
HAL KIN aözO 
HALKIN KULAGI 

HALKIN otLI 

Taarruzun Nisan 
sonundan evvel baş
lamıyacağı anlaşılıyor 

lstokhlom. 1 O (A.A.) - Biri 7 
' eç gazetesin n Berlin muhabir ~ D 

b ld rd ğıne ııöre Oonetz ve Kore; ~e 
ddetl kar fırtınaları devam etti. 

~ ndcn harh harekatlar ında dıngun 1 
luk vardır. Bazı noktalarda karlar 
er m~ge baş am ştır. Karları n erim e 1 
• • s nda geniş ölçude harekat 
> ap m.yacağ anlaşılmııttr. Karla. 
r n er mes n · n hitam na iıç, dört 
hafta "ard ır. 

Buna b ·na en, büyük Alman ta ar. 
ruzu Nı.aan 90nlarından veya 
Mayıs başlangıcından evvel baıla
yamaz. 

Cephede aon yulyet 
Londra, 10 (A.A.) - Ru.yada 

çcmıber ıçıne alınmlf olan 16 ncı j 
Alman ordUM&nun.. çember.den kur. 
tu ma1' çln yaptıgl gayretler ağır za 
yıat le tarded ilmişıi r. Merke-.Lde 
R jev. v· asma, Orel kesilmek tehll 
lteıındedirler. 

Cenubcla Ruslar tedricen "lerle
me'kted irler. 

Bu ..ı,.hld Rus tebltll 
'!\fMkova, ıo (A.A.) - Bıı •1N&hk& 

OY7et resmı td>lltl: 
K. \'taatımmn ileri h&l'ekdl deva.na et. 

mekieclir. B&r miktar me*io noktam 
~ edilmlttlr. 

P&sar ıilnil 19 1R1rean ıa.nareıd •&. 
liirillmiiftlr. 1t tanaremD bJıhd•. 

Bangoon 
nasıl dtl,ttlP 
Loa6oa, ıt !.AA.) - &aqoon'wa 
~ .._.. ... ,.., ı-mi ll&llerler •u 

l&llah ~ Aknm..ıır. 
Btlttin ılGlk Ye 9- talsatı. makbıe • 

... tabrlt ........ 
...... r1 I• New' DolJa>'den alman 

luıberiere ı6re .... OOD'UD taJall)'fft 

CllliuııHem datl kaı'U'~ır. 
"-Ponlılr --.ocı11•an itPUnln Puar 

liini ......,. ............. blldlrmeldeclfl'ler. 
Blnnaa7a Nıı1709a Baaa'oon'an eJnı&.. 

lln4e mttldm blr elmaD41teır merkeslnln 
ı~ kanuum11 oldutunu btl • ........... 

lını \) 

yuı itleri tekfonu : 20203 SALI 10 MART 1942 ldanı itleri telefonu: 20203 

-- ---- -
~iL.iPİN · --
At>ALARı.===-PA 5IF1 ~---....... Tiitiin içkiye 

yapıldı 

ihraç edilen Japon 
kuvvetlerinin mühim 

miktarda olduğu 
anlaşılıyor 

Sal&on 9 (A.A.) - JaPon kuv. 
ıwıtlerl Yeni Gineye ilk defa olarak 
asker çıkardıkları Olldlrllmektedlr. 
Bu çevred Şhndlye lmdar yalnız 
J a.Pon hıı.n hiloumları yapılmış ve 
son yapılan Port Moresi>y bava ta. 
UTU&u bDhııasa '1tfcletll ohnuf{ur. 

Salamua'da 
~ 9 (A.A.) - Beaml bir 

tebllt tö:rle demektedir: 
PMıu" ~ •kem 1&&tıerde 

dlİ9DIMI Jı.unet.leri ve deniz aa.ıuan 
l5lıılumaa at*larınd& clkülmtl$lerdlr. 
Blru 90Dl'a buna benzer düşman 

\'*-'ma lııunetleri Lae'ye bir çıkıt 

T&Pmıtt&r. Burada çıkıtı koruyan 
~ kru'fazir ve tol'pido muh. 
rlMaıt tehri topa tatmutl&nlır. Ay. 

m mmanaa dtitm&a tayyareleri ele 

eebrl bomb&IMlııelana d.& bu hmoı 
bulunda h'c 1ıılır naal6mat 1oldar. 
O*lflD ~ n t.erpldo m.uh. 
l'lMed lalma,...an4e ~e 1• • 

pılıbtı s.a.ım•'da hava taanımı 
oklul1lna dıııh" haber 7olttar. Sala • 

m•Y• olkıu'llan düşman lı.unetle • 
J4J.m mfldlın lılDnmemekl.e benbs 
ba lıılınetlerhı mtlbhn oldatu Ye ~1,. 

kll*an 9Yftl bombardıman ~pddıt'I 
muhütuılrtr. 

CDe"'811ll 5 IDCI auf•da) 

) 

Tokyo 9 (A.A.) - Japon umumi b. 
rarsUıının ... ti: 
Düemıanm H,000 Boliıulal.a ve 5000 

AvmtratJab. Ame*an Ye tnalll& aake. 
rlındm JDlreldlııeb btlyiik lı:UTVeüne kaTfl 

(DeQ.llU 15 inci Pyfa4a) 

Fon Papan 
Berline 
gidiyor 

Büyük elçi Berlinde 
izahat verecek 

ve 
zam 

O/o30ile 0/o50arasındatehalü 
eden zamlar bu sabahtan 
itibaren tatbik olunacak 

~-········ .. · inhisarlar ueBilinin beuanatı .......... . 

. T oroslarda bol 
miktarda boksit 
cevheri bulundu 

HAZIM 
. 
• 

Bu madenin yakında 
İşletilmesi bekleniyor - 3 - ali edl1clltı saman, Sacll Rllat Ef 

S 1:. h il rolilnll o)'D&Yaeakta. iti mı oıktı. 
• Alemlnyom Is.. UKUtU aya er, landı mı, ne olda bllmf7orum: beni r 

Adana 9 lHDillllSI) - d t tu'dı: 

Berıı·n 9 (A.A) _ Yarı reemt thallnde ve .-.ıneuce 1an&re ımala • zaruretlerle mÜca e.e, ...__ ..a..ı tu•-- bokalt u- BaElDI <ı Rlfat Efendı.. ... 9'D o 
"ld" T tanda müu.u bir JDh• .... f . k •k hA d• J• bir kaynaktan _bı ırı ıyo~: • Oll'fhednin Troelanl& bol miktarda bu.. ecı ve omı a ıse- n&)'&Claksm!• 

Alınan. harlcıye nazırlısında. hır un etle ötrenıımt,ıır. Bu Dedi. lt11laklarıma snanamıyoram. 
.uale verı~. CC'Va~~·· Alm::Yp:ın ::'~llta = 'btrt:r müteba.sswm•ıı ban& ler arasında bocalama rinclmdeu u daha rahmetll SiMi 
Ankara büyük elıçıaı M. V • .. • --v·--•· ...-. - ltoynıma aarllacakt.am Beni •idlee il • · · h ek •· re önu 111 .-.-..- veıvı. . 
P~ ın !Za al verm U uze lmeaini~ «- ~· ince yiibek mıihend• Ufak iefek te1Jenlen kınlm.aıı, ba) ük aırlamaia bql&dı. überletU, pr 
müzd'~ı .~ft•. B~r ~e. se (Denmı S inci aayfada) •71lıtımnı 1111D'atklrlan kaJ'll türlü ba. 1aptırdı, run&erce ltenlmı.e mfVal eld 
beklenıldıiı bıldirıkn1ttır. banelerle iiWıw' ıta:rma••k. Kınlma. Ben de canı. başla çal....,.onlam. T 

C Askeri vaziyet~ 
Japonların Avustralyaya derhal 
saldırmaları mümkün müdür? 

JD&k, aatm Ye Mbat ~ınenlıı :istldad 111 SUIJÜ, rabmdll ~UYa.lthiiJ pJdl: 
...... tüsumla UDArlwınd&ndır. Slu «- Şadi nerecleT» 
bir vak'a anlatayım: Dl;re 90f'Cla. 

Muhsin Eriutrulun ut'~onınu a tem.. (Devamı 2 ncl 1&Jfada} 



2 Sayfa .. /SON POSTA-..··. .. ..... /Mart 1 O ·'-

r Hergün ~ J Resimli JII&kale = == - SitJri dil kullananlar haksız olanlardır Hazım ha yatını 
anlatıyor --------------------------------------------·------------------------------------------------·-------------------------

Sıra Avustralgada, 
Fakat burasının 
Bundan evvelki:ere 
Benzemediği 
Unutu maınalıdır ! 

'----~E...-krem l.Jtaklacll ..J 
"il' a.pon ontasa ~ K.aaaon 

U şchri.nl alM'M: son lledefi.oe l1U'UUI 

ıorwıurkcn pa.sifi:kle bır t.'lraltan ca.. 
\'alllJl muka~lni .ıtı.ııJı, dlğ'cr ıarar. 

tan da Ycnl Gineye asker çıkar<ll'ak 

A.nglo.Sakson ikmlnht ııon ayam• 
noı..tııanna cloinı Yiir'imln de-..m eW. 
Bwıunfa. beraber Cavanın son durumu 

b!r.ı.z muııhem, ayn! zamanda d:ı fi\.~ m. 
4:ıın taki.b edilmeye cıctcr mua'.ı.Jı s:ır_ 

ba.larl:ı. delu. 

--....-...--- -----....-..------~-... -------~ • 
1 « ~&,tarafı l ıncl sayfada) 

- Sadİ7i ne yapacaksın, liazııu bu. 
rada ya?:. 

Dediler. 

Sura.tını uta. batırarak çıktı ritü: 
«- Ben ~ ceellklıa oınanaam!e 
.Bunun üzerine, Sadl>1 buldular, 0 

akşam «Wf~ Efeııdla r.ıünu $Adi oy 
nadL HeftSiaı, sednclm yarıda blmış: 
:•lrşnam boş.'\ cUm"ştl. Fal.-at :n'ma-
ım. kırılmadım. Neden soura AUalı 

raJımet eylesin, 1Uur.ıbhldle ahbab ol 
duk. Dedim kl: • 

«- l\liisaade edin, stre şu rolümü hic 
0lmılzaa okuyayun!» 

K&ır,şısında ban mecllslerden ıınrçalar 
Okudum. Fevkalidc be~endl.. Galiba da 
lacnJ kU'dıtına nadim oldu.. Rolu tekrar 
bana verdiler. 

Yarı dram, yarı komejii 
bir hadise 

.ıı ver ııa,a2*Iwmdan gr.kn ha.ba'!e. 
re mkılac&t olurs:ı Cu n u-tıı:;I ı:iınıi be. 
yaz b:ıyrak taşıyan b"r Hol.ı.nda heyeti 
Japon lıatlanna ıelerek ~ııa:ıac'la.'l! 

ı:örm k w:.;Jior iıo::~ nılaııın :ranma 
gu unilduğlı z:ıman d.ı Holanda kuvvet. 
leri ıl.n k.ıyıd.>lz le ,ş..ırt .L teslbn ola. 
c karını SÖJilııyor .. 8u lUD a:ı:crtae Japen 
ordnru ateş! kesiyor. 

B!:r mllnakatjn esruısıntb mesefonfn esasını a.nlamacla.n kimin haklı, klmfn 
haksız eklatıiııu ytizde fikaan isabet •thıaalı He lı:estll'eWJmck lsten;eab 
hangi tanım lllddetır olduğuna bakınız. 

Ha."dı elan acla.m, bir kasld eseri olantk IJtl:•mb şektlı1e kı7Alınlınamış 196 
cJa.fma soğükanlılı.fını muhafaza ~r. llakstz o'l&ıı taraf ise hlclMlidll', ile. 
men sivri dll kullanır. • 

Blr ccce rene Kadıkoyuodc oyn:ıya 
catızT De.h.$etıı sis \-ar. Vılpur fşlcmtyor• 
Sıan'at aşklle kavruluyoı-uz gozumu; 
lıılr - - r.. , or-Y Sorntu.tor; cilan edildi, ıno l:tka 

( -1.r 
Arıglo.Sasson ka) naklaruıı1:ın ıclen 

aberleri J 
012tllmalıyız., dedik. TemsU edecetinılz 
ft!er de isnıa.ıı l\füşta.ıun «Aş!< Uyu. 
mau L 1'ıliilıim de ltlr relam var. Bir 
kaç ~ kiprüde buhıştuk. Va.vur 
lann 'tlcmi:rece&ı ka1'i olar.ık öiren
dikten seııra. Beılk~bo sand;ılla geç: 
meie bl'al' 'ftrdflc. Gençlik te var f!r 
de.. Ver elllll ~ Onw cb nuh e; 
ribl. Kadıköy, Öslriidar h:ıvallsinde otu 
nalar evlerine iöııms lf!n birer vasıt~ 
•1-akb :mesıuJ. l\lüte.reke ı.anL'lnında. 
yız.. Dü.mıan &'emllerl Doj:-azın sul:ırına 
birer- tfm!l:t.h rtrır gamuimiişler. Famt 
sisten hlc'Mr feJ' siriinmuyor. Bir san 
dal bubJım. iledllr .. Yok. Ne lse kahve• 
ferin önüne, çekilmiş blr aand.ıl indir: 
diler. Bb- tıllec etaba balıhlk.. Sekt:ı itişi 
:ylz, dbrtitt ~ tatsfm olduk. s~ 
g'lttlkçe bastırıyordu. Dlier sandalcı: 

b r tr grafa gore ise Cava Ue Cum:ırte_ 
ıf..den ı1lb:ı.reıı mgh3we ctrallm\stlr, fa. 
kat tahmin, yahUtl ~e.ıuat edillJ'or ki, 
Ho ndı kU\'lotıeri mantaram w c1a.. 
)atma imkanını ka)bctı~ olalar bile 
ıı.chnın iç tanflınnd.ı ~ete Ava$S P. 
p :-ak diişmanı )'onııan del'llm edr.cek.. 
le j r. l.·aıruz gene Anılo.Sııksoa k:ı1. 

