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Bu sabahki 
haberler 

Milttelikler 
Japonlara 

karşı 
taarruza 

geçecekler 
Hazırlanan taarruz 

projesi Çorçile 
gönderilmiş! 

Camberra, 8 (AA.) - Mevsuk bir 
IDCinbadaıı ötrenlldiltne col"tl ıailtwtık.. 

ler Japonlara kartı taarruza •eçmek l. 
pin h:ızırlıklanb bulunmak1.adırlar. A
TU&tralya ve Yeni Zcland.alılar tarafın.. 

dan t • bit edilen bu proje Çcir~le cön. 
dcrl'nıişllr. 

Cava cıdaaını 

Almanya ile Ru5ya 
arasında münf erid 

sulh rivayetleri 
-

6Öderir harita 

Amerika 

:;,;;:::~:~:~~:=::::~:;: Japonya 
nuı:ı~n~:~y, 8 (A.A.) - Rirınanyada mil tav assı t 

ile Cava 
arasında 

mubabere 
kesildi 

çok ii°<ldr tli mulııırcbeler :f1lpılmaktadır. 

~g-ud:ıkl Japan blrUklerl İrulllz toı>ou 
,.e taı•klnrının ~slrt altına irlrmls bu_ 
lwım:ıktadır'lar, inl:'lllı. tayyıı.rcleı1 dur-
madan Japonları bombardım.ın etmek. 
tedtr. __ _.,..,,___ --

rolü mi 
yapıyor? 

Stalin zayiata bak- Münf erid sulh 
n1 da ordunun 1 mümkün mü? 

Japonlar hükOmet 
'1)erkezine çok 

yaklaştllar 

Birmanyada İngilizler 
taarruza geçtiier 

ilerlJmesini -
Ankara 7 (Radyo gue~i) - Ja • Nevyork 7 (AA.) - Amerika 

l·sıı·yormu ' -pon)"&nın. Abnanya ile Sovyetler ara. ile Bandoeng arasında telgraf mu. Ş • nmla münterld bir sulh yapılmasını hahcırcai bugünkü Cumartesi glinü 
, .... ~ tervlc cttlti b'lldlrllmektedlr. p.ı'lc. eaatile 7,55 te kesilmi~r. Fc.. 

Esir edilen bı·r Rus Bu habere cöre AlmatJlılr, Sovyetlerl lC'lnCnk td.gral memuru aşağıdaki 
~nemlyecıeklerinl anlamış bulwıuşor oon td.gro.fı göndermittir: , 

y ~ zoaşısının şayanı 
oikkat ifşaatı 

Serim, S (A.A.) - D N B l as • • . n n • 
kcrı ı.-ıynakta.n ötrendltlne core Stara 
Rusjad.ı Sovycl kuvvetlerine kura.anda 
edi en ceueraı isvestiofun erkanı harbiye. 
11 ne meıı.<;ub .. ha 
d·ım· JUz t Tamerlan cslı- e-

ı ıştir B • u Juzba.şı 1;uııl:ır1 ııôylemiş 
tir: • 

«- Biz şimd iye kadar hedefe vbıl 
•lımılı idik. sıaı l hiçblrdnt'!kı\rlıta ve 
ıayi.tt.a bakın:ıdan llerl bar<'kcte d e,'llm 
edllm ini eınretml<,ıtir. 

G<'nera.ı hvestiotnn bal"'ketlni kou. 
trot e'mek içln !Umad et.Ut! bir zatı 
C'Öndcnniştl General h'deflne varamı
Yacatını :r>cldUA bllmektedlr. ~lln 
&<lele :rüktick lrnma.nd.Anhktan saraş 

tarr.ıre!ert istem si üzerine kendlslııe 
ancak üo tayyare cönderllmlşı.lr. 

Kunı.andanlarda.n ccneraı Glac11ski d~ 
f-Ok bedbfndlr. 
Martın ontasnıda bıızlllr fÖılilmf'yo 

•aşladı,tı v:ı.klt Sovyet ordusunun \'Dlil. 
1etı cok mtiskül olacaktır. 

16 ıncı Alman ordu
sunun çemberlendiği 

yalanmış! 
BerJln, ı (A.A.) _ Sovyet proJJAC"an

~-sı tara.tından bir Alın.an ordUBUDun 
i>Ovrlldftı ve trnha edilmek Uzere oldutu 
hak.hnda n zamanlarda o~ çıka. 
nlınış olan habtı1erin artık tesiri kal. 
lllaın~ır. 

Sovıetler şimdi faaliyetlerini Orel 
mınt:ıka ına teksif etmiş bulunmakta. 
fıl'\ar, 

'----~--

Bu sabahki Sovyet 
tebliği 

l i ~o&ova 8 (A.A.) - Bu eR.h..'\h-
7 V'Y'et 11cısmi tebllği: 

h Ma.rt günü ikıtaatımız tt:c:.wüzi 
ıt11eke'.'tlminc devam -etmi~leırdir. 

t11 Dü,11\aıruı. ağır znyiat vel!dirilmi"· 
tırr. M~n baz.ı mahaller alınmı~ 

~: 35 odüımaın tayyan~si duşürül • 
~iirı. 7 Sovyot tayyaresi k.ayıbtır. 

ıar. Sov1etler ise Alnıanlan imha ede: <ıŞ İ mci kapatıyoruz. Y av:ısln 
mlyeodılerlııl görüyorlnr. kral içemiz. Daha iyi günl-cr temen. 

. t . nisik.>ı Cavıınm diğer rnerk-ezlerile 
Japonya ise, bu ün i\lm n kuvvetle. d uh b · k 'li k · l d · 

rlnJn Anı:lo-Sabonlara karsı kullanıl • v•e hm .. a orel~ t n d ~!Jd~ esll ıne ı. 
a~·" •tıtlnden cıJlrk <'eplı-' gı onuz ma um egı ır. 

ın ..... ı anıı 11 • or· ~ ... n • 1 ' l 'l , d k' 
ek-ki mııbarrbelere son verllmrslni lııtl. ~ ı t~re > e Ca ':a 8:ra~ın a ı . ınu 

hdırebenın herlıangı bır ınkıtaa uğ. 
yor. d v ..ı - • L d d h .. h 

h ra : gına ocı. l r on ra a enuz a. 
::\laahıtza, böyle bl.r ulhun akdi için, b le 

Almanya ıbndl)e kadar ~al et.ttti bil- er yo tury ld h bl 
tün O\"Yet topraklarını t.:ıhHye ttm~te 1 T 'k 7 

1 (AırıAm} ar J ... o yıo, . . - apon a ... 
razı olacak mıdır? k-~ :ı...-L .' ..ı'I • •• Ca·- mü 

C'n m...,,...,.ııı~uerıne gore, •0 -

Buna razı olmadıtı tııkdlrdr, Sovyet. daf~ının yjkı1ması b ir gün m~ 
le.r mıinfeoıid bir sulh yapacaklar mıdır? leıe.inden ibar-ct kalmıştır. Holanda 

Böyle bir sulhun akdhıln çok mü~kül mu!karv'Clneti, 150 aut süren bir yıl 
oldutu aşikardır, Bu haberin daha far;la diırtm hanliinden eonra adanın do. 
propaganda mahiyetinde olduğu cörlil. iu mer'.kez ve batı eahilleriııde köp-
mektcdlr. (Devamı S inci sayfada) 

-2-

Tiyatro sahnelerinde 
mum ışığı altında kuru 
ekmek yiyerek sabah

ladığınuz gece!er 

Fevka.lide sayabilecetlm btr hüdlsc, 
hayatımın ikinci devrcsını açıyor. Şeb. 

re.nııuıcli memurin kalemi nıudürıi na. 
yatı Beyin hitufkir dlyelılleceı:lnı deJl. 
Jetlle memur \'C cemiyeti b lcdly«-yc :za. 
bıt kitibl oldum. Orada, d ş nıl hnt3 
{rım:a taka.raJı J1d yıl çalı,tım. Fn.Juıt, 

kııraıoıculujümuz, sazla 5Özü telif cd!. 
ş!mlz başmuı.a iş çıkarını~ ı. Mumeyy!. 
z!n oilu siııınel oleyor, haydı Jl3zun o. 
ra.y3, bu ~am, halem nm1rlntr. ku.ının 

kına gece 1 v:ır, «il zırq )koy bu) ursun!ı> 
I;'fli\nca kal-mdr.ki, memur nrk;ıd.ıs ev. 
!eniyor, gidelim a.fıp olur. Bli: h"r ak
s:ım bir yercJe' abahçı. lle:r~<;tea , ev. 
Trl. ırab:ıhlan vazifeye ı:ellrken,' 'ııncalc 
öğleye doğru yet1$metc b"ş~mıştım., 1atan 
Dilşilnunü2: sa.baha kuşı yorrtm arıın bilir? 

Hazım, son filmlerinden 
«Naarcttln Hocaıı da 

])lr adam va:ılfe1e ııaaıl yet*· 
(Devaaa 6 mcı sayrıaıbı 

Milli 
Sef' , 

Sayın lnönü· dün 
Dil Kurumunda 
meşgul oldular 

{A.A.) 

Türk Dil Kurumunu onurla.ııdıra. 

rak, Kurwn başkanı ve !\laarlf 
VekW Hasan Ali Yücel ile Kurum 
•enel mt".rkes kurulu üyeleri tara. 
tından karşılanmışlar ve ıaat 13 e 
k.&dAr meşcul olmuşlardır. 

Cümhırrelstmlz, ak$3m gal 
16,30 da tekrar Kurum mcrkczlnl 
&eJ'flfleodlrml$1er ve ~ vakte ka. 
dar dll işleri timrlnc1e ça11'Dlıs • 
.ı.nllr. 

Bu çalışmalarda C. H. P. Mce.. 
reis veklU Trabzon 

Saka da haztr ba-

Münakalat Vekilinin 
• 
lstanbulda yaptığı 
tetkiklerin neticesi 

Vekil: ''Fabrika ve Havuzlarda 
çok çalışmak, yükleme işlerini 
tanzim etmek lazımdır,, diyor 

Amiral Fahri Engin, telefon şebekesinin 
vaziyeti, posta, telgraf işleri ve Demiryolları 

idaresinin zirai seferberliğe iştiraki 
etrafında da izahat verdi 

~iTlcıı.ç gündenbcrı tehrimizde de ahvalin İcab ettird iği normaliı 
tctkt'.lderde bulunan Münakalat Ve. fevkindeki taşıma. i şleri ni ha 
ki1i aminı.1 1:'ahri En~in dü~ de ~a. bilmek için esaslı tedbirler :i:n.k 
vuilar v.e Lımanlar ı dıı.resıne g ide. rnecbuTİyet indeyiz. Bu vnd ide ge • 

V"'-"~~~~~~~----~~llııııııl""lııı' rok tetkik.l~de bulunmuı ve alô.ka. mi aahiblerile dle konu~alar yap • 
------------- darlardan ıza.Juı.t almııtır. Bu arada tım. 

Para piyes· 
yeni bir 

d ' se 
Necib Faıılw biıtün plycsJcri netamc_ 

Udlr. <ıBir adam yaratmaJı:.. sahneye ko
nacatı ıiiıı. «cazekcUerin ı&leyhlndcdlr» 
diye )uya.met kopmuştu. Bu defakl ul'a. 
raıı plyeslnin de nesebi Lnkar tdllbor. 
Dün de Ulıınay. «Tanı gazetesinin ü. 
oüncü sayfasını ortadan bölmüş, yarısı

ırıa <ıParau nın, yansına da mabud 
İta111Ul muharrlrinln uSafı altınıı pi. 
yeslnin me\-ıularını C"Çlrml&, Ulunay, 
masum bir h1rsı2lık yapan, mcselA do. 
laptan maballebi ta})atını o.şıran co
ouklara., ylia ıöı olmamak, hayı;i)elhıl, 

IZZll'!U nefsini kırmamak için: yapıldığı 

cfbt, bu 'benzc't.iş1ne clntıruıı.. demiyor 
el&, cıtevıırüd .. ismini nrlyor. E, Llb • 
ya cephesi kadar hareketi a:uılan c:ızetcı 
aütunlannda bu enteresan hadiseyi is. 
tfsmar etınl:yeUm miT Allah taksiratı -
mızı afletBtn, dedikodu yapmı,ralım mı? 

Bele UHüfkar bir tesadüf, «lik «ilrül. 
tülerl, boralar arasında Necib }'anlı .kAr. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

KOORDiNASYON 
KARARLARI 

Dairelerde kagıd isra
fını önlemek için bir 

büro kuruluyor 

Çiftçiyi alakadar 
eden kararlar 

Ankara, 7 (Ra.clyo ga:zetetıl) 
Si.tık.aç gilne kadar bazı yeni koor. 
cü:na.syon k.arn:rları intişar edecek • 
th. Bu b.radar §Unlardır: 

Vekil, ıt~tiş ve tetkikleri hakkında Fabrika ve havuz.larım ı z.da de 
gazetemize wu beyanatta bulunmuş.. fazla çalıŞlllak mecburiyet ı vardır. 
tur: . . . Tamh malzemesi bulmaktaki güç • 

CC- B ır~aç gündenbt'Tl la:anbuL ruğü önl~e..~ İç i n ça.relcr aram k. 
da Ve'kAletıme ~ğlı dahe ve mü • gemilerimizin yükleme ve boşalt • 
csseeelerde tetkikler yapmakla meş ma İşlerini hız nd ı rmak lazımchr. 
gulüm. Taşıt işlerim izin ehemmi - Bu hususta İcab eden tedbh lcri a. 
yeti bC'l'kesç.e malumdur. Fevkala - (Devamı S inci anyf:ıdn) 

Gönnıın has abakıcııa· ı ı 
diplomaları merasim e 

ke 'le · e veril · 
Eminönü Halkevinde yapılan merasimde 
diploma almıya hak kazanan 91 bayana 

di-plomalarını Valinin refikası dağıtb 

Diploma alan l'Öniillü hastabakıcılar 

(Yaz.ısını ikinci 6ayfa.da bulacaksınız) 

r·-·············· .................. _... ....... .._. ........ _ .. _ ................................. , 
"Son Posta,. da yeni bir spor tefrikası ı 

Cihan pehlivam Kara Ahmed ı 
. . 

1 - Bütün devlet dairc1Cl'inde Garb ve Şark 
ltwlanı1an knğıd ve matbuayı dü • 
zenlemc'k için bir 'büro kurulacak • 

i : . . . . . . . tır. Bu büro, devlet dairelerindcı spor tarı·hıerine 
kullanılan kağıd, kalem, defter ve-
aair matbu.ayı tipleştirerek, hu iıe 1 • b • 
bir düzen venn~ olacak, hem de i geçmış ır 
israfın önüne ııeçecektir. ı 

(Devamı 5 inci &ııyfad•) i Türk aslanı 

: . 
~ . 

r BUGÜN 4\ i 
Maarifimiz daha sıkı ! Çocukluğu, gençliği, 
bir disipline giriyor 1 ilk güreşleri, başpeh- ı 

Ya.zan livanhğı Avrupa I 
Prof. Dr. Sadi Irmak seyahati eri ~ 

(3 üncü riyfamızda) ~ 

1--- YARIN ---ı J - İ 
Tevfik Fikret i"Koca Yusuf,, kadar, belki 1 ! ondan da güzel bir eser ""'"Ahmed j 

1 Pek yakında neşre başlıyoruz i 
:\ ........................................... - ....................................... " ............... ~! 

Yazan 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Üsta-dın 3 üncü yaz.ısı) 



2 Sayfa SON POSTA 

r 
Hergün ~ Resimli 1'1akale: = -== Motörün dayandığı temel ;;;;; 

-····-
Çini genemiyen ıi 

Japonya Agle-Saskon 
Alemini neden 
Yenebiliyor? 

"-·----Ekrem Upklıgl1 
\)' ştc bir muadd<:, hem de üzerinde 
.li. dlll'Ulmaya cleierl olan mlilılm bir 
muadele. 

uDôrt 5t:nedenberi Uzakdoi;'Udıl si .. 
llhsız, ıııı.rasız. çıplak ve b!~ bir 
Çlnle bir türlü b3Ş3 çdamıyan .Tapo~ 
üç ay lçbıde inzlltere ile Amerikanın 
ı•a:>•fik Ok;yanusundakl bütün üslerini, 
henı de en modem surette tabkim edil.. 
m·s üslerini aldı. Gallm dönliınci ayda 
Arnstralyayı da lstili. edecek. yahud 
llirnıanya üzerbıden Bindlstaııa geçe -
cet. 

Çin işinde o kadar ağırdan alan Ja. 
ponyanuı müt!cClJtlere karşı böyle )'ıl. 

dırım slir&tl c-östermesi CCl'tıclden hay
ret edilecek bir şeydlr.:. 

Bu gerçekten bJıyret alllecek şeybı 

ııcbch! ar.aba o ola.bUlr? 
Evet, iste b;r muadele, hem de üze-. 

rinde durulmaya clcterf olan m.ilblnı lılr 
muadele. 

Amerikab bir le adamı ati.hlm lllr ~u:lfeJe tatl> olan lftıClerJ l'kden Cf
·~ ııonra •ruror: 

- Replnb ırencıısillls. fyf •lııılll 1'6rdlil'ü;Jlıiis. RkJ oldaiantız ela anla$11!7er, 
fakat 1Ju 1etlşmez. iş başarma tablllyeUnln en fada kbatle INlud.ntllDu b 
bLlmcık Jlzımıılır. 

OencHk. taMIJ. wı.t. ~ 'Wr :motöriin .-staı teeldl ederler. Fabt sad 
abn meı&ir aemaı lcılema. llM'ekfk seoeı>Dmell ~n aıablt bir kmıtle otar. 
tdmaıJ olmuı l&slmihr .... temıeHa ~ .. batann& bbll11etl, biteli "Ye 

k'lldretl denilir, Bu bbllb"et, istek, kudrtıı olmadık~ bittin eliler mezl_ 
yetler ~ellle& olar. 

