden müşhede ve den ve vücudunun muhtehf yerlerin. 
it 1-5 KAnunU3anl arasında SovYet etm!t. oldutumUZ ıuı.ı hatLının bılh.as.sa tıesbitlere göre bu det:ıkı gerı çekılme den yaral.andıtmdan baat.aneye kaldı.. 

Müsteşarlığı 

ıtaah 578 Yer gert almışlardır. Bu baZI .t.ıamıJarı.nda ıutu:1up yerleşcb.l _ ve müdafaa hareket1er.nrl? bazı ak • rılmıştır. 
~ za.rtında !~nam edilen h.arb melerıne Adeta imicA:ı bırakmamakta • sa.khklar vardır ve bu aksaklıklar, At 

l'i--..ıı eutılardtr: dırlar. • manlann cephelerini, hasun!arının t:n 
_ 8

1 
tank, 28 tırhlı otomobil, 318 top. SovYdler, son gUnlerd~ A.min kış \ r h·~ını gcnnnilne a'maks•zın çok az 

•utllıını. lnikıt.arda tG!ek ve cephane. haıttında b!r çıkıntı .. \':l\lt~:!ıı!mış kuvvetlerle tutımalc ve bımları ı;ıı·as:n:ı 

Münakalat Vekaleti 

ac vr&h ğır b' !'de ruz hareketlerlle mezcetmemek husu • 
a~ meclisleri fevkalade ~:i:1=ıırd\t'~-~r;Jlll . - sundJl.lti tlık k.a.rarla:-ını h ç değ'şt.nne_ M 

o- - olan MoJaiakl cı>nHeslle şl.mnlt~ce. göre blb'"WtQe nU!tyasta mukabil ı.aar. Ankara 6 <Hususi> - Posta te!graf 
ve telefon umum mlkiUrU Kadri Yil. 
rükof:lu MUnakaıı\t Vek:~letl mllsUşılr. Şcbriıı son cünlerlndckt manaaral &ftndlm: ~ }19t nak1&7atı 
ııtın.a ve MUnakAlA.t Vekt.let.i m-uste • Ş-'- · ,_ d · 1 · · · ı E · .. ·· F · şan Naki K&ten Pos'.& ıtelıra! ve enrln li.ar an temız enmesı ışı. mınonu, ati:h ve Eyüb kazalarırı. 
telefon umum müdürlutüne naklen ta. ne harar.etle ~~vam o~unmakt~dır. da 28 kamyon. 215 araba ve 1000 
yin edl.Im!Şe.rd.lr. Beledıye dun Beyoglu, Beııktat• (Devama 6 ncı &ay{ada) 

t
• '.M:>la!~;ı · o me!eri yllzUınden v-.ıi<ua ııelmektcdlr. 

iÇ ımaa çag""ırı'dı tere göre SoıvYetıer . .l..;~0 ·,. • - Alınanlar bu suretle hareket etmekle v • ıa.n t.a.arııı:ıılarına oırıı:tıcı zıl'h ı . • 
::· 7 <A.A.> _ Macar meb'usan tıörlü oı.maJc ve aralıı.nndn. bUYi!k~.~U _ ş'mdfye ;kadar fU zararlar.ı u~rıımı$lar. 
~ .:.,:Olillerı 1arın !evka.lldo o'a tlııl'l. birlikleri bulunmak üzere so ttL dır: 

cl&vtt ~. · • menlik blr t.ırvvıt li~tra& ettırmekt. -
(De.amı 6 BCl PJfadı&) 



r Hergün ~Resimli 1'1&kale1 -=- Zamanın kıymetini biliniz 

M •. ster Ed_n ·n 
Hasbıha.inden 
Ç kan netice.er 

\. Ekrem Utaldııil-J 

l.. 

nu malarındaıa eonra ne durum a 
dlklannl anlamak U.-tlnl ç•armıı 
t~ • 

M"atcr Edcn'in lıa.bı1ıalınde bu 
UÇ nokta uriciade. dördÜDcÜ ola. 
rak onlarta ~iede. t.elki de 
da!la miitim bir nokta düa .ardır 
ki. o da fil cıiiaı4_.. toplanır: 

- .lki lliik6mıetİ9 ,ekiOeri •• ... 
TAKVİll e 2iaci lCbwa 

R..ı- 7 AlllliW -., 
Ça; ... 19 - -11Mi:U..a R-i• .. ıc-

• t942 11 

G()NEŞ Zilhicce Üıl::iAK 

s. D. s. D. 
7 • 19 1 40 
2 81 u " 

ôtle lktadi Akpıa Yataı 

i D. 

s J.>r"r v. D 19 
W411S "00 E. 7 26 • ..,lj_ 138 

Waual ı.elecU7es!nln chinkti p. 1ıallerlae datıtdacaiı ~ti me. 
:metıelerde bir llAnı yardL Birçolı: lba.. ralı:a lleter. Falı:M bh, asd meralı:ı 

leler a.raamıla bir tanesini çok ~7•. muellt noktanın ıı'h aıled kana.pe • 
nı dlkk~ bulduk. O da. ,udur: ıdn 199 Ura ribi 7ilk1ü blr mt'bliia 

Şeluin multtelll :mahallerine ko. Jll&1olaslll11I ~qorn.. l'ı*at 
mılmall &.ere yaptadacU J'C!dl a*4 r:J okuyucu aen, C99 1traya Otkan 1"I 
lı:a.nape Aeln 499 lfra 10 luauş keşif 7edı kanapenht, maro1n:n olması ih. 
bedeli i&Jin edillnlt. Yedi Rded ka. tlmalbıi diqiinerek "Dem malelh. 
aapeniıl .,ebrln baugi muhtelif ma. tuna; 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

' 

Y ılulma tehlikesi pteren bir 
han tahliye edildi 

x.ıs,Lıçarışl civ.armdati An 'Pafa lıa_ 
Dl y:ıkılm& teb'likesl ~et'd l\nden be. 
lediye dethal buranın tahliyesini b. • 
.rarla.ştımuştır. Bura1:\ bu'unm kta o_ 
ıan latTçok esnaf civardaki yerlel"e ta_ 
iUlacaklardır. ---c.·---
Hafta eomnıda petrol allunluı 

kalmıyacak 
Son günlerde şehrimllde artan • -

rol &ıkınıtlBlnm haflta aonund.a Nıbetm 
ha.fıfU,yeoeti t&hm!n ~c:U1met"6lr. 

r, ______ ,...... 
S.baht111~ Sabah•: 

Dört sinirin hang si 
Daha evvel 
G ... vş gect-.k acaba? 

'-111ııııı--- Burhan Cahid 

latanbw gümrük muhafaza 
müdürlüiü 

Milnha.l bulunan tst.ııbul gijmrUk 
muhalua mtıdtırı~nne. GUmrüit \'8 
Iulı!aarlar Veölet Ueündl .muf mll
tettıŞ!erlnden Xmıalettln Ankbn ta.. 
yin ec1....-v. 

l AlJYO 1 ---ÇA&Ş.lMBA ':/1JJ.9U 

'l.30: su.t ayan, 'l.33: Hafıf pazça .. 
Jar (Pl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: Ha. 
fıf parcalar Prolıl'ammın devamı <Pl.>, 
8.15: Evm s&M.i, 8.45: Muz;k CPl.), 
12.30: Saat ayan, 1!? 33: Ala.os haber .. 
lerl, 13: Kanş* f&rltl 1'T, 13.89. Karı. 
ilk mtw.iık tPI.>, ıs: Sası a~ ıan: 
Ra4f0 damı oı1teıtı'aS1, 18.JS: CD1$ po.. 
lltlka lıAdleeler ), 18.45: RadJ'O ~ 
k.MJbU. 19.'31>: Saaıt ayarı, "ft ajants b&. 
berleri 19 45 · Beıbeet 10 dıa'tıta 11.11: . . 
Suz:dU maltam'llldan pıtnlar, 20.15: 
1tadfO gamteei, 2041: Bir aa&r$ ötre. 
nlyoııJ&, 21: Ziraat h.\Tim-. 21.10: Pa.. 
sıı be}"etl. n.JO: <S&th ia&d) 2U5: 
~-lluıtbu. .u..aa: 8aa& 
ayan, aJana haberleri. 22 41: Dana mO 
ztı <Pl.). 

lstanbu1 borsa ~1 
~/l/M2 açıl1f _ bpan~ f!a.Uan 

~.u.&& 

A..W.'" iı::1 ... 
.ondra l8tctla 5 24 
tw-Toö 100Dolar 129.20 
enentı 100~ Jl'r. 
.clrid 100~ 12.9375 
okoh&ma lOOY• 

kholra 1001-eo D. 30.'IS 
Bır altın Ura 28.65 . ~r!.* 

·~ (Ot! alt n ..oa 
Eabam • hv "' 

1ltramıyell ~ ~ ·~ Er. 
gani 21.llS 
Merıkez Ba~ 141.50 

-"' 
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~ ~~.-.v- ...... -- - - - --- ........ - --- -- - - - - - -- ............... - ~ - - - -- -- - - - ................. --~-!!-!-!~i!-!-!-!-i!-!-!-i!-~-!-!!;_~_~::::::::::::::;;;:;~ijilii~liiiiiiiii~ - ----..~M·A-4?~-4A474!4T4?_h_i~,;'4F~-~-=-,h-h·A·..l~\4,.J_M_A_.X. .. A_h...,4- ~~ 

C EDE B I• ..,. .a ... ~ ~·~::: :~~:ta~i~ao;:!r~~ 
• ... k.ar§Ila.şacağmıız netice gene ayni 

huuandır. 
Ceza fena piyee mi} Hayır, bila 

Fı·ıme alınan romanlar ~:~ço~e~~~bi~e;i~;iid~e!~f4i Doğrusu otuz yıldır, tiyatro ile ug. 
l'aflTlm. yani İyi kötü bu if(len bi _ 
raz ben de anlarım. Yalnız neden.. 

''Ceza;, piyesi hakkında 
Yazan : Halid Fahri 

birkaç 
Ozansoy 

•• soz . ' se, bızde tenlldd yaz.anların bir kıs-
mı ile bir türlü alaşamıyoruz. On.. 
lar, henk i,i iter teYe karşı az çok 
hayYandırlar, bense çok defa ken.. 

O tuz yıD~ m'ldlarrirlik. haya..ıniz_.. yalnız filme çekilenlerden ae- idim. Bu yLI !bütün adapteleri, ter-/ di •teliflerimiz içinde Avrupa dam. 
. tımda. kıtahcılann çeşıd çe. çelım, O zaman satı~ı:mLZ çpk o.lur. cümel~ri ae;yl'etmeği kaçı.rmanuş... g.asını taş!ıy~lar~an yüz kere iy ile.. 
ıd tek.l~lerıle~ ka.1"1'~laşmıştım: . 1 Satış çok.luiu = fılme çekılen ken, nasıl olur da telif bir eseri rı bulunduguı;_a ınanmışımd.ır. İşte 

- Kıtabın ısmını tek kelıme roman! görmekten maıhn.ıım kalırdım? Ceza da, nev ın.de, böyle bır eser. 
oyısanız .. lcolay eöylenir, araması~Gördüni:iz mü, •n'at eseri gİm- Haaıh 0 gece tiyatroya gittim dir. Bilhassa ibirçok Frar.Mz p!yes. 

da kolay .ol.ur! di de hangi şartlar içinde aranı- ve «Ceza> yı ben de seyrettim. lerinde bu tipte eserlere raQtlaml
y• --;- İs~ını 8.§lkane i>ir isimle de- r? Mumafih bunda bu pratik Bilmem sıöylemeğe hacet var mı? şımdır: E~uı az, hatta üç 'ld,ilik 
glftlrsenız daha ç.ok sablırl usulü tutan kitahcıınm bilmem pek Salon ve l«aiar pek tenha idi. pİysler .. İçt imai veya ruhi hadise

.. - Kap~~ın~ resim koyalım, Üç ·g_ünahı var mı} O, yaln.ız, Beyoğlul Fakat o havada .'bunu tabii görmek 1eri deş~r~_er .. h.al'b~~ .ayni t~rz.da, 
fazia surerız. l•Inomalarından sonra kıtabcı dük. lizımdı. Yalnız ~ var ki, Şeılıir TL fakat butun psıkoloJlS! ve hadıse-

- Yedi forma az .. tekize çık.ar- Unlarına uğrıyan bir takım baylar1 yatrosunu idare eden kudretler bu leri bizden olmak ii"Lere böyle bir 
ah 1 la bayanların al'%\lsunu !Yerine ge~ tenhalığı hiç de hoş görmemişler- eser yazdılk mı, d-erhal hücumlar ha-
- Filan muh.arride aranız na- tirmeği düşıünyor: di. İhtimal bir gece evvel de v.azL zırdır: 
}.. Ona t.enk.id yazdınanız... - Sizd.e füan filmin rom.anı yet böyle olmalı idi. Bu sebebden. - Efendim, pİyC9 iyi tertib e. 