ıı:ı.kurında.n gelen lk\ncl bir telgraf 
t. bl'l'i ,-;ırclır ki, bu kmuınhıtı binız 

c~.011 hayvan tiat1arı "Ekmek ve ekmeklik un 
yukseldı, fakat ete • 
zam y .pılmıyacak emnıyet altındadır, her 

torın tedbirler alınmıştır,, r;:ı.> ır ol.ı.b lec<'li dıışiineestnr ur.ını:hn;. F iat M ürakabe Komuyonu, 
)or. Bu r.rlncl tetr;raf C:ıvada.n nmhabe. celeblerin iddiaıını varid gör
re e son vf'l'llmc.S:nden eYVcl çdt3I 9on dü, canlı hayvan liatlarına 2 
te~gronır, Jıem muhard>enin biitün ııaf. ı hurufluk bu zam kafual etti 
h ı i.rnıuı btr bülis::smı yı?IJ7YOT', ~ I 
de acı blr ~ llyl!te b"nzi]or, ınnf za. Fiat Milıakıd>e Komisyonu, dün
m rıtfa da Felt"menk hnpamtorfa!hınun l.'ii top!anlııa::ncla. cdeblerin yapmı~ 
cı'u ı mün:ıse™'fil~ Y pılm11 bir mersi. olduğu müracaatio tetkı!tıoe devam 

Şehrimize gelen İaşe l\1üsteşarı Şükrü Sök
mensüerin iştirakile bir toplantı yapıldı, 

Müsteşar beyanatta bulundu 
)l"yi ıuı:Iırısor, ve büUs:ı otır.ıJt diyorj etmiş v_c ~an borsasından ge • ---
ki: 

1 
len &arı. aka.tat ~ bağtrsak fiat- Ankaradan teluimize gelen yeni 1 cı- iaşe itlerinin lstanbukla ne 

-u'l'!lulıarebc b:ıŞadıgı z:ı.ınan Ho. larını eıki fiatlarla mukayese et _ İa!e mtiatqa~ı Ş~krü 5?k~~ ı~ld-e cereyan .. ~~ı yakından 
bnıl:ın n cfüı:l,. ku\'V •ti bir Jıavıı rnosu 1 m · ştir. Gelen 1 S:;ey'C göre, deri fi _ dun sabah, lbö}ge Ja§e mıich.ırlu~ - gormek v:e bu 1§ uzerınde çalışan 
\ardı. fakat Jıı.pon taatTUzwıun u1.ııklıır. 'a!faan 450 lbr.uttan 600 kunı•a sa. nıe geteI'Ck müd!Ür Mi.ımtu. Rck ile a.rka.dnşlarla temas ederek tenev -
d dunluru'm ı lçln bu fl'o E1rman. katat fi atları 105 k~llll 1 35' kU- gö~ ':0 öğleye kadar ~ul 1 vür etmeği faydıJ\ bularak btan -
V •H'!), "0 bndı \C orad.ı tedrlcrıı eriyerek ru•a VlC fb,.atısak fiatlaTJ ela 25 k•• ol'muştm. Ôglecl'cın 8Qnra gene bol. b 1 ll.J" a· k •• b d 
.,_, 1 " - ~ i ··& .. 1-·· d V Ji B u a go:ııoJm. ır aç gun ura a 
b tU. 

1 
ru~an 32,5 kuruşa ~lmi~ir .. Bu t~· aşe ~u. ~r ıun L: f .sK vd e • kalacağım. EDınıek ve ekmeklik un 

Luwmu bııllnde Ca.v.ıya yardım l yükselme itrr,pı'lm~ d ri er üze - V ?'e e~sı. ,,;.· eJt K ~· at .ve 1 m\l!tlak SUTotfbe emniyet altındadır. 
ku\Vo!J.nl.n ı-iiııılertlro ~ vadcdilmlştı, rine hC!a'b eı<flmİ~ir ve hayva.n ba. . a ~. 1m~:rını b ın "'ah Iıll 111m:: · Hi..'lkuet bunıun için her türlü ted _ 
r ııderlecr-~ ı::.r~ tesb~ edllmlşU. ,-ad şı.na aı'ki falıtaırla 2~7.5 ku~lu& tıra 1 ı e_n_ ırl ~ .rıtbı .:La yackp 'kt''birleri a.l'm!ştl'f.» 
t t.cl a.k ku,,et yu\hn:lı. fa.lta.t bu ço'k bıt farlt gö.tenndctıxlır. ve ~tanou ıa~ı. JınaS81l mc 
.:ıı~ lir ;w\-vet ı. bWm kuvvet.ıntz Bunun 150 k\IJUllU mez:b ha res- i&ih1Fr1c'f üzıeırinde gorÜŞÜ~TIYİiftıİr. M~eşar b~ de t~tkiklerinc 

el 
. d.ı erim' ıt, J::ı:ıwnl:ı.rın hı. mi otduğu için artan 97,5 kuru.,"Ull iaşe mihtte,,-arı dün ga:ııetecılerc 9U ve alaluıdarlaTla yapacagı temas -

isl! mıan> ŞL 1 .ı.._. tt bulunmuştuır- lara devam cd"CCCkıtlr 
ru blıul ctmyen il tıuılıikkrl karşısın. canlı hayvan fi 1arına ve c~lebler .,.,,.ana a • • 
d.ı elbet~ ur.un muddet dayanamaya. lehin~ ıta·lcsimi mwvafık görülmüş -
c-.:ı' ık n tekim de dıyanamadılt.n tür. Bunun için d'.c canlı hayvaın fi -

Hol~nd:ıhnm ruh b2letl bu telgrafta atları ikişer bTUŞ yükselmişıir. Arı.. 
ll flc f'd..lcn şel:.ilde oharsa ordlllıiaDd:Uı cak bu yübelme et satıtlartna kat. 
bak r k.ı a.1 pııı..~1rının üın~ bir (t•te İyıyeın te&r etmiyecektir. 

Atina belediyesinin 
belediyemize 

hediyeleri 

l\'iadeni eşya 
san'atkarlarının 

senelik toplantıları 
harb ile kenı1ler'inl oldıaı1.üp öldürtme. --o--
> ek ert !l:ll.,..h~ bir musdele haliJli alır. Parti genel sekreteri Valiyi İstanbul belediyesi memurları ta- Madent eşya sıın"ıttknrJarı cemL 

Jlcr ne olurs.ı olımn röruluyor ki. Ja. ziyaret etti rafından Atinn beJcıdiycai memur.
1
ye.ti d~ sa.t 15,30. da f.snaf Ce -

pnı r (&.T~ ~e.ı~.nı b~ml-$ fa.net. Sehrimlzde bulunmüta .. ~ Cümlııa.. }arına hediye olarak 1000 kıolı yi- mı:retlcn mork-ez bına9ında eene -
nuoı.ıkdJrl-r ye Mlie bneı.ilkleri lci.n ri)et llalk Part!sı Genel Sekreteri dok. )'eOek maddesi gönderildiğini ev ~ıliık umumi !heyet tıoplantısını yap • 
d orad:ık kuvvenertndaı bir umm tor fo'ijui Tiıur clun ıabah vili.Yetıe va. vc'lcc ya.znnştrk.. mlftlr. Toplantıyı eemıyotin müeıı
d.a.r y h be yerlerd!o ktJ\'V f. il ve bcle4}ye reisi do .tor Lütfi Kıırda.n Bu hed'iyeler Dumlupınar vapu. l sialerinden ~~i Çelik a~ış Ye 
rcüttrt:k !ılıL n ki.ol.d \ Yrni Gbıe adasına d~.ıı.ret et.mlş, b.r muddet gonişmitştür. ru ile Yunaınistan& g iden Kızılay ıreçen yıla aıd .idare h~etJ rapor 7 
,ı1o.ını bnl1r. \ c anL'\ ılıyor kl. nıak!Od.. Pda'f.1 Genel Sdtrderi bu hafta klnde mümessili taraf .ndan Atina beledi. larını.n okumnaal!nı mutcakıb yeni 
'--ı ,.-~ {.r· ark sın'.l. r.ır:ılana.n mer. Anka.r.L1a ~ir.. . U ccl'~lm·.,.· Atin b idare iheydtİ aeçimi yapLlmıttır. Ne-
~ ., ... - .u: .)"C!Slne tct> m ı ıS""ır.. a e - N . r_gı..A Ah od Ö 
tutc'erı b r - b~cr aş"rn or.ıa~n <h --<>--- lıediyem bu hediyelerden dolayl Is.. ticede ec~.u lR!d1 Ek:m r -
ilk rırs:ıtta A,us'nhaya :ı.Haınak ''e bu Üzerine mangal devrilen tanbul belediyesine te§Ckkürlerini cc,. Hasao cız~' ~ .n a~ı 8 .l 
cııretle A;ıglo.S lu:on i.le?mlmn Pnslflk. kadın öldü bildinnit vıe tbh yağldloya tab - zalıklara Hamid .. yna~, ~:;: 
te mallk old<ıl:u sonuncu dayanma nok. Fa.tüı!e ot.ura.u H tice 15mlnde ltılr ka.

1 
lo ile hir aibiim hediye etmiştir. Atayer, ()aman Ook71, ~.aş:;. ç 

~ ele ı;eç ınektiT. ')alnıı Al-u !r:ıl. c1ın elinclıe mangalla diler bir octay:ı Bu ,ı_ _ _ı, _ı__ Du l .1 yedek ualıklara eeçı mı.,.cr ır. 
" dly • k dil .. ııecuy'ClıCll" m upınar vapurı e . ----.le bulun.an 

1ıuım Japo ı ordusu t.araiındaıı ş.ıa e seçeırken. ayalı ~-l~a n~+, şmuş ve getirilmiştir. Bil' aün gümrükten çl- Bı~rc JA~~m::~akereleri 
bd:ır a~'lk b la.n topr kbrdan biç ~a.1 ~ clökulmlq"Ur. . . muhtelıf nıaaaıı::ıcun -
bri.ne b n7. mc<llğl unu ulmaanalıdır. Vüoudımun muhteli.f yerterl.ııden a. kar~=k ve bclech,yeye teslım olu.. yap1mlftlir. Madeni ef}"a an'8'1car 

Günde 750 çuval 
mısır unu 
harcanıyor 

Bunun ekmeklik unlara 
karıflırılma61 maaralının 

ne ıekilde ödeneceği 
AnkaraJan ıoruldrı 

Ha.lk3 bayat ekmek ı.ıtıl.:ı.bllll\esl 

1ıçJn Topmk .&l&Ualleri Ofl&i wa • 
fınd:m fınncrbl'a, Uç ründe.n\>eri, 
IJi.r cunlii; isUhuJdan kaü.ı' rnıa 
un veırilmıittedlr. Verilen wı1:ırda 

% !5 nusırunu vırrda. Ancalr bu 
YMt hali.ta değfnnende yapılmakta, 
fınncıl:ann ha.mıan yapmalıLl'ı 1"11 
ayn 9.lTJ verllm!.ictedir. Bu sekUde 
tcvzbt1ı:ı 10 çanl un ile blrlllc:te 
2,5 çuval da mı.srnmu esas tu ulın.'\k.. 
tacir. An<mk b::rm3n )'8.pml:rı fı • 
r.meılam bırakmanın .ıu:.Jı:ı:urları 

«- Ben önden ıidreef:im, seslenirim, 
sesime gellrsiıııh!n 

Dedi. Knlkh'!t. Dti aduo öksi gôrUn 
mii7or.. Öodıid santbleı b2 ~ı7or, b~ 
de seslnln istikametinde &'ldl.roruz. Der
ken blrb:rimlzf ka3 betml3 C'lim mi~ s:m. 
dalcıya bakıyoruz.. Acemi? Biz teı~,ıa 
f:u1tında olmamışız. 

cı- Yahu, bu ne b~lm lıürek çek,, 
mek, canP:Ln biraz belki 1etisiriz? b 

Herif: 

<<- Ben sa.nı?alcı değllJın.» demesin 
mff 

Çıkıştık: 

olaca.tı trldlasftıe 'nUiyet A:nkara~a «- Be ad:ı.m ne diye bindir n tılz! o 
amma m&dlblife soralnmıttur. Ge. halde!.o 

lecek ceTalıa gÖl'fı bıu"eket edlkttk •- Ben lıahveclyfm, arlmdaşım bu-
~ banna.n masrafı olan çuval b:ı. d:ılııılm etme, beş on p:ı.rıs alırsın! dedi; 
ş 10 kuruşun d .ı nı- şeknd .. ödl'. ben de oturdum kurckleM.• 
ntteC-1 wlaşıhnış bul.un<tcaldır. ş .. Jı. Mütemadiyen ortada dolaşıyoruz. NI. 
rin Pn'ük sarfiyatı 2800.3000 oo. hayet «rayret!.o diye diye bir miktar 
vaft oldul';'una röre yapılan bcs:ılıa Her~. bir ışık rörduk. uHah reldild.o 
nıa.zar.ı.n '700.'750 çuval Jlll.'lırutıu is. dfye b:ıbnshk heııbntz. l.':uuştık, İta., 
tJhli.k ed11ditf anlaşılmaktailır.. raya atladık. Blr de ne rörelim, l>olma. 

\. • J ~e J&naşmamış mıyu? Haydi tek-.._ ____________________ _. ranl:ın ııandsla. :Biraz ,-,.nbın etCk san. 

Bir Musevi cemiyeti &ıcıya, yarım saat sonr:ı m.:ııtan bir 
k:ıraltı blnz senra da ışıtlal' rörundil. 

mahkemeye Verildi Bu sefer ,.eldik, dedlk. Fakat birkaç 

Galaıtada musevi «Ka.rde~lik kliL kiirt'k d1!ha ~er çekmez lng!Uzce lılr 
bü» k.ii-tübhancsinde Siyonizme aio feeyaddır kopt.ıı. Bu M"f'C'I' de ortadaki 
ıkiıabla:r bulunmUf, bu haıeket ce • İngiliz knıva.zörihıe nna..~1$ız. Ne ise, 
miyedier kanununa muhalif görül - &'Üçbcli tlsküdan bulduk. 
müı;tiir. O SJralanla ela Kancaabıned mrzar. 

Bu ed>dble, cemiyetin memıub - lıtmda Mrkaç &attı lüraniftl. Herkesi 
!arından ve mes'ul vaziyetı!e bulu. IOY'DP sotana çevlrlYOrfnr, bıÇ:tkhyorJar, 
nanlarda.n Nesim. Mişel, Hanri, etrara dehşet s:ıhyorh·ih .. 
Mondo; Salamon v.e El:yazar isimle- IUrk:ıo yolcu ile beraber otobüse •tn. 
ünde 6 musevi adliyeye verilerek. dik. 
haklarında takibata geçilmiştir. Kon11$11Y'Orbr: 

DOGUM 
n- Burada blrlnf OotıJahrh 
«- Şuracb iki kişlyl bıçakladılar!» 