Eu muadelcnbı brşısında diişilnen • 
1crin hatınna Uk hamlı:tle iki ceva.b re-
Uyor. ( Şehir lla.berleri ] 

ilk cevab şudur: 
Üç a,y gı•oı kısa bir zaman lçhıde 

AD&"ıo.S:W.On &lemlııi AsTanuı mlilılm 

bir kısmııulan .ııoküp da.blbnclt kud _ 
retinl cöstemw olan Ja,ponya beş >-ıl 

&'!bl ur.un bir zaman Jçln4e Çini de 
dış mc:ınlekct.ten görmll.ş olduiu yardım 
ne kadar buyü' olarsa olswı elbette 
yenebilirdi, fakat Cine zaıı ve ıatımln 

hlli.rıru olarak büyük blr &cler kunctl 

ihtikar yapan ve 
kumaş saklıyan 

bir tüccar yakalandı 

Gö:ınıın bastabakıcıların 
diplomaları merasimle 

ken ilerine verildi ycrm kuçük bir ordu röndcrerek ınem- 40 liralık kıımaıı 95 liraya 
IeJre'.in ise ya.rıyan sahll kıyılarıw işgal Batan kamafçrnın ikametga· 
ettikkn sonra daha ilerilere gitmeli bo_ hında ve annesinin evinde 
6Un:ı blr zahm:t sayını • müdalaaya ~e. yapılan aTQftırmalarda ,,ek Yard.ımsevent>er Cemiyeti la:ra - dığı lsti1dal marvtle başlarunış, mü. 
kllerek asıl btl,ıılik fır"' tın ıwhun::na k ku bul el fınd.an gön:ii.D'ü hastabakıcı yetiştiT. tea!kıhen Ya:r.dJımscventer Cemiyeti 
ıx-• em• , Angltt-S:ıks<ın a.ıemı ise b aki. ço mq un a mek üzere mllh:tdif haata-nelerde ıı. .. namına bayan Safiye Hüıseyin biz 
ki dorumu anlıyamıy:ırak Japonyllnın •. w • • •• çı1an kUJ'.S• Ta devam eden ve staj- hitabede ıbulunauk hastaba'kıcdı -
uraklama.•nnı dfııı:ı hııınletmlş, bu su.. Zabaa.. dun yap.°!1 biT curmu" hırını bitiren bayanlara dün öglc • ğın mühim ırol"ünü, kadıroann haTh 
'le ya71.ıd t için b-ı :u ıçind!'n ~!al. meşiıud &Onunda mıllı ko~ lç,a.. den ıııonm Eminönü Halkevinde deıki vazife'f.erini, T"ürkiyede başta.. 

-ı. bliyü!t b" d~ &'e lnnlsUr. f.f:~ nununa mu'haıJdct~ bulunan bır ku- 1 mer.13İrnie diplomnt'a.rı verilmiştir. balkıcıllığıın nasıl başladığını tcba • 
u boylc olm ydı geçen yıl tıı.ıı: ı1.zımaş tüocorını yakalamışl'IT· DipT-oma tevzi mCTasiminde Va.. ruz ctthmiş, bu arada medıum Be.. 
:ı \' kın A\-am K~3r •nın kUr,siısiın- Beyoğ'hmda A:ynalıçeşnede Sa - li ve Bdle~e Reisi Dr. LlitH KıT- eim Ömeırin hatırasını hümıetlc 
~en J ponyayı tchdd cclerck: ,. fa sokağıırı.da 7 QıWllaralı Güneş a - dar, Yard~enler Cemiyoti .Is _ yadetm.İı1lİ'l'· 

_ Tokyo b:lir ti, bı:guıı Uz:ıkşarkta partımanl4lda oturan ve Gahı1'ada tanhul şu'heısi rci.d bayan Hayıriye Mütcakıben bayan Hayriye Kır. 
Ulun bir kıIVYeUml:r; yoktur, fakat bu.. Kara'köy caddcısinde kumaş ticareti Kırdar, vi Ayet, parti erkanı. Şe .. dar taTafmcran kurBlarda muvaffa • 
ada ,.acdlr ve isicdi&·mız dakiJmda ba.. yapan T<>tn33'ın son günlerde ku - bir Meıc~i azalan hazır ibuhı:nm* kıyet göstıcrerek diploma a~mağa 
adan or:ı~ &'Ondôlr Uırb, dcmezdı. a- maş aaıt larındaı ih.tiki.r yapmağa laroır. hak !kazanan 91 bayana diploma -

Bir müşkülümUze 
cevab arıvoruz 
Biz, bir .mu:mıma karşısmclayız. 

Halledıemedli'bııfz ~ ortan nr -
maya ve kcndlml:ı:den daha akıllı 

Jdmselenlen flklr danışmaya. karar 
verdik. Denllmh 111: 

Bir koorctinuyon heyeti kararlle 
muayyen 1aştan qağ'ı koyun eU kes 
mek :rasak. K.esl!me 3'11$1 ela.rak talı.. 
dltf cd~n ko711nlarm etlnl ç{ğnfye_ 
bllmek bir mesele oldutu için, aşatı 
yukarı İs1ıanl>alda pek ıu: toywı ke-_ 
sll17or. Dele kıvırcık bulmak lmldl.n_ 
sız. B na mukabil lsiedltinlz kadar 
koyun bel'nl bıılabflfyorsunuz. Bir 
z:ı.manlar mezbahada bir hnyli ltl'Ci 
keslldlğl h3lde hlç bir kas:ıbda ke~I 

eti bulanmudı. Şimdi ele k.oyım ~ti 
bulanm117or a.nun:ı toyun beyni fs_ 
troltln'2: kadar boldur. Blvı bu 
mua.mrn:ının d · ~iinii acab.ı. kbn 

Mart 8 

Sl'bahtan S"haha: 

Yemekte neş• eli 
o:unuz, neş· eli şeyler 
Konuşunuz 

(Sinir doktorları) 

--- Burnun CahıJ 
ustJarımızdan birinin d .. vd iade 
)fz. E~Jenmelerınln yirillı • 

l ııduowııunu kutluyorl.ır Blrbırm kır 
mıunış ıııs.u.ılaıuır. .2Suyıarın.ı yctışmi 

pırlauta ı-lbi bir k•zlazı, bu yu kolej 
biUrnıiş sııort.meıı, knırcık bir u.,ul.a 
var. Hem M:rbiyeli hem de ale\' ı: bı ııc 
kası ı-özterınden taşıyor. Bops11ı, ınuıı
şer detti. Kolej talısllıne an.ı \'c: b.tb;l
nın oturaklı, ağır aile t.crbiy i kdış_ 

mış, mttd, Jlirek11 ve bilı'W bır deli 
kanlı olmuş. Otlu da b:ıbası ı:ibı t.-<'nliİ 
men. 

Sdı.lrden uzak1a bü.riik bağ ,.c bah
çe fçİnde her konforu toplamış bır evde 
oturuyorlar. İngilizlerin birkaç asır.ık bl 
nalam esktdir ~e J'lkına.yıp wı her yeni 
icadı içine yerlqi.irfp istifade et.!k,eri &'İ 
bl bu allıc de birkaç ibatuuı.a.n lnUkal ı t 
mJş kiiçü mallHneleriııı :um:ını.n iııtİ 
7açarma cöre ıslah eımlş!er. föln her 
tarafında. eski ile 7enl ccia& okş:ı) an bir 
a.bemt fffncle b7naşmaş. 

B1r 'ritrlnln içinde baba yacJfgiırı yat:ı. 
tanlar, bmalıv nr. Bir vitrin bal.itan ha 
&& '*1 anını le dola Ba eva bir uman 
allentn esldlert tarafından kull:ınılırken 
buctin ~ antika haline ge1mişlcr. 
Onlarm "yerint sem sis1em av ve nlsan 
til!eltlerf, 7enl biçim yemek 
takından almış. Duvarlarda t:ınbarlar 
kemen~er. naylar istirahat ediyor. 
Bir köşede bfi7ük bir radyo b ütün bu 
eskilere IM7dan o'kur c-\bl kurulmuş. 

Mes'ud ana 1"e b:tb.ı bir dimne kadar 
dostl:ıroıı bu dekor içinde a~"lr:larkcn ilk 
evWlderlnddd heyecanı t:ızt'lernt.; gii. 
rünilyorlar. Dohusa mfıı:tflrll'r de bu 
şehbıien uzak, 53fn 7Uwda ailenfn sn~ 
delini paylaşunn ıehrln v~ d my . nm 
gilrültüsfinden bir zaman için kurtul. 
duklarıruı. seviniyorlar. 

fstih.ı. verici bir aofrıı, sera .. yetişti. 
rllmlş taze silnbuller, mımozalar, m~

ncltşcler sofmyn bir b:ıhıır h:ıvası cc. 
tlnnJş, yemekler de cidde.'l n eft Eslgın 

btr neş'e çlnde '1ilüp eT:lenlyoruz. Hiz. 
metçilerden biri uk:ılllık etmiş olıc:ık. 

Rad)onun düğmeslnl çe\'lrınl • B \rden
b!rc spikerin b:ıvad slerl başladı : 

- J'ıı.rls bomb.lrdtm:ınmd:ı öl~nlt:Jr' 
tçln matem günü b3ş1a.mışhr. Polonya 
da öldürlilcn iki Alman pol!smln yerin~ 
yüz Polanyah ktırşuna dizildi. Rarıoon 

ç6zıecelı:? ateştrr içinde. $3rk c"'Pb inde Ra • t:ı. 
\.. _____________ _,/ nrTuz d vam cd 1or. Y !ruz b.,. ke lın 

ı soylevıen llc şohttt uz:ııunış olan kalkıştığı tesbit edildiğindeın, dün MCTasİnıe Şehir bandosunun çal. ları veril.ıni.ştil'.. 
r a bahriye nıı.zırı Albay Knoks vurguncunun dü'k'kanında bİT cür -

urup d..olcnmeacn J.ıponyAyı tahril.; d., m~ud hazırlanm~ftır. 
1 .. di. Bu me.ks!idb Emniyet k~~k~ı . 

Gizli bir ı<umaş deposu 
mey 1ana çıkarıldı 

Bir papaz ayağı 
kes'lerek öldu t::rakdo!ud<ı sUiibsız p:trasız. ~ııılak. lık büroru me~rlUırından ıkı sıvı~ 

çar bl:' ç ;0 ka.riı ınd~ b~ )ıl b, • pol s, ıyalct d~iştirer~k m.üşte'I'~ F.ia~ M~kabe kontrolörleri mü.. Evvelki ~ geç va.kit Tmc .. Acı bir itiraf 
ıamış goıiinen Japonyanın en mouem s ı fa•il'c.- dün suçlunun GaLatadakı hlm 'hır gız?i Jwmaı dıepoeumı mey .. simde Bc'lodiye gazinosunun önün -
ıtalara lllOlltk 9'an Anclo- a1a.ln iill'. ma~aza.s'na gİbnİşler ve :hının'§ a! .. dana ç~ardır. Vak"a f()ylc dıe bir papazın ölümü iie neticele - Zimmetine para geçirmekten 

n yı!dınm shraillc ,.~nmcti.nln Si' • mak i te..dilderini cöYlcmlşleroi.T. ohnUJtur. Sultanhamamında 2/5 nen feci bir tramvay lk.zaşı ohm.ış. l b" h "ld hk amttk ı r auç a ır ta sı ar, ma eme-
bl...,.ı araştırılırken battr3 ~ı n llk1 Tom11:3, çok hararetli bir alıcı No.d. Kiıyalro P oğ unun, e Jn tur. de bunu hasta olan karısı ve 
\'!lb budur. hlacl cevaba gelince: sam! ığı z.abtta memUTl'utna "40 li . de ket~ bnn~. oklu;u hald:e satl!" Pangaltııda otura.:. Gürcü papaz. 
Hatıra ceıcn clüştince lll: clüşiiııtcrun raya aatıhnesı lazım g&n 3 meılt - tan imt.rına 'CittlgL ı7klınde Fıat Mu. laaından 55 yaşlarında Bine.yata\ çocuğu ıçın bile bile 
a.mla)ıcısı sayılabilir. Telik k~üm!iik kuıma..,bra 95 lira ra.'.k.ahc Bürosuna şikayette bu1~ adındaı biri evvelki akşam Taks.iın- yaptığını söyledi 

Evet, J poay;ının malhiş hır kud!' te btemiş. memurlar da bu fiata mu.. rmı,tur. Yap&n ara-ştırmada ardı. de Beteıcl!ıyıe gazinosunun önıünden 
'b oldu.ıı t'ırulı anbşıhıuştır. Cinde vafuat edenek ırldıklart 4 metre yadnde 22 top k~n kurıta? ~ geçen bir tranwaya ntlamış, fakat KMtmpa,a hetediye tah~H ~be • 
yıldanberl kmdisl kin luzumlu cor kostümfu1t lrumaşa bu hcsah ÜZ'e - mUllm. Suçlu a.cUiyeye veTihnlştır. bu ~a şa,p'kaaı caddeye düşmüş si .W-.s'ldan Mustafa ihtilascn z"m-

l'u b2clan d:ıhıı ılerlye cttmd> 1 t·. a-i.nd:en 380 'tin para aaymıtlardır. /' ............................................. , tür. met iddia.aile 1 inci a~ırceza mah-

tı de bu. suretle Pblt olnuı.stur, I Bu Alıveşriştcn aon ctcır~edle ! A"" • • k le'r ·, , Henüz mıınwayın buam~.ğı?.~~ "~İne .vcrilm.İ'ş!t.i. iddiaya na • 
·a.. lı.&J'ŞIS1D(i3 alıblld gıne uzııu;ın s:ı-ı memnun blaın Tomaa. ~Tl.n : gır iŞÇi arne . bı.ihman papaz, ppkaaını duııtugu zarıın. dtp koçanlarında tahrifat 
~ı t;ım:unen.~o.a bal.mu 0153.ydı el - verdiği numa.Talar~ teei>ııt c:d.Jmış ı i t hd•d d•td• 1yerden ahna'k.ü~re bu defa araba• yapmak SUTc.-tİlc mükellefl'erden tah 
te yol üzertnd bir d:keil bır. lr.ma"ı. paraları çekmıeoce ne ycl4eşrtırııcen ·ı a 1 e 1 1 dan atlamak ıst.erken, muvaffak o. ail ettiğ i ver.gilcırden 81 küslm' lira-

mll, &ldde'll b!r mıık Temct ile suçüs~ü yailuı:lamnıştır. Fakat zabıta bun.amit. tramvayın tdcerldderi al. yı zimmetine geç.İ.rmdcten maznun 
ı~ış o!.ılutu da muhakkaktır. ~ bu cünnüm~uıdta iktifa d:rnemİ.f, l tına diiışmÜ$ÜT· bu'lu.nuıyıordu. 
sız, 1J3?1lS"l çıpl .. '< Vf' blrare o~•bı_ açı'k:g·· 2 dcu..,,a;;.ç.ın:n ikametgahı b~ ... : Kaptanlara, mÜTettiblere, 1 Bu feci kaza aonunda Binaya- Mubakeımt!'3ine 1 inci ağın:ezada 

• fa.kat Ç;ı.ıı.ltAY-Sek ı:!b azlml, ublr lunan Cüıneş apartıman1nda. da bı:- 11 azculara, bilet~ilere arlık 1 ralhn a~ağı kesilmiş, .bayg1n bir hal dün baştandlrn.l!; yapılan isticvahm 
:ım•n cl!:nd • R.!:ırhk uYlmsu'ld:ın - ar:a<;tlrma yaıpmlştır. 1 v • • k . 11 d!e Beyoğlu bastancsıne kaldırılmış.. da suçunu itiraf etmekle beraber de 
ıruı yolun:ı tuttutıı ıneyd;ı.Dd .. Clır. Bu tahaTTiyaıt neticeeinde ~ .. agır lfÇl arnesı Ur. . ... . k". 

to - :1 kendl5l 1çln 'l . k ml..,.tT ı. 
trl t kend ı:ıra:uı ı. . k dl nun duiresinde mütcaddkl bavu1 - verı mıyece ı Kazazede papaz, bh müddet aon «- Karılm ve çocub,ım hasa L 

ı';]Yor, dölrlti!'ü kan ileride er. }ara saıklanımı~ mühim miktaırıda el- -- ı' Ta aldığı yaranın tcsirile ölmüı:für. di, onlara 'ba:kmak lftzımdı. Parı.a.m 
uklır•nın tarlası U:terlnde 1tııl:ır.ııltttT. b acıl ik ıkmnaş btıhınmıı~tur. VlliTd, siinde '158 &'J'S.m ekmek Vatmaın y.aJc.alanmış, kaza etrafın'- da yo'kıtu. Z aruret karşısında bu ısu .. 
' baki m1ll•tı-re hulk tar y:ıratmıı o ·:;.er taraftan Tomasın ........ - .. ·ıne verilen a!?ır isçilerin vaztyettnı tet- ..ı :_ tat&ikata ba-1anmı-+ır. 

rt J .., ··~·....., 1 a.a il' 'l' çu bile bilıe " şled im.ıı 
ır l!.nl ~ren bir ilk. esas şıı n - "d Asmahmesçiddekı biT evde ele ki'< elaı!ş ve ağır lşçllcrln miktarı o---· 

..... k ı dıı yoktur• 81 ı Muha'k~e. ~idlerin celbi için 
!an"l .... J'515ın:ı çı an ;ır • ikinci ib"r arraşUrma ddı:ı •ye.pılm ·~ 1eııülen tahdlcl olunmuştur. Evvelce O F k"'lt • T l b . 
um:ı.tn.da, Canda, Selehtle veya bu:racb da 23 puça kostilin ük hı- '150 ıram ck.nıek verilen müret.tlıbler, rma°: ~ ~ esı a ~ e talik ednm_işt_'_ır_. -cı---

nyada Japonlua !karısı koymaya maş meydana ç.1knrıla.rak m~a.de:rc sucııla.r, blktçllcr, kaptanlar. ha _ İ Cemıyetinın kongresı 
n hiç şüphe yok ki, cesur. 1.-abra. ohınmuştuT. :m:ımlarda ~nlar a~r lşçl s:ıyı. f Y. z. E. Orman Fakültesi Talebe Ce_ 

, a..c;nn buluıı ı;ıkıır-.ıbUdlı:t en mo. S lu .. ır iht iknr ve istifçilik la11U7a<:ak ve bunlara 300 crnmdan i ~eııı ~nlıtuıdan: 9/3/942 Pa .. 
11 vasıtalara mıılik bir oNlu:'lur, fa- •.•. uç .ıtu:cea ' ün adliyeye tes _ wla ekmek vcrllmlyeccktir. ( zal'tesl cünü Cem?yetbnb: senelik kon. 
bu ordu yerU de!l'ıllr; yerli, düvil. c.urüml7rmd~ bug Pesta ıelçaf ı.ıı.ıre-slnde 24 saati ,.-mrini Orman Fııkul4:sl J.oııfcrans s:ı. 