Reklam. olur! var mı) BasillllJl!p diyıorlar. dir ki, daha ilk perde arasında, fu_ d i lmemiş! Elendim. perdeler kısa .. 
- Filan, filan ve filin muhar. Eh, o filırnin romanı basılmış da ayyedeki duvara, Pazartesiden iti- efendim. vak'a baııit ... Efendim .. · 

rirlere makale yuıclırsa.n.lz.. nepsi olmasa ne ziyanıı. var} Kitabcı he- haren ccO kadın» in bir hafta için İşte bunun içindir ki. telif ese
arkadaş.larınız... men o !kitabı !bulur, bir de müter- tekrar teımsiline başlanacağını bil re bilerek veya bl.lmiyerek düşman 

Ne bileyim ben, daiıa böyle ak_ cim tedarik eder ve basar. Ammaldiren kocaman lbir ilan yaplttırdık keoıilmişizdir. Bu saıhada daha çok 
hmdaıı gele~ gelmiyen., inceli, ka.. eserin ed.~bi: m~~y~ti. yokmuş, ya~ larlnl gönlüm. Ne için sekhyayım, ~~lenecek ~yler v.ar~ır.Fa~at şim.. 
lınh; her nağmeden uyandırma çın hud tercume kotü ı~ış, bundan o.. 1 doğrusu içim MrZladı. Ç~n~ü had!ae dılik bu kad~_rla ıktıfa edıyorum: 
grrakları! na ne? O yalnız karına bcı.kar veler ve bu meyanda taıbıatın sertlık... Yalnız son soz olara.k, Ceza gibı 

Ben dinl.er mi idim} Pek. deği l. bu k&gıd kıtlığında, roman diye bir leri bile tiyatromuzda telif in aley- iik perdesinin ilk şözi.inden 90n 
Güler, treçerdim. Çünkü kitabı.mın acaib nesne daha kit~boı camekan~ hine a?eta ~()~P.M kurmuşlardı. perdesinin ~n .~~ün: kadar. yer~İ 
fıorma tuıhihlerini bitirdikten aon- larına konar. Artık hır takım bay. Maamafıh tabıatı bır tarafa bıraka olan ve üstel ık Jçtımaı en derln bır 
ra muharrirlik. vazifemin de bitti_ larla bayanlar. sinemadan dönüşte hm, diğer hadiseler nelerdir} Ah,, yarayı kuV-vetli bir ne~terle deşen 
ğine inanırclım. Eğer kitabımın bir ~ükık~~ u~ad.ıkları za~an. s~yre~ neler değildir. ki .... scneleroir ba- bir eserin böyle b~r haftada ~İr kö. 
değeri vaıea n.aml ol98. dikkate çar- tı~ler~ ~ılmın kı tab. ıpeklınde. bır hı- ~ıza muharrir k~ılen Vasfı. Rı- şeye ~tılmasındakı _feca~te hır ~ere 
acaktı. Yıoba, 'k.apaık. resmi ile, kayeııını de ibu.labıleceklerdır. On. za ve l()nun Türk temaşa müellıfle. dalla işaret ~tme~. ıs~e.rım. Aynı z_;ı 

tenkid yazdır ak k da.. mak lar memnun, kıta'bc1 memnun! İşte rini tram-va,y handajına benzeten manda. eserin muellıfı Sedad Sı-
ac ar a $ ara . d" ·ı · · · · ·• · b "k d k ·· la. ve daha b·~yle birçok aklımın aL eddbiyat pazarı ııre tam manası eve eserlerini öyl~ bekledığını bıl. m8:vı yı te rı e er en! onu, goz.. 

adı O.. çet-f .ıl ıı b . k.. buna derler. diren makalolerınden de tutunu2 lerım dolu dolu, te.~llı etmek de 
e• • ... yo) ara aş vunna • • • · · F k b · · · 

la nihay.et kendimi aldatmıt olmaz "Ceza pıyeSI da, bizim hırçın Nusret Safa nı·n ~s~erı n:. a at o, u netıceyı eseri 
mı idim} H l d .. kk.id " . . . . ccCezaıı yı hatıran yazısına kadat ıcln bır sukut saymamalı ve gayre_ 
mak ollar e e, ~-t -~une ~ra . Ba}'l'amdan evvel, ılk. k~r tıpı- her türlü yan oklatı. .. Sonra, ak.! t~ne hiç halel vermemeli~ir: Türk 
kat y \:~ ~e gulunç yold~. l a. eın4e, Adaya gece vapuru ışlem~- törlerin tramvayda vapurda gazL 1 tıyatrosunu ancak onun gıbı feda-

d
ne ya1 zı kı hu yolu bugun demesini bile gine alarak (.), Şchır d . karlar v• kudTetli kalemler dirilte-

a.şın ıran ar oldn~11nu i i•i . d c .. ., no a. . ·1 . k . z· b .. Kolt ., l d'"'- ş ~yor~. Tıyatnoısun a (( C'La» yı .gormege _ Efendim işte telif de oynu. cek, mıll ı est ırece t ı r. ita ugun_ 
aze'::°ı~un~ tm a. t~k roman.ı ıle, gittim. Biliyorum, böyle bır ~ecede yoruz Fakat ~örii)"Orsunuz ya, ne kü fena ve kapan:k hava, yarınki 

lerini eol ak ~ne]erın~n merdıv:n- mahalle aşrrl bir dostu z ıyarete berbad şeyleri Halk bunları tut.. güne~i daha uzun müdde~ gizl"ye-
nu güle ~ lauga çıı anlar oldugu. gitmek bile büyük bir fedak.arhk. rsa kabahat bizim. mi? meı:. Sahnemiz telif e!'terlerin doğu. 

re an tlyorlar Fakat be 1 "'1 k" 1 muyo " " k k nim btılı.aetmek isıed·v· · h · tır, degı ı gece yari&! vapura Tarzınd.a, doğan çocuğu daha racagı o guneşe ergeç avuşaca .-
ğil .• kn yalnız. bi ~ıt~ u da de. Ada yolunu göze almak... Fa~at beşiğinde yan ölü ilan eden nüma- tır. Buna b enim karlar Sedad Sı. 
defa 'karşıfaşnğıım bi ıtakol~lf~'~· ~n bunu bu defa kendim~ bi.r vazıf.~ yi ... leri ... Sonra da, şu son on beş mavi'nin de İnanmasını dilerim. 
d d 

r e 1 l ustun..b.ld" d" .. -~-·· l ılk t lıf y b . lb d·ı v• h e unnak ve bunu hı' 1 ı_ ı ım ı, UÇ.IlKU senen n .e. yıldır yu"'zde seksen o kadınlı me. Amma !'nim \l ı eil;lme ne . ~-
. · raz eşe eme1': · · d be t lıfın ___ _ı O ·· .. .,. I b 1 ıetıyonun, Bana dedi ki· pıyesı oynan1;y'Or u, nse e lodramlara ve tuluat bozması vuo.. cet! ' zaten yuruyecegı yo u ı ı. 

~ - Te~ ed"ıl . · b lm en hararetli müdafileri arasında v·ııl re al•..+ırılan ve bu ~netle zev. yor ve 0 yolu tutmuştur. t .. tikbal o . 
rnış ve ası ış e ~· "iL • d .. ·· l · d' omanlarınız var Biz::lm k""tübba . lıerl ki bozulan miihim bir seyirci küt.. nun ve onun i?l'aı u"'Unen enn lT. 

. &e . • u ne (•) Çörıktl Cumariesl ıiin • cooe . . . lak l "' Halid Fahri Ozansoy 
~ .... _ ~lr~ tane tercüme ebae_ IZ,15 te Kitpriidım vapur Tardır. lesının tel~e ~rşı ~ _ R!IZ..!.g!.:..·.:...-. _-. _-. - .- ..-. -~ 
._........_... -~~ ~~~--..v.-,r.-r,.....V~4'U&r47-4-F-'74 

Ayşeciğin hali bir hayli acı .. 
.Ayşeclr. d:yoo-um, hakfbtt.e adının şekl.lde geçin.ip gidiyordu. Fakat b!r g11:n 

böyle wdıı.ığunda.n. emon değilim. Mek_ bı!r 4iqplantıda. ort6 yaşlı bir tüccann 
tıubmrun imza yerinde sa.dece A. Ş gözi.io.e ça.rptı, Oeğenil di, ailesinden ıa.. 
harfleri var. tıen.ildL Be.bası ta.hJdJtaA; yaptı, istlyen 

Za.rfıın içine 10 kuru.ş:uk b ir de ptıa dil.rtlst bir adamdı, tazıırunış blr adam.. 
k-0ymıuş, gal!b.ı ceva.bmı hususi mek. dı, muvafaıkaıt edildi, nişa.n ıe.pıldı bir 
ubla ıiS::emek nıyetindeyd.i, fakat ad.. kaç gıezi.p to:rm:ıakla va.Jüt geç:rı:idi, 

resini yazmayı ıu1L1tmu.3, fakat adam nikı\hı geciktiriyordu, b&.. 
Her ınıeyse , derdini biraz hil!Asa ede_ ba tıahkimıt.a girişti, Ci~-rendi ki mlia_ 

rek anla.tayım: ta.ld:ıel damad i:>aşb k!.0larla dllşill> 
Ayşecik fa.kirce bir ailenin kl'ııdlr, kalkmaJktadıx, Nişanı bo'ldu, yüzüğü 

bir da:i:rede ça.lı.)olllak wrundadır. Bu (Devamı sayfa 4/.? de\ 

( "Son Posta,,nın bulmacası: 25- (6) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza biT lıediye takdim edeceğiz 

her 

Soldan sağa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - İstanbulla 

10 
An.ıtara ar.,sında 1 rr===;-.===;===:===:===;==;=:=:;:::::==== 
mühim blr şehir 

cg~· - Sel't akan 
3
2 ==-.==•==-su (3), Yemeğe 

ta.d veren madıdoe 

=~· ~~eımhe:zı; 4 ==--==·=~,~~~~!--~ 
<3). Sonuna ıN) 5 
gelirse damarlar_ 
da akan mayi o. 6 
lur <2>, Hasret ve 
ıztırab n :dası ( 2 > • i 

4 - Argo ll!a. 
nında budala ma. ~ 
nasıruı gelir ı5l, 

Son una CF' ı ge ~ 

line t~iz anla • l 
mma gelir \2). 

ı; - Orta (5),Hı 
İsim <2). 

6 - Oturdu • 1 t 
ğumuz yer <2>. 

'1 - ipllk w. 1~ 
8 - San'ail!.<A .. 

rın meydana getird!ğl (4), Kamer <2), 
9 - Bir erk.ek !..:;mı C4>. 
ıo - Londra !>!i~Uk e.ç~z,n soyadı 

C4l, Bir ilim (3). 
11 - Nota c2ı. S'>nuna. CN) gelirse 

af'.ş manasına gelir (:JJ. 
12 - Nük.te ısı. İşaret nidası (2). 

Yukarıdan aşağıya: 

ı - Bir nevi yılan C7), Geçenlerde 
ölen meşhur bir alef..ö:ümtizün adı <4>. 

2 - Boyun zıdjı C2l, Sonuna. CL> 
gelirSe akıt.örün y~ptığı şey olur {2). 

3 - Yanarde.Aın çıkardığl nı.ul <3). 

4 - I.Arnbadan çıkan duman c:u 
Raıyret nidası <2>, Amerıkada ko~ 
ile meşhur bir yer C6>. 

5 - İngilizlerin en büyWt piyes ua.. 
tadı (8). 

6 - Bir göz rengi (3), Başka (4). 

7 - Bir hayvan C!!). Hem bir kadın 
!srni, hem de ta.vır ve harekeı olur (3) 
Tersinden okuyun vil~Yet olur <2). • 

8 - Tersinden okuyunuz istikbal o .. 
lur (3), Yapmak C3l. 

9 - hın kJJ.ğıdı (10). 
10 - Sonuna. blr CA) eklerseniz de. 

ni2ıdıe b1r ık.ara ı.>arcasl oha c:n • 
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Soyguna utramı' bir belde 



.. .. • İki kardeştiler ... 
Yazan: Ekrem Reşid -Kardeşim Cemale-

..., ~ bJııkrntaaını tiNIJ'e -et.. 
metten gen taıau.rordu.: 

- Sen baoa bMm&. Di& denC!er 
aoğuğa kulak aan&YıaJ,.. BiM llOiut 
jşıeme&! 

Bunlan eöylerken biraz gUıümeer, 
b .az; da aahM lronaıı tavırları takı.. 
IW'dı. 

- ~ı... llOJ«le... Sana lrımeenin mesai ollliadJil atUzdı, Her 
YW ... NeredıQdiıı, her tau.fta iımı .,_ tar&Aa 7abani otlar b.~. Girip 
ractım... Llıgana tooı... Kaaıiir ta61.. ~ çalmata ceı.arer. etmedi. Qi1a 
~ ~··. lrofl... )"Ola, 86h eve b&tıyordn. Oradan ıe. 

Bu ıY1 baber.n ~ İmı&il im'- çen bır çoeuğa &ealendi: 
~ire . ~eyi ba.tırladı. Talihin.n - Oğlum, .. Evuı aah.b!erı nerede! 
~ü ooa medlvuııdu. Jı:mine u&ur - Ane öeyBe alılıtiı 
•eUrm:ifti. Arta t&lJbs:z'Jk ailin1p lıit. - Kızı. Em.inede mi slttt? * m.şti. Bayat.mm yenı ve mes'ud bir - Bayır ... o 6ldıiil 

-......U, stmlm birl.ndt, ~en devr açıldığını hiıısed.iyordu. Em.ne ar. - Öldü mil? ... (>.dil mü? ... Na.sıl? .. 
llllıakı:a talibiıı.1n aebab.ıu ötrenm ıU. tı.1t Yanından &Jl'llma.yacaJctı; her .._ Niçin? ... 
İş buılm8ık için bq vurmuı oldutu bir man beraber 7qayacaklardı. Daha ı:m. - Ne bileyim ben 
relsln yanmdlan red cevabı ald'ıktan d!den l:mılne71 eTinde yerleptş cttril.. Ooc1Jık ..ıı.ıt oaJarak:" uzaklaştı. tana.. 
.:ıınra aynlmq, ai1l' a1ımlarla he-~s z Y~rdu. .. Em:inel ... Saadeti arasında E.. ilin ~:nde mtınılş b:r ~tiküntU husule 

- ı - nısiD1 bllı!lbfJl6I. brımflardı. ııotu.kltarı. tııııarmış, durmadan işliyen ylbtQm:üeydl. m:neye Aşılc oldutunu anlamıştı... ıelmlşt.1. Gözleri kaırardı. dermanı ke. 
ıııo UnS ııti'er. Biti ı-ıı. d'.teri Xmdi ıibi, on Ue 1atındat.l oocutıar elleri l&mfıit, deA!sln ~rtılanna ka. - Merhaba evi.Adi" Gemi Yedi gılhı IOma, avdet aefe::n1 sildi. b!rkaç defa sendeled.kten sonra, 