G-~ ldetfi ~ bunanJnrın:ı ı;l. A.,, 1 :..ml)a b.numen An~lo.Sakson tır sm-ette ya.nan tBdln, blr miıd<l.d naca ' o ·--- 1 bu mitzaker~ler esnasllnda bil -
ıar , l k 

b r tı:a.k ı: .ı'ınd2.n mesküııdur. bu ut_ sonra ohnti~tiir. Ct.Sedl mua.ycne eden Miinakalftl Vekili gitti hassa <<Küç:Uk saın at ar anununun» Gazo'.ed arkadsş1Arunııı4an Esad Jiihlarmı dayanu!Jlar!.• 
adll~c tabibi Enver KAı'aıı defulnc ruh.. bir a.n evvel çıkarılması husueunda Afkanıuı bir mı dünya.:rs rebnlştir. Dep ayni W. K011<na.ıta b:LŞbdlk. Bu b. rl ı. J poıı ordusunu" şlm.dıyc katl:ır 

a ;ı., l ~ ğı topraklarda }l<.rli ha!kııı 

" ır erinl aJflk&d r el~ en bu harbe 
ı .. 3ıd ı. mı~ olnrtlarm:ı ~ll A-

vustral)a kend halkı taratındıııı cllerfn. 
de ıne\cud l!Mlıaln ııen lllılldraıe kadar 
rru:3afım Hl ddir.. Şu kac1ar wr ki, 
Uob d.ı ffn!I .:uaı &1bl Avustralya da 

diJı511W1 c)alpBmı ıwüt. tıdablbnek •-
naldBe renç Be!Wn ......... nı l>ÜMU. 
k~. Arrikaya., 1·un:ınlstıana, Talonsın1ıa 

Te:Ya Birman 1':1,rn 1ollamış. ~leıman ba. 

kımından ç.ok • 'il dütmiıştiır. l\lüda. 
f '.I ı bahis oırWR ftlaıı toprak ise kU. 
çuk b7 mem~ket det}!. 7alnıs sallU 

ün olan koro bJr tC)1M'aktır. 
lcısnu m" 

kıt'anın 
Bumm ~ ki, ba 

TAKVİM • Mart 

R•al - 10 Anbl,. o 

1167· 1851 

- Sah -ş.bat R-ı .. ae Ka.m 
25 1942 ı~ 

GÜNEŞ Safer 
lMSAK 

~- D. s. LJ. 

6 ~o 22 " 42 

12 10 10 82 

~le lıuudi Ak .. • Yat.ı 

s u. i. ı.), .>. o. ·r E• 12 ~· ı6 •1 ıa ıo. ll 19 

v. 6 14 ıı 81 1:1 - ~ ı ao 

sa.t vemıtşUr. Bir mii:deleıttıenbcri ~rimizde yeni idaTe heyetinin parti nezdinde Telm"'k ecJer, ,aYIU1'!' uzun ömürler dl • esnn.d3 «dilmmm!u diye bir gfuiiltü. 
tetkiklerde bulunan Münakalilt Ve- tıcşcbbüsler yapm~l hakkında te - leris. mo şüphe Tolı: uıh haycludl:u :rolumn. 

lstanbul matb3acılar birliği kili amiral Fa!hri E.ngin dün ak;am- ınennilerde buhmmu,..Jaroır. r.a ~ışlanlı. Hep bfrdt:n yerlere serll. 
toplandı ki trenle Aırıkaraya dönmü~ir.. - - --c- - T EŞ E K K Ü R dik. Otobtisün k:ıJf151••n açıJm:ısmı, si. 

Dün be)-etl mnam're lçtlmaını alete. Operet gecesi Jihlı herifltrln lrafabnnı mt:p: 

den l\JatlMıaeıhr B!rUtlui.n se?Ç•lklerl Üniversite Rektörü döndü Bu a.kş:ı,m, Şehir Komedi Tfyatrosun. Elrdnöıail Yab3.ncı Askerlik subfosi «- İnin ulan a~tı. söJmlün ıtar.tla-
idare heyeti az:da.n /3/l .. ar ......., l\bıı.rlf VeldUltile tl'niTersl.teıc ald m pcret .aa'at'k3.rlp.rmdan Cema.I ~I .-n ır. u 5.. -9 9•z t Uıt....a-ı •hen o:ıı.ı 309 deıı....mıu i ra n!11 demelerini J>*-J}.,,orll'L 

tat itrt-!m:ılaınnJ 711~ ve aralann • muhtelif ~ter etrafında temam&rda ~ .;., Şeltfr Ti;ra.trosu •n'atkir • hlm Akaluun vefa.tından dolayı 6/3/942 Bhıcle pafta ne «l"Zf'I", tıılntt herifle!" 
ı1an riıpsMe 09Dl!WI bllbaaa, atnUDli _ cuma ,ünü cenaa meruimlne tştimk bizim «ııan'afıklh eldatamım1 nereden 
k!Uibllte l\ll:that Dördüncü ve vezne • bulunmak Ü7ıett, geçen hafta Ankar:ı1a lan, BaY1UI Muzeyyen Srnar Ye D~ eOOn Ye taziyette buhınan klynletU mcs.. bilecek, sakJı7enn, '11ye bil" D.ı:unıun 
cıa.rhta cb Aluaıeıi Said Onuk Ue a7a • giden rektör Ccmtı Bllscl dön sehrlmize Oı>oreti san'atti.rlanmn JeU.raklle bir lek adı;ıdıaşlanııa, akraba u samimi eanma ~ IMdt,t>ora, se sada 
hklara d:ı ftJll .,-aslle S~ Onıar ·re donmüştür. 111UısanUe verilecektir. cıosUanma ieşıeldlür ederls. c:*mı;ror. Yafti9 ~ lıaşlllıtrı bklır • 

Kenan Dincmant lınttlt.ab etmlı$krılir. ----------------- - - ·---------- Allesl ve çocukları M. 1tlım9eler 7". Mctene otobi!sün 

l 1 1 l'8tili :-:=~ mıTt (:a~ass:) 
aa:ıın ıusımı.rmd1M1 bMJ.larında J~pe11,, 

lara 1'bkag :acıkb ele ~melerhWı önil.. 
ne ıeçmek \lok ~ olacaktır. 

& /..-,.,. 'll,aidu;.i.L 

Düzeltme 
KmlaY Beyotbl Jaa.zası ken1Te1ıhıtle 

1f:llİ eme b~ tt,160 lira oarak telblt 
ecJilmlş, bu rakam ~bven pze~bde 

4011 cıllln* oaDUlbır· Dii21Cltlrh. 

(TIYATBOLA ) 
lstanbul Belediyesi 
Şehir Tlyatroau 

Tepd;»tt§l 4rmu kısmında 

iSTER 
iSTER 

(NAN, 
INANMAI 

Bir destumm aula.Uı: j 
- Geçen riin 1air tras aabwııı li. 

am oldıa. Her zaman aldıtun markayı 
bulamadım. cArilk bu fabrika ~ 
sabunu J1LPllUYW» dıedllcr 1'IC NıJa 

başka bh- mana uzattılar. 
AmalAJı tevtıalide lJkiı. Taldızll, 

möteaddfd l'Hkll. olciH blclll bir çey •• 
«Knç lvuru.şTıı \kilim. Öyle bir fW 
istediler ki benim ller zaman aldığım 
,..e pek memnun oldutum sabunun 

tiatma. ~ bir hayli yilksddl 
Kendi kendıime bunun da bir blknıetl 
olsa gerekhtlr, clectina; ber halde cln. 
sl daha iyi. ... 

Eııf: &"Cldlm, tı-aş lıevasınıuıı hazır. 

laclmı, s:.bunun ambaliJmı açtım. 

Sade ambaliJı cleğll1 aynf zam:uula 
lliJ.ımı ve cözieriml de açmsk mu • 
lııid'1ermlş. Bu aal>Dll, üstüvane bl • 
çiminde kesfimiş eo adi cinden fil. 
mıupr sabunu ldt .. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iN AN MAi 

Bu aqam eot 20.30 de l 
P A R A '" 

.,.,__,.......,.,,_.. _______ ~,__--•w-•~c-w_w_, __ .._ __ .,_,. __ _.., __________ _.,, 

__ R_A_lJ_Y_O _ _. c ~en~ =~;at .. ""_) 
SALI, 10.3.1942 _ 

'7.30: Saat ayan, 'U3: uatıı ıniizlk İslam Ansiklopedisi 
(Pl.), 'U.5: AJa,na hal>ederi, 8: Senfonik İstanbul Eck-blya.t .Fakıillcsi taT: hn. 
parçabı- (l'L) 1.30: Eviıı .atı. 12.30: da.n neşredilmekte olan İslıLJD ADsDdo
Memld<d. saat ıvan, 12.33: Türkçe pcdiısJnin 8. inci CllRI l'ılanış1ır. Ba eüz, 
pWüa.r, 12.45: Ajans haberleri, 13..30: pek az ~ ne, hemen hep telif rna
Türkçıe pliklar, ıs: SaM a.Jan., 18.03: kıalderindrn mürekkebdlr. Du arnda A.. 
BJ&dyo salon ~sı, 18.'5: Ziraat rit (Fuad Köpnılü), Arif llikınet tFeV. 
bkvhni, 18.55: Fual he.retl, 19.30: sa.a.ı d;re Abdullah), Arif Paşa (Tayyib Gik .. 
&7U"1 -,e ajaD6 baberierl, 19.45: (Kltab bilgin), Amavudluk (it. Sii95belm), Ar
ı;aali), 19.55: Fuıl programının ikinci pahlt (Tayyib Göltbllı'ln). Amm tZclti 
ıusmı, 20.l,5: lta4bo razetest. Z0.45: Yel!di TO&"an), Arslan (Fuad KiJıriilü)ı 
Scbaberi'ln C'Jel'lerl, 21.15: ltonaşma, Arslan Şah (Mükrimin Dalll Ykuno>• 
21.30: Landowdta'dan Klavsen eııerterl ı\rS!anh, Arsin (T. H.), Artuk Clpllar1 

(Pi.), 21.45: KJislk Türk müzltt proı:. (Fuad KöpriDü}, Acem Anaı.u <Faaa 
ram.ı, !ı.38: Saat. ara.rı, aJa.ns Jsaberl~.rl Köprülü), makaleleri 'Hrı1D'. 'l'anll• 
ft --..... ederiz. Flatt ıee lnt~•r. _ 
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Aramızda çok gördDğDmDz bir karakter tipi 

demesini "Hayır!,, · 
bilmiyen 

Jllmdrr. Bence lün çoc~. bilhas.. 
• Türk kat lıe!va demeaini de hal
.., demesini de bibnelid'ir. Yani ter. 
bi71eli İl'IRnı ka1'191nda halat ve 

llel"lll.in bir teııbiyenin lıUtün İcab. 

laı-ını gfüıtenne?i, fakat küstah bir 
mii:ecaviz karp9t11da nefe:ni, ~erefi_ 
nıi, •adetini müdafaaya muktedir 
olmalıdıT. Sokakta kendisini tehdid 

macera arayan kimdir? 

• 
ınsan 

Türk çocuğu, bilhassa Türk kızı helva 
demesini de, ha/va demesini de bilmelidir 

eden bi.r bıo,rrata döniip tokadı fo_ 
direbihnelkli r. Onun Türk zab1taıl
nıa yapabilıec.eği en güzel yardım da 
budur. Çür&ü her kad ın:n yanma 
bir potia teTfik edemeyiz. 

Demellt oluyor ki 

8'r l'eno km şa.hsi Wr 1' mcnasebe'lle 
9lk mk lftDM ~'* medNri~ünde 
bıl4 ıtı bir emıekien: 

- ~IMw.bm! tdtill1ni aıtyor. 

Bu fıeldl.t -...lmi midir, el.etli mldiı', 

meçhul. Füat mıtbakka.k olaıı şu U, 
aırimsı celml;yor. f.ey1d ed lmlyor. 

bilhassa kızlarımızı Buna ratmen cenc; kız l'f'ne ba sata 
bakiki bir spoıtmen ruh"le yet~ r- ~ ~lmekte de\"lUn ed•yor. 

~liyiz. Bazı mmleıdıe görürc;ü-nüz. 
Kadın lbir müıteıc:ıwize ı.ereddüdwz 
tdkaıdı ioo i rir, ve kulağından tı.u: a
rak poti&e tesl" m eder. Bu. he.} at a 

lhn& yazdıfı mck u!ıü kend 1ıdni ıer. 

ını:ııctUen um:.. b.lmıti. kend kıi,,eslnde 

~16. I' De öylr nlnn!t umindr. o_ 

tıaraJı; 1an.ıınuı,t&. lbanmıştun tene dl 
lnamyonam. , 

Fakat •lchtı teUnn &e,-icl edUmeyt. 
şılıne rallnen o erltdde bnasta balan. 
JDIJ'a deva.m ettithıt öt~nin~e: 

- O hl.ide avt"nture .ıı &nyorsıınm. 
dediım. 

Olmyueıım krzmaş. lııbn b lir kt7:mü,. 
ta h*bıbr, fakat Jüt.len söyler n 1! 

Bu n't,anlamrnn tıekHl\nln reildı-cn 
mle olın&.'llD!A ratm~ ı"idlp relmlye de: 
ftm e&ms nasıı izah edl1ebU·r! 

(Devamı 3/2 de) 

da böyled'ir. Amk Tu'k kuı da 

B izim eıll'ki terbiyemİ.l:<le birj Bu tipten bir ka1iın tamamen ma lidirleır. Oimyan.ın bütün aervetle.rİ- ıkenrdisı~ kttota.+ıca . tak,i.h euen~ l 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

Po3lı.,nın buLnacası: 23 • {3ı 
<Çelebi adam.ıı tipi vud'ı.ıllUlllanıe biT ,.kHcle yuvasını daiıta-1ne nail olsalar ıbu benimdir» dı - bır çıg·rtkan:ıt elındoo kur - , 

C.enç ve ya~ar a:ra•lnda hili bu.bilir'· bir bdllı muallat olw.a ona~mecz'lıetl. Çiink.ü ltendllerinı ınal:n hılmak için kanlt"• c;·ndt" kac; - Soldan a:ıta: 
ter'biyonin mümeeeileTİne teudüf ru~·elmenıek için elinden geleni •ahibi gibi deiil «tevzi nıemuruıı ı rn{'yl dıeğil cfön"ıp hl", b ~ormayı eh l ı Eu 

11 fı11 
edd>iliriz. Bu kara.k.teT tipi~ bazı yapar. Fakat belilı daha azılı ve gibi biaeedleırkı.r. hıact"rmel'idir Vakıa b'r meşlmd c'L ~- )t'llDC.'ıderlollıız. 

1 

~ ........ b).ı-.,.ı 1 :11. 
müfrit nümuaeiıeri vardır. Bu nü -~twa kad':ncağızı nihayet bir .lfl. lraAf aru 1 ' uız: va'o'r ve .kıır{u,a 2 _ Ka.lM xu • ı 
muneye cclıayır deyemİyen ad-amıı yerde yakallar kah yalvararak. kih Biz miMette terbiye telal:ıkiainin .. atm~k bir ~mdür. Fakat hu maş (31, Inıriıız ... 
dıyebiliriz. Hayatt• en çok acı çe. tcıhdid ederıeık arzusunu eöy\eır. Ha- aile&eır arasmcla geniş faTklar gö. - rmı.t~avız t pler n ortııdan k lkma- terde bir aıoa•e• ün 3 
ken "nsan tipi budw. ..ı.: -- ...4.. hı' let r.ıkar t . ı__ .ı -L}'ı. li b" ola- sı çın ltadbnıın kendini müdafaa e- Tanı (31, l"erai 

yır aıye:ınenııc:5. ve r reza y - ennıeıaı 5.ll<ıar tarı ı~e ır şey . . 4 Bu tip: en tiddetli tarizler kartı- mayi önlemek İçİo bdilının arzu- mıaz. Bir ailede çocuk en k:üçi& bir 1 d b lımesındcm daha cOZTİ bır usu1 hayvan .-111ası 121. 