!ere az:ıktan ~yirct llR'" - lıım edılecektır. aibc:tle cece cündliz çalışan me - ·ı lonunda. aktcdecektir. Sa110 uyelerl:ıı 
b:\lnnakb DIC1.,'"\llditr. bel - manından nlnu bir broıız tep TIP.l'IDl6. aarların atır llçl sayılmaları bıı.,,-u.. teşrıtlcrl rica olunur. Ruzname: 

de ıısırlanlanberl ~l top • ycrll halk nrASJ.ncla da bu topun eridiği. 1111n&b vlliyete ıaüraca:ıt edllmlş, l ı - İdare beyetl raporu; 
Üzt'l"inde Pmıekte oldutu 71' - ya.hud puçala.ndıtı l'ÜD Ilolind~ lşfa- vaz.}yet Ankaraya blldlrtlmlştlr. ı 2 _ Mürakabe heyeti raporu; 

eınm ye.nUmeslıd temenni etmekte, 1 r \.. J 3 - S~lın. 

"Dicleliler yurdu,, 
gençlerinin gece 

eğlenceleri 
Yük.ek .tahsile devam ede.ı bi • 

rinci wnumi müfettişlik ıbölges'ine 
dııhil vilayetli gençlezi.n kurdukları 
«Dicldiler Yındu» mm üçüncü ~l __._.. efenclWie ka lhıln ortai:ın kalka.ca.tına dair b r e • • ..................................... _ •••• ..-ır 

relmln sayQ.Unae • ııaoe yaş:ırınış, ktm bilir, Japon lşrall 

eatıJtı ummaJda4lır. altına c~lt olan bütün diler saha - ' 

~:?:~::7 .. ~ ... ~::~1.~.!~! ... ~ .. : !arda buna benztt ne gibi efsaneler ya- 1 S T E R 
pmaltWırT 

bt.e oın lelMe torhıklar cörm J.;ı. _ i STER 
(NAN, 
iNANMA! 

' dönümü münasebotilc: dün a~am 
ı Tolrathyan salonlarında bir gece 

eğlencesi tert'b edilmi~t i r. Güzide 
bir davetli lkütlesin:n hazıır bulun. 

AKVİM • Mart 

.ı -1857 

o. 
24. 
16 

lj . l>. 

12 ~ 
6 17 

8 ,,\nbi .. H 

tS61 
Pazar 

Re.al .. ~o 
1942 

Safer 

20 

.li. u • ı D. 
16 40 ı.g 08 
" i2 l:& -

-K.utm 
1~1 

IM~A,.. 

s. IJ. 

~ ~ 

10 67 

Y11bı 

s. l o. 
19 8'; 
1 80 

~nm Anc'\9_Saksıen mUcadcteshıde 

yı'JdlrllD 5Ül'Q6l gö&ıerebllmesinin Udııcl 
sebe'ld de budur: Balk mulıarebeye 11-
kayd kabn'J9, )ledt halkın miiulıerl'tlne 
ınazbar olam1'8n Awapalı ise de~hal 
ıı:ı.yıea ~ aa,mtı,tür. 

&k~11,,,, Zl,aklu;J.l 

lnlüaarlar Vekilinin tetkikleri 
Gümriik ve inh!aarlar Vekili .ıtalf 

Karackala diia ~ '8tldklerlne 
c'lewa.ın .-... ve .. arada lablılarlar ıı-

Bir arkadaş, sfnemaya gitmiş. Halk 

ı:iinü. fla.Ua-r ucuz. 7anuıda da bir 
hayli alabalık yar, Tasanııf olsun dl. 

ye. birinci mevkide yer istem~. uK&;l
madı!» dem~er. Arkadaş, mecbaıuı 
Jaususi koltuk alarak siaema1a ıtr .. 
mlş. Bir de ne baksın, birinci mev

kide kbnseler yok. Canı sıkılmış ta • 
bl.i., Gişeye müruaat ebntş: 

._ Siz bana btrmcl mevklde aye.r 

ıok!ıı dediniz. lblbtıkl bomboş •• > 

Gişe memoru pyauı hayret bir SO

iukJta.nlılıkla eıı cevabı vermiş: 

a- Şüphesiz lıoş yerlmls nr eten_ 

elim. Fakat zatı illnlze orada otur

matı )'akıştını.madlDl eh ondan böy. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

.-ı :müdürltiliine rlclel'ek &en.işlerde ~ ... ______ .,........, __ --=~"'"-·--------------..-.,, 
Jııalm>JIUIP'ite 

duğu bu toplantı çok samimi ol - ı 
muş. gençler tarafından milli oyun.. 
lar oynanml:ş. geç vakte kadar mub 
telif eğlencdlar tertib e-dıhniştir. 
Genç~erin misafirlerini ağırlamak -
taki gayretleri, programın zengin -
liği toplantıda bulu.nanlnrı çok mü
teıhusie clm~tir. 

Valinin dünkü tetkikleri: 
Vali Ye belediye reisi doktor Liitfl 

Kırdar diln Gazi bal\•arı ve Ilalıcıo!"lu. 
Kasmıpaşıı. yollannı ıezcrek inşaatı tet.. 
kik l'lmfş, faaliyete hız verllmesı hu • 
susunda ali.kadarlam dlrektlrıcr ver • 

m\5t11> 

de b in beş yüz diı..<"Jlla.n c~dl s;ıyılmış. 

tır.» 

LOkm:ılar bo!nımızıb kaim"\ ı ba.,. 
tadı. Neş'4'.ıll muhıı"bot lresl'dl.. b re..1<et 
versin ha.herler b!tmlşU. Simdi s:ı.? fa,;lı 
b-:sbyordu. zavallı bir ud tmgırtı~nıdan 
sonm ı:amh bir kndın sesl nn:h yyr.r 
mıı.kun ınd:ı n b:ıştııılı: 

«'Bngiinkü han!leln aynt fig:ınılır 

Beni g!ryan eden hükmü znmandırı> 
Blr nfw.tbn hav'kmhk: 
- Knpat1n, kaır.ıtın şunu! 

cJiurJ,a.n Cah/d 
·················································--Mes'ut Bir Doğum 

iunittdu arkadaşımı.,, Cevdcı Yaku .. 
bun dün ak.pm erkek b;r edidmın 

duııyaya &'eldltlnl memnuniyetle öğren
d ik. 

Arkadaşımın ve sayın eşlnl tebrik e .. 

der, küçük yaY1'11.Ya uzun ve saadet dola 

bir ömür temenni ederiz. 

PAZAR 8/3/1942 
8.30: Saat aT.ırı. S.33: ıı...rtr mtwk 

{Pi.) , 4.45: Ajans lıaberierl, 9. llaflf 
p:trçalar Te nurşhr (Pi.), !).15: ETiıı 

saati, 12.30: S:rat ayarı, ll.::3. Teıı: 'liC 

beraber tiırkuler, 12.45: Ajans haberleri. 
ı::: Karışık şarkılar. n.::il: Rıul) o sıılon 
ork~skası, 18: Saat :ıyıırı, ıs.o::: R:ul3'o 
dans orkestrası, 18.4:>: (Ziraat saa.tl), 
18.55: Fasıl heyeti, 19.30: Saat arıırı ve 
aJ:ıns haberleri, 19.45: Konuşma, 19.55: 
Şan soloları, 20.15: (1.'ablat Ana) . 20.30: 
Şarkı ve t.iirkiiler. 21.15: Te-.m::.il, 21.35: 
Dan musikisi (PL), :?2.SO: Şııat ay:ırı 

ve ajans babPrleri. 

lstanbul borsası 
7 / 8/ !K2 açiliş _ kapanış :t:attarı 

A'1llf vt ~a.:mn;:ı 

ı •~erlJn 5.22 
100 Uol&r 130.70 
Jto~ 12.89 

..oı;;ho~ 100 :t.nt KJ, 
B:X a.ltıın J.lıra 
24 eqa.rJ.lk btır gram külçe 

altın 

&uaıa ve Tü'YUAt 

31.16 

33.00 

450 

TahvilM ~.ne muamele o!Iruı. -

~-
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Olümünün ylldönümü münasebetile 
•• 

Maarifimiz daha sıkı Om r Seyfeddin 
bir displine Yazan : Ha;L:i Fahri Ozansoy 

B a hatta C'eJMl ölüıuunün bir ile d ... _ .,____ • ı•-- d O ı l e ... _..o .ara ~ n.r ır. nun ç n vuşan ilacı efendinin blklbl'Slnd. oldGo 
)'lldönu.mu •eldi ve Jıa) a.li .......... ··•··'- -•- o l ı· bir Ca ... I f • -·r uo .... ..-ma ..... r. nan Ç n .. e en tu c\bl birçok hiki~elerlnde ebedı ıı~D 

ma dlldıld.1.. ~ 

• 
gırıyor 

• 

(
'T' •• d • •) ••b d • f d Sanki hiç ölmemls. öllimle lflkil edl 

~ ercume pe agoıı tecru e evresı zar ın a =: =~;:!~/;::::e~·eu~::!~ :: 
dl tl.pJ bir devrin c.ıolı b!r por~ldlr. safJlğmın ve plünçlüguntiu Jı'ç ~k·mı. 
Sonra rene ınescll. külh:rnbcyl otıunun )'mı ha.klkatlni bu uroz. İşte bunun !çln. 
ıeoe sokakt.au «Uc baha l-Orlk:u fli.ye b:ı. dlr ki, Ömer Seyfeddin. b ze d lma ya. 
tırıması ile kendisini galbde::ı ses l'tll. kın ve dııüna sevlmtıd'r. F.ık'lt anha 
yor dJye soltata fırlatan ve evliya lik nit. ı bütiın bu anlattıtı ve hiç yorulınad<&Q birçok intibc·kszzlzk tezalıürleri görüldü rıyoruuı. }'&kitt h~yır •. O g n• C1İ•UID • 

&eyor ve goder ni, varlık gLbı yokhı.kl.ı besine kaldınmlarda pareal..snıo:ıklıı ka. (Devamı 3/~ de) 
- -- ·-Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak ::::.~:~:tabı~ ;~~~~~~~:::b:;~ 

~ ünya, vahıı b.ir bom ... manın' Diğer bir pedegojik göri.İf 11k<t:n.ltecrübe aa'hıısı olmu!ttan. çıkanı.k ( ll • . on Posla,, nın bul mac ~sı : 21 - (8 .J'ı ~ o-r·· ı-r 1 - Canca:ızırn, na,ılsııı? \ - a, 
şamaıtahı.rı ıçınde yu.'arlanır. dl .kendıne dı•ıplin yarawına» eıuuıı .. · 1 fuk ruhunun temııyülte"tllle en. C' • '- ------------------------.J k f 1 . k d Arkasııtda.ıı uzun \>!r kJ.!,k1ha: ---

~ d urit ınaar,f; tam bir aea&izlııdet' müdafaa derek ımiıebhin~n 'lic verBıyJi gekın bir yola g·~ tıe. t. - sııına 'blr ~Y soyli>C)lın m'': ij ti- Bu;-ılardan 30 tanesini hallederek bir arada vollıvan her 
ot •~~ ar öBem.lı ha.nılok.r b~ıarnnş.. nizanıı.aıı ın. kabı} olıcluğu kadar az u sert ve güzel diıı: P 'ın ernd l'f eri ler dlr.J Tdeu daha :u gU unç de .n. okuyucumu:::a bir /ıf!Jiye takdim cdc~og-i~ 

iT l'..I 'l>unlaırı :>ar.n.ımızın hakik.i u. miı.....Uıale et.mıceini Jkrı ei.ı:rmt!k'tc • mümkündür ki ilk zaman 8'f a t~-rnud.arı ve ış.ı...ları aayıznaı...-ta hu:.lı. dır. Daha lb~ka pedegoJk toma .lbdfliğe ve fena itiyada kapılmış bır Şlrr.dı onların h kiye;ıln ya~ı)oru.!1 Sı. Soldan sata. 1 2 3 4 5 6 7 i 9 1 O 
Y12. Bır ya:z;ınıııı ç.erçevesi.ne .bütün.> w1cır de v .. ı..d: r. Bunıa.rdan heps.i1kısım çocu'kdara ağ r gelsin, ve ge°:c ğameyoı1ar r.ancağlzıın, mrurl.u3 sık l. 1 

- Sun aıorın ~ 
hu başa.rı1arı alg~ dırmak, rreseli: ilk zaman ve yer yer tatbik ed lm~?ti. mtin*ündür ki bu n ba'<s:Z .k bıı mıyorlar. Hele 

1939 daııbert dünyanın en Ju.)mem bir ı 11 ~~I 1 1 
.. · dort bucağındnn akın akın 0 k·d~· ka !tadı (5) 1) ı (3) ~m:i 
oğrwt m, güzel san'atiar, yu' K.ıtcik C.gw.. Şuruını belırtnüye mecburuz ki kaç çocuğl1tl ~akla,;tırılmasını ı:n. • ı · ' " · -------111 ~--

L fı eler Cf'ldi ki kemlJderlmh: blrdirloo 2 - İt.k d \'e ~ il 
rctım alanlarındaki gür ve verooıİ bir milktin aıhlak ve mizaç esasları t>aç etsin. Her Türk çoc,.uğı.ıımn ulT ...... ti sııı...,., ak b 1 t.e c;Lb··-~ · .. b' il Ad 1 ı. k 'IJ w IA F k t '1er "'"' • "-" yer u amıyoruz! nk Jc er 161, Xota ---- -Ş ., UNerı aıı..aıtD'Ul~ müm:k.ün de. nı terowne ır usu e la ı etmt:-.ıı. ne :ymdt oı.ouıgu ma um. a e .-.:. 12). 3 -- • !I 
ğıldır. Bi:z yalnız &On ~ünl<!lld.c tnıck l;;acla.r ıınkarıısız ve WwWd .ı.Se bır şeyin Ü tünde Tiirk g nrl'ğ'n'n bü. H:tyall b'I ı .. , 
tcL-j k --"--- . . . ''! ı___ l k •- 1 . .,ı_ k'' l . ı_ •• fa. 1 e nsaııa u um his Jnl ver. 3 - Tersi b

1
r --- - ----------

uc. ı - &anll3.naa behren ha'k.ıi.a ve mit dlc !iU veya ou mcm e -e.ı.e '.11.U - Y\1111. üıt ~ ı v~ onun na• 8 1 men mlyen bu san'a!k" ıd d' • tahassür n d.ısı 4 
feyizlı .}enl~i ele almak ve bun. lanılnıı§ bır tercüme pe.d_goji ta •• a't"kri ge'lir. Türk gençliği bu sert d 0 sıl bl m .ar m k-~? Nc-d r? On. 
l · . b"k ~-- _ı. . · d' · ı· k be .., • C%• va~ ·ı, h r h t.t lı {2). Haııls (5). S ----- ---arl!ı manaa;ını aydW'llalma'k ıe~ıyo.