Wurt.. Giresunlu ki taıdef ... Mn1 bıeı&'- ıemileroe, taılalarda den!Elıır tberinde ~ ıı..ım, yarut., kısık sesleri duy. X&rşl6ındia ~ar Pat.nu kad!.n so. yapaaeın tanan va?.:fpye başlıyaca.ıktı. yere k.ıı,panmamaık ;çın b"r daca da,. 
da, a.şatı JUk,arı aş-DJ y~. QUi ""*- seaer:ken nedeıı tam.u mekıteb sırala. maır.. ~nnın altlnda, kayıtın ınce pasına dayrwa& aendPllyordu. Bunak Gemloin ıta.ptan.ile bö,rlece karar \"e. Yandı. Nihayet vücuduna az p mtiva.. 
w kQVU s&ster, b"Yırc1k .açlar, c!dd~ r.ıoda ~?... Ök'Oz arabala.. I ta.ht.alaruıdan sonra açılan llDDB'.lZ de. kadın, sili~. .ı.ulanmıt. Bakışını İs. rilmişti. zene M!miıı edebildi. H çb'.r iradeye ti&.. 
dolu &lmaları:&e, .uıtlard&n Taku:r a.. rile 14nana ~ilen fıncbll: OU'f'&llarmı r.inWert himellımelt kendlaine, ~e mallill OEerine kondurarak dedi ki: Pek çabUk ceçmektıe olan bu ~·ed'l bi olmayan fUUrsuz admılaı-la cayıra 
mmı.aı-ıa ~ IMkkbe Ridıerler 98ıYlP Coe& bir tan deftere lı:.Qdeden beraber sarlb, Kel aeviuçler ve~u. - Oıtmn. Nuri, ma?mm ~r. l1b:ı zarfında :tıma1ı ı•e Ernne yavaş kadar gidebildi. Henü:ıı ft>lAJt~n dere. 
di ... Aıııı.eleri, ik.ı:ıpmı.n eş ğ nde, arta.. memurlardan biri olmak için mi? ... Bılzan olııalaırm ucunda çırpınan ba.lıtı ımnl ... Nen var? ... T5li.hslıı kardeş'n 1'8'"" birbirlerine ısmm1$lar, açılnıış_ cesinl idrak edemem ,tf. Br müddet 
larlllduı b&ka.r. ob.r ll:fierdı. Kadın. Vamın Nurt nwtıt.ebde oıkuyup yamın; gi)rüDce de g111ftmslb'm'du. QUnkü ba. :tımam mi dQı,öı.Uyonmı!. Ne bdar lamı. a n .. llll:ıbet ııö*ri de aralan.. ~eri parıldayan t:!'l"z'ıı öm- nde 
ca.tıs bilbasıwı. oklu tmııı.:li A.llaba e. bu sahada i.st.:kbaı ona aç!ktır. Deha lık yerine denizden Jr:ornne blr ~kl!u c&,ıüınsen n&tlledir... Deill mi ki o na clüten bir na 1&lmaruııun taneleri ~li aldı. Em.!n!- ö'~UI!... Kim 
mıe.net edeldl. CUntü ~ günql.n Jlı•••fdeu, her sene smıtınm blrinolel ol_ ç:ıbblleoetfnl, çı.JtacaJmı zannetmiş ~ tutuldutu bir .UOOe Wid'UI... gJbi bu.erine tenıılılık setlrm°flti, Ve ona tızııı IOD <Bsıencesl lr'me rac oı.. 
Rltuld\ılU bir l'füıde, h&YJl'lı sa.runa- mtıyor mu? ... Ta.Wden enei *eni edi.. tJDlımUJOl'lftı. Böyle btr günde doğanlard.\ tal!lı mi nihayet aralarında ilıliitba!den de ta>. duiunu llÖfilY'Pb'llzcn ... Belki zav llJ 
1an b r glltıde, dıı.ı:r.yaya gelm.~ H&l.. lem mll'!A.fatl&nn hepsin!. onun tara_ ff.mdilit vu!hsi nyı§'tn bae tara.. aran.mı... nuşu.lınuştu. 8e\'Viliıll onu beklem"$•i. oda ka'Olf'm.ıll 
bulti b.r 8Ellle socna .Murl aabah eu.nları tından kv.anılmış oldutunıı f'&.mek fmda l&dll1Mt etmekti. &:ıatleree hA_ tssm.·ı, bir anda Medenb0 rl ten~sl- İlk bwıelen bir veda bu.sesi olmuştu. her açıl~da onu göre-ceAln zanr.ede .. 
Oktmöutu miiı&rett anda ~ bmal?kı lcalttn! ne btı:rııt rurıırlarla rekets!z, vakim yavaş yavaş i!er! me. ni takib edell talihs!zli~i.n sebf'bl.ni an_ $!mıl hmau 1atantm13 ve lf1&1ra JJ111.. relt ~erini kapıy:ı d,,~ .. u ç">V nı"•ı!'l." 

- İnşall&lı Nurı her saman ~ bah.. doldurup g~ kabartıyordu. Mut.. s!ne IAacayd olarak dllT'lT blıt.ftn dk. I ıamıetıı. teveceihen 70l almı.7tı. Cocukhl8ımdlln. Sm anlannda onun vefasız!ığı!l h \:'t. 
~ar olacak. ta..at E'lı&llı tmy.,ı;m ... lalı: Nuri bllıyUk bir adam olat>aktı. j lkaıt!ni sanki kayıp hl\eum eden ~!yalı, - G~ turu!dutıı günü mıtan_ beri var kuıvvetile 'rzu et:Jğı Uf1*1ara m~erek be1!ci b'r bt dah'I mnıte "°'~ 

X..lıbı end:oeli a.:ıne t>itYt1k ot:u hale.. ~ t~mn ıse~ k&d&r şl!pbesi ı dalgalıtTa vmrdi. P1l'tmalı b"r gettdrn 1 ıara ne olur, F8ılma ta13e?... ~ ~ ~ O'lll anbia. JıaJltA &.. olmuııtu ... Be!cl... F'a'cat bOtUn bun.. 
kındaJd düşfrııoelerinl tamamlamağa ~ !stikf:ıe.! hW:nlannda. tıme'le-ısonra, şa.füıta eve~. argm, ttatüı - Ne olacü! ... KMa bahtlı olur ... cı ·1 görimlqotthı. Emııe ile dolu lanıı ne~ vardı. O,..tada br tek 
cesa.ret. e1ıı:rı.tyip oocutun sağlığı ve •- rinde kend'n~ h'Qbh- bLııGe aymmyor_ başı ıslak. hllA dıuıda~snnda den1z!n 1 DU:n gece ne ça'gılat' ça ındı, ne oyun. kall:in~ yeni tehirler, meııWeketler hak!Dtaıt, acı, ve '"" b!t te'k halt kd 
limeti içln dualar ederdi. du; hepsi Nurlye '118tu!l;u; Nurfye ti acı '\ile tuzlu lettetini t.aşı.yarak dön. lar aynandıl.. Sea de cmıadm mı?... J«We.t aev.l.nclne yer yoktu. Yeg{ı.ne vardı: Emine ôlmüıitU! ... 

Kad:ın eoıa .. ilii o~ hakl!Jdl. tal·b'rıdıe oıne .karşı deT"n, ııoneus b!r t dutü vaıtJt 1taroe,:nı ~klardan. A~ _ G!meşın tuıtuamuınd.an ne Çlkar düş~ uzım. ~ cayırda. oturup Gayri !htıiyarl, vaık.t"Ie 6e'l'f!'ll"~ niD 
Cün:k.ü da.ha meıkıt.ebde .lteıı:ı, tenettüa ınuha!ıbe-t w.rd.ı. ~ce defa, kenct:slne :vazlardan, fırtlnalarc!an masun, benils 1 F9tma te738?... 

1 
sevta.ngıliS:nlll inlb~~· do~un uzak. •Alıtık geç oldlu, eve dönm"'k ,. .. .,,,~nı 

eımaanda meeeıo. k.örtıbe ayunund.a e. 9e2ldi.nmrden, eeter p<ı.yınt onıınkine ı. sıcak bir ya.tıatLta UJ1l1'b!n gGrmekle - Ne çucakl ••• tea.rettll' otıum, - Be ş .....,rem .. ..,TVqlıy '· Teık: e. ge1<!!h cted"ğ! aaaft!! ~-inden k lap 
benin kim ol&cı8i'ı kur'a ila '6.11n edil. lA-Ye etmi$i! KlleDk kardeşine b r an.. c:tu:vdatu memnmıtyeti Cerıabıhakka 

1
,aret! •.. Ha •.. Şu g~e bak, ~ aa. meli fU .eteri bir an evvel ~ e9'e &-.det elılıl. Antı•aile karcle4ö rudl. 

ditı ıııaman IDllldie talih her saman ta. ne tıe'ftıaıt.ile bııbr, aotut rttntelde İY'- f(lkUrleı1e izhar edeı-di. Ha.ftl sonun. bah tmdık yüklendi şimdi... Diı.ıl ... memlebM «Wmmek ve lilmtneye UVUL sini ~lsl"dı. :llttııi de memnun n 
maile laabet. edeni. Sair &lmaca Q'JU. ce ft?tftıımelne, boynunu 8\kıca a:r. d.a eve para '" hi.saP.sine dllşan b·r Gidiyor!... maık!t.ı.. mıes'ud görıOnihYordu. Annesi, nce'ell 
Dun.da :bmaU her mmaıı llılt yakaU.,. ınasına, aıtt&daşlıannın ona. lıers mua.. mllctar ballll ~ te aynca bir - Fatma teY2Je, gem\yi bı-ra.k U. be. ıatanbul ve İıııkenderlyede!l nişanlısı_ bir sesle onu k.arşıl!!dl. 
nan esir olurdv.. ÇgeQJt, ar.UdıAflarile mele et.memeler·ne d•kbıt edel'dl. Na. 9e'\'lkıti. P*at oolt 19\.."m~ bOftln n! dinle ... Günesin tutuldt!Aıı gfhı do. na birbç hedi7e sldı. Patat bmı.lar - othım. nf' bd.ır JIOllWUll ,... ~
bily.a QYUnla.rı QO'nadığı vwt t.e daıma riıı1n terelt derste, smn QPUDl&rda el. bunlara "Vleda etımelı: lbım gt>ldi. Cibl- tan ffımail mi, Nuri mi?... naarmdıa pek. ~emm.lye\alz Te kt7. ded.m ... Halbtıld ~ olmaTI ı~zım ... 
avuoundıaıki, cm.Dllı*i bil.plarm lıep. de ett.:ti muv'&ff&ayeıUerl aev~ p kil bir gün reis öl:m6s. nyıkları satıl. - Y<*. ~· Nuri detfl ...• ~ de. metaislL Se1Vlliıline lb'ıt oü.rM e&ı.. Sana Tereeelt g&ıel b' .. nrlHdem z w.r: 
s!ni ka)'bede:dL TaUbaial.1ti o ~ ~. aJıhelaria Jmreıtardı. Metwbe -., taytw datıkmfl;L t,siz kalan is.. fil... Kaıdeşin... Kant~a .usuaill... Iüntın anıu etıtit1 ı;;ey eri alamadıtma Kaıdeş!n NlB'l'yi ntpnladtk! ••• 
nıaıam .iıdi ıltl .&J11tadaşlarmın alay vıe ırideR:en JllÖllllıer'* 7t'GM!& eepetini de. ma.il b~ Jtıre '>&t vurdu fakat Amma .ttaı temlhılne söyleme... . miilıeeı!lllftt. r A"'"'91 ~l'l 
illt:ıhza memıu Oılmll$U. O dereoe ki bfXvle ~a ren 'iuı,vdtığunu Ueri beyhude... B.r defa daha makös tal.hın katce: Yolculuğu üC 8J atlnni1Ş11. N~ ...................... - ..... --...... .. 
İanıa.il bunlara hedef o!nwnalr ~in silrerıetk, o 4ıa$lrdL Geceleri. eyumadan )laneıviyatı bom1t, nm:dıeri kn'* b'r şine değii de, «erıdi~e isabet ett:ğı avdet. g:Dn11 gel<fi. Oem1n!.n baş tara.. Yeni açılacak Yerli Mallar 
&rkadaşlarınduı ı12ılok.laŞ1ıD bir kenar. evreı ebt:ği duada da: mn~ he....,,._ sahil ""'"'""""" dola!l. P :..jn İsmail ha.mdeyledi... tından dağları, çayırla..'1, evleri ıördn. 1 
da .........,.,, • .. ...... """ _.__.. oy Acaba Emine?... Hayır. onu hen-OZ pazar an oWnn&ğı, beyaz ~lı ıka,yu mav1 - All.aıhm, derdi, &1m:zdeıı b!riniD limandan çlıkıan gem:!!eri ğövlf'l'lle 1a. * . + ......... _ 8lmıetbank ~ :11 "llall ıar 
dal&galara, lta?rJll hü\Yaiara dalmıağı L haı!ıta v~ talihsiz o1DIBS1 llzımsa, ben ltib etıti. o aıra'arda kardeşi mektebi tsınail, birkaç zamandır, keııllerhlı tefrit eUDek kabU deti1dl ... .uııııwbul. er ar pazar 1 '11 

det edinm;..+ı. Bu ..__, ""'"'.ıı-un 1.att.1n.. _,, L ~-- n -ıw-n- ..... k zı gömıQaıttl da satın a~ yenl eıı:iııesi mtmda, mdıen Earabiik. Sivas ve Antakyada ~... ..... ........... AAlU uıaıyım da 1A8·~ ~··oı... pa.rıat bir saretta biıt.lrerek bQyt!t bir otlamata ............ n uq l • dud&klannd:a gen'~ bir memnuniyet birer IUbe açmala .karar Termittfr, Ya. 
de, sahil gençlerlnhı u oolt hepcl g!bi H.Mt.alandıb nman da duasının ta.. tticearın cranma, memur olarak ıirm'..,._ GtlIH!Şte parla.yan altın ııaı:ıı. rubu ok.. -v ıian hazırl*1a.r b tada 
ene nlere açılıp, Ull&ltlan ıt:taııek ar. bul oldu.~u.,,n t.ııhm'ın '!dıere'<: sevin'rdi. ti. Zavalb. teman. Adı !htiyaçlannı l&Y&n at ve ı.utJı bU\llı blr km:ağız tebessümdle lcaraya .ndi. Onu ilık göl'Dı> P u ay:n aoınmıa 1 
~~u 11Yandlrm.ıştı. Böy!ooe İsnail an ?es yaııma b1s.. defedecek olan parayı ıkardeş.nden ka. ki teçi.lerlne &ealeııirlm elleri ril7.gt.rda. tucakla.:van Itarc!e.,1 Nuri oldt.ı. Beraber tamemlanacaılt ve Şuoat bqlangıcmda 

Evındre, ID\Jmoo tlıt.ı'l'tt sıyaa:nda re. mııstı. O Q'Nlle.Tda rmımni:i bir tal'h'l:Z. bul edeı1teo ne derfn ırtırablar <tay_ çiçek gibi .,,llaDlr, aeai de havayı tatlı eve glıtt'lf!"r. İsmail, b:r müddet anne. da faaliyete pıçllmlş bui.unacaıatır. 
cenin geç nllttine itada: oallıJı:rnş ol. !iğin kend"sine musallat olduğlınu 00.. B1r memur. blr efendi «lb" e!bl. najm.filerle ®ldurllrdu. Bu kıu:ağızla sile ka~dııılı:taıı aonra Em'nenln tekçUe. Sanyerde yanan ev 
IXlasırıa ratmen İsmail hocalarını h'-;;;.ııtl. Para Otamnnca.k. eve fA\'dalı sel.;;·~ olan Nurlle bir11kte 80. •ışrııalt, tmııışmak 

1 
f!;satım nıhayet rJıi otlattıiı çayıra koştu. Emine .1ot.. SaniYerdle TUirbe aoka.Aında manal' 

memnun ecJernecı;, ~enci'.aiııe &n61Zln olacak bir oap ıelm!$!. Mektebi kd:a çıJımaz olmu$u: peJmÜl'de balık. llf.aık bir keçinin g~!rd ti bir ~da tu. oııun.> bekledi. Saatler i!!C!J'OI'- Hıı.yrlye &ld 1k1 k.a.t1ı ahşab evden ev: 
earuiaın bir suaıe hfllllıelD cevab vere. t.erlredlp bir balııkçı reiaının JanınA çı blıtmdan utanıc ~du. Nuri. bulıd'ıl. :tsman, hayvanın. fncilm'.ş Olan du... Gem!.de bu avdet gDnilnO b1k. ~ poe yangın çıtmış. Uai.Yenu; 
~:Z· şaşalar, hlreler, h&J'l'e'V dolu göz. tayfa olarak giıd. nbl beraber gemıelc te'krtıer'n1 h""r za.. kliçQkıctlk bacıı.11;1U memiıllle sardıkt.an bOOkı başka türlü tahayyill etmiltl: mlklıaha.lesine rağmen a!llıd11rme 1mkL 
.ıı' açar, ~n bll'dımbir9 u:v&ndı.. Ağlar. marııtarlar, birook aletlerl,.. do. nmı bir bahane bu1arK ~du. sınra ~ızı teeen1 et.ti. . , 