•tnda bile tcırlb•ye hoouclo\llld•n çı - euınu tatmine kencl aini mecbur cö- nezaltmizlı'k İçin peetili ç•ıkııııcaya yoktur. . . . . 1 - Bina fapı.. '- ıı---ı~ 
kıp ltal"f h'k veı'Omez. İtin daha fe- rür. Bu auretle belayı blllflnc:lan de-kadar dövülüsr. Öteki ailede çocuk 1 , B~ bo kabrlıyetı. hMn a le ter. cı111 (51, 11 t.:.ne, ., 
~81 kendilerini ftay'r demiye mec JL.ı.ı.·q v• • • k b _,_ lblyesJnden hem de spordan bekle • JO !leOC (4). t 
1._ ' • • • • l'eO'C'Dlıeceıcıne ınanır: ta at. u ÇotL fUDa buna eövdUrülür. Blr ailede . ~- t · d . 4 - Erııck b •-
our edeceiini tah.uılll ~ı te - ..ıı_f b L k I B d•tı -"~-L- .,__ ..ı..ı_·, ı_ I 0 rım ..,..,.,r nev eri aras 'll a nefıs • ..ı..,ı_,. . _ı~ uıca unun• arrıaz. uyan· Ş..mc:ıK11eue ıoq ua-.lıt;ı. geç .ı1.aan Ç - •• f . . mel.ç.I. !4), 1ersi. 
Y"IUIDll'8leı-e, tıoplaotılara sı rmetı.'len 1. b' L d k l .ı.. .ı· ı k ~--'-d" v d • h ld d" v mu da aaaını, cesareti takv ye eden-
L- _ ta ev l ır &a ına arıt eme 'De ı. cu ~ ıre ugra ıgı a e, ger tı.ıc.ab ve hay;ı 12). 
~1111rlar. Bu su~ «yld.tk ~nAft• yebilen bir canav&r bir defalık tat-bir ailede hoca.alna çıkıp.n çocudt }er vardıır. } ... a fr1lar bunlarla el h 5 ·- Avrupada 8 

ı
~Plvı~a~:e~ .d~ı~a çekılmıye :l" mink awl.nl bırakır m.ı) Derk.en ha babaaından tasvip görür. Net.ek m ya'kından i,t"gal .~tmer dir. kömürUe m~bur 
l ag.Ubı)"eltler:.nı ııtuafw. mecbur k diee tekerrür eder Voe bir ırün bu iY'U-mektdbl-eıre bu çqıd bazı ha.baların Bu Y~ ,uphes .1. bir hana tlı. Bas. 9 
•rlar. 1

tva y:Uır. V-e hali. zavallı kadın oğbn a.sabictir, onu mu.a.llimi hi9r adam)> tıplnı ortı..dan am r 141 • 11---'"--

1 2 3 4 5 9 6 7 

\ E.~ ~tip men11Ubu bir kıııd'ın. ka\,abati kendiaİAe yi&lcr. Bu İ§detleınd'innernelidir d'ye çıkı~ıya demek İ~emiyorum, keza kad·n'a 6 - Bir una ·il 
{sa 'az yetı da'ha zo~udur. Hayır de. i~n kaciaır gider. g.elıd'ikleıri gö'l'liilür. Ah bu asabiyeti rımızı btrer bok..ör yapal:m da C.: - ııaın 121 • Hıtyva • l!:::==========z=== 
ınern. k için insan?udan lkaça kaça Bu tipe mena.b bir erltek dolan.Mahkemelerde, mekteıblerde, eokak. miyorum. B la!dı Türk milletin·n nm yedili (S). 

llliinzevi bir bayata mahık.Uın olurlar, dlrlcılar için miiJııo."llmel bir avd!'r, ta h- y·~.ıı- da'm.:ı 1· i tigwim :r. bu en ulvi eeıphcleriın.clen b'ris' bu fıtri 7 - A)eJek9er mıim çekirdettnln ter., 3 
- Mellhm bir kürk clntd (S), Sor. 

~ .... u... klblnde bal....- bir mad!U (5), Eı;erler l'D eda&ı (2). 
e~lenme çap geld'ii zaman hayırbaıyır diyemedikleri için her bo.rçeöz aJ.c?ade beııb.yes zl ğ ı, hatta e neza\ tidir ve bu böylece kalmalı- v-- uırlıar (4). • - Yemek(%), Yemekten emrı h• 
dı d"k"-· . . I\' • b' b t 1 ....,._ ...... Yeme ı n::rl ıçıu ıaısı ır ra ı a- talebini bbıtl ederleT. Sonra da pa-k.avetin rnııu&es"dir. E' la !arını şt. dır. f a;kat lbu ne:r.aketı ve bu neza.. 1 _ Büyük tren ılıırata (3), Teni U' (%}, t;ır.ak ifadesi (%). 

~ girmemiye bakarlar. Çok defa rasız kamnanlın değil baylT diyeme- marta.n ana, babalar, e:ıken ya$LA herti devam cltltİrebilmek 'çin çığı~- bir b&yva.n (21. 5 - lf.n.r ıhl'll (10). 
c!~r.uni temacvülcrini gizlerniye mec-mif ol:manm :r.tırabını çekerler. Buçocuia bu ke1imıcyi öğretirler. Ço-ıkanl ırla miJc.a.delıe de lazımdır. Fıt- 9 - Enımritten emri h•nr (!),Ar. 1 - Nefi edatı <Z>, Fena (31, Sa.n'al 

bur orurlaz. En küç.ült bir maceray•'ıztırab içi:ndle bir daha böyle hne-culk ta bunu ha:k.ki bir mazeret sa- ret n nazik ve toeı:b'y-eh olarak -~un ... a.,-wUüi« ml'.jhur bit- ı,eblr !SJ. <Z). 
katıl rlanıa ka~tdıukları gündür.1kıet tJtmemİyıe karar verİT~r. Fakeılyar ve ..... )u bir mü ecaviz oldunu yaya gelıen Tfrk kad•n ve e.r~egl bu 11 - Bir yaz yemişi (3), Bl1' er1't>k "I - ikisı orta."lı l), Yenl miıtekat4 
1 

1 

ır--• -o L L ismi (•) bir Bef"rbnlz'ıll soyadı (4), 
atem:ye istem İye derkanhflıın &TZU.. y1·.-.i dört 11aaıt geçmeden yeni l>irhalde kıcnıd ·ani hak katec\ mazur an'aneyi dlevam eıttı..:•m ." ıç " .. sror · •••• d f Yutı:andan qa.hya: 8 - Yeni vapnrla.nmızd.a.n blrisiııla 

8Unu tatmine ltcndi1 eriııi mtd:>ur gÖ-taleıb atarııeın.da gene hayır d'ye -ıb r aeabi aayar. daın hiT 9J>Or terbıyesıle mu 8 aa 1 _Onarmak (10). adı (3), Teni 7Am&n (2). 

l!Ürler ve bUJMJ ne a.,k, ne cinai ihti.mezkr. Bu tipler ve bu terbiye şıüpheeiz "iktidarını ve tceavüz ka-f• nd.a Y l 2 _Suya menınab (31, Sonuna bir 9 - Kokulu bir saksı nebatı (0, na~ 
ne de maddi meınfaa.t ka11·lığı İ$in fenuı ma.ğlubiyetlermi slT o. sakim bir feydir. Fakat bunları var. mamayı da.'ıa fazla ö;rrenme~ı 1,H. tlivtısi halinde Avrupalı bir mil • vanlatm en asnı (2l. 

~iil sadeoe hayır diyemttlikleri lara'k sa1tlar1ar, kimseler~ açamaz -~ır'. bu bir rea~.it~dı~. Çocuk terb!'-ıbuna .Y!1ecek medeni kudrıetı elde Jetin eski ditılmlmetd ismi olur (3). No. 10 - Rusyıuh m!"ihur b'r d:ıt sU • 
ıçın yaparplar. la'r. onun için m.iiternadıyen keda--ycsınde bunu gozonunde ıtutmak la. !!itme! dır. ta (:!). slesi (4), Bk' erkek ismi (4l. 
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J iki ihtimal vardır! .• 
~ Yazan: Ladialas Beke/fi Çeviren: lbrahlm Hoyi 
! lla koateıraa.. iki ___..ıa Dlinyal derlaat yıkıla', toprakla bir olar? ... n Eğer e>hırmazlarsa Dd ihtlmaZ. n.rdJJ' 

n!. llarblnclea iki üo ıu evvel 7llA1 1938 Yt. Al'kıula$, onu ia;!)Ui etler: Muhalif ülkeler rady., ile d.. ı_ 
lın rtaJarııub Buda ted b ... k N de iizül unyavı ve 

: 
1n o . peş C. en. ~yu - e n men. as&blleemeli biiy. veleye veınnete blkışırla.r verahud kal-

·

E:: l:r ~plaıık yer.nde binlerce kişi onundc le? B:ıik, her teYde olduğu ıi.tti, senin laşm:ızb.r. Kaill'nşmaslana mesele )C>k 

erilml!J(Jr: dW-llJllunda da yalnız iki ihUınal var-• Kalkaşıriana, &cUar iki ihtlıaal erf..&7a 
:. - S:tyın haylar, ba.yaular.. dır. Sıhhi7e heyd{ senin icln aakerliı:e §lk.ar. Ya b:.rbh"lerlue SÖYecekler yeya~ 

~
Dünya k111"11l&lıdanbeııi, yeTyüzündc o. elverJşlldiır -vey~hud da dr.fildir, diyecek, hud &övmlyect&ler. Bunu ,-apua:.ıalaı'. a 

-~ 1D'uı1-tn heınt'n he;><Jl daima. bi-rudau Eğer demezse endişe edUer.e.k lllr şey üzü!ınete yer yok. Yaparlarsa iki ihti. 
ı• : c=~ kcmuşmama konıı yapacağım yok.. Eter e-l~şl'dlr, derse ıuıe iki ih. mal vardır, Ya. llir 1&raf taan-aa l'e9f'.I' 

:\ya llı-1 beslemiştir. Buı:Wı de tlmal Tat. Ya burada hl&met cörürStiıı, teJabud ceçmn. Eiu hu Jkl waf ta 
Ynl olayla karşı ka?'fQ'ayı4 İlaill soru Te,-atıud da oepheye giclendn. Eğer bu. iaarrm.a ceıpeme mesele kabau. Eter 

~ Ştıdur: nada kahrsatı, • aman hllltt.elı: 1'1r şe;r cee«lenıe '*rar iki fhtim:ıl nicud ba. 
- Barış mı, cenk mi olacak?.. nlmu. Faka.t eğer cephe1e cldenııen, lur. Ya blrbl.rlelline üttimal.om gönde-
S~a.Jıleyfn uykudan 1Q'UJ"t uyaDınas fdü-a.r Jltl ihtimal ortay" ~tkar. Ya ya riı'ier yeyaJıııd ıö~Ier. E~ ülU. 

~P buııu dtişünmeye b.ışlryer, bu yüz.. ratınıl"!lm. •e:rabud ya.ralanm:ızsın. Ya.. nı:ı*em pndennezlerse korka yo~tur. 
b. n de, laer köşe başada rasladı.tırnıs ralanmMBaD, mesele yoktur. Yok eter Eter cönderirt~ iki ihtimal varda' 
~a.ı ~ büüiD g-ueteleri ııatm ala- yaa'a1a.ıuraa.ıı, cene iki ihtimal ile k:ırşı. Ya çıcmberlayn bir aha Avnıpaya ta.1. 
t'<IC «1ıukalua ae 1Ul7ol'f• ~ ba' laşınL Ya ölüm derectslnde 1'lr yara 11lft ne eleler \le'J'&hud &itmez. Tanare 
~·~ nesrtlıı.t dbııidirüae kad:ır alının, veyahud da almaasın. Almaz.un Be aranıa ~le k&lmaııı. Uçmana lld 
k1ı).Oi"Q. ~etle o.a az Uı-isl ol•utu.. i.rlletiır •e '8.b1a.tlle mesele kalmaL Ölilm ı.-inıaı doiar. Ya Çeaıberlaynln fem. 
tı Sez.dltfınb b'rlslne ra.s.tlar ra.'ltlaınaz dettettkıv b'r yara aln:ın, ö11lrsün. siJ'esl bir tüfek olUJ' Te atışa lla$lar T!

SWduğumu 'llf:l' bıidJar. Battı. ıaoll. Ö.'tince ile artılı: ı.u büyültülecek me. ya.bud başlll.Dı!'.U. Başlamazsa endişf!ye 
ın semtine bile ui'ra41nıayanlara da seıe olmaz! Detll mi dostrun?.. ~ yok. ~t ya eğer afı.şa 1taıfl.a.rsa-

att.;., olarn: İşte sann baylar, bıı.yımlar, sulh ma işte • zaman, ekAelAns, •yın baylsr ve 
- lla ne der&lntı! .. ~ mı ola<'llk, Dhc.t, llM-h •? .. kona1R1J1da th tQtltı bayaular, elanbr bıbıe olar. o halde ba.. 

eıtlt 1114.?. diye eorayvn. htki!"-de elllap &'Uh •JDf durumda 1"1. nw.n t.um.ı cta.ha bucönden oekmek 
!en'1.a cellnee. apaçık lli.n edeyi• ki, hmayonm, 9ıe 1'an4a ela Od ibtfmal Y&r- Dl"Je! .. > 
ili' bu nmamma.yı kendlme cöre, ve ılır: Şimdi f8e 1942 nlındayıs. O uman.. 