1 
~ cı:m.e.ıı;: tc o .kacıar ver,lll5 z bıtr 1 lslprınc çabırk uya ·ak anu ço • :t•.,.ft ayni canlı' ki k . ...• 1 1• 4 _ Duıı , 1110 • _Lb" ·- . ; _._~· Ç" k" ı. d' ö tc ..,_ !l aı ,ımı..... be r . • 

'llU:'L. teıtco Ustur. nıma ycccAAlr. un u ı.-en ı z • yOI', Ve muhakk:.k ki h .--- ---~ 
Bah&ctnw:ik istediğimiz kararlar Ccınıe SUTası da mıAlakkal.tır ki mayÜlle-rine ve en ;ç!ndrn hasret •~e:ak bir f ..... r ·~ı 1rrt ~:lbin anhl .. en meşhur bey • 6 il 

d
.. · 1 1 d. hl · · d b ı_ _ d · _ ,_ · - · b' . d ... .... - • ı:-enı et r.t r h nPlm ıı~ı bır lnı;ıl :a 
o.ıı tanod'llr. Bunar ayl'I n11C\ı.ua.nı.eıdoe erıı:ıu2l c u tecrı.i;oc evresıçestıgı ır nizama tıY:•un ur. kiyesl yahud b•~ d• •'"· dcıız ·-•.'hı , 101 _ ------ c- =~--ıı~--

ıl ·-- -'-1 b ,ı_ d'LL l F:ınd b. ı . b-·L- 1 k ı S 'k . t.aleıb~in • , .,,. ...~. lune, aaaıe ·~- • ' il 
ra taa uk e.umıc:ı1. e eraio~r .t....ıı.;at e z~.r • . a ... ~o~ ~.nt ~:z ı teza.ı. . . on~oo a.r~r, yanı • -: . ve l.es'.\dilflere cöre orıa,·:t atac~ bir 5 - E!Jti J.us 
baicıhrsa bır bütün t·eşkı~ ed-cırle .. hurııerı 1 g~.u..ınU(i\tur. ib lfıil ZITaaitle \ıgracması ayni dısıp esplrisl var Bir pi r k • l dl h (51 ------
B~arı gözden geç:relim: 1 Eğe.r gaıb i1ni g'.bi '·lkhdcıli velinim ical>larmdandır. Ti.irk .":1~ne\'. mana.sız h~)Yand./:,~~ u ~ .. :~~ı:ar, :,. p:ı.6 ~·Başı~:ı bir 8 111111 

1 _ Me1otcblerdt: ti,;tün yaaaiı ıniıt-ccan.is ıbir gaı1b peıd~.:ıj ai lbu • \~rmin el enw-ğin', mihanikı 1 ı h"- de Ömere 80r n· 0 IU' ~·da t r F 11• 1 h 1 9 ---- -i 
2 - Mazeretsiz on gJ.n mektıebc hmsoa idı btınıu bir gai.b mü,.see e:ıi kil' gÖml'C CO?iıMİnİ tedaıvi cdrcek hal wı:un bir ~ ~- ı. k. .ın ın, d•r • ~ "ı ı avrs • a ın- 1 11111 
1 

· · ' -•- k L 1 , d .._ ,, b··J Ç" k" .t. k'k tt !ha .. • • a}e çı ırınıuıııı yo unu ı• sam aıı anc _ 
ıe mlyen talebenin kaydımn aılın. o a.;.auı; aynen a: u otme..:te Qna az u uu ll'CUf. un u na ·ı a e m bulur O dostl:ırd:ı ı k bl 1 i'!r.ıte b )'raml:ı a 1 .--- 1 -- ----. 

' _,L !b ı. - d l I lb k ı. · 'k' · h• f 1 · k l c-rme.t ' n r 
1
' r 5 0 ıa, "' ' • l rneısı.. na.nzur U1JI1Ur u. a u • ner nı 1 ış ru ı a.a yet n emıı • JbY. toplantı} 1 1 d . 1 b k lııkul hl :ıdaka -

3 
ı k ·ı·· k 1. • • • bl · · · b' B d ba.,ka a ge mes n urt g-oz c e • ı r 11~~~~~=:!:::::ıı::d:::=:::!::=:::::!:::=:::::!:::=:::!::=~:=:!:!J 

_ Ya.şı jforJenıiş ~ocuklar ı:ı mcmıe et mı •t araoı;trrın•n Jca a .. s• ıç n '!" şaırtıtır. un an ' leri.7. ve ce iki .. 1 ç k (oll "" 
cııakod leçe tcıciıl edHmemeleri. rina, ha!Liı ··~'lll9İ tnı-ller'n göre ta.bh\lt a.na.. ziraa.tte olduğu kadar sinde sır,alt ~! 7e ~u u;u:~;uıı ~· :e- 7. - Rus t.anı (6) Efsanevi b!r dal (5). 

4 - Ta1ebcınin zi:raa.tle bilffi değ'şik tlC'rbİty'C ~i!lcmlcri ta o.ik et.'hiç bir faaliyetıtıc 'nsana yarı.le maz. bessiım lıul••~•:r.f'S(:S 
1 

v u :ırüuhala e,.

1 

(3) ' 4 - Eski ve 1arUıi blr ıı.sker1 teşek,. 
" • ~ • ~. • • d ::..-.awnl -u. onra, en nı mm, • 

Uil'Q~aaı. me'ktoedır. nıu.n .. .,ı~rar te~ıırın ~n m""'." ..... g faeladlln bil,. lılh.sed~rkrn eti •nt-ell la 8 - Ta.tlı bir rüzcir (51, Bir haı tin kiil (8). 
Bu kararların ifade eıttiıklcri ma. Bize öy~ geliyor 'ki: ~Jaarif v.e- ıı.'la-cak k İm '\'ıardı.r ~ ~n. ~~hayet ra.fını bulur. lfo balı hidlSi'dcn, mr eti okun11$11 (2). 5 - Rusyanın Karadenn s:olıllind• 

nayı şö,yle formülle~tireıbili.riz. kalet'n'ın bu~ katıtrlarl Tüık mlLfUJlu da s5yle..-nel Y.Z kı hır r.ı ya~. lılr meydana yeni hıp edllmls bir bele. 9 _ E. R. P. harfleri (3), Dlnlım.bdP. meşhur bir limanı (51, Ummıı.kta.n ena,, 
. Türk maaırifi di!ııha eıkı bir d1ie.ip. !eltinin n.dlu.na en uygun gelen v~lt rac k o'an onu b 7..v.a.t yapnıtş ~.- d ye belasından blc ılulmadaıı hl .. tl\t. ınkıldığunıs umau imdada yetişen ma. ri ha:r..ır (2). 
lıne gir'yor. ide ner'n'n gerçekleşmes)ııe en el.ma v~ her zım a..rı l}ıapmlya kah ~ iıunedm okurabile«l-inlz niıkte dolu tır\İ bir varlık (5J. 6 - Başına bir (A) 'klersenlı oyuna. 

M kıtcblcrimizde muhte!if ped~. verİ!lli olıın biır nİ7.am yu&tmakta. yetli bt 1\lımrıa1 dıT . blr mcnv )'aratablHr. Rl; am.d.ı m"'Y. ıo - Yıınan esatlriode m~ur bir kadın olur (5), Tersi bir har. ve inşirah 
goj' görüşlerin~n tesiri altında bir chr. Tü~ mi'lleıti da'Ma s•kı, del.eli, Ziraat h>ıkk•n-leki r.mıın y~lnı.z dandan ~eçen lhUyar bir kad•n. un ıt:ı. mıı.l)ude (7). nldMı (2). 
çok d aiplin şekil'cri Clenenmiştiır.ad·a ve cLe ... amlı bir d's'~l'a~ ııcv .h rb g'.bj bu:ı"ı.:an~ 1..aımıı.nlıııra ınhi- mıyll<'ağ'ınn bir tip ballnı~ hatınıı :n. Yukarıdan aŞ&tıya: 7 - Fransı:r.ca demir (31, Barra.m 
Bu 'lel1dın'krd.en birisi Lom'boroıo mi~tir. Ve ancak böyle bır d ıs ıpli - sar eden geç c bı r tedhır ohna?1~· yerleşın!ı,tl!'. ömerln hikiyl!'lerindeld 1 - Kurtul us C4l. Yantını (f l. (2) • 
V.ar bir görüş'e !IUÇU reddetmekte nin hükiim sürdüğü zamanlarda yük ımıı, b."~k'tı s ha.~ı g'tıiJcçe gf"~l~~ı- karakterler belki hiç d~rln clctlldlrlcr, 2 - Bf${kta ta meşhur bir yoku 8 - İmdad lşareU (3), 1'ersl rscr cıı. 
Ve 'her k-.. ruru muhite, deırıe, tert>iJte1mİJlİr. yocek h r toşcbbus olmasını gonuL belki çok dışt n .ıtöriınurl,.r, fakat bun. (t). 9 - Tersi not-a (21, l'esatçı (5). 
Yeye yükllyoerek 8'Uçlu talebe mef ., Mclcıteb'krniz, muhtelif \aynak. don dilerİız. !uda .o basıt hadiSt'lerinl ömerden din. 3 - Tersi lstm (2), Bo>a sürnıcmen 10 - Eski bir bıırb ileti (5). M • 

~ıu kabul ctme:mckür lardan gd'en ped1~oji dok-tTinllr'nin fDevamı 6 ıncı sayfadal l.edildeo 900ra. kafacla prilı 'bir tedai evvel boya süriileeek :yerin kuınm:ısı ılml* (il, 
~~ 
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i 
llaDk.i bir l;,1,hwfa bllldaia Aiıki.felıeria _ { \,: 
ioi de dlfl kadar ~e del• muıluz? Bun 
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PAliıoNA .HALil 
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iamla hiç ,m..ı Wr 1atarab, bayatın aela.. f 
1randa devbıd.a Ntına pei,p u.,. - .A*1' Glıııl aJu p.ierip Am!* - YUlllillua ..-.ı.ıum. letlerim lllr hlı ı•n Ye blr ua.&a.ba Nalıledenı lluaas Tahain Berkand I 

dini~ k•YWWe Pil iWa-.. dUMllr .....- al ı" ı JEwır. - 'l'a h aqaa ltı.dea lıJrl mı taam loiDıde a.otm·k WVea blr ı-at Yek Bu mun tecrübe seneleri ba- - Sen bilirsin kı'Zlm, benilllj 
Sab» &uabrla sJalice ~ anla.tmaa - Ya ..._ ae der? edeoeblı? JD111iw? Fakat ne elwsa ola&&n. b:s, bu :na çdk şeyler öğretti. Ştmdi her vazifem seru muhtemel teıhlike-le-1 
o .... ....._ eUade ~ •• -.. cıTeln·••• - l'ıwMlllllu illAa ııefwe-. lııa7•- _ Vbera kaDarmm ştaıdi clkyı.ylı; oibeıti ble pek dü,tii.nmeden, INr kme :gecenin bir gündüzü olduğuna ıkarşı viıkaye 'etmekti.r. 

1 hticam Mip ha.lJu JuLıı.aa •eoh'aıılttL ... .,.. ..uat t ıılı eı bldlnp n ordu hlllllrbimı ı.tftare etmek clllerls be .kend.lmisi ö..- Mf'e.iıae a.w.ı - ;ııanıyorum. - Ba.zı insanlar bile bile, isıt 
Dtıııi911ea kurı...IQ ı.ı......,.. ..!s·hr., • .-... Ali ..W ..,... _.....,! ııılm •aletl6 efen41m. twlır Ye hayatı triJenlıeci lllr panOl'W ! - An.lam.adım. ye iste~ kendiler.ıııi teh~ıkeye 
lutıllve ff ll~maa';mb a4&iJ ~ .. w. - 'l'.IMIF .ile, ...... 'e' "iU •· hl&aa AJ1me4 .es oıkarmUI. ibra ~ 8DUD adeeeal ~ılen -~. $ - De.mıek ist)yorum ki, bugün- tarlar. 
b.rablal ,._... «taw•!eA 6a INa .uı.. ... ..ı.at w. Pıı.- ~dall oıkar , ..... ietr; Jiz. Ne inee aaa'atl ~er geçecek, sen de saadete kavu- - Bir güın p'şman olurlar. 
1en1ııtn .bar hlıtk.-üa ... ...._.. ıaJıııil. - ll'iraildn ......,.., -..ı Dl'&7IDa ~ Dalla.,..... Wr .__._.,, Miti ı.u .ı;atll'ları ~an. ;§acaiksın. Bu sebebdeıı, kocan - Kaytbedecek neyim var ki! 
J'orlarda.. SMIP"• ..,...._ AlldWWa{ ..._ ~ ilırı lııllll P•IMlll ı..n Irat uat Yanlı. TopbpQ"a. Veair lıüçai ı..r 6"lndıe Wr i'llda.k bükenler de olacak. :aMnııza doldunı.lması imkansıztpişrnan olayım? i 
eleallfJe de. Hıilk teMade .lii!e,.... ~ile mllae b......-k bMlsla1 t* ne ~. •rada Ullealo ... ~,.... 1 ıu-. ömeria tialiblllıu yavan, i'Grüşle.rioi ;b:! -~-şluık sakıına! .İhti.~ ananını. Yü.züme haıyretle baktı ve bir-! 
dea6qe de, ~- ba.k •erir411lılu. 8'r •e1r.ı«. Y ... allmtll ....... 'ÖDi.. sirwlt aııu1wı•11. Ah h Yahşi Ye ce7. aat.bi, Ja.üıJMrlal s;oc•a b..ıa.nııu- da S90Zlll1Uw ~nle; O sem,.~~ t&hmın ~ıre goırdeıriııden ~~ bır ışııJ<! 
MNlııet. tril' ı-... ~ libumwıa -. setlP. ,..._ Stllıtıuı .._... ka.. lan •alafk im, İltralıhın PataY• dt".11 eıtt. cıdacaktJr. FU&& o iiWkbun en ~dl " :etmed1gın .k~ar hakikı bıır mu- geçtı. Bır karar vermışt.. I 
a..ı'8l u -. 4111'11i1Utri1wt balii. Jııa.Junıık ea.maı sık~oria. Bo7Bt11111 11W 1orh. temi& tüı'Me, • SÖl'ilflerio hlc smı'IDte ~a~~ ~vı~. _ •. - Kı7.mn, geldiğim zamaın sana! 

V•zl.yett padip.ba :r•Yllll ~ aemak. Wtı& eordu: J1.u1n.e. Jl'aiw 8llltanı •irmete bDe bom"Clan ha.Ta&ı bir obJekıil tu:ıretlle i Bila~ıya.r. ~l~m.:;eaıım: biThas.sa söylememıştım. N.i'j•etlıni 
8al&aıı ~ 1ela •e&iıwek IAla ce. - Ya ÖlııldWıardıl t9k eileaür mlylsT s"-NL Mal;ret.ine sade Kara Al\ ile •oren Mr .,,. " o Wkiyelerta eanb i - Sizin ~1"?-ızx:e,. ômer Ecy bmkıaç gün şetııırde k.al.maıkt r. Ya-i 
Byentu.. P~lwı cc•ı&mış diri Y&fJ14- Sln:kJm Pll4& ıülümsedl: iki ~ ıdlihe6r ab11 •iln&ıt rldlşle Top. tefti" uyaı D7fıw ..ıdıınna lnaaıanla.r ~azetede .~rum .. ~ımı _okursa a-kacık bu Sll'8da fevka 8.de soguk .. J 
hkl» •eki damadı ~ı ~lerln.. - .Uda 4alal b•i ye Nhoeler mebsal -· tl..,mı tu.tmak lııtl7orda. h u detf&Jlr. hte iten ile IJWwıo Ö- r:nn~ t>?Y.Je büyük bır ~uk ı bar. 00.raca.k ~n ~oksa Şebi 
ilen sfTMle Framm 9elirinin ftldrtmnl ... dan«IQI~ ltah()eld plim ~ Ketlıiidaımaı oatırttı. Mebıned Pqa ~ Se:rfledd1:ıılıı bu cejlheshıe h&,yr,ı '" ruUıthg'~lŞ ola.ca.k? zadebaşı.11daiki eve g.deyım. : 
Merlye aüröp dolauab~lı ~Wan ~ mtmllınl kıla Jaanrlanml!l&ır efendim. selbıce, l'illliımsed.I: ımndır Te bu ncılttııda Pek tıoiııomla ~ byar kaıd'ının yan.akları al al Hıleyi aınlarn ştım belli ctmekS 
ta ""*"ak tatedL ~ ter-.ı.aruaı sor. ....f.tda Wb Wb _,.ip ıeıinM: - Abdııllall Efendiye akçe •ender - blrleşm'e ft ömere batl&nmışundır. ?Idu. . istemecrm ve sevinçle onun ellei 
fildım ....,. rizi 17 den ~ ri:en - Ya ita 8Ml1"l.laar ıeJ.beUerlni anda iln mi? Sonra, bea1m , .. .,ı onuıı dostla.tunu u . i - Her. ~y _yazı.yete,. sebeblere ~i tuttum. : 
~ etetıN IJ:r dalu ~: 1111 MctııT iııza edllür nll.&nun. ıllar 1 ' - '·· :vıe telakkiye g<ıcedir. Bızdc umu- Tabi . s· d N : 

- Beaim ~Q p111-.- ele- - r ..ı~eürulük- ıaanuuş, Stslni 7 ca şı~ o me.hur :mı :etle azete)er b"raz mübala- - ı ~rım var. z E'·i 
df.ıa. Reis den.fl kDhınllZQll Fraıool e!. - affllldlafo dlleylp ferman HYDI'- Drhlm. )"aşa .. derin d~rln - . ((C&.Dcai'SlDI•• Jıi~~ k bib Dı d;>ldur • ~J kel~Jer yquımasını severler . ~ h~~ da g leceğinızj vadet-! 

. . Mktan mabalde. ten MDl'a keUıudanuı 7ÜIÜDe bıWtı . BlUIJ obalar için, Oaıerm bir de arbdaş 1. . . tiğim z ıç.m b~ a hazı r ' ıışt ım.: 
tültinden -*len \<tazirinı,, aasıı W.alıar. _._1 --L-"ı ...-..am •er ö-w:.. Ken İki 1rin -rw tört bin mnderealz ,_. ....,~ b :Ve bır baloda ekserıya, en çok fst diğ . k b d k lab' • 
- --_.. " ..-u - ,,_ ·- &arafı Yal'd&r .... .._.. ıuııı hiç u..nı'-' • :ek.l nen upların resiımlemrı" ·e- e ınız a. ar ura a ı.ı ı; 

tim' fm 09k ıenr ka:rm•edm >'•1 atuı• K.etbiida pşırdı. «tok sultanını' di.. aam. ;, e gıı 1 ç lirsiruz.. Bentım evim siz·nair. : 
BIJ'e marı1dan41. 8ulba Ahmed ir:aı .-.... : Ytıcdl 9Wa 8Mlruam to ldhiidanııı •K.erler. ı 

111eaeleebıio ~ yol~ 1ta]latabn:ıs1. __. • 1 
Bilmem. oıUokulların Oluuna K .al>- 5 _ İyi ya ben de eğlenenler a- KayııIWalidemin raıhat bir ne-! 