1 
Emine'Jl bıraactıtı yerde, keçUerinhı •- nı buJ.~ara.k tamamen )'anmıştır. 

ne mJşa bemıerdi... tsmau ne kıt akıllı, lu bal.ıteı ~ dmls1ere aeıı:naıc Am.t fehkde, eebll rfbl. nı:ı kardeş! - H!Qblr fll!Y delil... "Özilune... k1 raBında buJ&c:a.ktl. Onu kollarının ara.. Yangının ne wret1e çıktığı &raştınl 
de atır ~11Ydı, fll'at blb'ne hentırı 00l!llk11* htııyalannı taha.'•Jtu:ic birlikte eömıek tab.1 deit'ldl. J'a.kat güne kalmaz, esıt'si gb! koşar, ~tıar ... mna a.lıp kalblrı.iD ttserine baaacalt'tıl ... JD&iktadır • 

hm,ya aı;ıu ~1 dft" "· bb t , l'"·' ,ft. d blr nev doot Halbuki ... Birdenbtre kend18kıi yaban. • • • ~ . ce S&ı>lanmUJll. SUııfta Pt't!rmılGt de~:ıd.!; fP~!lt ne de oJaa k.a. bmldan dolavı anlamı -.: mu~-3 o Böy.e .ııue ara..,,.ın il ı - cı b"r Menı<re yapyalnız hıssettl. Bura. Faüh Halkevınde konferans 
bıra~z l!l &:ı0rıııte otururdu; t>ö;rlece, ranhtial' içinde, dalgaiar e.ra!'S!Dda YlL aza.Jm.amıştı: o'1A.kle; yaslan llerlecFk luk, samimiyet hAsll ohnu)'hı. emdi FaUh Balkesl 
d·n~ başını Yana cevirtn.ekle z'hnen varlanmaat. ırr.aıktıa, O<Yk ~kt.aki ~ahlı cıe onlan ye"ktt:l'lter~e bd"ıyan nbı•a hergim, kızın keçU~!ni attattıtı çayı_ da fazla bekllyemeıdl. F.minenin evine nden: 
li2len- .tltıer!lh.:n_de. Ufaklar]{). &rd.ında ıSlklarm1 erl.fllmez yıl.dl7Jlara benzet_ dah8 hvvetli, daha euurlu ol!nıufU ta gldS<>rdu Paket henüz ~ıza imıln" doğru yttrü<ltl. Adımları g·tt kçe sıkla. Evimizin tertib e~tiğı hafta koınfc • 
a,a.ıyord• 6 ırli beldelere dolru J'Ql ala. mele. lcalbtne büyfü hazlar •erlJQidu. Sadece, ılmdt. 1-.ına.1l'n, g&ıl"l'"nde bile sor~. şıyontu. Em &11ln'" ıreldili ~ r~ın birincisi bu üşam 18 de 
~r dnu. ltenc&ıi !ıaklrmda Janhş tı_ Ea7ltm ~~ dursıı f'enerfn bakır Nurl)'e bllıkıtıtı vakit. b:r neıvi hflrme• Bu iani nihavet ~ ötrendt~i gU_ durdU. bte, kapablmış, t...--Dcedilmt veril~lr. M.C"IZU cHalkm ve Halk.. 
Vererek ~~an çıocub bh·çok ceza rerıti1 ziyaafle a1'ttan aydınlanan sert ~1.iyottillı; buna rdmen gerı". qulı nü· d!lmı!ne Em.;neı> diyerek eve dön.. evl~ mahsus olan htizllnltl bir ht.l evcntlc> dir. Bu konferansa bt)tün yurd 

--ısa olan esasen zayıf he. cehrelerl, hem balık kanil~. hem de havala.rda b.rdeş!ne sıkı sıkı örttbıme. daİü anda kmleşı1e lta.rşı!aftı: vardı. önftndek1 tfteflj[ bahOe 111 artık daflan çatumMie. muır d'llJarız. 



Gönül işleri 

)<ocAmusüf <8-.....,. ı11 de) Memleket Haberleri 
~rGilii» BID till'lkiitı lGO 

Manisada yeninden 
teknik okulu açılac~ 
25 senedanberi ilk djfa kar yağdı 

llatayda 
Ekim darama ~k iyi, bazı 
yerlerde ü~ midi tolram elıildi 

*le ~ adim ~ DNHrı*n ~ 
radt. delll, Ntta kmla da evleamedi. 
1aım aelıec*, DlıeleieJl bilmlf illi ıe. 
IAö:i e6meJi, 

Anecik: 
- Geslp doiattık. 1ff 1-. beıtr.a 

sördü. 1'lllK ollacalım. di70I'. 
Yusufun yeni gtire,ı 

~ ki, a.rada daha ısam.lma Ywut: bhkaba Ultülıe tahtalıa 11&.. Belçblılar, 8Aret ıecesi ıene ldıd. 
b!T müneııeıt>a JOt:rtur, fab.t dar bir lıver'1Qr ve yemeelerln nu~rını '°· ~ Peblivaııları.ocMMı 
baJeıt ~ &llebn ol&D ıenc; ıcı. ıwurdu: IDıd edenler QOlktlı. 
zın ııörıier.lode daha geniş b .r hay&tın - Heptı tümel, ~kıltür ederim, me. Koca YUllUfu, ya:nete davet 
ı.tmun ~. Adamı uo1#Bmıun•. ı&; ı:ııe tadaı' pıllç,., madam Jooamnda bulun\U'tll'du. 
smm ed>ebf de b\ı: -- Yarmı. ft)'abud bir p lllo... ~unma OOa•nda MÖfl7ci pjy« 

Adaına (Huwei) - Bu yıl ha. 
....ı.-ın çok unun ıitmıe.i ve hü. 
kUm.etin vaktinde tobumluk verme 
ai 8ft'Ye.inde, Hatay bö)a .. indeki 
ekim durumu çok iyidir. Geçen yı. 

Mania (HU..-) - Man.i1a vi.. •iae ~it iizwe ,.hrimisden la söre 1.a.endenın kazuıının topra.. 
layetınde bu defa yeniden dört tek aynılm.lf*ır, ia saçtJil tcbaın mikta1'l üç kattır. 

Bea babaoın filtf'>nd.eJbn, bu ta.rmıa - '!'ebeyi .. Söyle çoTbacı bel .. Bu Y'llSuf paıa~YQrlardı. Pehlivan bol. 
ııŞe girişen b r adamda evrenmelt tul tarı benı evine y~e davet etmıyor, aohbet oldui'Ulldıan lleri ıert eciıyl 

nı'k okul açılacaktır. Bınılar Akili. tc.. J9ida H .. s dpjlc.j, ekim. de bir mi.ati faz.la. 
aar ve Turcudluda olmak üzere bl.. 2S eeaeduberi Maniaaya düt-dır. Umumiyet itibarile H.atayda 
rer bz eMtitü.ü ve birer de ek.tam miyea kar iN .... ~üı ve «511 bu yıl ziraat seçen Hneye nazaran 
erle.ek sao' at okuludur. Vilayet içn. cüadenberi kalkınamltıtır. Y erlercle iki mi.Ü fazladır. Havalar iyi giL 
de de bir ak.,m Mkek an' at oku. 1 O o.tim kadar br wırchr. mekte ve tıalıum. tno&iatı intizanık 
lu açılacakur. Okullar için analar • --.. dev.m etmektıeclir. Çifaçi buadan 
t..bit ediJmiı ve kroldler Vekitete ~ .l.mirden ~ ui j..._ memnundur. 
tıönderimek. için ~lanrmttır. Eu riyan ........ Ekrem Zeki hiT kon 
k ,.. zamanda açılabilmeleri içiA w vesmiı 'Vle Beklr..ire Lareket EJirne Çoeak E•ageme 
dedl.al lııtaata ba.ıanmaJarıııa ka.. etm.iftir. K.ımunanan faaliyeti 
rar verilme9i Vekiıetce de diitii- Han Km F ,....._ Edirne (Hll9Ulll) - Edime Ço. 

ülmelcte olduiu hlııberi ıelmiftir. Bu yıl da seçen ,.Marda olduiu cuk F..irpme Kuıumu 
..._., -~ sibi Hava K~ Kuban bay ·-:-~ L._1· dn.i :.a_ .._:_1 __ d . ı'j'UIUe naıl)'e 

Van Maarif Miidürliiüne terfL r~ mtla•eiMt.1.1e ~ en v c:M 
n tayin edilen Mani. ilk tedri .. t rihait ve ep.,. bir yeklma halii Kunm: ukere cidealerin çocuk.. 
üfettiti Cel&l Gür.,,- :yeni vuüe.. laıı para ~ ~. lal'laa uami derecede yard1111 et. 

ve bu arada fakir ve kimee. 
.iz ÇOIC'ıldara da ber aüa mwıtaza. 
m.aa ekmek nrmektedir. 

esasen olamıaDdL Maık:sadt ePenmekti .aç!Jkt&n öldilımeie aölıürilyor be? .. yordu. Qod>&cı b"u.yordu: 
orıu d& Yec>ınca :vttzüttı kola7l*1a iade&U; bilmlrl mılaııı? o, Parlalı ltoto. - J"usuf; çabik yenecek mla1n 
elt'l. !Danlll erinden d8I' aılltJiımı kendimi .,_ huifl?. 
M""~ k•lml• oı!maS1111 ha.tala be?. Tel .. Söyle bu k'*uıa:ya ıe. - Allah aatl* verine bir elde ... 

Jırk ldtrt.m. v&Zb'et daha t«tt ne-ııemem bel. - Bu tadar da olmaz ... Aylb oıur. 
tleeleT dotu:rabll.ldi, Nl-.ımı muhitte Mo.& P!yer: K.oca Yuau1un. Parl&te Munc&iıa Belçikalıların milH plhli-.. 
~. .-~ tozmalann ırörWmGıs bafıa& ,ele.nl medam• anlat.ta ve bu nı... Hae oıma._ bet on d&kllca lııOıDd 
olmam eU>eıat.e bot cretildlr, fai.M ebe. eetMble etıeııcell bir an ıeçinnek 1gın 1-.> bu iti ... 
en bir leb de ._il ecm.. Sandaı-.. roO••deleri.ie aam.im1 olarak - Ne ~ oorbacı be? .. Bu &L 
yrlamu. )'emS:lerla miklt&r:ıodan ve ad.ediDllen eam ~a J'ftllet• davetli oldul1'. 

Oocullllm birin.f bybeWzı, binini bu. bametıUiiııl q!edi. 1DL1N wıuitun mu? 
Jmwun, hele 1'1 yaşınıtaykftı Ol1ta '1&4- Med•m: Ymutım. bquıa ıelen me. - BlliYOnım, fak.at acelesi mı nrf 
1t btr ~ raa 0tmat&n ııont'& or. 979 epeyce silklil. Kendi evinde ao - Tabll tam bel CMa* elden ..,_ 
tada f!lfJef edıilıeoek bir hMiae smnııro. u.ıma..vacatını vt.dıeıtt.i. Yusuf: milli blt.lrip lidellm. 
rum Yeılnll kulatında Jıalpe olstm: BfT _ SUıe ...mnet oiac&lt.,, Bm1 doyur. - Eter; Belclkal111 bet on dHaa 
daha ~ bahseden olu:raa. m1k mıM '" atırlamalt 6iiıQoedlr madNn ... ..ıra 7ener lııen, Beloitalı orpniaW 
oa.atin Y1J9I& bJnnMıta kaTar kılmasını s. ~l.Dimelı vuııeçlnla, dedi. ana, Jiımi bet NAPOl7on b&hfl4 vere.. 
ıı.Mnen deıtwıl nıöha ıozum l'Öl', se. Madam ısrar etti. M-o P.IJ'er de cetmil. .. 
z1p fıOl.ma,yı da ~e daiTesinıde ım. eıtt.ii1ndell davet.1 kabul ettiler. - YOo ... O benim fflme setmes .•• 
'ZIUl1ll ':os+'ıi'1 aUnıten somaya bnü:. MAdamM> dıPe~: Emil ile yapllaıcak Yımıl bet Ura ooun olND ... D&ha. ıt. 

TEYZE ınlbm paşinla Moamı idi, reee baflu' Nelunas oçruı toplıp. 
------ 11696 Pb'er; Jmdama aös ~ut. catm ... 

Maari.I müdürleri araanJa eıu. H~ .uaeı ve seno blr ta. Bu mada; Dıtiiye de içeri s!d. o 
• 1..~1 • 1 dındl. da, Ymuıf& ne yapacatuu meıratıa 

· A...y. Hallteoüwle tenuil yenı nGIUC ve tayın.,. Xoca ~un: orWrd& olmadıtmı eaıı*: 
Arz • (Banll) - Amura Hal.. Maarif Veldlliji, orta öiretim ~ Hatd; madam ıltıtlkten 800. - Pehlivan; ne J&PMMmnt 

m.t Mimi t1llbml, llnema blnaaı aalo müdür ve öir•~erile maarif ra; Koca Ywd; Plyerle alay etti: - Oüret bel .. Censl mi OJDıracalm 
c--.zı W VMlll) ptyeabli müdürleri ar•i.Dda yeniden bazı - Hepten, -.na 7a.ar bu 11 oorbac1 bel. . ..,.,__ ft'L_.....nıat 

,... ~ bir MAb lle . . bel - BWıonD _ .. ,,._ ••• 
.. . Temd -- nakıl v~ bt:Yllrler ~·~ır. . . - l!lbl. Ne J'apal.ım pebl:va D7fJll.. ....-: Belohlmıa NDS1 l&IUID1ıl ... 
ı.ı ... ıı111ııa11111 ax>tul ~nle Manı1a ılk tıedrıaat mufettııı Ce.. ıecl~ia. BlrM baf'ıf t1JlmD fU avallıJıl ... 

.,..,.,,o meıde bOt1il b1ıw W Giirwoy Van Maarif Müdürlüiii.. _ 'nıbel. H..,._ Kedine dlleocfaf - Bu Jşlme ıeımes ... Hem bis b9 
lalııı•!l. M:rılk '* tsttır ili olan ne, Van Maarif Müdürü Mustafa sibı.iD bel. ~e para Jcawur, aa. alalam ~ dıavetll71&. Madun s.ı.. 
lllbDI ~ baram.lenmeei Noyan Ordu Maarif Müdüılüjüneyemdıe tokr«>•Jara eahlb olursun bel. mil ml llrdOD mtlf 
illnıe 1Mdmı eıteoeli 19ln lıüııt1 tak.. tayin edihni,lerdir. Eskitehir li·~~ - Ne yapalım pehlivan; seoıoece. - ~ ~~= ~ 

,. tebritt hllert1e Jı:ıutılarımıtiır. Tür\çe öiretmeni ve bapuavını tıs?... ~'- = ' 
~-lA-'·n a.....I u .. _. Sa F-'- . E . B" ... .:~L rt '- 1 .. - Tehe,fl.. Sen ba.ııa. Y~ ft1' ... ,..._............. ...--• .._,, ... , 1U1rl ıwın ozo,---. o ~ .o~u ~ t.an oınduı ötesi hep aenhı ol8uD - Cioek var 1111 sene denlln?. 
,. ....,.,,.n roUerlnde mu.,,..f. dür ve türkçe öiretmenlığıne. Sıırd bel. ' - o.Mat eıfmedlm, beıhllde olml,. 
~. B&t roltl oırnıyan öl ortaokul müdür ve tarih{ cofra.fya ıı ... ı.am.: em bQ maduDla oc* met. 