~ 
ll1lJnanlı tJmami :aaıt.ııa bej bh D'ktatirl~ n lto'llveltkı bk- ke .. re. danbı'!l'f kiPrilntln .ıtıaıtaıı ae subt ilk.. 
~ 1t1r lalkiyesiııCteıa U1'ara a. rans fiMtnf b.bal ecleetkler veyahud tı. ne ım.lar_, 
k çöunüş 1nılun117onınt. Anlatayım: da P.t.mlyeeeJder. K&nff'l'lln!ll masuma o. Fakat M>nf~ımn lkehl\Jletl doğnl 

trcndını., 1914-18 harb'ııJn üçünen ~unırlana, tHa edecek b1r '1l'1 yoktur. mu çıktı uaba?.. İbrahim Hoyl 

cünün b!riud.e 11tı arkad:ı.t '"· B 
u.tbier'.al:! r.ısilarıar. Bu arka_ ursa Vilayeti Nafia Müdürlüğtinden: 
n lllrlal old-oa kderlJ n canı 1 - EksiBmıe7e kOD&n iş: (Burs • Geıml!k yolnnıın ı + 380-16 + 300: Jı.! 
ÖiliiDmektcd.lr. Ötekisi sorar: lometreleri liınl8IDdaltl tHntık kısmın üs ü kalnııh beton kaplBma ola.mit kesif 

~ - Ne o! .• Nen nr? B•ratuı pek \'e şa.rtnsmtS.ne ı-öre lnşaaı 192363 lira 30 tbınış ~ b.dellle ve kapalı urf 
~~ ~ iiziihniiş rlbl.tlnT. 1IS1dllıe dmBtmoye ıııb.nl.m.ıştU". 

iki cev&b verlr: Z - Bu işin eblltmeııt 10/4/1912 ouma &"ünü saat 15 de ııw. Tllayeti da!. 
- l'ann -.balı nhhtye heJetlne ıı. mi encimnnlnde J'8Pdaeaktll'. 

a.skerltk mua7eneıtf elaeatun. Bu- 3 - Bu ite a.ld proje, keşl.f, hllflUSi, ma.Ji, hp:ı.h zarf 1l8Dlile eksi~ Ye ba. 
~il! etturr. Kırkı aşmış Wlaa. )'Daclıd* işlemi senel '8rlnam.eleril~. stlsllel fta,t cetveıı Ye mukavele projesi 

· B!t- bmn "" oocııJdarm:ı nr. Naftıl cb1nııııkıde lsttıkWere ~. 
fi, >ıınlmna blmaN et.ıs lsteri111. t - EUOlııneıe drebllmek ~ i&tcklil.erin (I08ft8) lln 17 knl'll3 mmakbt 
tlifıt \l'aSVe:sl diinJ'anın en kıQml ~ venneleırl, tlcuct oclastna 941 yıhncb k:ı.yıdlı bnlunduklarnıa dair ve. 
'~. Fakat bea yaşia olanlar el. ldb, bu Jıı;i )ıaşarabilecek ehll~et ve lıktida.rda bulundu'danna dalr ihale g l 

·~ ki, biraz dıı ilerisini ı-e-rL.ıııfn· dit. nünden Ü(: gtin ene! vlla:ret naabmına muraca.aUa usulu dairesinde alacaldar:ı 
<'k zonmdatlırb.r. Daha flerfyc vrı- dılfyot'lt ~ gi;stenneleri "fe üçüncü maddede yarılı evrakı okuyup kabul 

%, Wzıer şiyle deriır:: cİD3anl&r Df!. etımeierl, velhasıl 2'9l> sayılı kıuıunun hill<ıilmlerıl daltt.sindc hıı.zırlı;ya<"ııkla.n 
böy~ blrblrlerlle lw'bederlerf Ne. t.eldif -.rflB.rını 10/t/19t2 Cuma ınınii saat H de kac1ar vilayet dalmi encii • 
9'11b mmanlllda Yticai bulan her meni nılslfttne 't'ft'Dleterl ~. 

bir ıiisel tef, ll&r1J olur olmaı Pestai:lrda •nllbulacak ~ ka1Jul eıWmez. (3181) 

lstanbul borsası 
-····-9 / 3/942 acııbş - bı.paoı.ş !i.aıU.&rı 

Clilil.&JI. 

Aı;ılll vt .ı:anarı.ı 
..ondra 1 S~rUa 5.22 
ew. Torlr ıocı 'Oolar 130.70 
laclrid 100 P90eY 12.89 
to k.lı.olm ı O() tn il Kr. S 1.16 
& a.lrtJsı '!!ıra s 3 .00 
24 &'YWlak o:ıı- rrram lctiiçe 

altın 450 

Ta.bviliıt iW..."t'Jlle muaDl11le oıma -
uıaış~ır. 

.F&üh 9Ulb b!rlnc! hukuk mabkr.m• sk 
satış memuriatundan: 

Nuri 8e Abdullah va.nalerinln i.a3.v. 
rnflannda balunıuı TopkaPlda Fatma 
ııu11ıa.n mahallesinde Camilşerif sokağın.. 
da a ik 1 nı.iikeıTe-r cedıd 3 No. lı bir 
taratı Havva ve bir tarafı Ali &lr tar3.!ı 
Ayşe haneleri ft bir taralı tarik ile ma.h_ 

dua va.kıt teo lift kıYmetli a.Jışab ev 
1-ld eü7a aunnında açık a.rttı:rına ıu... 
retlie atideki ear'hr d.air~:.n4e ve tapu 
kaydına l'Öre mahkeme ba.şUtlbinln o. 
dasında 6 Nisan 942 tarihine mtis;Mll.r 
Pa~ &"Ünü saat 10 dan 11 ı-c: kada.r 
ıııaıtıtacaktv. O &iinü muhammen luyme. 
t1.n % de 75 ini buldutu takıbrdc ihale 

eıdliecek, abl takdirde eıı çok artıll'a. 
nm '8&bhiidü bıl&J kalmaık suretDe 16 
Niaıaıı H2 l'ÜDü.ne miisadlf Pa"tembe 
&':inil a.')'Df ....ııa ve ~aJ. mahalde" sa.. 
ıışa d~va.m edilerek en ook a.ritH'ana. 
ih:Lle eıli1eceı..··Ur, Ev &hşab olnp 3 oda 
b.lr ev ~ hara.b bJr mutfak ve ufak bir 
bıı.bçesl olup tamire muJıtaotır. İ;}Pr1. 
sinde elektrik •ardır. 

l - iebu aa>ri. meakalcle nı.iiseccel 
ve p,yri mWiecceı hak l&hU. er.inin ı.a_ 

r hi ilAndaın tıt::.ba.reıı 15 güu içinde ve. 
sıı.iklle blrllcte müraca.a.tı.M-ı li.zımdır, 
aksi halde gayri mii8eccıel hllJl ahll>J,ai 
pay•..,.ıadan ha.riç kabrlar. 

2 - Ar.ttlrm.an. ıin'cekler " de 715 
nlııbeürıde pey ...erecsı.enür. 

3 - ArU1111Da bedeH peşindir. Memur 
kanmıi mehil YCt"ebl.Ur. 

4 - Müş~ bedıell lwueyl 1'erilen 
mrlılJ zariında. verıneue ihale fesheıll,. 
t'..'!f'ek gayTl menkul yeniden wU~-a 
~ılaınhr ve aradaki fan Ye sarar bili. 
htikiim milştuiden almır. 

5 - Ta.rl.hl ihaleye lrada.r ol&n Yerrl. 
ler hhtedal'lara \'e tenili>fe He ZO St".ne. 

Mart 10 

İstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

30 ton laınl fat.-ulye alınac:ııı.Uır. Müteahhid nam ve hesa.b111a pazarlıkla ek.. 
&IJlmesi 16/3/942 Pazartesı cilnü sıwt 15 de Toıılıaııede Lv. Am.rlitt salın aı.. 
ma. komiuonmııb ,yapıl.ıaçaktır. 'lahmın bedeli 7800 lira ilk Lemına.Lt 585 Ura 
dır. Niunmıesi kom!sycwd.ı cöriilur. T·•Kb&erin belli wakU.te kom.lsyom gelme• 
!eri. (618 • 3181) • ----------

Davutva.şa askeri ttrınınd& birikmiş olan 390& kfilo fırın ııOllDliış kömiirii 
at.'~!.ır. Pa.z.ırlikb .ıl.1'•l-1rm~ı li/3/9'2 Salı cünö a:ıa.ı U de '.1.oı>baııeıle 
Lv. Amıdltl ~tın alma koml:.yonuncla JJIPaJ.acıaılııtD'. İ.ıdeklilerin mal bedeli o. 
la.n l12 .tma 50 kuruşla oerabcr belli saaa.ca koımls.Jom celmeleri. (619_31U) 

A.sal:ıda yaaılı mcvadın p~rl:.kla cuilfaıemeleri l!/3/H2 Peqembe ıünii 
saat 14 de Toı:bancde Lv. Amirlı&; 13.ıo alma komisyonunda yapıl:ıealı.&lr. 
Keşif brdeli 180 lira kat'i tcmınat.ı 27 liradr. Talt1*riJı belli nldtte komla-
yona celmelerL 

Cinsi 

Yem orijinal pls1.on. 
Yeni sekma.n oriJl.n;&l. 
Yeni burç orijinal, 
Çelik pim. 

Aded 

6 
18 
ız 

• 
(819 - 312') 

&epa:ıe Uhmla edilen tla.iı 2188 lira olan 80 adoec1 lltaSa Ye ızo a4ed ma 
~tır. Paarlıkla eksilhnesl 18/3/HZ Pasut.es1 ailnil •&& lUO da 
TOl>lıaııede L•. iıalrlitf satın alma bmi97cı1111:ıda 7aPıılaealr.&ır. Kr,.. ,.. 
taı1na.nıe«I hndlJonda cörilliir. İik kmlııatı 164 Ura ıt kunış&ar. :bteklUerla 
belli -.aUe komifıı;oaa phaelerl. (6ıt • 3128) 

.A.tJMı cıi~ uluırl,-eden Teriimde ö:ı:~ iki aded Alay sanca.tı yaptınbC-.. 
ta, Pazarhkl& eksUtmeııl 11/3/M'! Carpmba Pııü saat 15,31 da Tophanede 
L•. Am!rllj't ııaiın alma. lı;~yonunıb Japıl;wa,ktır. Ta.hm.in bedeli !50 llra 
bt'i t.embıatı 3'1 lira 60 kanuıı&ur. Malzeme nömunelert komisyonda l'iiriiltir. 
iııı'tık!Ueri• 'belli •akiUe Jwmi&J'ona. ~elmeleri. (619 • 3123) 

10 ton lıadar brll hacir alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/3/942 Perşem
be cünti saat 15 de Tophanede Lv. Amirllii satın alma komlsyonunıla yapıla. 
~tır. Kuru incir taliblerln retlrttekleri süzme incir nüınıınelerinden bt-!cnl. 
.lerek alın:wıaiuulan isteklilerin niimane ve ut'i iemlnatlarfle 1>elJi nkli.te ko. 
m.lsyona celmelerl uııı. 31Z5) • 

Beş ton kadar oetdnıekslz kara tidm atmacntır. PRzarlıkla ekslltme<1l 12/ 
3/942 P~ l"Öllli saat H,30 da TOpb.anede LT. AmlrJitt satı.o alma komts.. 
yonunda J'&Pllacaktu'. K11.1'11 üdm ta.Jlblerln cetlrecekleri nümnnelenlen bete. 
nilerek a.I.uıaeai1ıulan fafdtllkrln nümune ve k:d'i temlnatla.rile belll saaUe 
komisyona celmeleri. (613 - 31Z7l 

lk eftaf ıf.a.ylz bedelt m~e &Midir. 

8 - sa.rtoa.nıe bugiiuden ltlbaren 
heriııedrı cöreblleceti surette aç khr 
Pula maliunat isteyenlerin ııa.ilş 147 
No. le müracaatları lazımdır. 

7..ayi taalilm.aıme - 193Z senest ı..ı. 
San'at okulu.nd:ın aldı~un t:ı.sdlkna~ • 
mf by~ Yenisini alac1'.fımdı\D es. 
klsıiDfıı lıiit.ınü J'Oktur. 

Muzıı.trer otlu Rauf Tarlan 
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Memleket haberleri 
Tokatta zirai sef erberliUe 

hız verildi 
Vali bu işle bizzat meştul oluyor ,/ 

Tokat (HIJISoUIPi) - Vilayetimizldi Q-l Ata ··?!laüın · h - · 
dahilinde zirai seferberlik ba'Zn·lı.Jc.1 • '3'C' • ttt M"l"'l~' latıraıstn1. 

1
, ~ 

1 
ı_ ~, ,,L b " h _1 z ız eıtnw~ ve ı ı ~ srnet nönu 

arıma uuyuıı;. ır J41a devam olun.. .. .. .. . 
mak.tadıır V aAı' İ ı:tı' ç b~p olmalk: uze:re l>uyüklerimıze 

' 21Zo! fi agpar, ' lA • r o • ' 

başkanlığ1ınd'a yapılan toplanıttda vı ~et.ı~ V'e mec ı.am tazım ve D.c~ 
Ba.şveldlimizin zirai ad'eri:ıorlik için lıJıgml ıfade eden yazıl.ar yaz:rlma. 
yapt :ğı ·beyanattaki esa.ti.&r üzerin_,•ı~a .. k.an.r V'e'rone!t mechse aon ver-
de k.om.ışm.a.lar yapml§ ve bu e8aıs.. mıştır. . 
lar ~inıdie vi-l'iycıt dahilin.de ya.. Hamiyetli bw yurddqın Hava 
pılmaşl ve alınması ~r·ek °'an is.. Kurum&Sta tebeniiti 
!erin ana hat'larını b.eli.rtrni~ir. ~ CamiikdıııiT mahaJle9İnde otll.nm 

Vilay.etin ek.im d:u.nmıu güz miı.lbad'il muhadrılerden Fazıl Çcki-
önün.e aılınarak bu esaslar ii2JeTincle k.r öNm. &~inde ve ııon nefesini 
köylü ve ~irli ~daJlara h itab ve'rln<elk ürzerıe ikıen Hava K1lll'UtnU1rtl 
e-den hir beyanıname neşıre<:li·lere1{ urıUtma.ma1c surctile 'bu cemiyeıte 
dağııtılmişbr. Hu lıııeyıuınamede biL yüz lha ~i vasiyet eıtmi~ir. 
h~ssaa patates., mısır, darı~ emsalij VaTklen acı kayıb1arln\n acı1a _ 
yıyece'k maıddd.erinin iki miıolinfl rını mnvakkaıt !bir zaman ~İn d8Un 
çııkardtlmfaAll i.ıııt.eDilm.Clk.te ,,e banuo1unırtuak 'bu vaai.yeti ~-erine aetir _ 
ı ı n e a··.ı..l .. ~ .. L._ ' :L~· d J • ç . ,, ......... 1 Oll'Uuc:Tl ~ıva e en,..,.,, ... ...0İı7 lirayı derhal kuıru.m vezne 
V'e z[ a.ajt -~;.,J~;-l.::."::.t: -L d •h ı ••......- .r- -r "~.~ .. tarıu:Jn an ı - ıine te&Jim eltm.İtlerdlr. 
zar ol.tll)&n ı'.k.inıcı btt beyanname de - ·-------
gene zhaatıçi yıwdd'a~laı:a dağıtı~ - M J • .J ' l "k t • t 
rr.ış bulıunmaılııtadır. • ar ıncıe ıp l fJV%1.a ı 

Ka.ı:a:la.rla şehrimi d-'-: z· t Mantin (Hwııusl) - İplik te-v. z eıs;.ı. ıraa . -11~'---- l k ı_:ı,,, .. 
Ba.~a.lan. aeceTi ·· dü ı·· . ztatı ve WOIJ'.Ul•-cı 1 tqK.UQtl uzo. .. gua z u mcaaı . _ı_ _.L"A-l k . . M d' 
sarfecl-etdt muntazam bir llUJ'ette lrln<ıe t~ı·~ er yap.md ıçın . ar ı. 
cıkicileTe tomum ve para tm-ziatına ne ı-ehn.iış olan Oıyarba.kır Mın.ı:a.. 
başlamıŞ}arotT. Vali sıfc sık ltaza _ka İktımııd Müdiirü Ha.litı ~fln 
larla k:öıylere zaman zaman ziyaret- huzurile ve tica.ret odaetnln tcşıeb. 
retler yııpmalcıta, tarlalar1 baı,ında bu.ti iJe Halkevinde bir toplan.t:• 
iş gÖTc:n yuırddaşı1ıarla tem-. eıtm-ek-Y•Plln dodt:ızmaıcıltu bir keopentif 

te ve ibu davanın başım.iması için kımm.uş!a.rdır. 
de ayrlc.a Hatkevi.nde izahlaırda lıtu, Ma.rdin dokuımacı:lığ-11110 ink.işa.. 
buntnılü.aıdtr. fında bü)"iik rol oynlyaıcak olan ko-

u:...........~ıı il ldı operıı.tife lbilfü} ıfolc:umullıtk hde 
lllUllll JneC $ 8Ç1 } - ''- - L _ ' _L 'J k ~ 1-