111 Wedllt itin Nşb lllr ..,-e Jan:l4- - llU'fıU& lladbilRI ne zamaa Y~. kohma J'akalay• ~~Drlt: \ ıarw. .b.i4ı kal'~ nı.? ll:le .. lnd! iralS'.!ndayam. ' fes aıldıığ•nı, yüzünün t b i -eştiğ!i 
-- fani_.. •tı•. it~ ,.&&.ı· .,.._, "-ar ömer Se,Jıoıldbwlea "Diyet. sııaı, •For. j _ Bundan memnun. oluyorum· ni .gördüm. Ben·rn sade hal!m VeE 

- l'r8Df& elftiri ıle9tıea Al178f'I .-in&. sa.ıt cibl. d'a!&ka .. ve clW;.t.ıy s:bi bL :fa.kaıt etrafına ~ kek to l"~ te.reddüdsü.z rev b m onu tatmin: 
....... daMlr bana.ıuub• .... --"- Sümerbank Umum 1 üyeler Ye ıaa.t.ı.rıWra r~WllDI& ki. ali.~ Onlar baZ: öyle lıüz~r:;_ e~mi~ti. Yeri~den kalktı, ncş'eL! 
lat.er t:hl.hlm. «Bacı Waıien aı.p Mes. larında. ömer Se7feddin lımaaı 'f.U"olB'. Ssuz SÖtZ.ler söylerler .. le sa ,sız bır tavıırla .ko 1 mu tuttu~ .. ! 
hl (&1'1.a ~et ~l'kttr. 

1 

Gene dbaatlann bunları ne sevide oku.- !hareketler yaparlu 'ki:.. yg - Haydı gel bana onamı g s i 
- Benim Vf'lill:•• lll F~ln Nrm. Müdür:ü•Onden : duklannı nma!ILmlere serwı. Demek ki : N B ~ ter. Nezaket kalfayı yeırnekteJl! 

te yar iken bu •~ıetı iU1et'i Uun3.1 e.. fit llOll diwır wdob17a.Lunıad.a çoeak.larınuza ~ al e::en:n v~_rİe .en de on.ar- a Ya.kacığa yoll yar k bırf 
demez. Memur ve Daktı·ıo Alınacak berrak Ye açlk t.iirkoeıı.iıı eA •ilzcl or. ; a T~ ~gu "::t;, . . . mi.iddeıt sen.inle kalaıcağı-m. Failmtj 

- 07ıe söylen;üı: amm'l, aıdıl.r pl1d n::klerlııi GllllD elel'lerüe &"i»ı.eriynıu. : . ar man ıç;rn çek- eraık etme. burada bulundu.ğutrn! 
ll....ur. Sö:derine lnanalıur JDll! •-•a 1 " M hueb CiiDlı.ü o dJıa n.1':e'eclnden ıılab.ı ita- :tı. İ üddet senin gezip e~ıı?nmenel 

it 1 - .. n'mm• Merke:a Teeldl.Uı, Brnb .r.:t""'r, Mu.ha ere, 8 e, • ' : şte UıÇurum budur. • . 1 ak değ ' . ,_.liı l . dil 1 
- PwMşY.•• m.:ı.Uad eenk delil, l'I' Sat., iJstert wı 7.at İıfleri 8tnia •e ŞubelıeriJMle münhal bulanan Barem Da _ yiik ve ierirıleriude.n evvel J.lııaıun l'i • : E.rk kl . ba .. liy ek n o ac ıın.: "" c s · e-

si8terialr. «KılDıkaıl yüziiMen ana cl:ı. bili ~ u.. Ye Yiik9ek ~ :mesunılar• alınacaktır. ..._ Ji.sun ıeklltJ 10111 anbal$k. ift.e ~ :-- .. 1 e ~ın na soy ec - d'i.~in yere seninle beraber gidece-i 
ili il.atlanmak bu • vt• ı aıı:re loln el- j JRaıiin ... un wkead ı. 1 bak.ikaı olJu i en soHz er ~ nl ~- l'd ...J- w 'Z, .ge-len misafir erıni beraber1I 

AskerUk idevlm.i 1apmıe ye eyyeJ,ee Devlet Dairelerinde 'fı?73 B&nlı.a.lard.ı : - avY, O arın ~v ı euc- b 1 d ğ' · ,__ 'b' 
semdb:. Femwı hn1nrun. •nlayu hii.. I ve htı:r eli alem t.etaıı. yürüaecıek b:14ka :b:ı.-- w. ~. • 1 ka u e ece z, yanı aına Aı.<G gı 1 +.... --il _.__ .... olan tal 1Men1e'1 LiR ıneınmları ~in 1' M rt 1942 l'm&rlt8I • ~egı u""ıu e er. w B ogr m ho ... 1na 
ıaayunu taıunıUe ..,. ii4ar -ne ce.. --- Jllr yel olAınıyacağı•ı anladı. itte Öme- ! Zihninıden .geçen !f!i!Ye kendim v_aışayaca ırz.. u pr a " ..r-
9üreHm. SaacleUü erena m itap. ~ çıip ıiiDıi saat ıt ta Ylbek Meldeb aemınlal'l loin * 17 Mart 1943 Salı ıiinil rbı bA.-...... a..:.:. nra4adtr. Zaten d-h~ :.de 11.,,. <1-aıha ile gu··1diım. gıtmez. rahatsız olursan soyle. 
_.._ ı --a aaUe miAa!J.ılta tmtlhaaı aplacatındıut aliu.ıtazbna ltu ta.rih~ den ---· """" "" -.J~ -ı. t -Yı vi.la ile b r c6atert yapup.. ""7'"' .n-.- .lıı:aJemle.r,. 4ftl bUai. dedle b3t.. :.· _ Meraık etmeyin, lı.akkımd - Fma.ğfurullah, .~ raaıa -
~ enel m~C& ~ile lııiPl!kte Banka Umul lliiıılüıtütiine milruaa.Uaıı li.. """''~ d h t 
llfilncli Ahm .i eıu. Mdra.u.31!1 ai"- lamış .ailuh ... biıbıs, bu ar !ürkoe 3kitaıblar dolusu yaz•lar yıazılsa oğ- s~. olayım? Esa;;en sız. e er gı -

SUP kapadı: sımdır. ıfndesile, dil lnkili.bmda ilk baYl'Btı sal~ :1unuzu.n bana karsı olan f!k"r1eri hg ım ~e. ~ peşi;md~n geal}e-: 
- 3ylemen, kati nsamıı )'oktur. ..,.._ 0 __ ımw.auıs memur elnıalı: balı:kını ha.fa ta.Hblerln ;:rapacaiı ınii_ • ;r.ı;...~ O b · tan k ek de<JI lsınll'l Can:mı isterse y -• ....... - 1.ı7a l3nbn.dı. Öm rln S.lileci' lııu cephe_ : eı=.ı.qçu..cc.. 1 ıyor ve en- ,.. . . . ' 1 
İbrahim P:'\ı,."'l is anbnlbkl tlecJ!koılu_ ra.caa.tlaı- &Tf'ea ınceleaeeek ve bunlar tmı.!hans12 aimablleceklft'dlr. si, ,1 ürk edeb Y tınd:ıki b\IYIİK mn. Mi f!(J erin n 'bru?k kinıseıye i- nızca sokağıa ~ l~ım. ı 

lan yat ' rm ~lo bö,yle Wrşeye mut. z - --.. Tqk litımma muhtelif senislerl için daktıJo alınacaktır. Jdinl ıöstcrmly yeter. Onun hatmumz- ~anım . or. Binaenaleyh o lbaıkım- - Ona. ne şu.phe, . . 

.. lüı:um ' r yordu: t.tddt eriıi enelee tal•'Jll'- olıılaklan J"fll'fenka alıbk arı Yeılblaru at:r. da çınlayan btta.bı bile ne ka4ar Tiirkiin :darı end'se etııneyjniz. ~ Hanmım ke~ Ye:ınea 
- Sefer d "".I pad}şl\hım Lüt11.f ıturu l.lkte 12 Mart 1942 ~be elin~~ ıı da ~ laıülıana ılrmett ıyür kten sesidir: Caneıtlızun. Öyle de- ~ ffıddet1endı' ~ini belli etmemek gelmişti. Muıtlaık.a, kendı kendine4 

rap j~ fkı.J ile ıuıılald F&&ma Saltan ...,., mi? :; ı·n on·· ;;...,e b ........... (Arb.I var) 1 
Lf bay l'f! 9 lbft JIU ı.rDdnfl bclaP Bartszn airaoılatlan JtiWirilfr, .... "'" ILt.I 8 -:Y';: ~1 urlll'mz. .l _ Hellcl Fahri Ozamo:r '---· "' ' ,. .. __ ... ..._ .... _ _, 
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< SON POS TA 4.f2 Sa7b. 

riiiiniekeillaberleri lstanbul S.hh~··~ü!~=~~~·r Arttırma ve Milli Piyango dün çekildi, 
• Eksiltme Komisyonundan: K I d• lzmirde halka gaz ~ ~'!.~ '""::' .. ~.::::: ~;:.:: azanan numara an neşre ıyoruz 

Mart 8 

milılNı.Jwı ~aadMI ili.ada et mtiarıar., IMMmıne• liailan Ye mııyakka~ 

Ve Un Verl·ıebı·ıecek f.emlırwtfan 8*ven J&Dhf J&sddıtı l"Öl'ilmlJtıllr, Doil'll telıli ..-Ava J'aaJ. .MHll l"innpnu 8 llDCU iertJb ! ncl 8oa iif rabmJ 7N ile bUcn fOf lılJe& 
.aupır. Taellllaen HAii oluur. a81'1b lltlldllf1 4tln Ankara Seqlevfn4e aat 15 

11 
llra baualar 

Cimi Mikdan MDlaMnm• M:.tendaa&. İhale tarllal t.e "*1bale Ye oekllltf blababll: bir halk 8cın Od .rabmı M De bl&en oto blle& 
aza oota ldl&leıııl &alrA e~mlttlr, 

Fırınlar pide de yapabilecekler z......... ıu.. 310" 1" uos ss 0 •3•941 İbmıl7e kaun..Amn.ra1an •i11'• Son~ 1~e~~":.ooo bUe& 
DatJtt l,Oot llltt iti 937 11 13.UU 1'IL&JYOl'U: 8cın hbmı 1 J1e Mtea H.100 btlet 

lzmir (Hmu.t) - Vilayet haL'~lll'. Fabrıiıkatarler, JMılcama Xna Uff lOfff lff 78t 13.S.HI 11.000 Ura bu.nan lkrıami7e alırlar. 
ln::n ihtiyacı iç.in bu ay fazla aaz imalli için iaıte müdürlüiünıo miinl.. Slilr Gı.OIO 9-16" ıtt 7195 13.UU 187151 HMt llrabk bii7ilk ikramiye Adva.. 

cetırilmidtır. Bu aebeble ev1erinde1cuıt etmiflcrııdiT. Bu husu.ta Tiıc..ret 1111'1 81 lO.Off Ura kaananlar manda,.......,, lt.Mt llrabk ILraml _ 
e'Wttr'k olmıyanl...a bu ay üçer kilo VeıLidett nezdinde teıebbiHıte bulu.. İ ımsı 161968 3W71 1'ller AaUra. 

111
...._ Badunkö,, Ca.. 

ga dai ~ahiSecektir. Paz:utesi gü.. nuhnaflur. stanbul Liseler A tbrm l ve Eksiltme ı.oot lira bnnsnlar .......... Uralak lkraml1elerden ' .. 
nu ıraz daı.tımına batfanacakttı. Bi•Uvi imali huwaunda da bu HIHS 1!1577 168J'JI 1'15147 INH9 dedi tstanbaı blftl' &aaesl Cebeliberekd. 

Vele.ilet, kd>apç:lar ve baz: fı-ıetd1de m~tlar 'Y'M'Cllr. Komisyonu Reisliğinde11: 1.110 Ura buaaalar Z.000 liralak lkraml7elerclen 16 adedi 

rı.nc.Jar İçin yüz elliteır gram4tk p :de Pirinç vulyetl ll...U., ..... aa batlı 6 Jahlı lisenin 19'! Ma1• ••ana kadar lbti,aolan Son b29 rakamı SOHl Ue bliea t bilet İataaltuıl, 6 &ane8l Ankara, 3 &anesl la-
l ne müieaad'e etmiıt' r. Kebapçı. Piy&Mda pi.rınç azdır. Bu atıbeb.. .ıaa .-& 190tt ll:Ue ~ ve 171ot ILllo karaman eüert l»eber ldlelara 15 ka. Son bet nklWDI 350Z4 ile bıten c bilet mbde, ı taneli de Mana ve Brmnamda, 

lar ~ fınncılH, bir ekmek- kattı le toprak oıl9 İzmir düdiiTlüiüne, hl9 &alamla Welle kapalı sarf •ııllle ekai~me1e konmQfiur. Ell:allime 11/ Son bet J'&kamı 53555 ile biıen ' bllet birer PM'0&8I da Ötl&alt: Adapazarı; ZJ. 
nuna ir.ltll'fl~k ik.i pide vercc-..jurnum mü~ mühim mi& - Miri/ lNI Salı aa& ıut 4a lst.anbalda LJ&eler Saim Alma llomiQona Son 'bet rakamı 19361 Ue bi&en t bilet le; 'lire; Bma; .&cıpaJam: Mllla, N:ı. 

erdir. Bu auııede halk:11 pide yeme.. tımda çeJtik gelım i şti.r. Bunlar, WnuuMla 1apdaeaktll'. ilk teminatı 1195 liradır. bteklllerln Z490 •1ılı Artır- Son bet rall:amı 74983 Ue bM.en ' bile! .an, :Kırban " AfJenda, I.oeo liralık 
• de temin edi1mitür. rimizddci çdltik fabTikaluından bi. ..., ve n.aııme bnuıanua tarllaiı dalnslnde bull'ia,aeakbrı kapalı sarfla.. Son 'bet raUmı 7518' ile bl&en t bUet lınmb'elerden 19 acled.J ieta.nbul, 11 

Yamız Paız:aıteei gıü.nı
1

.cri, ha.)kotanrinde i,Jenecek ve umum müdür - rını belli Pil 'ft ... ıten bir 1aai enellne kadar IÖSil ıeoen lloml ... ron reiall- Son beş rakamı 785'7 Ue bJten ' bilet taaeıd Anbn, 1 .. ec1l Pe&btye, Ceyhan, 
'tiyenle.rin ekmek kırrtı kıarşılığt l1ıkıtıen ı-e4ecek tal' mata ifÖre hıa'Jk.ın tlae mak"- mublNHade "'11lelert. şartname Qalat.U&l'Q' Dseaind~. ve Son 'bet rakamı 79CZ6 De biten t bilet ı adedi t.mlr, CebellbWeke&: J>~ıvba-

k hrıs&rdan un aılma1arı mu. ihtiyacını 'ka191lamak için d.ğıula- WeU 113 lı.anqtur. (IZ4t) Son bet rabmı HHS ne biten 4 bile& ..,; .......... ; AlltaQa n Adanaıla, Z7 
fık gönıld'üiü halde bazı fırıncı. rak .. tılace'lcb;. Son bet rakam.& 99711 ile blkn t bUd llU'§MI .. le1arla muhtelif 1 rl ftıde 

llM"Jn, aldddımıı wı!arı tamamen ek.. Z~ln ffatları Seyhan Nafıa Müdtirlüg"' ünden: 1.080 Ura bsananlar ......... 
ya;paırak halka un ntmadrk1arı, Diier taraıftaın zeyt n taneaioin -------------

•. caadara menfi cev.O ver.dJd.e:.eatıfl serbeettir. Fakat kı.. bir 1 - Adaaa Tlean& Lisesi ihata dPIUI lnpaiı «lGIH• lira <ıll• lı.tlJ'Uela 8cın bet rakamı IH'11 De bl&en ' bilet 1 :i::İI 
rı ~r. 1a,e mıiiclmlüiü. 1119n.da 50 kurwıtan 10 1t1lrt.Jlll upah arı uuut 11e ekall••• una.1m.,&er. Son 'bet rakamı 11111 11e ~- ' bilet Asil erlik I~ 

bıeuata fırınlara ublipu. bu _dar fiat yükı.elti!mittir. 1 - EUlltme 1U.9U tarihine llllaıllf C11lD&fteSi &"ilnl ııaa& 11 de Nafia Son bet nbmı 12981 ile ltüea ' Wle& 

lunm·-. PaızMteei. •u.deri halkan Bu ~e.nd· iken peyn. kre fiat ...... ppdacaktır. Son bet rakama lW7 ile b.i&en ' ıı.ılei İhtiyat ı· andarmalar 
-.. e ilrn L~-..M ı-1-ı -.ıa 1 '-l ..Jtw SoJl bet pkamı 191Sl ile bite. ' ltllet n.tiyenlere bezb.Jdıe Ull verilmeain.i ~I dıoğru aöriİ • eıu:eıınT. 1 - .. ille ali ketifname ft müaftlm91ae pro- ft - ame er .. •-• as.keze çajnlıyor 

"ldımıİftİır. Mumıafih menuun td!dk.in.e bat - mek laterealer N.&ri• Jdldllrliltiiae mllraeM& ed.ebDlrls. Son bet nbmJ 13118 ile Wtea ' WW 
Pi;rasa.dıa müama IMılımauıd.1iı l.nm1tur. ' - ı.t.ldneıta dU7• Ura f'ft• lnlr., mu.-Ut teminat Yerm•lerl n Son bl!ıl nbmJ 11717 ile Mteıa ' bUet L Tim. AMerlllt clall'elindeu: 

ebll,e& ~ı almak üzere ita ı.e llemer on 'itin Uralıll: it :r•ptılı.larma Son bet ralı.ama IHll l1e ltHea ' Uet. ı - Koap ve ll&,rletl a.ke&l~ nun-
Bi6aJiçte bir ana ~iuna Ber.amaJa eo baama iiç hlr ı.on.enwer11e iki fe&otraf, etm eekls lı.aratlalı. "" lelds im. Soa bet nbmı uuaı Ue ltlten ' bile& tıka x. 1ıtı ......._. .. azı.. 3.?v du • 

tarlaya bıralıaralı lıaçtı mlifeccwiz yalıalanJı r..ıü bir .._... n bir k111'u1illk bir uoak pelanu clllell:oelertne batta.. ~ :: = ~~!: : ::: : :: t1m11a BdlıM ......._. 
B;..,,aıd'ı,.. (u _____ e) _ n!g_.1:.- na 1-~- (H··-·-') - B-amaıcl' mılık aanıüle lhal•en io ıtla evvel rili.7de mtiraeaa' e&melert lbımdır. on 1 - ~ ukerlllı. mıntaka 

,.. .,.. .--nmun ıx ~ -·.... ...__ -·• . . U lee 8cın 'bet raluMnı 5559' De bt&en ' bUet ..,......_ 111, 
82 l)'e9İne bailı Iıık.1- a,ünc\eri ölü,~omk nelıi)"eeinin .A,ağ.ıbeyli k?, - 5 - Peda ile ıinderlleoell: melııtublarm cl111 sarfı milhiir mumu e IJ lı.a. b Nka 

11
,.