••ıa .Mmıtd Acrdemir ile BQv.n öiretmeni RMniz Altay tık.enderun 11atm8BLDB K.OCA TIJBtJPL& aul olQvon\m pebllvuı ... 
da çok tıüd1r cdllmltlenllr. orta okul müdür ve tarih • coirafya llELÇÖ[ALI ndL A&ASJNDA - Balı&; bllıe seıme. bunlar bel ••• 

ta .. lldım bu -ı t«v"Jerl .sık sık ~ ·-- --'ı'"ı' A*ara iV.iin..ü or iNTtKAK MAÇI QoM&cı7a clevıSUım ben onu ... 
- .,..emıem lr ne..... . .....--,- - llöıwO omuıre ııWe suı. ~ vıe:-

lwlım111l 11fJ11 anmlur. Mllll bir kül. taokul türkçe ~etmeni Alı ~a Be 
1 

Y""ltmeif lftle aımı.ea. Hiç _ Peki: w bu kadar sa-ı bir 
..._ akıl BalbT1 t.emsil\erine zanoilu Bandı~ o~~ okul Tu~ ...::-1 }>umma blru mukavemet e. t.Mb a.J'alma pUır de redded• mi? 

n bq bllıtıOlı memleket ae9e çe öjretmealiiıne, Nııde Maarıf JD&l1Qb obM aevdaaındıa idi. _ BW. blırama u'*1r ÇÖllDıeJiS ... 
ilUrllk etmek sunıtlıe bir mem.. riidürii Recd> Gürel Koaya Erei- Bmil. IJ1r h&f'lıa faaıladan lltifade Bimlm ıaewmııı. ?ar ... 8Umlluda betı.r 
w.lıfell '9&1"""i"kn li•i İzmir köy- E.n.ıtitüeü müdür ve ellet'*' tmd1ne tytee baktı. dmW ... 

O.oümmı ümıd etmek Lltıerb. öğretmenliğine. Erzincan Maari Koca Ywd; iclm.Uımık. Par1MeDbe. - oımn ••• o,._.. ne çıtarf 
. . . müdürii HüanU Söylemezoğlu Siird ri pıceleri ~ Pl7erın 7apbiı Jat - TM1eıde bir darbmıelel vaıdıır 

~tt'tr. ~Mim abrdi.rılea ,ıav • maarif müdiidiiiün• aaklen ta:yin jile d\SU,YOl'du. Pata&: ltunetii llOlf6, ı:aJala lalpırı, O'l&rlar ıı.:.m:-" 
l!z~~~:t;c~t:t:=..~e~eJ~:==o~e=t:~=:=:on=::ru1arı=:~A:=:~=or~.--...--...--...--...111W~--.\ec111mit1erdir. " ldndıe idi. (Arb9 
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Telgraf', Telef'o:a Ve Telsiz Haberleri ... 

Llbyada 
hare kit 

İngilizler Halfayaya 
hücum ediyorlar 

f Amerikalılara 
• mesaj 

<-.. W'atı J inci a;rflwla) 
rin kCDdi a~lerinde bir araya 
toplandtil k.anaat.iııl edinmio bu • 
lun~yorl~~· ~rlindeki ve Tokyo • 
dala mılitanstlcr, bu harbi t.r.hrik 
cttller. F alıt oqe.riyetin mütchev 
vir kuvvetleri ıbıırbi bitirecektir. -

~ahire, 6 (AA) - Ortaşark «Hltlcr'ln metodu> 
Jngılız umumi k.arargfıhının tebli _ lntihab ettikleri mevkii biliyo _ 
ği: ruz. Pasifikte d>ir ileri mevzi. ln • 

Dola da 
Sovyet 

taarruza 
Sovyet~er Kerç yarım 
a:iasına hakim olduk

larını bildiriyorlar 
Seyyar k.onvımı.z ve hava kuv. tihab ettikleri met.odu biliyoruz: 

vetlerimiz Cedobia bölGealnde yeni Bizzat Hitler'in metodu. Berlin, 6 (AA.) - Alman or. 
faaliyette buhınmu.şlar, düşmanı.o Fak~t Ja~on. _.İmparatorluğunun dulan bafk~n?anJığ:ının t.ebliij: 
makineli tqıt toplululdanna mu • ve •. faşist re.1alcrın.ın hülyalan Hit • . Şark ccphesının merkez kesi • 
vnffakiyetle hücum ctm'~erdir. ler in _ve onun nazilerinin obur e _ mı~de muharebeler devam etmek_ 
Bardia harekatı esnasında alınan mellerıne kıyaa edilirse mütevazi tedır. Kıt"alarlml% müdafaa atışla.. 
esirlerin sayısı şimdi 28 j subay ol. şeyler idi. rl ve mukabil taarruzlarile dü~L 
nıak üzere 18-04 Ahnan ve 145 1 Onların fütuhnt p]iııları, 1933 nı ağır zayiata uğratınnktadırlar. 

Bulgaristan ve 
Roman yada 

ekmek kıtlığı 
Bot.va 8 <.A..A.) - Mevcud un stok.. 

lan Som.4.nunda. t1lkcnm".ş olacaC"ın • 
dan Solya fınnla.nna i>tmdan sa."lrn 
elam& .tmaıl icdıı verilecek unlara J1lz.. 
de 35 ni&betinde mısınmu bnştmla _ 
cattır. 

Bükreş 6 CA.A.> - Rama.nyada ek. 
mek wıır!k.a ile verilec~ktlr. H~~e 
dtln verilen karar ya.kır.da ekmek kar. 
neleri da.ğmlacağıru göstermektedir. 
A'Cinm başına di.lşcek m·ktar heni12 tes. 
bLt edllmemlştir. Bununla beraber haf. 
tada iki gUn ekmelt yerine mamallnga 
yeneceği Qtmmek.tedir. Mamaltnga 
ırusınmıı ne Yoğurulmuş bh" nevı ha_ 
murdur. 

Müttefiklere göre subay olmak ittcrc 52i8 ltalynna ac~esinde iktidar mevkiine gelme.. Hava sahasında Hırvat tayya • 
baliğ olmuştur. Bu her iki millete lerlnden de evvd haz.ıdanmLJtı.Bu rccilcrindcn mürilleb bir teşekkül 
ınenaub olup ı.hh ye servisleri ta_ planlnr, d.~nın hernangi bir par alç.aktan uçmak suretile yapbğı ce.. 
rafından ta:hliye edilen 900 yaralı, ças:_nı ka!_ı ta~.n~küım.i altına al • ~ırane taarruzhlrla temayüz etnıİ§.. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bu rakamlara dahil değildır. Yük _ m~l.'l degı1, bu.tun dünyayı ve kiL tır. kişi ölınü§tür. 
sek rnuvaffakiyctlerle biten hu ha. reıaı:ın bütün denizlerine hllldın F eodoşya civarında kttraya çl • Amerikan tebllii 
reket esnasında lngiL:L ordusunun olma~l hedef tutuyordu. karılan Sov:yet kuırvetlerile Öpa • Vaşngton 6 (A.A.) - Harbiye nazır. 
birinci tank }j~şL sa) ı üatünl\iitl. Hıtler lar4!ınd n Berlin - Ro. teria açığında buhman 6Cmiler mu. lığının Nevyork sır.a.tae !>,SO da M.sret... 
ne sahib düıman tarafından mü • ma 7" Tokyo ıttiiıadıntn vücuda ge! bar&be ve av teşckküllerimizin mu Uğl tEfllll: 
dafaa edilen çıok kavvetli mevzi _ı~esıle bütün bu fütuhat pl&.nlan. vaffakiyetli taarruzlarına hedet ol. Pilipin adalan: ManlitA körfez.inde. 
le re karşı yapılan hücunxla. piya. ,bır .te~ plan haline. g~~di. Bu ~lan nıuşLudır. ~eri bır _bıicum ~?tu ba.. ki iftib1cAmlar, keza :Koreg de;:- ada _ 
deye yard:m etmek. r.uretile gayet mucıbınce ~~ kendı fütuhat plan. urılmış ve uç mı.klıye gemısı hasa. sındal ve Mariveles~'teLi istl.hkAmlar, 

eh 
l • h d J ol v ,,__ dUn d~ tayyareleri tarafından 

emmiyetli rol oynamışlard: r. o.ruıın arıcın e aponyanın r Ü ra ugratı..u~tır. tela"ar ş!<lietle bombt\lanmı.,,<ıtır. 4 Sıı.&t 
~UVVetlerimiz. dün de, Ha1fa)'6

1
bizim Bü~.k Brita~~aya. Çine ~el Mcdkmn 6 tA.A.> - Sovye; tebl tl- sllren boad>ardmı.ıruı. 50 tayyare iştırak 

cıvarındati mevzileri iııgal etmek. ~uşya.}a gon.derecc:gımtz .lıarb al. ntn zeyliııde şöyle .ienUme.k.tedır: etmıştır. M.addt ban basarlar olmuş ise 
le olan M:ı_ ı· '- t1 ·- l lahlarJnın yolunu kcamektı. Japon.. s.vastQpoJ m~fıler! yenı muv.affa. de l.M•ıb'-r hafiitti .... on.-are kn...,. ....... . .mverc ıırnvve ere ııı;.arf P l . , . k.iyet.ler elde etnıl.şlerdir. ""C>J ~ "'"'V-' ... ., •• ..,,, 
tıdd_ctli hücumlarına devam etmi .. ya~ln . ~re Harbourvaakı hare • ~ Oworınln ltumandnsmdıı.lti ma topçımnm.ın ate.şi en az 7 dftşman 
lcrdır. ketı, hızı aereemletmege ve korkut O:.'ala.r idırın müdafaa me\~ilerinln tayyaresine ltıabet etım-şrlr. ~ra ıaa.. 

Alman t.bllii mağa matuf idi. Öyle scrneınleye _ mWt.ahkeın ndkta.larmdan bırinc taar. J.lyeti bir gün evvelkine nagarao hayll 

.• ~erl!n, 6 (AA) _ Alman tcb_ c~ ''e ~~rk~~aktık ~~ · a•kerl ım_na. ruz e!;zneğe tcşebblls eden b.r Alınan az olmuş .se de Ameriltan ve FJ.lipin ile 
lı_gı: Sınıali Afrikada Sollum höbıe yJ Jrudrctımızı, Pasıf l· bölgeaıne, pqade ala.vını txızguna uğratmışlardır. rı mevzilerine karşı düşman bask1sl 
•inde ve ~cdaibia · d · d lıatta belki de ikendi kıt'anuZ,ln mü Almanlar &ubay ve ex olara.ı.: 600 mak. devam etmektedir. 
detti lc:~H ve 

1 
cı1va~~n ~ 11 l - dafus•na \ıasrcdccek.tik tul ~erdir. ıs maktne.itAl!ek, bir l\lımlllli ve Maleeyada umumi vaı.iyet 

TnUJtur. B ~u aa ıyef tı . ~ • <ıBiz ne 'edik, . d-'-· ık.aç bin msyln \it. obus, 300 den iaı.la I..ood:ra 6 CA.A.> - Royter aJ&nsmın 
lcrin geri~~ ~7"7-ılere ve ngılız. aer&~?1.. ne c.ugele ıUil~ vewr malzeme Rusların elıne &Steri muharrirt .Aru:ı.a.llst yazıyor: 
essı b e ırtıbatla:rma karşı mü diiftük» g~. 1 1 

Mal;va taarruzları yapılmıştır. . Japoeya, hed_efine varamadı. Pra\'da ga.zetes:n!.n b 'd!rd;ğıne göre,\~:,nl~!~:.~:~~il::~ 
nı a adasında İn iliz h&va Bız. ne 9e'rsemledık. ne deh ete ka 1 Kırıımda Sovyet bombardıman tayya.. g 
eydanları lx>-'-

1 
g ld ı. d . k." ~ d ._ 78 1 releri blr Alman piyade ala:rıru hemen re genera.l, Bataan yarımadasına ta_ 

h-L "l.Qa anmıttlr. pı ı.._, ne e ın 1 ra ugra lıı;. dar uzanan ManillAn.ın şimallndeki 

R 
~an tebUWI inci kongrenin hu irtİmal buna de.. tA.milen .imha ve 15 tank. ile 100 den d ıı;;l -"'"~ft ,_.,._ oma, 6 g · · · ,. ' fa.zla. <t.amyQnu t.ahıib etmişlerdir 11

& ara ~e.ıı."'"' • 
dul (A.A.) - İtalyan or. hldır. Zıra, burada hrıkım olan • Bu yarllll6danın mtlntehası Corre. 
ın ar; urnu~ 'karargahının 583 r.u azimli karar ruhu, dünya sul'hunu K~ ;ruımaduında gidor'a i:kJ mılllk bir mesafededeır. 
a~~I tebliği: öldürmek için su ika sa hazırlayan lııloııkova 6 {A.A.) · - İzVcst}Ya l8 • Ja.nrm kıt'&larının seroest kaı.arak 
~edab · ft_ • 1 .... · zcte.sl Poodaıyada kara.ya ~ıltan Sowet _. 

d "k· la ve Sollwu cephelerin.. ve eıoır ıgı ;yapanlar haUında ha. kıt'.alaruım Kere ya.r:nı.ad.asmdan geçe. Malezya.ya se\'kedllme:nesı için gene ~ 
c 1 / ~raf. ar&111nda tiddetli toP- 1 yırlı değıldir. f ılipin acialarma bin re ... Azak dmizin.e vardtk.lıAr nı haber r.a.lin, mtı.ı:miln olan her şeyi yape.cağı 

~~- aalıyetı ıoılmuotur. Sireııaikte parça gemi ile bir milyon asker vı-rmekte<Lr. D!ğer taraftaa ayni ıa. muh:ıJ.. ... akı!.ır. 
uranın gerilerinde birçok faali. çıkaramamış ıolmak ac.ıdır. Fakat zetcnin bir ba~ muhab<ri, Sovyet Ma.le2G'ada Japon tfıl>lyesi garb veya 

~et erde buhman İtalyan ve Alman bu lıal, Birleşik Amerika bayrağı. n:.·.a~ T.illlı'yi Iwa.1 e~ $001"8. şark sah ilerinden hareketle yan taar. 
a~ t~kk.ülleri mühim m1"asala nın Wake ve Guam adaları üze _ Kursta dıotru sllNtle ilerlediklerini bıl_ nızla.n ya.pm.ktan :baret olsa gerektir. 

merkezlerin~ nııotörlii VMl-talar rinde yeniden dalgalandığını ve d.ı".yor. Bu taattuzlar esasen İpah'ln cenubun. 
tahtldabna .. Ye 'L ___ 1_et L_1: _ _ı_ "-·· kahraman. Fi.lipin hnlkıntn Japon da cepheden yapwıcü taarruzlarla ay. 
1 

L ...ı 8ttr~ aauuue ou.. de 100,000 savaş ı.ayyaresı dahil oimak ni .zam.anda başlamıştır. 
~nan ulnlklere taaftılZ etmitler _ emperyalızrnındcn kurtulduğunu ırz.ere 125,000 t.ayyare mıal ea.~,. ~ 
dı Bı--.ı. · L ı. · ..... _._ Gam sal:ı..llinde •örttnUşe glire. d'ilş_ 

r. ....,._ %Jıdılı otıomObiUer ,_ • a-Qrmeıı; ın\hlllsuooalc:i azmimizi ar. Senede '15 bin tank ve ıt m.ilyon ıou -•-ltılmı-. tır-. ~ ~emL;i man d.:u.w. na~lyatı hususunda silclilık 
~ •;r-· çe.ta:ettroir. Fakat Pera.k cephes"ndeki 

2 - Harb araoası. msıAt.ım.ız, o k.a. ~ pek bilstlkUlr. Cilınldl diliman 
dar &Uratıe art.aca.kr.ır kı, bu Yıl 45,000 bu cephede her tUrlU ha't'b malzemesi. 
tanJt yaııacatıa ve bu &rtlCll dıell&Dl et. ne maliktir. Vişi Almanların 

Akdeniz planını 

T Gp1'ekiuı barb 
JCııyyetJi Lardtetlcre ve taarrux.. 

lara 1riri,mdt llzımdır ve bunlar 
~l•da yapılacaktır. Birleşik 
Amerıkanın müıııterek düfmanları • 
mua ~arıl t~elcün harb gayretL 

1.irecetız. Öy e Jtj, ııelee&!t sene 75,000 ----r.----
t.ıınk Jmal edilecokt.lr. 