• A • • • • m-eşgu ataınıra.r gır"°'~ ve tezg:uı 
Vı?ayetımız umu.mi meclı»ı de - t .. :<kYH · ·ı n ik. 

vair mlüıd'iir1erinin de iştirak.ile vaJi:
1
ta ~. hŞatnterıglmb ı.1 L_1~ 1::~ifa ~ -

kzetıt· ç L--L J • d arı ucre aşıt.a ııı::uopcı..... azası 

l 
o~ yagpa~ ·~k.laın l ~Iın ak &- oLdıuk·!arı için s.atıkca.lc maiardan 

ç.ı mı ..,..ır. ap l:ı.cıırı yıot amacıa e ıııe- . 4 • 

riyeıtin mevc.ud olduğu göriı1erek dide edHecek kardan d~ hısse akı.çak 
riyaset dSvanile eınciimenfe(' seçimi EardıT. 
yapılın~ 'V'e i.zılbname c'lwnarak gi).ı Bundan sonra Mard1n d-0kl1'l'na
rülen i~~ tMvip olunmu.ştu.r. Riya-cıParına ipl ik dağııtma işi koopera
set divaını sıeçiım.ind:e Şerlf Suşıan tif taıraıfLnıdaırı yapılacak ve imal e. 
(T olkat), k~i'hl!klere de Muın.afa d'ileıoek yerH mallar fiat mürakabe 

~
Öz.dem (Nilrear), Mdımed Yılmaz kom;İ8Yonunun ko.yaca.ğı fia-tla haL 
(Eılbaa) seçilm.işl'erdh. Medis Ebe- ka satıiaıcakt'lır. 

~~~~ 

SON POST,. 

Gayrı menkul satış ilanı 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 
Ödıiin~ alma.1-ı pa.ra môlkabl!inde ip0tı*: vcrllıen U.nWLplln111da. eski Hoca. A 

liettlnbey 1 Ca.fort>ey maballesbıde Haetkıadm. sokıa.ğmd3. eski 90 / 90 m iiker~ 
yenl 119 ve 112 kaıı•. 500 ada ve 37 parıtel numarah ica..reli 114 nııma.ralı diiA 
kMıı o.lan b.a.hçıeıti karı:ir b.ıı..1eıni.ıı 240 bisoode 126 hlsstsi açık .l<l'tırru,. surelU; 
ıatılığa ~. 

Evsafı: M.eUriir g~ menkul ha.len Küçükpa.zarda Jhcıka.dm ca&iestnde Al 
tın.da 110 numa.ra.l.ı dükünı mtiştem.il 112 numaralı bıaıb.çeli Jı:argir JIA'ne ı>lu:O 
zemin ~'1- cepheden çift k.ıım.Uı a.hşa:rb kapıdıan gUtlir_ 

Zemin kat: Zem.ini mermer bir taş 1ı:ot"ldoırda hf'fa.yı havi bir m.ıı~k, bah~
ye çıkliir k;a.pııdıan fobnrc"1r. 

Bhinel kat: Delap.lı bir sofad.ı üç oda Ye ha.tıaıb bir hela ve hıı.r&b came. 
kAAlı ~t'1l ibarettir. 

ikitc~ ıı:at: Dolaplı Wr sofa.d.t, iic oda Wr heli va.rd.lr. 

A1tındaki diikkin cephesi ahşab kı.:rma kepe.ak ve eaıneld.ırhdır, ve ı.u dük.. 

kln a.78 ~ hı kiN &"eUrm.akted.lr. 

~: Etn.fı Urck du.,-arl.\ ta.tıdld edilmiş ö.nıiinde bir kuyu., iki ıner+"• 

ata.eı ?3rd1'1'. 
Ga7ri menkutiiD k&rrk ve otka cephesi abşılıb lra.pııı-.lı o.Jnp huab ve ııı.. 

mire muhtaçtır, ve içinde terkos ve elek'rlk ies!aatı yokt.nr. P~•e klSonH oda 
oda kıim.ya Terilmekte olup ayda bu kısım b. yf;rm.i dö!'t Jlra k,it'a g-rllmıek~dir. 

Hududu: K.ildaıstro tıesb:.ti r;lbi oluı1 500 ada ve :n parsel numa.r.J.J.a Ita.yıdlı 
bnlıındn. 

Mesa.f~: Tamamı 170 mt>irr mura.bOO.lıbr. 
Takdlır eluruuı kum~: Ha.U baı:lT kıynref.\ n~ aJımnak şnrettıe- yemin!! 3 

ehH vukıd tıaıraimdan ta.m:ımtn,l ( 4000) dm-t bin lira kıymet ttakdlT OIUll • 

mw,iv. 
1 - İ.şbo ı:ıa.rrfmmktılftn aıttırm1 ~'l'tnıı.~ 11/3/42 ta.rihlndrn ltibat'f'.n 

!M/40%7 DllD1ıftl3 ile 'b•ııınhtıl dördüncü Wa. d:ıı."1->sinin mUf'·YYN' n11·>ı ·~smda 
bt'l.11oıı:ıf.n g-örıı-bilm«'Si içln a.çıkLar. tL~d:ı. Tl'ınl1 obnlırrdn l'art.ı m'l.'•1•mıt al. 
~ iaöyenler, f$bu şa.rtn~eye ..-e 34/ 4:027 dosya No. sile meunırlyl".timlı.c 
miin.ıcaat etımelldlr. 

2 - Arttll'DIJl.J'a bitirik icio yukarıda yazılı lı.ıyınetln ,_ 1,5 .ol9b. t:ııde pey 
veya milli lıir l>:.uıka.nın leuıiııat m ektubu tevd;i ed.iJ.ecektir. (Ma.dd<! 12-lı. 

3 - İpotek sahibi a.laca~lılarla diker ~Ka.dllr,:ı.nu ve H"Li.fak lmkkı salıllı~ 
terinin cayrimenkul ıizeriml.eki haldan b.u.sustle faiz ve ınasrafa. cU.lr olan ld. 
dia.lannı ~11 lliıı taıihiodco Ubareu. en b•"'.Ş giin çindc evrakı mü:.bı>elerile 
birlik*e memuriyeUmize b:ldirmclcri fcab eder. AkSt halde haklan. tapu sicili.le 
sabtt olmadıkça. 9'\tış be4elinin payta.şmasından )ıariç kahrlar. 

"4 - Göı>terllen &:fuıde arLı.rmaya lşlidk edenler artırma şartna.111P.siııi okumuş 
ve lüzumlu malümat .&l.nıı.t ve bunları tamamen kabul etmiş ad Yı= itit>ar olu_ 

nurlar. 
5 - Gayı'imen!tul 39/3/94:.! tarihine müsadif Pa:r.art.esi günü saat H den 16 

Y'l\ lııadaa- İıııtılAbuJ Dördiineö İcra merourluğundıa Ü<' dem babnldlkta.n sonra. 
en çek artmıana AbaJe ed!JU-. .4.ll()ll,k a.rttırm.'1. bcddi muhammen kIYln~hı yüz.. 

dıe yelmiş brşinl bıı.lmaız veya ın•ıs ist.Pyeom ıdae:ı.t•na. i"'ı.icha.ıu o<an dlğ-er a.ıa. 
eaAtlıb.r lmlunQp eh bed~t bo.nbnn bu gayrinıeııkttl ile teınJn edJJ:miş aJa _ 
Cll4daınn1D mecınuund.a.n faıby.& çıkmazsa. en ()Ok ILl'thrarun ta.a.hlıildü ha.ki 
tııalımaık üzere arttırma ıo &iin da.lıa teJD(ild ed'f'.ttek 9 / 41942 tarlhin.1) mü.'!i'l _ 

d'lm. Perıtembe ıiinii saat U den 16 ya ka.d.ıu- is'a..nbırl Dördö.ueii İcra memur. 

luıhı 00:aamaı. s.rUı:rma. bedeli sattıı i&(lyenfo a:bc&ğma. rüehaw ola.n d iJPr 
aiikaııbrlann bııı. pyriımenkuJ. l~e tenıi:n cd:!.!roli; al.:ı.cıı.!.ıJa.n meenuıundao faı. 
l:ı.ya çıkın't<k şart.ile en ço'c a.rttıranıı ih:a.li!' edili.r · 

6 - Gayrimerknl Jı;endbiue ihale olunan kinısr dertıal veya verilen mühlet 
içinde pamy1 vennezse ihale kırarı fPs1ıolunıırak ke-nd'ıo.lnd~ evvt>I e-n yüksek 
teklifte lmluna.n klmse arı.-tmiş olduğu b':'drl!"' alnn~ıı razı olut"Sa on'\, ra:ıl 
olmaz veya bulnnmu.s:t h~en yed: (iin uıüddetl!' arhmny'\ çık:ırtlıı> . en ~ok 
artırana iha.le edilir. İld ihale ara~:.ndaki fark ve gt'ç!'n ırünler i{\n C'ir :'I ten 
hesab olunac-ak faiz ve dl~f"r zarıırlar ayr~a hiikmt> bal'ı>t kalma.k<ıızın me • 

rourlyetlmlz.re ahndan tahsil oiunur. !1-bdde (133). 
7 - Alıcı a.rtııı.ım:ı be~ 1ıa.ricJnde' olarak yıaıbm tapu, fera.t ba.remı. yl.rmi 

senef'Lk vakıf ta;vb bedeM~i 'le lha!J> ka.rar ımftıvıın verme~t> me-cburdur. 
....... * • :.... wqilıer, Wın.vira.t Ye l.amifa.t -.e te~~ r-esm.fpdeııı mü.te.eııft 
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r'1afia Vekaletinden: 
Eksi.tmeye koauıan iş: 

1 - N~ide su işleri '1 inci lillbe müdürlüiii mıntak.a.sı. da.bllind~ Da batalr.. 
l11"1nın kıırutulma..~ı ve Sar:m:n.s:ıklı ...,,,yıı tev• ... ,_, __ ısl iş . . ~..... .., ... ... w a.h ı Wi mnhaıa-
me.ı~ keş.J bc~cii vıUıidi üa.t esası üzeriOOeın 48lto3 lim 68 unqLu.r. 

J - Ek.<i•~ me 27.3.91? la.rihine ra~lbf?.·n Cuma günü s:ı.a.t 15 ıU ~ 
Su J.ş.leL'İ &elsli~ b u.ı.s · · • - -- - - , "' • · ı ıç.tnd~ t9p""""""° su eksiltme koıui.syoııa eıı1amı,. 
da ka.paiı zarf U8Uliic yapılacaktır. 

1 - İıttek.lller fiksi.U..ınl: ..,,,., __ . · • Del . ,_ ..._,uesı, mu.kavrle proJesi, Bayındırlık h!eri et'. 
şa.riıııamesı, uuıwni su işleri f~i ışutnamestıe husıısi "f8 femd 

~-a.melcri ve projeleri e<2411 Ura 05 kuruş muka.bWnde Su tşiıııırl Re 
._. .... den ala.bWrıer. -

' - ~meye C'İftblbnı·l{ ~in i'Jtekfileriu «22990., lira. 0 15., knl"ll.flak mu.. 
~t teminat vt'l'mel~ri ve eksll!.menin yapıla.cağt ıründ•n en .. üt 
cun evvel eHerindc buıunan vl'Slkata.rla. birUJde bir dilekçi! ile Nafia Veki... 

!etine nıiir.acaat ed~rek bu l""' -""-·~ -·--·· .. "k nl.....-t--})u ..,.., ........ ._.., .......... uzere vesı :ı ~ Y• 
ves<kayı ibraz e-tmeHTi $aTttu·. Bu müddet lçf.nde vesik& ~ 

bulunmayanlar ek.;.lltm.eye iştirak edemezler 
5 . • 

- I!tc-klilerin teklif mt"khıb!'.lruıı ildnci mad~ ya.vlı saati~ Mr sa.ı&' 
evveH11<e kadar Sn İşitti Reisl ıgine uıa&bıız mukab:.ılıtıdc ~ p. 
zmıd1r. -
Posiada olan geclkınelet· lrab';IJ edttm.e.:. «1569 )) 

luevlet Cemiryoliarı İşletme U. •~s. den. 

muteber tutulacaı.l ... 
}'azla tafsilat için isUı.yonla.ra müracaat edihnelldh-. tı.3175ıı 

D. D./ 582 No. lu "ntrı'po tadteslnin a.ntırepo edilen esYanıu lı.a.ldıırılmasınıa 

1.a.lcb edileb 'eoeği zamaııa a.id müddetleri, b4'i.noi nevi antrep~r i~ 7 cuoıe 
ve ikınci :De'Vi ant.repola.ı: l~ 10 cünc ind.iır.llıneK suretlle ve ıı.ı;ı~•ı wi. 
imden muteber olnuk iızere değil)tirtlmlştlır. 

Fazla tıafsli.i ioin ist.ılsyoula.ra nıiiraca.a.t editınclidl.r. cc1666» cı:3173• 

l'fJııbammen bııddl l1800) lira olan 3000 kilo dökümhane ı-rafiti (26.S.19-llt 
Pt"l'Şembe günü saa.t (14) •m dörtte ~ O- bi.na-a dahitlndeld 
k'.)mis.mn iıar.ı.fınd-ın aı;ı;c eksiltme usali)e sat.m alın9.-0&ktır. 

Bu .işe ı-R-ırek l6teyeııkri.n 135) liralıkı muva.lrkat teminat v~ kat\ıtnUI\ t:\. 
,-in ettiği ~'itle mrlikte eksil'tme g-ünü sıııaıtine kadar kemlsyona mii.nıc:ıatlan 

laz:undv. 
Bu işe ald şartn:ımehr komisyondan pans& ola.rak dakıt.ılmaktadır. (319'» 

Karar Huiasasıchr. 
c. ~2/334 

;\I'.lli Konuna ka.nunıına. muhal.t!Cettcn Beyoğlu Sa.hm 90!lak «9• numara.et. 
mezecilik t.Lcaretik ınc~ul Yorı:i oğlu istefanos hakkında İ.st.anblll &.si.İ711 
ikinci ceza maJıkemcdnde ccrcya.n edl"n mablwm.esi neUccsi.ude ınıçlwıdll 

fili sa.bit olduğundan MlUi Koruma kanununun 31 ve 59 uncu ımaddeldl 

muc'bince yirmi beş Urll para cezası ödemesine ve yedi ciin müddetle dükki • 
nınm ka.paı'-ılma.sm:ı ve hiıltüm kat'ileştlğ';nde ÜCJ'eti su<ıluya u.id llmal( üz.eı-. 

k:tra.r bül3s1..""mın Son P osta ~etesin<k' neşredilmesine 19.12.9U brihlndıf 

k..a.r'1.r verildi. ıı320 1 o 

belfdiye rüsumu ve müteı-.. ki.m vakt( icakSi "1ıcıya aid olınayııı a.r tı:nna t>r .. 
delinden tenrll olunur. lıbu g-ayrimerıkul yukarıda. gösterilen tar ht.e İs*~•ı !ıul 
Ironlüneü teza memıırht,tu oda:>md.ı işbu mw. ve göst.er•len aı t.tırma ş;lrlua .. 
meai daıtresiwi.e satı.lao~ı itan oıı,ınur. cni;.ıo211 



10 Mart 
SON POSTA Sayfa S 

Telgraf', 'l'elefon Ve Telsiz aberler· 
Avustralya 1 Macar Başvek!li Rangoon 1 Sırbistanda isyan 1 C Askeri vazlyat :J 
Japonya ile n:çin istifa ettı Japonların çıktığı CIS&e tarafı 1 laCli l&)'bdal !kıl cderak kazada tutunm - l 

•• - 1 • ti• ı· •• d d" dÜJm.Üt o1maltla kalm~acak, fcıkat acak Japool..ua §lddetlı ::a
1

n:~; sulh mu - . . eııne geç eeyyu e ıynr aynı zamanda Felemenk Hindı.t&- .)Bpmcı.t \e}a c..ihında fazla da& -
JJkbahar taarruzu ıçın nmın muh dıf adalar.ıJ.c C&\a ada_ lık o.an §ark kısm nda sık ve mü 

""a.pacak mıc& ! Mı'bver M'.llcaristandan lsyanı bastırmak üzere •Inda A.amol~ktıe olan gene en az tt'.aA .t> mudafaa ada bulun: .. m: 
.~ T ~ Birmanya yolu kesildi M B 1 10 Japon tümen ılc rnüh'm Japon kan n bulah leccklcrdır. 1 ı c bu 

h. ın kuvvetler bütün hava meydan- acar ve U gar hava ve dcnız tctck.k.ulleri de ycnı sırul rc:ta B r.eşik Amerikal 1 r f 
,Avustralyada lüzumlu 
tahribatın yapılınası 
için tedbirler aundı 

m... ' . kıt'aları gönderildi hedefler ve ma'kead ar için serbest.. alı) ete g ç ri r d hizu \., d~ 
istemlŞ Jarı J aponlann elin .... e lemiş olacak.t:::r. \hava ve dcnız ku.vvet'n cen b ba. 

_ Am:ı.ra 9 (.Racbo ~ıu.e&eslı - Buıun .Holandaularla b rlıkte Cava a • ti Pa fığe gondcrehılırle Avus.. 

9 t..U• p:ıetdll - 'll.aca.. Tolr.Jo 11 (AA.) _ ~ a _ 1\1 U.~ ftrileıı bir ha • da ında bır m ktar lng )tereli, A _ I tTalyal larm yapabilecekler hare • 
Allbft )sblne ı.uJıranı. mutterıider mamı lı:anrPJımın teblll{: bel', Srbl!daı•da INr kY8tl hM'dı:etinbı rnlyalı ve Amerıkalı asker n dcı ketler <iaha da mucssir ohı~ 
~~~ki' aleyhine bir proJY.IC1Ul. Jlill'OU kıt'alovı Kaacouu dolarların • ~vnıd old -:tunu ~yld etmek\edlr. bulunmakta olduf:u i>tcdcnber' aoy Bırmanya mııntaıc:aıma c · ncc: 