9 
he ltl&en , bile& iL lıtı : 6, 3:n do • 

~~L 17~~-H-ı'L-10~~.H~~'----~-t_~_._~_ ... _._._~ ___ ~ __ .. _~-~-d-~-~-~-~-~---•-H_3_h--~~~ • ı~ ~~~~ 1-a 1'.1%1 y~.a. - oe • 8cın bet rakamı 15811 Ue b ..... ' .,...,. 1 _ BrArmı &lkeıilk IDlDtaka iL Jıtı 
Şubet 942 tmibinde pyTi.meıııru bir r.ım~ktu e'\4erinl..;:ı ... k ~_!:iti M" d •• 1 ··.., ·• d Son bet rakamı 6'791 De bl&en' 1>09' ........... : US, 118, 121. 31»; 830 " 
oilan oocuiu dünyaya getiırm.İt. buL ı:r mıy lpa ... L~l.L'L en .--~ı;: Antalya Vi:iyeti Orman u ur ugun en: Son 'bet rakamı 11115 lJe biten' ı.w 111 WUmla OıUpt ~rı ta.Jlm 

B·-.1· h' . . K :ıarclı. ap• an RU11tlıı;a.t netlcealnac 1• _ •-""''-• • .u.&-etlaln Serik kWl thld"'"'e Jı'llll.....,.. tuinamecJe ,.._ Son bet nbmı 71111 De biten ' 1ıUet ve ._...._e maki:::!& eellt ve sevk eclU... çocuğu ll5-.ılÇ na l)"ettlnln U'}'U tLl Öm _x.,L_ u ___ _ o·ı • --ı ·- ( Llo&- 'l.ft.d __ , -

nuıhaılleeind Al' 1 • · d td ıwarın er VKIU • ..--
1 en ali •cı-ua BeL cltTld ormanmclan ucı me&nıkiip OllılD •tacı bir lene lted.. Son ilet rakamı 91512 Je .,._ _. ~ 

"' 
1 

1De'I' e aı 
0 

u.. j)e aıdtadq'lla.ıı: olduğu wbit edil- Uaııle ~ tbere H/!/Mı taırlı.lndm lı&lblına 11 rin müddetle ve bpala Son bet IÜ&IDI 95195 ile bit. ' lıılle& ' _ ·Yllbnla Ula olanan böl&eler 
pu iddia ederek 14 gün 80Dftl 1 ti Haısan Dileri ~t1'r. art ma.llle .- lı.onlllm~. Soıı bet rakamı 9947'1 ile bile& 4 Wlet bal'ktndaa ol• Ü ı.tıımbaıü J&INmel 
Ali lmer'iıı 1-~:na ama.it kaçını o·! r;_ ı" aranı~r. Hra ... 1 

Bu · VSl5 v .. _.1 • ~- ıjeı:ıer ~- ı - Aritırma 18/1/H.! tarbdne mtbıldlt ~ süni tu& 15 de Aatal.. At ••"aan N labeleftle b,Jdı miibllefterln hemen 
tır. ıtte anası .-ını eını.n ae teş... - -o :ra orman fl!'Tlrp mliffriüttl blnasmda ,...,ıbcaktır. Soa dil1 rüam:ı 3184 ile biten " llllet b.7ıdb ollluklan plııaacı eabelare mit. 
viki olduğu _... lmalr.tad.ır. Vak·a lzmirJe evlenmeler ı - (laman p1rı mamul meCrekiipil 491 'alrutl•. Son dart r&ll:amı un Ue bHen '° bl1e& racaa&l&rl. 
yı haber aN.n zabı.ta deıiıal lıMi. . lzm.İ!r (Hususi) _ Şubat ayında f _ Mllftldl:a.t teminat 16il ara sı kGliilf'1w. Son llörl rabmı 8011 tle biten Ü bilet 

1 
_ JIUnoaat e&mqealer hak'ldlııda 

~ et koyanl\ sıhhatine had.el getırıl be!edli~ ev\ .... nme <lairea!nde 1 ~3 1 _ &aır:nuae " mabv~ projeleri AMaraü orman Umum Mtl4ör. lH Ura .....,,anlar bmml maaaaele ppdwlı ili.o olunur. 
meden çocuju alarak biır t.aahhüd çift ev-J.ennv.ık için müMcaat etmı:- fiiH n A.DW7 ... Orman Cevlrse Mililtil'liittiDde ıirüleblKr. Son tıo rabmı 589 ile biten üt bilet * 
8enedi ile ana.sın• talim etmit veEbnJe.nlacı 109 9İftin evlenme mua. ı - Teldlf mell:tublannm lG/l/HI rinü ...ı 14 e kadar lumıisJon ...-ı. Son tio rakamı 918 Ue biten CH 'Wlet Beıoila Yedi As. 8aWnden: 

eıııtiği için UIUl ite nineei Ki. eleleı:i YlllPılmwttır. Geçen een~. ay itne yer._.ı liaımd.ır. H lira lı.uananw ..,.._ telmeD Baaf Ot. Bmln To.. 
ileri tanzim edilen evnlkl i\e aa. ni müddet zarfıoda 144 çilt ~ra.. 7 - f.ttHlerin teminat mektubu ve '11eMet 0.l W911blarile bJa.llkt.e Son tio rakamı MI He 1IUea tM •De& .aa ~ (fitil) in Mele t1lbe7e 

J~v; ~ _,.,.. ...... --- .... komllP- ........... .mı. ... .. nbml ............................ (flit), 



= IOft 

Telgrd, Telefon Ve -relsiz 
Almaa Y8 1 Amerika ila Cava jParisiı:. bombar.dımanılMünakalat Vekilinin! · 

Sovret arasında muha- munasebetııe istanbulda yapbğı 
teblljlerl <~ ~~.i~~-da) Mareşal te~k~~i.n ... n~!~si 

-- rüb-..lan teııie eclibnesi ii2ıerı.ne.. PeteDID J:akaaarlarla müzakere ettim. Fransanın içinde mahaller civarında hulunmaııdır ki 

10 gu .. ll J•ÇJ•nde bm.tt ~ ... Ja.poalar, Suba- P~ l_'clgraf vc .. Telefo~ idare. Çlrpınd.~ Ç•kmaz taarrua bilinç~~UDU.D inan zayiatı 
ya'~ dıoi"rucf9ıı doğruya lıücumd.uı mes • ler ımz.ın ıflerı kı uç m 811 arlmlf- y noktu adan agu olauıa.nı ıntaç eL 

197 R 
çıc!kınııekte ve OftyJ tecrid ile ık.ıt'I- aıı tJT. Bu yıüzden doğa.n zo 1'aları kar i asiliz uçakları tarafından bwı.. :•ıtıl". Bunun için de alın CA< tecL 

Us tayya fa c:ıtmektedi.ıleı: fi amak iç"n ted~ıricr alm.ia mec. dua Wrtmç •• eTYel Parbe ,_;_ varcl r: Bu stbl fabrikaları mea. 
• Medom: ...ıbi.lieden budtet e<len bu.naz. ...... ~ ~ AWı mahallerden 11zeklaflırmak n. 

resi• du··şu··ru··ıdu·· Japon_._ Bandoenı'ın 3 mı, - "Eski müttefikin CUrUmleri A*eriik vazifelerıni ifaya ça. rma, ~· .... aıı aa-. -.:"-.: ,..&li._~ ..........._ 1mqa ...a. 
maline trelrni.-ir. Batavia'yı t,gal h"'t.I. d la 'h h ğırıhn t olan Poeta Telgraf memUT- F.....,. .. paalf dmuınuodıöd t"za.. Y r .... b,nuık. 
eden mWııe. ıer ,;mc1ı s..ndoene'ı cuudn a rı üımUıU ıa.rllnlZJll yeft«iue yeni'erini bu1 : .tı ..,. defa daba tebarüz ettırmıı .:;:1ı.z1erı0 ~·r_ls bomb..tı~ı 

Moskovaya zôre bir 
ay içinde 46 bin 

C....tına uneıiıiyuiai taıınuırnlam k yerecek ma.kta çalt minnet çeldyoruı&. Yenı oWa. O.Ulebilır ld 1au durum, dün. mı ıebetile suttülderl s.- bil • 
iare cemıl> i.tlrametinde yer de • " meurlaDnJ&JD ve b•thana kız me. )'a ~a olalı, bir mİlll .._ ö. baaa f8dur: 
ii..Cnıu4dıeciirier. Japonwın ~üıra.t. murlarıa bbiti(yetlt"rinden ve itle - ~ittir. M11ılı•ln fecaati •de Almanya b..,.\_ çalı ... Fran. 
li ilı.le,ıiti J~ kuv'Y'atier"n'in ha.. Vichy. 7 (AA) - D. N. B: rinc kaıtl söateMik.ı.ri b.ilılatan buradadır. •1 ız ltçt ve mhıınlwin~ filı bir 

A man öldürülmüş Nbllıea.i ---.d ic;.iıa dler"ndıe Pariıtın İntıilizleır arahad.a bom m~ VuJ1et, ı tt.i'-lle lae • bt.. 
lrıetii tmn •' sa bile bulunmıyao lıa1aınmuı netıceeincle öle.lerin gö. TeWıoa tebekemiz tamamen plmizln ms'& mdw. Almanya kar. Neleklm daha enel bir lnrUls 
~ ... ..aa.ı,ur. miibe töreni miinwbetiıle ID&T'e - malu:nd t.ir hUdedir. Y1a9uğım tet.. ... ında..,.... olaa Framanın met- DUlrlllln bir nutku yalnız'- bahse 19 tümen Bir ..,,_. sertlJal l.brıWı ,.ı Peta.io'in bir meaıa.jı o&wunut • k "kler netiem"nde eM.i abotıcleri • pi ve pJrl -..al oı.r.k iki kla. temu et~e ka1mamıt, ~ za. 

To'JQ-o. 7 (AA) _ Japo.ı u • tur. M..;da mrôiınle deniliyor ık(: mizcf.ea iıelefua1a1'JnJ ..-ec1~ - .,nhnmM&l1111-.. fa--. .......... biitii. A•Mıp dı Atsal allln.. 
r..em ber ir..inde mumi unawihınıa bi\di.rdijine gÖ- . ~ \lllllk,ta SÖ--fmlml ei- olmad.!itça yeni la)ebleri hl"fllama ileri aiil'iilmelde idlz :tab ~DUi mftnleketler anvlealne 
T T re. .._. tıiptıe bir düıpn.aa tl0'7&. altı rt'uac+ karıttıramam.&tan na.n .imUnaız oJduiunu &Aladım. FWJI .ld müttefiki olaıa in. erek bunları, Alman hazır. 

l'e .,emi.llİ. Sunıl>aya deaiz muM - ~iaJı derin biır .ef JÇ Dde İ-...ciİm l.tanlJal ...aJ.rlal tnsJ etmek sltent ile ...... ptJnıa bitüa iL BulıılJarlnl ba'bJamt~a ~ftt etmJflL 
BerUa 7 <A.A.> - Alman erntan ~ndeo önce Bar aç.U-ıada ~bu eon veda amada hepimaıe ._ lazımdır. hlller Alman ı_.u altmdadır. Şa.. dave.ha terhin maenklesl RL 

---·ndaniatwıa teltllii: 191>ılmlt olan muharebede ba:tırral - ıd olıın bu ltud>&nlartn meaarları Devlet Demiıyollart H&Tdarpqa reel .. ....... bir lasillz.AmsL DO ~alarınuı havadan al• ve.. 
Dohda ..__ • ._.. taanwJan mı~ 4merincle F_,..'nın. l:ri.itWa F-.ı- Ye Sidıeci ~eleri mmıtazam ça .kan lbnıcı ~ılacak oı..,... müda. rllmesıle keadlslnı gösterdi. 
P9*~. Almaa »•" kwnet - fncllblıerla twram ea.nııı .izıia.\e yanyana bulıunıchıimaı tı, ~. Y mıtcleA •'ldııiımız b.ızı faa nzlfeal Almanl.ra cftiter. Mi.. Ha.... bombardımmuarile iman. 
len diisman •enllr.riue" ye1pam ,._ Ranaoon 7 (AA) - Cuma SÜ· bimedeııiınh. teclmlerle siıttik.çe Mltan kara nak- dafM kuvTetl pllb geline vazlyeL l.rt macadekcle denm elmeldı. 
brı :mecraamia ...._ U.lmlMı*i top. aü oeşırec:filen eıel>lii: . O eec:eain fecayiıne &i<I a.ı.:lit Jiyat if1erimi2· tanzime gaJ1d e - te bir deiitfldlk oı-. ~et Al • ahko)'JDalllll lmkinı olamıyacqım 
hdaklaruıa llDlaa edld ......_, 'f'UU'&k Cemd> ~~nde Pesu ciola:yın d.ım.Cr-ımızda o kadu büyük te. cliyona. mıanlar mailUb oluna o zaman lncllla adalarının aylar dev.an eden 
taarrazıu yaPDUttll'. da~ ç.ene lıagün 1· del-etli 111'11ı.re _ • r 'bımbı k.i. d\IYduklarımızı ifade Günün en müb m mceel~i olan Franaanın ihtiyar cdeceil hattı ha. bombwdunanlara labat etmİ§tlr. 

Flnli.ndiJ'a ı.a,. kmnetlerl &areqa belere eahne olmu.t ve çmpıpnclar edecek kelime bulamıyorum. Bom - ve hük~ 90k dtemmjyıet ver. nlrıet mıeyd- çıkar. F.ıc.t bu battı Bundan dola)'ıdır ki Almanya)'a 
eephesl!ıc1e 11&\'&f •e .. tanarelede ....,,..ıada. kuvvetlerimiz yeıa.ıtıdc.la-r balar •0luQıJ •. rı e.ı~i ~dü. Ma- diii z:i19M ~~li~ine.Devlet De lııatebtln ne olablleceğlni tlmdld• tedlın oluı vblr Fraıuanın, galıb dev 
laa.rrma. haaır ffemaa tanetWial da • ıröetennip. a.dkler ~ eclllıcl.ı. ~~ IDlllıvo'L. mJryoll.rı da ışıtırak etmıfri,T. idare.. açığa vumııya lüzum )'Oldur. letle ltblrllılnden nasıl kurtalablle.. 
tıt.nuıslardar. pj,_.Qe """topçu ile de dcet'ekle- du, ~ ~HJnaea mezar - eıe yap lan hazırlık1ar •reeinde Framtz ve Bekika !ahl~lne ve.. ~l sormak, bu&iinkü durumun 

25 Ş ut-. 5 ._.. lmMr Snyet oen zıdıh bwveticrimiJJİn ylıf)tlj1. lıa.rına 11ıt.ibl cı1ı1111er. . Şu ..,C. ~ 1O1 O dönümü patllıtea Te 14'60 dö. yahuc:I onlarla heral:tet- Norveç in. zihinleri ltpl eden bqbca me\--xuu 
han bneMert 197 anare kaJ'~ • ta.a.ına.zıdla dUfll'lA.,. acır ayiat ver. bamet if.d~ ed«n .kelimdere.. k n nümü de mttiı&f h.d>ubat olma4t ü. )'llarına bir lngillz:..Amerlkan ihra. oldujunda fiiphe yoktur. Franaa, 
lercllr. Anı' mWet sarf•llıla Ahm•"'v clirilınit. .f ıtıa~ ka-rfl koyma topu ~D .kdi.ınder ı1ive edem.iyece. zeT~ cem·-.ı 2-470 dönümlük kıtlık Cinin yapılacatını Ye 1lanun pek kanaatlmlıçe, bir çıkmaz ı:· i ıö. 
clolıa cıeııb\'9bıııie 11 ta.nare lıayWmlf. üe cliier La.il> nmll:ıemci %aıpt.ed ı tinı. .. zer ıy~ yapılmıttıl'. . seçHmılyeceilnl lng iz adalarında riincn buı\inkü vaziyete ke i seç.. 
lsdlr. • mittir. Altrnlitalı fazla ~n ölü- . Ma~ tö7"le ~am etmekte • Denı~ f~~wk.a\.,.ında ~·r söze çarpan buı ba:mhldar bisaeL tlıl ~olun tabii ~ll" neıtlee\l Otarak 

MOlb.a nıd,'waa s&- .a _,.11mıftır. Kayıbla .. ımız ço'k dir: . . .. .. Ş~battan .atıbaren oglc ~dtlerı • tlnnektt"Cllr. c nnıft r. Onun 1Çln taldb edilmesi 
Lendra 7 (A.A.) - 11..-. • ....,_. l.fil almuııftur. Frane z ukorlerın olüme ka.11. ~ n fabır.iLdım:a. Lemini çok iyi ne.. Şayed bu ilı ılı ta prhde lcab ~den yollar fQll1ar olmak ıe. 