3 - Tayyare kar11 ko)'lll& ~ 
zın imali Q)'re aürat.ıe artacaktır lti, bu 
ae.ne 20.000 tana.re kar'1 koyma tapu 

Japonlara göre 
Suya doşurmuş nlıı kuvettendirilmcai tahakl:.uk et.. 

mek yıohmdadw. Vafingtonda ve 
Lo d . Çunc - Kiııg' de eon iki hafta zar. 

~ete3İ rı _ ra, 6 (AA) -Tım;e- l"L fmda toplanan koofcıansların he-
h11.birin.ın. ~n lıududaodaki mu· defi budur. Gelecek ~~arda belki 

imal edecegız ve bu iına't\tı seleoek <B9t Canlı 1 Jaei •Yfada) 
~ 35,000 tan ıı.ı:e b.rş! k.ol'ID& MJıı>u lıcAıumda bu tcbrin hava meydanı.. 
istll:ısal edietlölmem:.s için ariınaaia de. Da kadar ilerlemitlerdir Burası 
va.m ~iz. tark -hillnde kalan M>n i~me ea_ 

4 - Tfcaret vapurla.nınızın inşaatını haaıdır 
Vichhil~ırtyor: . • de mütkül ,Mtlar tercıhı mecburi • 

'l"ek AJ!'nın Milnrere iltihak ede • yetinde bulunacağız. Ve bizimle 
dan anlıuı. F~ topra~rtn.. birletmif olanlar. bu kararlan, ce. 

o k.ndar silra.tıe artıraca~·z ki, 1941 le. Ja~nlar bin kadar Avuatural • 
n~ 1,100,000 tona mukabil bu yal - d"v• . 
sene 8.000.000 ton gem. Y&Cll1C8tn Bu ı~ın goster ıgı ~ıddetli mukave. 
lıışa.a.tı, celecek Sl!De 10,000,000 ~ ge,. mctı kırarak gece bir baskın yapa. 
mi yapacak şeklı<l.e art.ırmağa devam rak bu hava meydanını i~al et. 
edeceğiz. Gerek bu ıe.ltamlar. 11e ~erek mitlerdir. Japonlar 500 eair. 70 
da.ha blrQcik baro ö:tlerıne aid r.a:kam.. bafif tank, 70 otomobiL 6 siper 
lar, Japon na~!erlne Pe.arle Ha:tıoura topu ve 4 lıafif top almıtlardır. 
hücum etıtikl.erı zama.o yaptıkları 'ey 

ieçmeleı:ıne kat ıyeo miat ol ·-ret ve azimle VtJ".'e<:•k1erdir Kon 
lllasını Alman Ak.el · • · - · • 
haz•r! ~ l~nn enız ~ ferans]ar devam edecektir. Ve as. 
._ . a l:.hm pliınlarln ...ya dut • keri lıc:unnaylar arasında isti<.areler 
•11esın --L __ı_ v B ı· · · ' . e 8aoı:.:> ~dugu er ının •l • yaptlaeaktır. Ti ki harekat plan 
Yası v d" 1 • lıt ll · d ' • 

hak!kında ı>ı;ık U nlth Ter~tir, ---------------

«Vaalfeıniz ~ndir~ A 
e. P omauk. ma ıe erı~ e lan diifmanl er.ın-ğe matuf umu. 

~rtık 'hıç kim91: için bir 9\r değıl • mi mateji içinde birbirine uyabil 

«Yfmi o\haaıl ıliııüu Vazifemız Ceıti.nd.r. Vaz.femlz nndl 
.r. Marqal Peı.ain Almanyan 11 Yıch sin. 

l Y rejimini devirmek için plan 
ar hazırladığını bildiii için rad -

Yoda mallım olan hitabesini İrad 
etrniştir. 

DQnya hem B.itlcre, hem Allaha u, .. görülmemiş blr vazifedir ve zaman kı_ 
:ti h&Yat sall86ı ~ edtu.:yecek ka. sadır. Bütün istllısaı vasıta.ıanmı.zı a. L 
&ır ~. Na:&Ile. buna delJI oı _ zamı derecede tullaamalıyız. Kaybe _ 
malt öııere dCnyarun her tarafında dilen .t.Qı>r .. , her uın.a:ı geri alınalı-lir. 
milşrllk ve yeni Almarı dınını ııorl& Pa:kat ~len zaman, asla... T 
ta.bul eWrmfğe matuf :PIAnlannı Jln Slinıltll blr hub 
ettiler. Bu p An muc b nce mubcldes Ruzveıt.. dllşmanı.ıı kend ni be~en • 

M, Si r Fran Sa Ye 
kit&b ve Mes:hin haçı yt-...nP cMe n ~!:'üt ve baŞ:uıısıru ın.ülılmsc.memck 1 
Kempf> gamalı naç ve yalın kılıç ko.. .. ...,-gus:unu ileri sllrerek dem ştir kı: 
nacaktır· Be-:m hedefle--Llll z Earihtir. D!Çnan, öldürmer. v~ ı:.ıthr b etmek 

F 
U tl ı k b ı et a.timalinl ele geçireceği h.ç b r tınsatt.a 

l
·n andı·ıa 

1
.18 Kölel~.rllen mı e ere zor ıı a u _ ..... -~·-ft· ... ·- N t'.rilen H"ll:kri9Di emıee, bwundurut ...... ......,,...........,~. Son ıj~ıece yü!tfle"k te_ 

aıtma ııronuı&n ınllleUer kurtarmak, ltemm1lllerı1ıln narb yapmak sure1De 

m U
•. b 

1 
. k t. llÖZ 11e d!n hiirrlr~ıni temlo e-ımek.. h&C1'aıt •ha6Ula Çlktı[:ına mmet.ni 

•nase e erı es 1 bSün ~ad& za~i ve korkU)'U ===-~I ~~~ = ~ y 1 L o 1 z 
,.,_,_ kaımrmak· 1Qb~1 ··-...,~~ıre C CA..A..> - Mısır kabiuasn!n Bu hedeflere varmadan duramıyaca. ~eN? _ ... .ınam1z m'lmkUndllr. Oe. 

><u.o.kU .- .... ......" rı rd·'-ta tin bir hart>le, sürekli blr lıarble, t'."anlı ~ ..,,..uu..ın ..... n .annı., ... ~ .... u.nm ğı.z.. Ve bU ]lede ere va u. n so:ıra 
M re elc!sine bir nota 4And< ~k. e.rtat onlarla ~.r daha alA.kndar olma. Ye ım.sranı b!r hart>le lcarşılaşa.eatı:u 

ll ~a:eşalın mabadı Almanyanın 
crı su mck iwtediği bahaneleri or_ 

ta.dan kaldırmak idi. 

Milyonlar S&r1edllıtı4 olan 
ın~:~ ~.lchy hiikı:metile d:,Plomatik mak !NıeTe kendlm!ı:i tatm n ed 'm:ş BIW- saafJ 
v ~-l'r nl kesmel: hU&USUnda saymıyace,A·ı.z. Diğer tara.itan 1.x>q;Ull.C'U o.1ııı.ıı.kUn 
~ı kara:- ke~ıa.ne b".ld!rllmişttr. Bu 6Jf!f<'r yalnız tıarbı l:azanmab de. da oet:hımelı.Yh. Bozıuoculuk, ıı:uer 

K Bugün K 
te dra 6 <A.A.) - KahıTede:n R07~ ğil orıu teki> edecek oınn &u'h!ln em. Pl'QP&eanda ~esiıı>n birçok defa. 
~1 aJanmna geltn bir haberde Mıı.ınn nbıettnı de ,sı_yanete <U:tnl'ttii:ıtı -a· s!b'. lar mef"um neticelerle lcullandıiı bellı 
rniirı !lnd.ya ve BUııarı..~a.nl'\ dtplom&tik !erken AIJ)erl:kan .m11leti nRmına llÖY. ~lı sUA.hlarmdan blrld!.r. Kuvvet.im z 
<Hr 8~tierbıi lcestiti tildlr.llmekte .. led4limt b!l!yaruın. . ve kayna.irlanmız tamamen seferber ha 

· B!rle$k .Ameriks.ıım müh·mma.t ve le geld~ düş:nana btıcum ed~s. 
gemi ba"DJnd&n ü.1tihJlüitfi er;ici ol • Ona ulaşabildiğimiz her yerde vara _ 

~ MAR ~ARA da g 
Bir Amerik~n-Japon mabdrr. Oyie emel o?m&tıdır .k!. ~:mer calnz. hart> onun !rendi t.oprakluma 

mllktlerl bu sahada bız;mll" mtısavat gtlbll:rmek nb'etindeyiz. U 
tes:sirıl a.5ia Uınld e:1emcmelldlrleT. . lllU'b ne zaman bltf'~? 

u 1942 Din hu fllı. e.n bıiyıik u 
barikuı ~GRerilmeğe IJat • N 
landı. tlç ŞJ.11 lı ydıbzm in • 

aaııl.ıb Yeni armatanı Al.İ.. U 

deniz harbi m1? ~ PIA.kndar dalrelerıne :Birçdc ldmseler, bu harbin ne zaman Z C1: :FAY - DON AMECIIE • 
~erine bir r.atımat mekıtul:ıu b.teceğfoi aınıyorlar. "8"!1 aual!n b r tek n IDNXY FO!lı'DA z 

~-reret. de:'hal t.edbtrlcr alınmasını cevabı vardır: Mtıştere·: ı;a.lı.şm.aları • 
......... ~ mm.. ~it ilcu\'Vetlm..z1e eonuna 1 DİKKAT: M11Yonlar ı;arfedil • ı 
emrettim~ ıto bin tayyare k.aclar mücadele etme: ve mrea.!tkat miş olan bu film 60ll derece muh.. 

1 
_ Tayyare ımatA.tınııı:. o kndor çekmek hususunda.ki mU~f'k um _ teşeuı. ve pek uzun olduğu jçin 1 

silr&tle &l!tln!M"Aktrr ki, bıı senr 60 000 mlz!e oou ne zaman blt\rirset o zaman tam seans olara.lt gösterılecekt 
Te yapa~ı<1 Bn m ıtt.ar. b r bu. b!.tccektir. Bu heddı- vaml1ldan iş, 1''- M1K1 ll'. 

Harb sonrasının sız P&eklcrinde hükumeti :lngUt.ere de 

d U •• zen,. n •. bu g u·· den bu h~ta dcrlıal ÇtlJı; sıkı miızakc~e: 
lere ıınşmeye ie$vik eden, bilhassa ~ 

kararlaştırmak ~~ ca&ctesiııdc Fransanın bu dera 
u u unu nıutla.ka Rhin nehri kJ)ıb 

kabil midir? !~- da.yll7~ Alınan3ayı orlaça~: 
• ~ olduğu &1bi eu &şakı iki dusune 1 D&'Uiere harici7e .nazırının rad:roclal hükünıe~e ay.ırma:.-ını ıstJyen birrok 

J"ap&.ıkı ~ QrlUil.llda M~o. makaıeler okudatumuııı, h&tt!i kese 
1'&7& bilhafl&a hal b liOnruı.ııa taaüi&k rek dosyaya koydU&.'lllilm:u lıatırhyoruz: 
~CD JDeseılcler ~iude il.on~ .. Mulıak.kak ki, 1940 Y&z.ının ı:-oçüııtu 
ciUilüıl ~Jemeai bbe 11114 hacbi es su Olmasafdı bu b:ıhls iki hükumet a: 
nasm4~ ve bu Jıa.rbiu ı.n.: a1larıııcb ras.uuU derinl tirı.Iecc:t, 1914 harbiııı 
müt.~fik dcvleUcr ara.sm4a yapılmış ta.kUı eden sullı devrin 11 ilk !iCJlew.rın 
ola.ıı benser teşebbüslcrio bu kşebbus. de .0 lduku clbi iki hukümet nrasmd~ 
lcrdeıı alman ııe~rt hat.ırlatl.ı. )'elliden .. bir aullı ınucadeJcsi açılması. 

Anglo.Sakson devlet adamları ara. nm. onunc ceçllccck, mazinin \-e.rdltt 
smda: ~belerden i.sUfadc edilcccl.1i 

- Zaleriıı temin edlleoefi cibl, za. Şimdi l\Ilste,r Eden Moskov:ı. 
0

seyalıa. 
ferden .onra elde Nlllecek sulhun 4a 1 tlnde bilhassa sulh r.ıcselelerinl konuş 
Wnbı ~I cümlesi sık sık &dtra:r. I tuğunu 50>lcmiş otduıtuna bakılırs; 
)andığına g"ore maziden alı.n:ı.n ders hlikıncdllir ki eski tccıiibelcrden bu sa 
lerden bir bsmının olsun canlıtı.kların; hada fsUfade olunması duşunü1mu.s: 
el'aıı ıruıhatau eUilde.rJne ve 0 denile. ihtıynth bu unmıı.k •stcnilmişUr. Jlususi 
re ciire h:ınket .edilmek iakııildltine le bu defa halledlleeek ohn mesele yal. 
bilkmedebllirfz. Yaln~ ders aJnıa.k ve nız Fransız • Alman hudut'lnna mün 
alman dene cöre hareket etmeyi ıı.te. bnsır detildir. Buton ycryU%iinc şamil: 
me.k ye~, bu tıır.ıda han ket et d r. Kanı.r:ı verecek olanlar da Irat sa 
men.in maddeten lDıki.n dahilinde bu: De İncfltcrc deGil, bir tarafta Ruııya., 
lanması da lhuncbr. blr tarafta da büUin Anı:to.Saksoıı ale. 