Berlin 9 (AA) - Avuıeıtral - '-1II .lb.- ı~af- pt1hıt.);lka, Viş den Bat:a, Kurşınıl11 ku3ba& btr l ek d A B d 
yan n l,.ı1'are imparatorluğundan o~· takl ~ nndleıinln Clll8 lmmım~om ara_ enm tc ı . caba, ıımdl bunlar un an cvvclk.ı }a.DmlZaa mgıl z-
tyrrlmaaı ve ja.ponya ıle ayrı btT .. ~ IW Ja,abeft ~ llbnr'llaşw.klll Jok etıaı:en llOora 8 MM1. aaaı. ıo da rin eline ~Llii ve bft5.huc ne yapacaklardır~ B z.cc, yapa ak. lc.rın kendılcr ne takviye ol ra!C: ge-
nllı akıclcıtmcsi lehinde bu k t'ada nlollT ,,,uıta et.ın ~-· tcJıraı ~ini tamarnb.rı~r. tekr:w gerJ cdın.•htı bUd'1'111nt'kt.cdlr. lan şey ba 1 r. f.ğer, Holand ıla- len tank tuea.> o an da l•t e c -

baz. sesleı- yükecklığ ne daır Şana- Ba )lü~17:::;nr:ı '~!;: ~ 50 mil ilımailndekl Pep, S sUrmak için rın ta)ılıın-c J§lt.İı"ak etmek IMemcz • derC'.k Zıttang garhtndakı P u mın 
fıaydan alınan haber i;c buna ben- lıı&lfe=- _..,., '1 MarUa itıedcn ~a alııı..,aiı.r. l\laca.r ve Dulr.ıı- kıt'a.lan rindcrllmek,. lersc ve .yanlarında b r mıktar er _ taka nda bı karşı taarruz t cb -
~er haberler Seriinin aıyui mah - tur ~Jıııır, Rkbabar ta.amna lı;in 11 Şubatta alım.n ~uı - kdtr. ı.nk ve ccph nekrı d-c var bunlar biısunde bUAunduldarınd.an h.et 
le.llerınde alili uyandırmakt•dır. ~~ mahlra :alkkrü asktt Wnılo aonra J po trtaları ~ı üş_ Cava adas n.n cenuh mıııtalaların- m tıtılı: Ana ılan İnı 1 zJer 

eu munatebc:dc nihai zafc:-rc :kadar tanet ~tr. B dl de boyle maaı taklb ~ 1 Ye 1? Sub tta Uz ş ·r ta dakı dağlık ve ormanlık sahalarda takviye al am' olacaklar 
k h LI- ....,.,,... alt.• \rcoeliad n cluşnun mı n nchr u "flnd•kl -44 • " k a bir müddet çete harbı vap b.i.. k b d va~ ço nrbe miiJtereken devam dme u- ... ıt> l I " k U • 1 Jar r z arva 

nda uç" hi pakiı imza eden dev- ı.dfa ~· •eııı • '~ kırın rdır. ll1uı _ t • r er. r~nca , uıkd°'-TUnun bugun.. in rdır Son ı a 
\etler tarafından ver len aumki • clıLn SQilr.l I ııoo kavv U S!Ua m 1 LU 

1
sa t ~ ununu abl tnae m ... - J re it" Japon! r h m Ra ar az Yeti• ı_ JL '- d d 'J _ _ı ,_, aıe m ur o u • 

ıranc karar hat rlııtılmaktadır. ı·nnı·ıtP.re ·ııe •o nd:ı b":r duşm o Ulme 1 Üv7.:lnk t flklerın bu !kuvvet. re. en 90ll ça- daha z yack >• 1 'ar, h 
Kurulan cemiyet :J - S Mı:.:rt ı ı geç ını zor amı m:u t:ıralı 1 l ci sayfadal re olan havadan d h yardım.arı Peeu Yama n n c n ma -

Şanil\ay. 9 (AA) - Geç.en haf y ve n gün Itıı~oon:ı h m cm ı r. Smub y.a' U.ıuıdocnM Jolayl&rınd.\ ha_ k b l olam yacai:nc!an çok eunndı: leler n mudat •>a çalı ", lr.gıl z 
ta sonhrı:nda burada bir Avuttral- un ani stan dlr. RAııcoonun dıt?'nl sile, mrın:ııı)a r .;,e bıüwı-ı Jaı;oo k-.t'alan. s llArl.. a:z n bunJarın da t:ı: ~ ~cc: kuvve.ıler nin aağ İtailad ar çc • 
ya iııt kal cemiyeti l.:urulmu.ştur Bu oeı>hes'.ndcld J pon hıır.kih hedefine u ta saat 15 u kayıdını YC ~u oLlralı u yet od kalac rJ fUP C9 - vlC'lp lnıptmağa tcşebbu t nışlcı. 
lıare1'etı AvuStuTnlyalı Allan Ray- arasınd anlaşma bulunm tadır. bunlan tes~ .:.nK seroo&.& lııu'akmJt- dır.1900 YC 1904 8CDeler nde vuku dır. v ti de? v~r len b .' t a 'ba 
mond idare etmektcd1r. Blrmanyada yol kesildi ~a. itti bul~ olan Çın _ Japon. Rue _ Japon kıhraa .hatta Ran oon a b t" 

Yapılacak talarfbat Tokyo f) (A.A. - nomel a;tan .. 1, D~ kuV'f'r.tleri .Japon aakrr harbJer ndenberı Japonlar, çıkarma mı lerdır. 
Sro!Jcholm 9 (AA) ~~~J.~ Her iki hüku" met nı*h 1? Cunkln .. lçbı lıa.yati önemde btr iaşe Caft7& '*"*ba • dn -ra leıJUm hareketler k açılan hublcrı ıdarc Jap<>nl~r fU dakıknda 
Avustralyacla aekeri ın-- • yolıı •bm Birms:nJa relunWI 'it• yul•n ebn-3u'd... v eeı.-be clıdden 90k meleke ve ~ goon a gırm ş. ı :erse g rm 

\i zumlu gÖJ'Ü}ecek tahribatl,n :ra • zafere kadar ha-, be cenub h Ne tide üer'ı·ca Japon ön_ Müaduırel« baf~lh t 3 harıot 8 fı bj o~uşJaTdlr VC bu defa nJar, ortada b"r hakikat 
ip llm ... tlT ·~ ~ o-ı-~ft l•.A. - Bu p.,.ı saa İng'l \ U--•--1· ğuda b '---ı . ı_ aa'"L ·- 'V'e'I" .,. • .,,....._. ... .~ d F 1 '- ib' F 1 k H z. er ZB&AıO c ta 

lW1UI Çın lan J -· r tc ciilcıi t;ıratından Kanxoon 7Ktnuıd:ı &e Mr Japon tayyaraıl, Boıanıib tUn - ~ p nrc:r g 1, • c emen n - -...ı - • bi B d d 
Dcmfryolları. yollar ve ;~ ecl'- devam edecekler iki not adın ked:Htbıl lıııUclhmeldeıUr. ~l Jıi1kUm Uıntn bıılımdutu nan .. d anı adaları 8 hı Japon ana VA- oııougu g .rrnanya a de -
ı sl r b le ıcab ecXrıe t r ı.. To 0 9 <A A.I - :lmpar-'cwhtk • - ~·ee ar.ı.ya 1Dmlş'2. Bu t.a71ar de tanından binlerce kilometre uzakta d~. ve a:yy ca tayy re .. ve ta t -
lecektlT· Lonara 9 (AA.) - 8-in lıaaridye 111UDU kanır iJu 1t".Wlri:ror: .,.. Japon ~ ltalanuywdn. bulun n yerlac 'binnı.be büyük öL lbarile azc:tınaT ve nrutccan olan 

Avm ralya dayanacak nazrrlıbwJa Yanan ~kili Çuıkro 6e Japon meıtııes IJ!rlfk1er1, 1_1 Mart ara Matemle mma~ler1 bu ~ete Ho. c;iideki kıwvet'ler \ c onlar n çok ve b r rr.ttkur 1~ harbeden Japon 
Sy~nıey 9 (AA) - Sydne~e Bıüyiik ~ bariei7e ..,._, ilden a_ ...- Fe~ Rndlstana salar11M1.a ft ıınm Bfndi9tan.ı umanı valisi an ında miktardaki İaşe maddcı-erılc malzc. kuvvetlerine karşı nyni tecanus ve 

eO\ 1 d - i bir nutukta general CoT. 11....,. OkY-~ Uçmata 'ft7& tak_ mefkU -~ iliod 1 B 
• · le' rl>'f! lat'aları taşuna!'a t~büs eden, yapılnuş Ye llminth 1ftnıli9tanı onlu • mce'ni inanılmaz biz kolaylıkla na- r~.ı. göstcT mcm ı er u 

do~ B nnet demıaıtır l 1 ~ ·-~ ZM Mn tonll~ ısı • • llllnUll m ~"1 )'6bek .UaJltı.n cl:l k 1 kudretini gö eım'~lerdir. yüz~ lng'liz. aSkcrlerirun ferdi 
Japonlara Avueıtra ya n 'tesad!if = ~ ~!anlır. hMu' lıa mm,tw. Japonlar, llo!inda Japon!aTln ibu rncharct ve kud - cesaret ve metan~dcri t.es nı'z lcal 

edccei mlı /aman~. onl~la ~t. ~ .;::-:-.~.'":ı ~~ - 415 Mart r;eccs1 Japon nıosana men.. H1nıliıeanı ordmunan k&ınllen teııllm rederınin yeni bir dclıhni evvelki maktad T Ayni zamanda, m 1li Çi 
1aşacıı .. ıml% ~ l Hn~ ~~ .. - lllri. "I' • iım'DID t.ne.eıa Jallr ltlr nıb tarıardtt Pent'I Harboarıı bılır bas oh:nas.nı nnl.şlri1r. gun v~ni Cıne ada in n A'llustral. nin h!'1KJ'Z mu ıefıklerce bel:lend'ğ 
Ya ıhalkının e c u ı uş.. ....... w y.- luarri:Jet TC la - bı ~u ,.apmlŞlardır. Tllnllr eclb - Ummai vali diyor ld yaya aid doğu k snııun f mal aalıi- nin h t a onda b r' kadar bJc b r 
rnan ycneoe,ğine itiınad edi;rorom· ~ .... tıellrar t.s.I laedefteriııln lıarb mekte olıwl tenaoc yola 1ftllden hMaı'a A.cleWde 9 (A.A.l - Hava 7ela Me tinde kiın Salamana ~rıae, ha tl temi; g~llte!'Cmedığı,!11 de t krarla 
Bız. teslim olmıyacaiiz · Ö':iYe .. ~ dalttl bukıuılal'ucla mtitte... ka k barop gdaı doCu Fdtm.enk H!:ndlıstaru Cavadakı hardtA ın hitamını bile magı .. ye:ınde bulaca ı::z.. 
ltadar çarpl.fllc~t~~ a 

1 
•- :"t:lrkr. hl Wl'dimeC., YllDMl mil» l!Mı ~ar. na-:~:: J:n °~:. Y3l!sl \on Wook BandoenK'!n JaPonların beklemck.siz'n asker ç karmı~ bu Dünkü yaı.ım 7:da I~ lızler n, 

Tin dayanm .. ı z ~ mütie!ilt m· b kul - .. ~:.,.... .u;..4;;tünü ve Dolindllh krt'alann 8U?Ctlc 'rnnli A\'ustral)amn Cine ~aponluın. l~awadı ye dogru olan 

in · ·z~er Paris ci 
rındaki f ab"ikaları 
gene bombaladılar 
Lendra 9 (AA.) - l..,:ıt.ere 1ıısWt 
~ tebltl: 

Diinkü Paz&T l"IJl"IU ötlıctlm 90lll'a 

~ ıanvele!tnl1 P&rls elYm'DMla 
l>9-r'de. ~~ çha han .. ~ 
fatılllı '.}IJ\tlonıl falıır lıa'i18a ıaaı'l'S" et.. 
~ır. Bom'>alar • ~" •Gtrııya 
..._,ara 'ft il aas n ss.ı-.ıJ1.an11a ili-; • 

111-..0r. 
,&y tanareleriaıtııdn ref.ıkatlnıff n . 