h-S -.rfya&aMia .. ıie •wl!k._..: ÇWa Blnnanya,.. ,..,,ltmı glt:mcıkte yeılnız ~ns bımkan ikı t oe verm·"fl r. M"Ui Şefin itır.lerl • bl b t :_aç~ll " 1 lsa ldl rektl: 
8 SııhUa ı ._ ....... ~ Ç~. 7 (A.A.) _ Y...m 9CDe 90IV& e<>iu*kanlı bir kanr a m z.İn iatd\crin n temini ~a ~7J ~ ee::: 1 al :'ıt' ~ ~ 1 _ Hsçl badabid Almanya 

CellhNlntle" illa-.....~. Binna..,.. 8'in& •yıfacaktttr. Ha onlann aleyh'ne dönffi ~· müUe- kömür havzııııe;nda vemı"ı oklukla_ ~ ~ ~ 't:: 'rmın a; ile enlapnak•an uzak blmak. 
~ili, n.a.ce1m1t " 'Y~ ıte- tanlfmclan tırmııltüdro..r yapılacak ~ filrin ciirümMi hakkında Luib huk rı ılk emr"n mce'oo neticesi bumda "~__._ f~iı: 1

k a 
0

t_}}lban _..ıran 2 _ Eald mütteflkl-..ı __ .:;. ,....._ 
_...,, diişauılNlaa lalr&a~ .Aı'RI d h,..;i · bulıı . .. ktıi . arz mcnı:ez e arıı m eue • ™-' ,_ y-

müddet ;;r;m.. S4 hiemn .;.... N 'B· ıneşır r~tt· . ıeea.k ~ ~u v~e .. r. le ·ı .• . da çok kısa lbır zamanda ııörühnüt- eek'eri taarruzlann mana ft mahL wiıuwk .. mutlak bir Fransız • 
%85 to 83 ı ' sı, ıtı;.· ı~ ~ sı~e . ~ır meaa.ı . ~ ~ cum ı e bı~me'kıted ır: tür. 7etl bPpa olurdu Fakat Aiman'ar Cermen lttlfaıklna teveccüh etmek. 
ral'y~ P.%

3 
~per kann to}'u, 491 mlt. gonderılerelt Çin mıl:\e m.ın ya.dı. Şimd• aıl:1er, be.şş~hrın ölüleri, Deniz Ticaret mcktr-hinin bugiin besab na çalıştıkları b.ldlrllm bazı Bunlardan birlnd battı hare • 

• ez: oma~- tüfek, UH 1~~' mı "!e i.şbir~ği h .lt.kıında kcınoİ.!.n.c! elem içind~ bütün Fren.anın ar. kü durumu Türk denizc"ler: iç"n kıy Frans z sanayi mü ssu erine ka\"}I ketin ikincisi ile kıyas kabul etmez 
Yflll'e, 4 kıak, •94 kam:8n, bliyiik t.emınat vıerıleoe'k:tır. kıı.sından agladığı !'izler, ölüm ç ın. metli bir es rdir. Haliç vapurlan h va ta rczlal'll" iae b-·'·nmıı 0 1. ıerefll mahiyeti gözönüne getiri • 

obus m rmlsf nıilh m.mat in.. la iter" · d. l k ebed" · · k ır ..,..- • \ d d v :ınacım.t, 
1 

k ' • rınuın ses ını n eyere ı esa$lı bır surell!ıe ta.."lllr görme te - mas dır ki vazlyeHn rengini de w it- Hnce Franaan\n ıç n e çır ın ıgı 
1 da ~ ~~ ~ btndl Koordinasyo ahret eyhısmıa dal n z. d·r Bilet ıüıcre leöıe yapılııın ten - tlnn ktedlr. müşkülleri anlamak ta daha fazla 

Vımesf ~ tlttln eamlJeUi barb n --w- zilattan 90ftl'& eeleın -kr yat y İqlltet"e için Alman olsun Vf!')'a kolaylık lalaeetllıılmlze ıüpbe yok. 

19 tfeam•e ~m e~tir. kararları Tuna yükseldi, mieti •rtml4 huMınmak-tad•r. F b - Almanla lfblrllil yapsıaı .... bir tur Frama bir Latin has;aslyetl 
Berlila 

7 
(A.A.)f'/l!ln lf!n&le " dkalarımızın tamir ve inta kah'?" - diipnandtr. Bu b:tl<nndan Ronö ~ennistlr. Fakat hu v 1 etln 

8'Dıli 1na u.- - &en rinlenle • - caa~ warı ı ı:ıcı •-"fadal 1 v·d· yet1'e!'İ )'\it.ak b"r dereceyi buJınutJ r.iwlbl rt ~ AJ,,,..,.a laesabına leab ettirdiği slbl keadialr. 1 n bek-
kl&rta ;::.,...,. Ye ~ ... ara • 2 - r_ Lll _..._ d'v su ar 1 .n 'Ye kıa l>ir anand'I. b ... QOk • mi- çal ffJ'orbna ı.a fabrikalara k•'ll lcnftl ~ lw ı1 v11..et t • ede.. 
•iiJUa Mr ~ ..,::• 1 

Dile "'•koa bazı dZic . v~;e ~ • • k 
1 

d lerimtzin wnir n- h~aa dlfn- ınmunele11 ,...,...ldan ba .. nlftllittlr. Hiıd~ln kendi n ba 
lerln n Jatıtıta it tunu.~ 'fil~ • ihu~ ıöre l'~aittılmMIGl temin şeA rını ap a 1 muvaffa'ltiy.etı1e batar lmıft'lr.JJ ka ~ yC\khı. Topv~!"D' ....... kal. ~ lifi clsecede ,.. .... ~~a"nlf 
~e'U lııl bJ"Uldaa ala etmek ııalmııdi1e k rul. deleri b~lmnınclan Rono falwilrala.. bulunma .. , ba ..dide 11 rl ıüreblle. ....... o: akaae&e ~e 'ltlUf olan Ticaret ~ı:·:e5e fnıjlr,.on Sofya _7 (~) - Tuna D~ ou·· n akşamki nnın bomb ... chman edilmesini 1DL cet• recme ~lr, fakat ··~:--
....... Mıılluttıe cM - ! erilm"tti ııekrar ~ b~. Vı- ..,. görmek lcab edtt. Bu fıı.'b Huı • .et mazeretle delil netlwerile oL 
lellnMıel ıar.....ıa 1::-- "-'• • ray ~re k ıa' b ~ r . di~ cluııum va.b"mdir. Şehit ta • b k 1 lartn mlf baJk kltlelerlle me!kinı çü!ür v• kıymetlendMUr. -** in.. -ilW nJ'}l. ~ 9ıT ~~- ıı· u d~~~n ·waı· - ınamen ıtah'liye edibıi,rir. Antııe - o s maç an 

. ınayeeıoe mı.,...,., ra - l ave . l LL • ·ı ·---------lllİİlll••••••••••••' Loadra 7 <AA.> - ı.o..r...ıa .. ediJınit ve rniiıtodavil 8erma~ 14 ~~akı .:k .~"'-::.~1 
•. lçerl ~ Beb &Janhtmıa &ertıb ewtı lllA9lar ..ıl 

llJll:yeUI bir u,,_..ın•b liJIMtlıt~ miıyona ç:Jt•ılnııtır. llW1l tatı uzere . ütun ~ıt. - eltin alEpm Halke-tlnde PIJIJG Hallcl 
dre. ltml lı:anetlerl, Stara,.. llıma'da Krom madenl•I ~ ~ ~· BıDı- _Yıdin •" h...Wle Yakaba, Melfll ukavat De 
19 Alman tn.1111a1 ~ ltlae ..... 3 - HU8tlllİ ve devlete aid lcırom bö~nde ~. bazı •Y* oL HellmtU salilt. Coşkun ile Keoeb ite. 
hırdır. ~unlar, 11 .ıJ&lll! W..eal, ı madenı&ed istih->alltının ut tını tek duiu ~~ı,..,r.v ~ımd B~ nbere. Takt Duana llilklllM ıatllt.Aso» 
sırhlı tiİIDelı ?e 1ııfr laOtirli eld«ı yapnıı& üzeırc. 2 9elllC evvel tan-: Yfllll bir 8D8U'it ~ l'aflEa •1'1 h ıalib. Neeib Andona 
RUK orcla!antaratmün t~~· laiildimet &ih~ı bu ite memUT et- etmıt: aı b.kımına ucra~n~~ du naka.ulla ram.. l'e&bl ile knMa ltera • 
Atanan onhaaaa ~1'tı ........ ; nı'itd RllllllllU biid>Ül'Üln cü~turmıtl 1'. ~ kaldılar. İTfan llU1 De &..ale ıa-
~ tıabll:l.ı bundan lltaretı&lr P•=rtea'i günü netredilecek olan Kral V'.llne slttl . llb. Se*et Ue Orua b:rıabere kaldılar. ---G---' bir kıooıı~.-yıon kararı mucibin • Sofy.. 7 (AA.). - . ~nıl ~Ol'la IJerif Eaadla )lerabeft. 8&cl11D küoiik et-

sovyet askerler'
• ce, bu it için mai konmn19 ael'JIM.. ~ ~.m ~rlerını ~ın~ bma nab.utla -.tl6h. l'.fı'e: Zekt,e 

,-ee'İwıdaı E1lil>ank emrine bir mil - bı~at tetftt.i~ ~ ur.ere Vkl n höl nah..U. plllt . .ldlı Peniye ftAtayatla 

yon lira ~eceıkrir. gıeStne Pm.iftlT· sallı. 

Sa.kmu ddldumıaia ita.fi ıcJ.en iki '8Y.Rl tıalr.diT iaim. "Vaterlo 
Köprüsü» ve eRebeka» filmler'nin murıazip -.ık bınama ları 

LAURENCE VE VIVIAN 
OLIVIER LE;.IBHI 

Bugün SOMER Sinemasında 
C.örülmemit muzafferane biT muvaf~ söat.erihnekte •n 

İZTİRAP GECESİ Alman Unif orması 4 _ H~~ ~ ..... tı: ekimioi Ankara - Konya __ H_k_A_k __ _ 
~· 1'1-ll at ini Büyük atlc. "ft ıztıraıp flm nde tıcıkdw nazaırluil.e M'{Yrediniz ve 

t 1 ftıfV'İk etmıdk meksadile. çetriık. eki.. treninin hareket .. Oluyor 1 .... ııııı. " cancl'an alkı laymız. Bucün ••t 11 de tenzıl&tlı matine. 
aşıyor armı" mi tadiımaıtın&meainin- 9 uncu :mıad-

1 ~ eksini değittiıımi, ve münacaet ta.. saaHeri 
ainBerr.n.. 7 (A.~.) _ D. N. B: rihinı 25 H.ziı.na k.adu uzatmış. Aakara 7 (A.A.) _ Hain AQarH&ll Paaltlk DeD!aler:.ncl.ıı En 

r aa~ hiy<etli hır kaynaktan öğ • tır. . . .. .. Paar4-i. ear.am-. t,._ w Puar Iorkane Dehşetlerini 
b~ gJQıe a-ö:e. doiu eepM."oin . ~ daw ~ara.r Pnarttwıll gunu siinleri aat 15 28 de Jı;alkaa treale te. Y ... tu 

..,~r ıı:; == =t bıicı..ım ldışıar edeez= 1 feri ala ~ olan lbn7a. ıuitDUeh- TAY F u n·f 
1 A . .a.ıı&~ai ii.. . • ~ tmm 11/!/194! tarihin• n itibaren An. 

. orrn'&al tqıyarak eıaır dütmütler- S - ÇL~,.e uc:uz ~atla pulluk: kal'adMa ani rinlerte fakat. aut 13,ı5 dır. •puı demiıı v~r 2 aat a etlO" • 
28 C:...A.. •ht· 1238 • · · tl8dwik etımelt üaere t."'-'-A-~ te talba &r ale temlo edil~ " iMi ~ua.t tarl ı ıncı nı • nWK:UUR!'t tara.. .__..__ .... _, __ ..__ ,_,_ h -·'•--f :ndan ZiTa&t y__ı_A} • • .._. .... enya ,._..._, .., ... er......... ..._ 

tancı &layı «.ıOlnU4ııdlhjmın elimize . . C"&a et! emTlne ve.. 1'lllerl batha ~ftl Wr ~ .-_... Ye .. •·- insanı sibıelllthıb& 
Seçen &iin'riit emri Alman ünifor - rı1mı, o~ 500.000 ti~~ 9el'm•- u Yel'lleceit llalııtt almıa""'1'. en ilahı WeaHne 7übelea 
llMlıın;n taılDllmuı enıdn 0 en ,ük 'J'C, b>o~oeı heyet·nın kaırast 
9ek. Sovyeı komutuı.lıiı ta.refındMI ile 1 buç.lk m;'S,-on tira,.a çıkarıl 
Yerıldıiini bıblllt etmektedir. Bu gün ml'ftlt'. 
lüle enıitıdıe ~-t- d · Bıu lı:a:rw P.ıane.i sünii int. •ar 

Aziz Elm sri Paşa 
serbest bırakıldı 98 . . ,..,,rre enıyor: ~-"---'-A; 

ıncı . . . 28 Ş ~r. 
nlf&,!1cl ~enının . u. Ödünç toı.mllık K&b1re 7 (A.A.) _ Getlfa HaslnUa 

k Y'as>aıcagı keııf hareketınde . . . 
'llVvetleriıniz Ah _ ~ 6 - Ele mı tepık etmek ve ar- MllJU"dan U.mai:a 'e1r'NIU edaı n kY 

flyaoal[ lııl"dır. an uo rmut ta. t~ mabadi1e bülWmet. çiftçi • kit eaıJtı. 11 ... _. ... Clki ımuew.t 
ye ödlünç rolıwnluk tedariki veya AR IUıaml P-.a .. ..._ .....uı.llJfll'. 

A •k tolıurrm butua..-,_ ödünç pwa Ye.. men a Hariciye llİılmeAİ İç.İn, ZiAlaıt Vck5.leti emri - Bu·· yu·· kadada 
ne 2,600,000 lira mütedavil hir 

DOROTHY 
LAM O UR 

ı sirme7mler fteteri,yetbı Wr ha. 

rlbeııaı pnaedltime emla e1M1J1r 

...... hata Renkli 

(MARMARAf 
da yalnız nazırı istifa ~enin ~-ne karaı- veımi._ iki ev yandı 

d• Bu-... Pazartesi Pnü Defl'O - Blrbt sin uu e ıyormuş ~tıT. Dün .aı..m Bi)rikaclada Pancu" ıtatertıeceldlr. 
~ 7 - Devlet Qiftliltlerine ilave o. eoluaiıDda ~.._yancı• nerice9inde Gelecek \. ......... u 

ton'clıtn 7 (A.A.) - Vati.nc • ı..Jt. ~ aid boş arcfyi ek - gönMç.i Yorwiye a.id 3 kadı ah - Bü&aD iatauaı n dYan 
ciYt &elen bberiere aö11e bari • mıek ""8 t..ilUll phıslara a el ç'ift. tal> ev tamaımecı ,.anmıttır. ~ ya Wdedllf 

kında ~ı M. Corddl Hul·ün ya. J:ik "9'C en&iyi k.int&.~ üzer,._ zL nındaki evıe. de ~raJ'el etmit ve BEBEB A 
d~~a _fti •iine dıai:ı ~ rai ~ emrine 600.000 1i. mac:lam Sofiye aıd ev de kımıea A 
~ ııa vsilm1,nT. yanddtbm eo11ra .cindüriilmiiftiU'. 

!lllrir ;;:::-"' Hull, Caz4a malaaC. - Buna dair irıooldinHyon kaıuı da. Y~ ne eurede çıkt iı Wa.. 
•~lllallilrlWt,1111. 1-htae ecfi:lmetst.diıt Peııııutıııııi ... iatltu eıdeıcddic-. kik cdib$teclir. 

•• 8enmln 
._ __ l'llmler Tacı __ .. 

Dans ••• Caz •.• Neş'e ... 

E!ugun LALE' de toplandı 
ART ı E s HA w Cazının ülkcrğ· 
F E R D A s TA ı R E'ın Ha,- vercl"ii 

PAULETTE GODDARD'ın Net'e kattığı 

CAZ FORTINASU 
bütün ktıllpleri b~n, bütün ıönüUer-e :mv\. veren hııık kı 

cazın fırtınaaı.dır. 

Progrmna ilaTc oluak - VALT DlSNEY'in harikalarlDd..n 
(Fetdlnand Alet S.Çı1•·> 

br 

Bugün eaaıt 11 dıe tenz ı.dt metine. 

ÇENBERLiTAŞ SiNEMASINDA 
Bugiln 

NOlR DAM'LD KANBURU filminiıı lmhramMll harilta!u aı:rti.U 

CHARLER LAUGTON'un 
En aon çevircHii Ye en ~ fılmi 

Bu a»wrzam filme ilaveten Clll)'d erıteıreean kühtk f.iimi 
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a 

SON POSTA 

EN SON 
MODALARLA· 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

Her yetıNltten Nnra PnJ• 3 tlJ11 111ııntazaman tlifl•rinizi lırçalayınıs. 

• 

' 
1 

' 
K A $ .. ELER i 

NEZLE, RiP, ROM Ti M 
Ve bütün ağrıları dtJrhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin ruhu.tanı haizdir. İcabında aiinde 3 kate alınabilir. P arls terz.ı. 
hanelert

run bu ee
neki kollek· 

Hazım hayatını anlatıyor Mektebciliğimizde 
acHmlar 

ileri S I y OD lan. 