1914 yılının Atustos ayında F'.ransa m \•e muı~rık.lerldlr. 
nın tel dtişuncesi «Ui:lDIJUJ ırelinl dur: Zorluk nıeydandadır: fakat ?ıllskr 
dıımuııktı, fakat o :ıamıı.n Cünıhurreis. Eden sakla.man lüzıım ı-örmcdlği ror 
lltinde bulunan .Polııcare'nln ha.tırala. 1 ın • en'il bil ce ini" k:ınidlr. ne; 
nnda a.nlattıtı gibi J.'Tlül ayı sunl~rı şeyden eV\•el dusm3.nın yıkılması hede 
na aotnı düşman ~Uni durdunıp: flnde birleşenlerin harb devam ettncç; 
Manı za.rttfnl de kazandıktan Ol\ra anlaşma kuvvetlerini nzııllmaya, <ırta. 
Fransa derhal Alas l.o~ni almayı du.. dan kaldırmaya ç:\~"a~klan şiıphcsl7 
iindü, Almanyanın ) ıkılmasınd~ son. dir. Fakat Yazmıızıo ba~mda mazldr~ 
ra ise hududu iten nehri kıyılanna ka ders almanın kan olm'ldığını, alman 
clar göt.ürmeyi, 'b• hususta sorlok ıö: derse &Üre hareket etmenin m"lddl'ten 
rünce biç detflse Sar Jıa\'ZUUU aJma)ı ~ümkf?1 olması da ı:w.m olduJ:unu 
dusiındü, Al.m&n)"llŞıı. alamiratı> adı al soJlenuşUk. Z"ıra tarih \"f' focriıb~ gos 
tında btçblr zaman ödenemeyeccJt bi.; teriyor kt. mesele ne kadar tef('rrü.ııtl; 
.tazminat .. yükletmek ls~dl. 'knnu u1ıı,....a konu ol!!lln sulh ma.nta 

Harb ~inde müUetlkler ara ında bu Jltcsi h rb m:uıtalltes!ne uymuyor, bu: 
bahsin ancak pek geni>; hatları knnu.. ı nan içindir ki b=ırb snnrasının d-r.('ni 
6tllmuştu. HU'b bltintt tngi?ten- it. nı bugün \~rltecek lrnmrlarda drtıİ 
tikçe artan Fraıısu taleblt•rinl lstMııal 1 tara.tlann b.-ırb Sönonda nlılb ola' • • 
için tclıllkell gördü. ' 'ersa> muahedesi lan mant.al~lerdcn ve kuvveUı-nlen 
esnasında oldutu &ibi, Verııay muabc. b ~ A-zımdır. ++ 
desinin ta.tbikı sıralarında da ıartlann - -
fam ağır olmalarıııuı ,,.,. çok geniş ıın. # . Herkes, heT yerde " 
layışla tatbik edflmclct'inln önl('nmesl 1 W LL y FQRST'un 1 
ne çal~ı. Fransa.nın: 

- Harbi kamndı.k, fakat sulhu kay. ikinci zafer haftasını te kil 
betUk, tel<llnlJe mlitemııcU:;en tekr&l' e. eden ve 
ilkleri cümle işte bu harb sonunun ŞARK 
mu&.tefikler aruında. açtığı bu ı.iir~ Sinemasında 
fıuiwıda.n doğmuş bir mahsuldür. 

muvaff aldyetle gösterilen 

BEL AM:İ 
Fra.DBa kendisini zaferin blr"°k nl. 

meUerinden mahrum kıılmı, sayıyor. 

du. Bunwı içindir ki ba haTb fıkrnca 
mtistalı:M sulhu a11ha tete.niia.Uı hat. 
larllc &imci.iden kaı"ar'laşkrm&k blecli. fllminden baheolunmaktadır. 

19!9 n lHt 7dlanncla çıkan nan.. 

ELHAMRA Sinemasında 
8 İldncllsiınm Pes,...a,. Öpmi aut 21 den ltJbaren 

Her1t~ sabıımzlıkla beklediil t>llyük fllm. !raıı 
Hamseslııden Ulbaren Meşhur 'liirt Ş&lri Şeyhinin 

Şalrl Nizaminin 
ölmez eeerinden 

Türk99 sözlü ve fal'kslı 
FJarkm e:ı 111eC• aeık ~ suaDı1 &aYarlanmn !ht1p.ıaı 

SO ~ fevlta!Ade aas heyeti.. 

Se,rk:ılar: Numan • Suza.ıı - Gflzh:ı • SemıHıa, Besi.eler: Be&teklr Kanımı 

Ahmed Aynca RAKKASE T AMARA ---

Yarın Akşam SAR .A. Y Sineması::'l 
Eğlendiren .•• Heyecanla.ndınn ... Ye hayrette bırakan 

lıhraman (Unutulmaz kaptan Fwy) 
müthiı 

W ALLA C E BE ER Y'ııın 
LEO CARILLO ve ANN RUTHEtiFORD 

ile beraber fe..-kalAde bir tarzda yaratt1klan 

GARP ŞEY ANI 
Filminde mutlaka görünüz_ 

A.tk •ye1ınde değiıen haydut ••..• L.:
ir orduya kartı bir adam •••.• 

Hilllİ. mÜC95İr Ye gayet kuvvetlı lbir filim 
---------- ----

~MİLLİ ve ALEMDAR 
MilJdeler 

~!unda ve "4arnıarada '"!!rWmcımş şekilde <5> hafta mllddEtte 8'&ı.. 
terilmio ve tetrax tekTar 5eyred !erek yüz bln erce insana 

he)'betler vermiş olan 

VATERLO KOPRDsn 
r·rumı···iik .... cieiii"""iiriÇ"ö'"olar&k""i 
............................ ·-································ . 

imıımhğın bu muc!zesi~ı. aemUcrlmıız ve h&lkının ;·;~~;~·~~·;rı icln 

Bug nden ıtıbaren tı r ha,ta mtddetle 

da Stokıolm. 6 (AA) - Loadra. 
l'llta dolaşan bir pyiaya göre, Ame.. 
" • ll1n Pasifikteki bir filosu, Ha -
.h ııı~çığ nda bir Japon filosu ile 
:C~] tutu~uştur. Bir Amerikan 
l laının ağır huara uinadıit ..öy 
cnınektedir 

~:~e enet teısbit -edilen m~n den bıraiana.k l.sf.emiyecetımize Ş(lphe Ayrıca: Net ıı 
ıo 000 fazladır. Gelecek sene, yanı l043 yo1'tur. 

,, 



6 Sayfa SON POST~ 

1 Askeri vaziyet 1 __ , 1 
(TiYATROLAR) 

. . .· .. t ! . ' • • . . ~. .. ' . . . • 

•---
(Baş tarafı l lnci sa:>fad:ı) 1 b!.r teşebt>Usleri de görillm~mek:.ed!r. 

a - SoVYelJerin sıltı baı:ıkısı a tında Halı1il., SovyetJ.erın bu ik1 şeh.r saha_ 
ve dondurucu bir solluk içmdc icHısına 6lllda.k.I vaz;yetk!ıinı takviye etmekle 
meobur oldukları ~eri çek.ınıe hare _ beraber bazı hava meydanları da te!Js 
kotlerı dolayısile mUhlm denecek za • edeb1lmelerine in:ıııtrm ve mahal bırak. 
yla•..a uğramışlar ~c gene mUh m dene. mış oldUkları dahi son glinleı·in hfıdl. 

c~ m:ıluıtne kaybeL.ıı!şlerdlr. ı selerinden anlaşılmaktadır. Gene bu_ 
b _ Sovyet. taaıruzumrn gün geç _ nun gibi ~ .nıptıı.kasındakl Sovye~ 

tikçe dah!I. ziyade geli.;mesin1 Meta taarrıııları da dır olmakla "Qeraber 
tıeşv k etmiş olduıtları !ç..n f!lt.h&b et_ UerliYeb:~ ve bugün Staiıno şehrlnl 
tikleri ikı.şlık hatta t.ıı.m olarak yerleş_ tehdid edebilecek b!r hale gelmiştir. 

IST ANBUL BELEDİYESi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaıı dram kısmında 
Bu akşam sa.at 20,30 da 

O KADIN 

lstildal caddesi komedi kıMnında 
OYUN fÇİNDE OYUN . ınek inlkinını hazu· bulamamışlardır. A~m.anya ile müttefü1e:i.nln orduları ................................................... . 

c - Fin ordusundan gittikçe ayrıl - şal"k ~esinde alt. aydanbe.rJ bu ka. Son Posta Matbaası: 
maolt ve bu orouyu sovyetıerın karşı _ da: zaferler ve mııva!fa~l:;ctle: . elde iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
eında 'hemen heme.ı. yalmı bırakmak eb~lk:ten ronra. e~ bugımkU m.ilş -
~nmda kalmışlarUır. k[}J .ve sıkıntılı durıım.& düşmek iste.· Neşriyat Müdürü: Ciha• Bab&Jl Her yemekten sonra gii11de 3 defa muntazaman ditlerinizi lırçalayınız. 

, ri bo d ıı:· m~l. Acaba, ia&e, ikmal ve terh. t 
d - Eğer Wolkof rıeh yun a ı zat bakımından böyle az kuvvetlerle SAlliB : A. Ek.rem UŞAKLIOtı. 

mi.ldafaa tert!b!cn de kafi d~ğ,lse Le_ iş görmeğe 1-e ilkbaharın Sovyet cep_ -
n.ingraddaki muhasaıa ?rdularının ge. besinde ıh&rekete imkAn verecek m~v. 
rilerml tehlıkcll bir vaz.yete dU.,cilnn!lş slmi aeltllciye kaüar bu sıkınııJı duru. 
olacaklardır. mu ikitlhamıa mecbur mudurlar? Bunu 

t • L ' .,. • - .. r' llt ~ ' ... • ' '' • - - ' 

e - En nihayelı Siva...<>topala karşı bi.lenemekle beraber bu mevs;mın gel_ 
başladıkları kat'l taarruzu da, bir ta - me6ine daha d6rt ny glb! uıun b.r ı:a. 
raftan Doneç mıntalcasından ınütema. man mevcud olduğunu, orduların tal!m 
diyen ilerl~e uğl'aşan So\-yet kuv - ve tert>lyew:ıio teehizat ve Jn31ZE'mesl. 
\'itlerin durdurab Lnıek mak.sadile kuv. nln m!ltemmeHyct:nlrı ve ayrıca hava ı' 
vet 1hrazı r.uretlle zMa ıtirattı.k.ları ai. kuvvetlrinln çokluk ve feoo.ldi.rlığının 
b! diğer 1.arartan S:vastopol kaTQ"lsmda pek büyük bir vanık ve kudret teşlcıl j 
adedi b1r UstUnlWt temini !çln daha ey]jyeceti aşlkA.r o:makla beraber a. 
eV'<cl Kerç yarımadası sahasındaki ded me8elttilnin g6z::len uzak tutul - ı 
ku~"\'et.ler nln bü;yi.Lk bir kısmını almı.ş maması llzım geldı~ini ltaydetnlt'k z:ı.. 
oldukların.d:aın o &abavı da zayıf bı - rııretindeyiZ ve Alman ordusunun bu 
r~ar ve SoVYetlerın Kerç ve Pco. yanlış sistemi buglmlerde ıslah ede -
<bsya şehirlerin! bir çıkarın.'\ hareketi. • Jrjnhı kuvvetle nmhtemel o!duğ"Unu 
ıe kolaylıkla işgal etme'erine meydan tıe'.uar ede:riten savm olrn~ucularımıza 
vermişlerd1r. ·•ı;ıhur N&poly<>nun mllhlm bir sözilnl\ 
Almaw&rın az kuvvetle iş görmek hu_ hatırıaıtacağız. Napoly0n 1!105 de bllyük 

susunda eoın zamJlcb.rda ihtiyar et _ Austertttz muzffer;yet.lni kazandık1an 

tikleri bu lisu!ii değlştirdlklerinl Vt?1°& amra Ulıdislni tebrik edenlere Adeta 
aeğ.f,ltıtreceklerinl iÖstercn bir UJSret ve miJbm bir sevk'Ulcey~ dersi vermek Is. 
emare yoktur ve MoJafskdeki ağır va. :ter gibi şu sözıeri sllylemlştt: •Beni 
ziYetlerlni lhaflfictlc: bir ınukabü ha. tebrik '1ıneyinlz. Bu bllyl~ mU?.affe -
rekeUcrlle Kerç ve Feockısyl\ s:ıbala • riyeti kaza.nan ade:I UstiblUğt}Tıü tl?b. 
nndat:1 Sovyet kuvvetlerini geri atıcı r.t ediniz.> K. D. 

Hayat pahahllğına kaişı tedbirler 
(Baş t&rarı t facl 1a1facla.) [ayyen ni.Oette bir zam yapılmaeı 

zançlı vatandaşların na.sıl karııla - meselesidir. 
dıklarını ve hu tedbirlerden haneL Mümkün ol.a da bu miktar % 
sini tatmin edici bulduklannı öi - 50 ye ç~arılahiJ.e •• , Maamafih 
renmek İ•tedi'k. zam miktan ne oluna olsun, sabit 

Bu mak.sadla evvelki gün bir gelirli vatanıciQfları ayni zamanda 
muharririmiz muhlelif meslekteki bazı fnaat dü;k.iinlerinin elinden 
memur ve mijstahdemler arasında korumak ve kurtarmak da lazım
bu mevzuda bir k.onuıma yaptı. !dır. 
Arkada~lml'Zln aldığı cevab)arın Memurlara zam yapılma.sinı bir 
neşrine bugün de devam edİy'Oruz: fırat telakki edecek olan esna& 

• Suhanahmette Dlzdarlye aa • hiinaf bu defa bize biitrbütün çul 
kinlerinden 75 llra ücret alan bir lanaoa'klardır.,, 
müstahdemin fikri: e Clbanglrde Kumru yokutu 

cı:- Hayatı ucuzlatmak gayesile 37 namarada Şahab Öqenç: 
hükumetimizin birhasea az maao- «- Elime 75 lira para geçer. 
lı memurlara karıı gö9terdiği ali· bekar olduğı.nn halde bir hayli 
cenablığı şükranla karıılamak la .11 eılıntı çekiyordum. Evli ve çok 
ztmdır. nüfuslu arkadaşlarımızın hali daha 

Tetkik mevzuu olan tedbirlerin feci taıbB .•• 
fikrimce en muvafık olanı maaf • Maaılara % 3() bir zam ~apıL 
lara muayyen bir nisbette zam ya- muı en doğru ~kildir.1> 
pılrn ntı drr Ancak memurlarımıza • Aluaray tramvay deposunda 
bu zam yapılırken, memlekette bü. blletçl N. Y. : 
yük bir yekun t~kil eden ve dev. ı- Her ay elime 30 lira kadar 
let hazinesinden maaı almıyan be.. bir para geçiyor. Bu mil..:tara ay 
nim gibi hususi müesşeşe müstah- içinde 91tlrşmadtğım günler ilave 
demlerinin vaz:yetlerini de gözö - olununa ücret daha azahT ••• 
nünde bulundurmak ve onları da Hal'buki 'bu para beni günde 
terfih etmek çok doğru olur.» ilci övün doyurmaktan uzaktır. Bil 

8 60 lira asli maatlı devlet haua giyecek CfY&Slnln ve bu a.. 

memurlarından N. Ö. : rada ayakk~hıl fiatlarıntn artmıı 
«- Muhtelif vergilere 45 lira olmuı beni çok düşündürüyor, Zam 

kesildikten 90nra ~lime 125 lira ma ihtiyaç çok fazladır.ı> 
geçiyor. Bu fcrvkalade pahalılık e Emniyet memurlarından A. 
karşısında maaşlara muayyen bir Yalçtn: 
nisbette zam yapılmaktan ziyade •- Ben üç 11,Y'hk avans veril -
bu vergileri lağvetmek daha ma - me9İne taraftarım. Zira benim e -
kul olur kanaatindeyim.» vim Emniyet Sandığına 400 lira. 