'IQ._ dlter ~.ı t.afya.rclttbnlz Llllıe 

(:lıbınnd Ounbd'cML! elddrik ... ın.. 

bna •e Abb2Vfile'clc demlr1olıı dePol:a -
raı. ~ ~tr. lıoıilb av ia7. 

Ja~ı fııi Almaa •• 1a17wMinl taıarib 
~. Bir bomba 'ft ie aY w. 
~ nokfıandll'. 

Gripps bir nutuk 
daha söyle:li 

üz~ tem heı>sl let"im d mu.,<;\udir. ......,.,.. . . . _ı _.ı_ l y ı_ ılerlemelmnı ancak bazı şartlar 
Yeni bir yol nıucadelcle devam cl.t t :Ü bUdrmlştir. aoasına en yw.ln ucu o an Oıı.= d h r d 'k:. eb'kcc'kl ·rwı 

~~:!il· n prr.nslblerh de To'ı;yo 9 (AA.l _ D. N. B; Londrada kanaat Cap Yoh bumuna 650 kilometre ahsa ı:n .e .,_gec.ıB :t T 
1
1 h r en 

Jllll~. Anlı.-cla Yar.an slllhb LoDdr:& 9 (A.A - ~vMbld Bolin. kadar yaklaJmlf ve T:mor adaaılc bh-•-k~~ '!;ıı;. u. artldarıknl en ~ ta. 
,.__ ,_ııenbria Taylıandblar inaMl ltuv'tt. • ali A 1..- f D · a& ~ caeıncm "' o u a• POT1 -

111lvtdlertne Hiinc ~ kira esuı ~ • ta.. il.Mnıie raYftt.lu w-tt4enk Ra dalabrm ~ oldutu llakktohki Ja. ı m vuatra9 .. to maru arwın .. b ~ hl d' l t il 
rtnaen ~ ~ hu1t malsıı!meal ft llong bM1r' ~nmch 50 kWmetreli.1< ~ Wd 111J te,yid edeı malümat Lon. üesü arasındaki mesafe) c yalt n u - ~uyor ve u eed c r ı. 
raecetl ~teır.r. l>lr 7«1l fınea ~. Malneln'ln 150 dr.i.da Be18Dda hlilı.ümet!ne celmcmf$A". zaklıkta d'ğ r b ' r kara parçaa na ımp~~torlult or ~unt ., 1 n a. 

ldıo-etre ..._.. pft~ n'bman 1Ma llolinııl;& hlikineil 9iacüü ~ :ma. daba aşa\: be.n,. olmalannda a. dakı u~u ra~ t 

Tutun Ye l•Çkl.J9 ~ demJtUr ki: ramak ve gömldt kabildir. mdt ya ıt ır ıcr 0 nry K 
~ 'B'ıwww•>• hwl~ 1'f...a'a b • J la T' d 
clııır sffmt*Wlr. lll6aw.mdill limicblı o!Aul• bl~ Esucn apon Tin !mor a aeı. _-o · 

ld :renle lılaTYe&lıerimlUA &eti.im olmui INı,. nı ifga, etmeleri üız.crinc Oarwin zam yapı 1 hınmalan JDDJııemekttr. hka.t .... ka limanı ile bin be ş mali AvuatTaL Yunanistana 3,0~0 ton Alman aıijq lıi k&m oluş amami dctfldlr. ya da teblikeyıe maruz bır hale ge,_ • k • d • 
tf\alltanlf1 ı n • ... .utMt•· Hel&nda uludı..aoe umum ...ıısı yon mitti. Şimdi Salama.nll'n1n i~al'lc yıyece gı p-o"' 

taUıa. 8'I ~t brı~-4• ~ t bl• w • Meolı ile lloii.nda Woıf.lmnı mecıll&l a1e bu tehlike daha da büyümu.ıür. A. Loodra, 9 (A.A) - lngılizler 
maRaıma um ~ mecbariyeUnde e ıgı latr1'n AdıeiaMk'Y'! l'flılıillklerlıae da.Jr caba, Avwıtrah·alıların Ye.ni Gine- tarafından kiralanan Hclcrcn ism:n 
lıalıWt. Ya.paoa~u. bu aaınh fiatların lto)'ic:rin 'ftl'(Oit( baltıriıın başka llMer de kafi ikuvvctlerı var mı ve Japon deki lsviçrc vapuru aldığı müaaa -
ne olm:wtı lisım ı"ekcetiınl ı&eAtt eder. Berlin 9 (AA) - Alman ordu. ele ~. Yalnıs, Van Mok'- lan Yeni Gine"den pü!kürtüp at .. - dename ile Balıktan çıltm• tir. Va.. 
ken iluimüaılSI mıali rıl loinde ı.a.zJ • luı baııkwnanıdanlığtnın biklird ii- en 90D ancb mecllıs ii)'eierhulea lıııa:u • mak ve AVU9tralyayt tehlikeden ~us pur Pırcye götiırmek üzere l ızbon
nema~ ~lı.lediti nrWaı ne ne gör~ 8 Maıt:ta Sovyet k t'aları 1arik: birlikte Oa.vadan ı:W~i Lon_ bütün kmtaTltlak imkanını bulab - da 3000 ton yiyecek yükl yccektir . 
....,._ bcWlÔllWD ne ul&caklu1111 tarafındaA Ladoga gölü ıle Volkof irada bıllmi7cırdulı;. leccMer mi) Biz. Japonların püs. -
Wr ....m O'icc miii3.lea'" tetkik ~,auıında ır-s>ılan taarruzlar her ne-vi Mubuamat nual durdu? lcürtülcıbıhneei ihtimalini but:\in 1 - Philips Fabrikaları 
Ye 7f:11i bir ~ tıarileıııl ~ se • eilahlrın .~f edılmit aıtqi bt'Jl- ToiQ'e 9 lA.A.) - Can afl:wpclNrf çin az ~ri~ eönn~teyiz. J:lele, Ho 
16rdlk. Bu t.rifenfa del1a ı t~c: ka aında akım ltahnıftır. JlolinıJa HİDll.iHtalu 1uınc&.lerinln ita _ l.anda Hjn<Jı«anı lwTVctlerınin te-&o 50 Y:&flllda ._. °"""" bGlıllnayoruz. Bucü•ü Sah Volkıof L:aiminde Alman ha~a 7ıdıw ~ w.Um otu,,u JıMklMa a_ Tim oldukları h~~?aki h~bc~. ~~ Elektrokılız'A 1i31aMUMb b1Q1ik btr 
ctmü ... -.•ııduı ~ c.ü:an ft ifkl kuvvetlerine l1le'n9Ub miı1'im t~ıL ptwbld iafJıHi.t alaD..ınaftır': eyyüd edcrec bu ıhtimal b\kbütün libı* aaalb ~ ib:ş 1uı·ae.nw1a 
aeri\ttf )'W'(I 1-ç!ıMe )'l"1ll iariı. ---.. 1cr Sovyet !kıt'a toplulukları üzcrınc Dolanda Uıı.cu.tanı kanetkn komu.. ortad:ın ~alkar. Yalnız.. Japonluın M Mli lıııUa ~ wwa•, Pıallipe 
6ıın -"hph'W. Tm ~ ..... biiwLsea tiddetli taarruzlarda bu - tanlaruıd:lın TaUeneral Pressman, cbba da Birmanya itini halletmeden ve - Mü~ 5.) ncl Yaııtın ~l~Ur. 
79ıa.. lunmuşlarch.r. B'r çok Sovyet tay- '1 M:&rU&, Bandôoı lıes'mlnde bir 1Mıpa lev t'mal aalUlinıde bazı köprü ha - MUl'illC9C 50 ncl rıbnı lı.uilarkr, ba ~ 
~ --.ıwtJD mali J'li ıı..ma lıa yaresi dü,ürülmüı,tür. . ~ Japon bqlnun.andanhl11Un DıtS )art temis' ,eld'nde. dahi o~ Avua hada mıııa:ım li.bora&.ııarbrı 1 " seAt',. 

clar ~ e4Uıııaeıa!t olmM&, tnıalarlar. Şaik cephesinin ccnub okesimırı.dc ıt:nc selmiş Ye ib r mütareke t.aıcb et • tralyaya saldınbıleceklCT nı pek krdenberi yapılan an ;uuula.. 1 \"e ça.. 
1-dra 9 (A.A.) - Miltt ı..anıır lı.e. ı11ın bdılf!9«Wl faıl.& ..aricbU&a ı.tr kWDJ ;reni müdafaa muharebeleri ecre • m;(Jr. Japon ~ıctam Ban4lnn&' .zannetmemek~ Çünkü, Avus - hşma rm mahsulü ohra.k Hni bir 

lllıiteeıincıe .ciy~ lıık' rwl.Qkt& Slr t.d. nı ~1 olan HMraın bdar kmln e. yan etmek•edir. Düşman cephenin böi&"esüıAS.l düşman ltaYVCUerinlo ka _ tTalyanın b~ Avrupaya yak n raclyo llCrls1 h:ı.r.ırl ml$1ır. 
to..ı Orlpps d~ kl: den* ~ ıhhll 7'ibü Wr diğer kesimlerinde de rnuvaffaki - rJClım şu1sız lesltm ~'IUU -.ı1ttir. genişlik.tc bir kııt'a ohnuından tar- HeT yerde b!iyill bir atak.ı ve L'ıkdlr 

"2.m.nıık olao Ye f~rdcn M'ft.l dall!ı --· ....... n '--riarabUmtk mülihazawnd&D yeıUİ~ taaına.larına devam etmek - ._. __ _., n!ilawe' kabul oa.uua~-r. fınaz.a.r. büyük bir kklmı cenub ve 
' .__...... - uu - • " - ayaıdı!'an ~11 l1ld ol.o:ra ilk Plı ~ Fab. 'kararac:ılt ol.an •~ ~un m•un:ır.ıın t:ıd C~· tcdir. Taraflm:zdan yapılan taanuz F.rfed cWı, ıt Marita saat ıs le H:>_ doğu mıntaka1arında ohnak üz.ere ribsı kunalaşun :ı 50 ncl d vrL 
tter et!mlnlt'!l ıel• i1 ntl:ır çal k ...... _ ... __ . ._L. ...... n- eUnıl.e 1talanaa hareketleri ndıcesindc mevzii mu- linda B iatLuu •mami Talhl ,·an 55,000 kilometreden fazla uzun -

'--1 ....... ..,... .... ~ _,,.~ A rest ~wılle Al ı:ı Jub~ r. d o se. 
Um'zl 1n."'maua:alı Yl' a.:ntom :ıi a • w~ ~ ka.4l:v )'ftll rıaı. vaffaki)'IC('ler elde cdilm.i tir. Düş• ~"ilcnbern ta.nare ile Banaonpn '1.. hkta ş'mendifcri vardır ve vus- rlsl tanı ~. Bu ahı t'I , şimdi 

llilll.ın:ım tıcır. lıar ~ n tlşe)erin iberiae 1.-ılaıuı_ manin ia yolları \iı.erinc yapıl n maJ!wle Kalic:ılıi ia.Tyace me74:ıaına ualya1'1ar bunlB:T ~yesindc, ~:V - re kadar misli ıliröbneml.s m emme _ 
8 r C'rl ps bnı..\11 1 .,. fM"afl t k'>lh ~ ~Uea ~ lu. • hava taarruzları esnasında yalnı~ relm~ ve Japonbra, Ca.vacblı.1 hutb cud lruvvetlcrinı bıT ycrdeı:ı d gc - Uyette ye b~ok feTkaWI yenıllkleıt 
~ Yl' bu 9!'b pu~..ardl !wal e.. krdar ~ içip ~ rtaUan pzete. Valdal kesimin.de 36 nakliye treni ıı.~ ~ •imala b..a:- klan_ Tine eıüıratle lkaydırualt v.e ıcab c - h&vldlr. 

' yerlerin ~ "'9anla.nn laa)1l - kite, ~ Terier de tllter vaıua • ağır ha.sara uğ atıbıştır. Mubar:c - ctaklannı 'it~~. 't'e!IJm otacalı du:cn:_:Y:_:e:.:r::lc:.:rd=e..:•:.:lk:l:.:et:::_:m:_:.eT_:k_c_z_le_r~t:cş--_-:--=-:-=:--:--=:-::-------
tlllt '-rt:ıracak e 11 e~han~ t.p n aY lıııl'ta UA.n olunaeald•. be tayyareleri tarafından Ribin« ıı:ıt•aaıı.r .-asında, lıllba..w.ı bu anda a_ -

~Jm uldi ivin kallaAllabUeoeiW TMdlr b1Q"Uflll'S8B1B ki flat u.mJDJ üzerine ~pılan gece turruzları ee- ra.1-.ya'da çıember lftne akan llnlVYcUer -----Y AR 1 N A K Ş A M----.. 
~. :ıaal+Jnde cwtem"e ~ ltulan - naeı-nıda tlli)'ya:re fabrikasına ağlT çap dıe btıhnnQ"Ord11. .41 

malı; Wr wldl loln .mtll Wr.. ele - " bombaloT isabet ctt'rilmiştlr. Giril~ .. bela ~ele c~an et • p E ''( . nda 
Japonlar Yeni Gineye 

nasıl çıktılar 

l{lb. Ancak lnb!Ue s6nlıer 1cı1Me1la. 6 dao 8 Marta kadar SavyetlCT ın!Gtlr Hobıh mnaıstanı uqıumi y:ı_ 1 r sıneması 
Dun,.anm iMi 1tabneb ıkwri tfipı.ealı .82 zırhlı ar.ha kaybctm şlerdir. IW, bmıdan eonn., radyo le, kendi kırt_ 
pçeeelt Ye n«1D9I ...... u ft'19 Londra, 9 (A.A) - ~\oekova yeterine J111ıhecunu. son TilftJlelı: ea.. Büyük sinema müsameresi ola_ı·ak 
seç, r.ut • .....,.._ ~ ~. O radyosu dlinkü Pazar a'lqAmı Al - r1ıııi ftltcaı.tir. 1 ICIK TÜRK f LMI 
yaut. " n.t 11111t1art .. ıttter 1ewb - ınanyaya mahsus otıarak yaptığı ncış 1941 - 2 Sinema yılmm B R 
ıa.k: ""°~ Wrlkie ..w.a bl riyatta, Staraya - Russa Çt":vrcs'nde Toroslarda bol mikt rda 
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