• 20 lira asli m&a§lı maliye yıa )potektir. Bu borç geçim darlı -
memurlarından E. B.: ğından doiznuıtur. 

u- Ankctiniz memur arkadaı. Bu gidi~le bu paranın Sandığa 
ar arasında derin bir alaka uyan.. faizini ödemek bile mümkün de • 
dmm,ur. Hükılmetimizin bizim i. ğildir. Halbuki bu avansla bu bor
çin aradığı ıterfih çareleri aruın .. cun millim bir kl•mtnı kapatmıt 
da !bence en caz.ibi maaılara mu. olurum.» F. Ö. 

Ekmek 15,5 kuruşa indi, 
yeni narh bugUn 
tat'.Jik olunuyor 

Çamur deryası haline 
gel ;n şehrin ten, izlenmesi 

için çahş!hyor 

lsta_nbul Belediyesinden 
Taksimdeki Mezarlık 
arsalarının satış ilanı : 

Panp.ııt,ı mahalle;;lnln Şehit Muntar ıdtatında Beledye malı 

mezarlı.it arsası, tanzlm edllm~ olen imar p!A.nına ıöre b1oklara 
•t.&:ahm olunarak olbabd.alı:l ~rtl&rl veçhile binalar inşa edilmek üzere 
kai>ah art w.ulile arttımıaya ltoıııuı.mu:,t.ur. Cem'an dokuz parça_ 
dı&n lbareıt olan btl bloklardan ı mmıarah bloku teşkil eden kısmın 

2 PM"SCl ntmıaralı ff 875 meb'e murabbaı sabJUı kısım aatışa çıkarıl_ 

m.ışt;ır. Beher metres nln muh:ımmen sıatış bedeli 150 lira ve ilk te_ 
mlnat. ırulkdarı 7812 lira 50 lı:uruetur. İhale 9/1 /942 Cuma günü aaat 
15 de tst.a.nbuı Belediyesi Daımf Encümıeni odasında yapılacaMır. Bu. 
nıa a!.d şaııtııame, proje ve~alr evra.k 6 lira 56 kuruş mukabilinde He. 
sap İşleri MüıdürlüğUnden alıcacaktır. Şeraiti öğrenmek iSteyenler 
hergilıı BeıeCllye İmar MildürlUtilDden malöma.t .alab.ı:rıer. 

Tallbler.in lllt twnlnaıt makbuz veya rnek:tubları. imzalı şartname, 

proje wsair n şartname mucıb1n.ce ib:ra:z;ı lAzım ıe1en dlğoe!- ve.cıalk 
Ue 2490 numva.lı kanunun tar:taıtı oevreainde hazırlayacaklan tekllf 1 
m«tublarını ihale iilnU ~ U ~ kadar Daimi Encümene vermeleri 
lizıırldıır. C11363> 

İstanbul Fiyat mürakabe komisyonundan 
B~ lronıma verırislnln kaldırılmaaı cbta.yısile •950.:t sra.mlık ve ~ 40 

rütubeW 5ıDıek fi.Ya.tının 15 .k:u.ru.s 50 aanUın .e trancala Jr.,ıo fiyatının da 
25 kuruış 50 aantlm olarak t&sbi.t edilc:WH llAn olımur. d15> 

1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 
Penerdıe Teıvlci.icaler mahallesinin Ftıtıetıeci -*atında H ka.pı ve hesap 

389 aanı:ta ~ldlı Runı tız ıisem bin.ısının vellıi bol"C\mda.n dolayı bmıdan 
önce hacllfld!llıtlf oıan kahve renginde küçfJlc bir tasa, bozuk bir ad«! yaz.ı 
makinesi, ilci taAe beyaz renkte ç'.ni aoba, lıS tane demir dökme IOba tah.. 
&Ui emval kanum.1Dıa ve tab6illıt komls3'Qllunun ararma ~vfıka:ı 8/1/942 
Per,embe i'!ilri:l aa.a.t. ıı de me•tr ınekıtf:t> bina&ında. ~ık arttırma surellle 
sM.l~acağı iılAn olunur. d09• ... 

EınlDÖDİihde Hd>yar JOR.~lleeınln .Arabacılar sokAl'mda kltn 4_8_8/1 nu_ 
maralt hanın hedim ve tahasstY edecek enkazının satışı açııe artt~a 
k'Oiıulmu-;tur. Tahmin bedeli 830 Ura 50 muş ve 1lılc teminatı 62 lira 29 
kuruştur. 

Sartname Zabıt Ye Muamellt MüdUriüiü b.leıml.nde ıörlilebi:ir. İhale 
19/1/942 Pamrtesl iÜllÜ saa.t 14 lie Da!m! Enclnnende yapı:acaktır. Talıble. 
rln ilk t«rılnaıt IDAkb~ Vt?1"a mek.tubıarile ihale gUnU muayyen &P atte Dai_ 
mı Encümende bulunmaları . •7• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
A.şatıda. ci.nıd., m.kdarı, muha~ bedel ve mu.vakkat teminatı yazılı ı 

kalem ta.o tapalı JlılU'f uaulile ebiltmeye looouılmuştur. 

ElosUtme 22.1.942 Perşooıbe günü saat 11 de Sirkeclde 9 İ.fletme bina. 
anda A. E. kıoinlıı.yonun.da yapılacalct.ır. 

tst.eklUerln mıuvatlt&t ~mlnatı ınakbıE ft diğer tanunı vesüc.aıarmı havi 
tapalı zarf'larını ayni cttn Ye saaC 10 a kadar ~on reiaEtine ver_ 
melert lf.zımdır. 
Şa~leır pıarasta olarıı.t Sirkeci lııomİlllYUlundan ve Bandırmada Ban_ 

dınna ~undan temin edilir. c45> 
ciMI !dllcdAn Muhammen bedel Muva.kkat teminat 

Paıtke taşı 
Aded 
140000 

I.Jra 
21000 

Lir:ı 

1575 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
B.M'a milsteprlı.ğı teknik t.&buru lçln otomobU n tıra.ktör ma.klnlet.l 

ff Dlıı!'J"l)tın " 7ol ın.-•ll8 va.Ut tı.1talara Jıhttya.ç 'iardU'. 
Verileoet acret ınikt&rlan y&1>ılıac&k lmtltla.nda gösterecekleri ehil _ 

yete göre 50.120 llra anamda.dır. Taliplerin dilekleri ile hava müate _ 
tuiıtm& ınüracMt.Jan. •9310> (11054) ············-····-·····---·----... --·--···-... -. ........ --....... ·--··· 
Sovyet-Japon Parti grupu 

•• b t} • (Bat tararı l inci ~fada) munase e erı (.ıtalarının maruz kaldıkları müş -

(A.A) 0--~--" be ' külleri ve bu meyanda hadis olan 
wııa. f Tdıi)'O 8 . - .._...,ere - k 1 l 1 k 1 - ..ı <&.,taralı J incl sayfacla) <- tara ı t Jncl sayfada) yanatıta bulunan Hort. Japon _ Sovyet ~za ~r .• on ara arJl a tn~o teu -

daran riyasetinde kaymakamlar vi. den fazla amele çalııtırarak birçok mlmA&ebetlerinin bitaraflık paktına ela. bırlerı ızah ve grup umumı heye -
!ayet ve belediye şube müdürlerL yollan temizlemiş ve karları kal- yanmıya de'vam et.tiltınl söyk!mışıtlr. !tini, umumi nakil itleri üzeıinde 
nin işt_irakile bir h..ıplantı ırapılmıı dırmııtır. Eminönü - Edirnekapı .. Hori, ~~ RU&Ya delmıkraailMln •ı tenvir etmi,tir. 
ve kame hazırlıldarı gözden geçL Toplr.apı, Y edikule, Eminönü - anıt.ikomintıem pakt aleyhindeki cep • Bundan eonra ruznameye geçi _ 
rilmiştir. Karaköy. Şiıli. Ayazpaşa, Taksim. 1 helerine llt.lh&k ettiti takdirde bu mü. !erek Buna meb'wu Nevzadın ilk 

Dünden itibaren ıbütün kazalar. Maçka semtleri kordan tamamen nueıbetılerin cBUsbütün !-~~ bir şe. , öğretim öğretmenlerinin tedavülde 
t ·1 ı i.ti tib aıacatını illve etm._.. 1 d h k-

da karnelerin doldurulması ıııne em~ enm ~· r. Hıori, balık avı mese?eai hakkında kalilllf alacakları hakkın a ü ~ 
büyük bir hız verilmiştir. Vilayet Bır kısım hatla.rdc. dün yeniden Sovyetler Btrliti ile Japonya arasında 1 metçe ne dÜJÜJ>Üldüğünü Maarıf 
kar.nelerin doldurulması İçin bütün tr.amvay . aef~rlcrı~e başlanmııtır. rörtasmelerlıı. devam ettljinl bl!dırmlş_ Vekilinden soran tabiri okunmut-
vilayet ve belediye te~kilatı me • Şı~ane ıle Kar~koy arası tama • tir. tur. Bu huaU$ta izahat veren Maa. 

rnen kardan temızlenmış, fakat bu- ·f V k·ı· · ·· k.b t k 
1
· h·ıbi murlarından ve muallimlerden iatİ- · · rı e ı ını mütea l a r T aa 

rada tramvay eeferlerının ba§laması ..,ibentropun ·1 b' l•kt .. ı h tibl dı· fade edilmesini kararlaştırmıı, bu f • b k d h 1 .. ·· ıd·· .-;.., ı e ır ı e eoz a an a er n -
ennı a ım an ma zur u goru u.. · b k.l _..ı· 

hususta alakadarlara tebligat yap. v.. . . d.. B vl ·ı K k.. ._,.. • t lenmış ve u mevzuun te~ t euı • 
mıştır. Bu tebligat üzerine bütün gu ıçıdn un eyog u. 

1
.
1 

e ar~ ?Y AT&&CarlS an lecek bir parti komisyonunda in -
arasın a tramvay 1§ ıyememıştır. l i h kk d hük. • t·ı de 

ilk ve ortao'kullar ve lisclrden mu. B b h d f l b ı ce enmes a in a ume n 
ugün u atta a ae er ere a~ a- e•ahati . . k tt•v• b" t k i r b 

nllim ve ta'ebeler ayrılnıl§• bunlar na.bilecektir. Bebek hattı henüz S 3 lf~lrha e. lgl kırb f rdrilg uk umu. 
kaza kaymakamları emrine veril - tamamile açılamamııtır. Bu yol dar bir mı e>:~tınce a.lu i et. ere cel -

ı. tı· P t. H lk 1 ı· ke~ v · i · l J' · Berlin 8 CA.A.) - SaH\hıyetıı seyıe nınayet verı m t ır. m ! r. ar ı ve a ~v er mer .... oldugu ıç n te~ız eme . ame lyesl kaynaıktan haber v~rl!d!ğlne göre von 1 
lerınde memur, muallım ve talebe- güçlükle yapılabılmektedır. Bebek Rlbbcntrobun Budapeşteye seyahıı.ti, • 
ler karnelerin doldurulması hile hattı da bir iki güne kadar açıla., sadece, geçen sene Macar rıcallnin General Wavelhn 
meşgul ol \ -1 •rlar. Karneler ta-' ca'ktır. Be!line yaptılkları ~~are~I iade maksa. .. ..... 
mamen dodurulduktnn, tt'şkilat ve Edirnekapı. Topkapı hatunda diledir. Alman hıaricıye nazırının 88 • UmUml karargahı 
d • v '- 1 ki 1 dk .. · · k yahsti hakkuı.da şmd•ll~ ta!s!1M ver. lger nazırı ar tamam an 1 tan dunden ıtıbaren tramvaylar roınor _,. lm.... .......... B n la. b•raber Baıtavla 6 CA A) - Genel'al Wavclln 

• • • v d JllOA ....... nı J'VN•Ur. u un ·• • . . . 
eonra vaziyet An karaya bı ldırıle - takarak çahşmaga başlamışlu ır. anıtlkam!nıbem p9k~ı imza. eden diğerj umumi karargA.111, F~lcınenk Hınd sta_ 
cek ve karne usulünün tatbikına Üsküdar _ Kadıköy tramvayları devlet mllmess!1leri1c, bu seyahat mtL nında bulunacatı resmen haber \eril. 
başlanması 1takkındaki emre inti. dün bazı hatlarda hlemeie bat'.-- n~betile biç müı6.kat yapılmıyacattını melcıtedlr. Umumi karargahın tes!s edl. 
zar oluoacakt:r. mı:şlardır. gösteren bazı alArnetı'!r vardır. ıecetı şehir, henüz tıesoi.ı; olunmamjftır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Kurumumuz enst.itüierl lçın aşdıda mU:fredatı yazılı yerlere 19 as 

alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 2/Mart/942 tarihinde :Y19-pılacaktır, Fazla 

alma.it iStıYenlerin Rektörlüğe müracaatı.an llln olunur. c8'168t 

Nebatat EnstitüsU 
Umum! tinıya 
Zooloji 
Nebatı Li! ve boya ve köy el san'a.tlan En6tltl1sU 
Zira! ham maddeler Enst.itUsil 
Ziraaıt mak:neler cnstlıUsü 
Bal _ Bahçe ert!>tallsU 
Süt ve S{lt mamu!Atı enstltUd 
Toprak enstitUs\1 
FiZY<>loJi nıstıtüsü 
P&t.oloJJ EnstittlBU 
Dış hastalıkları Enstitü.sn 
Zoot.ekni EnstitüsU 
Orman Muha.faY.a Enstitü.sil 
Sllvtkültfu Enstitüsü 
Amenajman ve Siyaset Enstitüsl 
Oeodez1 ve Siy:ı.set EnstlUlsU 
Orman İ.şloetme tktısadı Enstlttıd. 

Belediye Sular idaresinden: 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
t 

Sot1*lar şiddetle devs.m ediyor. BlrQ<iL abonelerimizin saatleri dond 
pat113W, eaatler1a1 dondan Jtorumalr. için tedbir almaları lüzumunu aboo 
lerimıbıe btr kere dalla hatırlatırız. •48• 

TitRKİYE :l:Ş BANKASI 
KüçUk 1asarruf hesapiarı 1942 IKRAf'11YE PLA:il 

KEŞİDELER: ~ Şubat, 4 Mayıa, S Ağustos, 2 İklncheşr1n 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Llralü = 2000.- Llra 40 :t 100 :t - 4000.-
1 • 1000 • ,._ 3000.- :t 60 > 50 • ""'3500.-
2 :t 750 :t -1sc,o.- :t 

25 .-. 6000.-200 :t :t 
1 • 600 :t ... 1soo.- :t 

250 - 2500.- :t ıoo :t 10 • .. 2000.-10 :t • 

• 
• 
:t 

• 