(Baş ıaı-atı 1 ıaci aa1tıa.da) mUŞ911D, dl.nıe..il lsieria!ıt de41. l"ap. USa., ta.rafı :ııı de) 
Evrak ınudunl, evveli. ıudaıımata bat t-. O.ıaw.a yunu.: 41- Alerllı, be. Görüliiyor ki Maarif V okilliği • 

inevsim roplarmm y11.z. ve te
hln yeni renklerle ahenktar olması 
lAzmı gcldlğinJ ıosterlyor. Bu son 
ınıoda yeni pudra ren1tler1 de blr 
Fransız ıüzell.i:k mUtehassısı tara· 
Cmdan icat ve piyasaya arzcdllın1$· 
Ur. Burada. bunları ancak Tokalon 
pudrumııı yeni ve cazip renkleri 

lı.dı, ~IU'4 aül'atı astı, bir riin de eli. ilim rolünaü aen oyo11acaksuı:11 nin son kararları, en ileri bir terbi. 
me bir zarf tutuşt.urdu.. Aol•k bak ~ Kulaklaro:aa hlaaamı.rordum. Den, yıe göriqüııe, milli sec.iyeımbze, V'e 
ki, bu ne sıi11Det dutunu davdqcsl, n e Kayseri GüUerlllMle, cıHacı Yanko» 1u ihtiyaçhfr1nıı2a en uygım gelen e. 
de niş.uı .. devamsa.ıktan dela1ı vazife- mu oynıyacat-? Haya.&.ua:l;& duydu- eulara dayıanmaktadır. Onları bü. 
me ııilıayet veriUyordu. tum en büyük aeviaç buılur. O uman. yük hir 8CIVİınıçle karşılayııımız bun. 

arasmda bulablllrs!nız. Şetfat gQ. 
ıellik v• gayet beyaz cilUer içlo 
"Naturel.. pudra ı;ayaw tavsiyedll', 
Ekseri ıanşınlar ile açık tenli es· 
merle~ KR,ooe,. uygun cclir, Pen• • 
be bir parlııklık verir. 'Rncltt l., 
pudrASJ da esmerl_e~ caz.ip bir renk 

öteye beriye bai vura1erum. O u. lar, hafi.ada BU ~astı veriliyor. Pereem dandlT. 
mantar iş buhnıı.k, şimdi tramva7larda t.e &iinli kadınlara, C•ma d.1 erkeklere.. --------------

>er bulnıaklan da.ha müşkıil •• ne y.ap;ı. Perşembe akşamı relılf, ~attL Sevinçten, (T İ y A T B O LA R ) 
catunı du uniıyonım. Arkada$1ar mu. heyccand:ın birk1'Ç jlece ıözüme uyku 

verır. tem:&(U)eo teşrik ediyorlar. cMustalı1- g-tl'Dlentlştl. Adct.a uçayordum. İki gün 

ıln, s:ın'at:ı kllrşı biiyük bir tstid.td n sonra gıı~etclerin birinde blr m Pdlb.. ~ 
\'llr, ellıuien de rel!yor, sen tf.yatreya ull et Ya 11l:o rolünü oynayan Hazım Is. 
lntisab etmelisin: .. D'ye.. tlkbalde büyük blr san'alki.r olablllr.11 

O :ıaıuanlar, Ekler sinemasında meıı. Bu ruekJI nkalı ~el"if gibi sakla. 

lıtanbul Beledlyeai 
Şehir Tlyatr<KU 

Tepebaıı dram kısmında 
Bugün saat 15,30 ve 
akşam 20,30 da 

"PCdıe", yazın aıdıgmı:z güneşin 
altın esmerliğile ideal bır surette 
imtiz.aç eder. Bunlardan başka T<r 
kalon pudralarmın şımdlye kadar 
h1ç gormediğlniz. daha canlı, daha 
cazlp ve cbha parlak renkleri var• 
dı.r. 

bur Benlıyanı 1eyremele r'derdlk, ö. rrm. piç uıııtt--, mli•ıir PJal&ı re. 
mer Ayduıa ha1randım. llak.katen kuv tlrip yermiş: 
vetli b r san'atkir, :rerl kolay kolay dol c- Bak Hannı ra.zete, senin için 
durulııı.ız bir opereli)I idi. Bizi tanl,1tır. ne yaz11or!11 Demiş bir dl'fa daha teb. 
dılar. Keııcüslnc sa}U1cye ln isab etmek rlk et.ildi unutmamıştı. 
f.ıııt.eıd•ıhnı BÖylrd ... Beni BenllJ'ana l'Ö 
t.i&rdu. Kadroya aldılar. Fakat sel sele. Sahne hat:raları 

PARA 

İstiklal caddesi komedi kısmında 
Bugün saat 15,30 ve 

akpm 20,30 da 
Ö KSE ve SÜKSE 

Cemal Sahir receal 
10 Mart Salı ı-ünü ak$aatt 

Şeb .. TiyatrOBU Komedi lwmında 

Tokalou pudrası, "'havalnndrrıl
mıs.. trr ıu bu sayede on defa daha 
ınceleşir ve Adeta tal>U gibi görll
lür Taze çleeklerlD esanslarile ta· 
tlr edilmiştir. Terldbinde "Krema 
KöpO.jü,. bulunduğundan iki misli 
dat\a eok uman ublt durur. Tok•• 
ıon pudraaının 7t!01 ve culp renk· 
lerlni hemen bı;ısQnden tecrübe edl· 

n1s 

Um aylar ıeçlyor, f'lgoranlaıırtan kur. O .amandaabel'l, blç a;yrı\mllMlan mü. 
tul~mıyordum. Koc;ı oyunl rda •özüm temaitlyen Darulb d.ıyııl e ç.llıştm. Acı, 
« ı-e~di, c :tU den lbare' tl. Do tlardJn tatlı pek tok hahralarıın var. 2:; inci se. 
blrl, Dariılbedayle b~! metetmlş, • Ge. 1 neyı idrak ede, tı:en, h epsi btr ilim sura. 
tir go~I ın şı:ııu ! .. dtımlşler. Beni o u-ı tue g&z.umün önünden ı;eçı) or. Çoiu aeı, 1 - Schlr Tfyaf.ıoosu 111&n'alkirlannın 
manbr Daru bed !yl idaresinin bulundu h k ok iştfraklle: Cardat. Konseri. 

· n ötiırduler. cm pe ç •• . tu ı.etafet ap:u1ım:ını a ı <ı- Hazımm da rohı var mı? ıı 2 - Mösey~n Senar, BestdlAr Sa • ı - Balk opereti san'atkarları tara • 
Önler A)·dın , uz.ıın uz11n lstldadımı 6v. ıa· ..... ~~·- Pınar K-•ni N ........ Toı....~. ı--.. -'- z d llle o .... r-., Diye soru!mıığa blşlathkı zamanlar.. •.-wn • ~...- ..,.,_.. ~-" ........ il' e r .,.....,... 
du ka)deltlter. . . ' Kadıküyiınde ~msll verıyoruz. O~uııdan 

ilk rolüm sonr:ı, ,, Ot.Jile yatın! • diy · elim'•~ )'a. ,. 
.. ,. role rım Ura s•kış~ınyorlar. A3 lıl( fil ın h~k 

i1ık defa, rol dlyebllecel\m •y 
BAYANLAR ve BAYLAR, 

Pl..,_.111• &'eUre •. o k s.du sıkıntı iç ,ndc ldlk ki, 
l.Uuh!iln Ertutrul' ıllı tUçurwn) ,,.,.. 

• ..,_ 
1 

:Mlı bu yarım ı uyı tasarruf cdeb lmek lçbı, 
de çıktım cıRilat Eıenu .. 'Y oyn ru. h · ·, ı b' b ·d çahşhtımll H ali' thatrosunun s a ne. o u.man «DarU.beday » ıze ma • 

' 9'nde khnlmlı. mob' lyt ler, ki nlmlz dı-. 
,.tbl ıorunürdu Ay klanınızın ULUOO 1 • h 

• dık Kski , t korlar üır'üntln yalar eski k~r. ve a. 
baı.a bıs.ı girer, çıkar · sana • 

11 
... üze çekerdik . Bir mum alır, 

karlardan, SiMii, Raşid Rıu, Nurt.ııı ı arı U9 UO:ın bir ik i dilim t'kmek yer, 
Şefkati, l\IUV-4hh!ıd salondll buhınurlar- birkaç zey .'._. • t" il dl yarı 

ed d elli kuruşu t'"•·•m ze ro ure m ye 
sa, içeriye l'lrmele cesaret. • L"IDe:r., ı. ahnedc sab:ıhı b ok} rdlk. 
$&1"• çıkmalarını beklc,.cllk. Bir şey sorul ı aç. yarı tok s tte ilrilr ~apur 
mada cevab nrmn llfa kanşın:ız. I Sotukt.a. kard:a ka,-ame Y ' • 

n ' • , ikin<'! mevkir. b'ner. ı~ınm:ık l(lin 
hepsine derin bir sanı ıösterlrdlk. Öy. da t nf'ke~I ateş ~ 
le karşılarında ayak ayak üstü.ne atal~, lın~lanl-ı~,.;arımaı:.:. eSahnt'nln çok 

lıüballllk ya~ltm, ne l'eaerT •• Biz bi\'• ~~:r~~ı ~:kt~. ~Ul'Ün blrav. rab-ıt edl. 
le rorduk. biyle yet~. be bunu edasını çrkmel'e bo1'ı:lu-

ıı:Ka1sm Gülleri .. n1 O)'llUJ'O~. n yo~ak, 
d~ ren" f'l&'üran.t. çıkıyoram. Nakliye yus. 
~aphtımı Nurettin Şefkalye 16ylemlş. 

f A, .. lta<ıı var) 

Jlfakleclen: Nusret Safa C°"'1Jn Jtt. «- Hauın sen rlizel taklid yapı1or 

Para piyesi yeni bir davaya sebeb oldu 
cBaa tarafı ı i.ncl tıUfada) \ zlm ll~yatnnızda barındırılmaması 

.. flm& çıkarınca •• 11Para:t IUll eser haline lium relen pbııbrdır. Bunu lmmenin 
ıreldljl gimdenberi, 11,Ykuy.a, yemete, ra. ~l.c.ıdanına ta.k•lr ettirmca kadar. lüld. 
bata ; huzura ; ha ta .. paraya bile baaret mbt llimına da tasdik etttrmek ibtlya. 
~ ,;evbnli şalrJ pek heyecanlı, pek c.ında3ım. Bu., benim için milli blr vazife 
asabi bıılduın. oluyor. Babıill Tanz.lmatıaııberl benim 

<c- Seıı ne d ersin? diye b&lvdı •. E. 

fel1d i bir t lya.t.ro munukkidl aıfaUle soy. 
le .• Ben hırsızlık e t Um mi! .. o 

- Estailurollah dedim. •Para ' çal. 
dıtm iddiasına inanmam!. i"a.lnız bu 
sa.yede Şehir Tiyatro u da, aen de, Allah 
versin bir hayli paralanıyormu.şsunuı. 

c- Dava etUm, . diye b ıg1rd ı. Tan 
pzetesl sah!bl ve nf'4!"lyııt müdürü Ha.. 
IIl Lilttı ile, muha rrir Refi Cevad Ulu. 
ııay \ e Y&<ıar Cimen ak) hlcrlııe da va 
açtbll, ne dersln? .... 

- Vallahi bilmem! H amlet dosyaları 
~ bıde yalnaa kalmıyaeakl 

«- llidi9e benlm şahsımı aşıyor. 

Milli Turk edebiyat kiltübbanesine blr 
eeer hediye etmete çalışan blr adamım. 

Bu der benhn malnnsa, lı:tiçlik bir de. 
tm varsa, b11 kütiıbhanenln malıdır, ba 
Nere karı.ı bir iftira çamura atım.ak mllU 
... ~- Ben banu baktaten çal -

tllW. " ld~U•bbaaere Jbık bir adam 
wnım, ~ala ....... iftira ......... 

nazarımda en ulvi ve en ılarli örnekleri 
bir ara.da barındıran blr muhlt 01m111tm-. 
Bu muhitin ulvi omelder he.iabana 
r.ap •v fe:.beclilmesi için, onbrı tam 
manasile teşblr edecek olan Jıöyle bir 
ınuhakeme kararma lhtlyao lılssedlyo • 

rum. 
- Peki bıagiin neşrolunan vesUuılar 

Jıa.kkında ne dersin? 
u- ilk defa neşrdmek cesaretinde 

bulundukları ,-eı;lkayı rirdlim. Tepesine 
imzayı ben at.malıydım. Zira bu vesi -
kalar, eserler ara ınd ı lnt.lbal değil, en 
asgari bir teY&riiil bile olmadığını rös. 
teri.yor. Yalnız serle,·lıalan ve imzası 

yanlıt .. SerleThala.rı intihal vikl olma. 
dalına dair elaeak, lmzası da ya tara. • 
fundan, ya ltenlm eserim TesffcsUe hak.. 
kı müdafaa eden bir muharrir taratın. 
Mil atılacak. Blad nıuaınanın bulup 
bahmftur'datu Teslkalar, kemdi ken41ıdne 
baldbtı ba tarsü Uai.e .dl~e söre. 
ar'.ak iki emer araatn4akl mllnueltet. 1'fl-

Mliellfle8emlsde dalma KADIS ve ERKEK 
kol, ceb tıaatlıeri, mua, daY&r aaaUerl, altın 

Vfl pliUo. nlfan ytil:üklerl, kı7meW tatlarla 
lltisli ctCRK 1'e PLAKLAR ft yeni «Sevall. 
1•• ytistiklfflnln senain oefltlerlnl bulun • 
cıuıııutumua blldlnnekle eereı cluyarıa. 

1 

\ 

SiNGER 
S A A T Mağazaları 

ADRES: İSTANBUL, DdNöNtt CADDESİ No. 8 

~--~ Reklam· Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her köteslnde dUrli&Uüiü, ucuz. 

tutu ve bol oeflcllerile tanınmlfı 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden Te blr fikir alnıadan ba.fka yerden 
mobilya almamalarını tavsiye ve mutlaka sa • 
tonıanmızı gemnelerlnl rica ederiz. Bilhassa İn. 
glliz karyolal-arı ve A vustu.rya. sandalyalan 
mevcuddur. İstanbul, Rızap!U}a yokuşu No. 66 

~-----------Ahmed Fevzi. Tel : 23407 ___ _.., 

Bronşitlara KATRAN HAKKI EKREM 
Azılı bir hırsız 15 seneye mahkum edildi 

Maruf ve azılı bi.r hırsızın mu - jmeeinde dün neticelenmiştir. Koço 
hakemcsi ae'liye 7 nci ceza mahke. iemi.ınde 23 ~tında bir genç olan 

.ııuçlu, ıebrin muhtelif yerlerinde 
lı:at'i alakaSlllık clere<ıetlnl müplıede 19 ev ve aıpartımana. gİrCTek, b in • 

ya ,...,:..... Un 1 d"a-• lerce Ura kıymetinde eşya ve mü • 
eı&mek .& ..... m e'Yftr ne _ . .., ___ ..1. _ _ 1_~ oevncr ça.uu.ıırdr. 

Miifahedesi ammeye bırakılan blr ela. Mahkeme. dünkü kararında bü. 
vada p.hldllk etmekten ~indltlm lolo, tün bu euçla.rın hepsini aabit gör • 
bendenta ele _.eee Neoib Fasahp di • müt ve Koço'nun içtimaetı l 6 eene 
~ 7Ull"Mla tktila ecll7orıam. ~le ailiı' hapıe ikonulmasına 

Na-Sa.p. :lıimıl' wnıı.iltir. 

----- ~'..... .. -_ .. - _.. 
---- -- . 

Sablık Emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. .Mevkii vechısl 

X 505 Çen.gelköy, Kaldınm 7olu <tfenlyalnıa Sttviıt sokatmda eskl 
37, yeni 37 :.ıumaralı 18S660.48 metre murabbaı tarı. 

7to Buca:toiı.d,a. Gi>kde.mlr aralığı, pafta 1, ada 12, parsel 1 kapı 
e5kl 24. yeni 4, taj 4,4/1 numaralı 58.50 m~ murabb;ıı ah.. 
18-b ev.in 6/24 hlsses.1. 

835 Alua~ Guraba llüse,ylnap mah. Şekerci ııokatuıda, paf. 
ta 185, ada 8H, JJIVRI H kapı eekl 10, yeni 17 numaralı 118 
metrı: murabbaı bahçeli ahpp e\in 1/2 hı.etl 450. 

11'75 Paııpltı mabal~sl, Dolapclere oad. paft.a 56, acla 632, par-
sel 8, kapı eski 256, 258, 260, 262- numaralı %89 mell'e m11rab. 
baı arsa. 418.-

1176 Btyoğlu, «G!Matao Şahkulu mah. «l\llienet&acle> Sel'IW'tcl tık 

mazuıda <tTupçub.aşı ç*ıuaııı ıı pafta 37, ada 285, parsel 43, 
kapı mı 21, yeni 21 numaralı 81.25 metre mur.ıbbaı arsa. 163.-

1559 Ka.dıllö) BasanJJap malı. eski Faik bey, yeni Kurba&alıde. 
re ı;okatında paısel 1, kapı eski 5, yeni 7 en yeni 25 numa. 
ralı 166 metre murabbaı arsa. 200.-

1560 Kadıköy, llasan.ı.ıa:ta mab. esldFalkbe1 yenı' Kurbaphdcre 
~ka&:ında parsel 2, kapı eski 5 mi.iık. yeni 25/1 numaralı 
202.82 mt'tre murabbaı arsa. 2H.-

156ı Kad.ko~ Has:ınpa.şa mah. eski Falkbey yeni Knrba.tahdere 
eokatırıda p:ırsel 3, kapı eski 5 miık. y~nl 25/2 'num:ırah 
210.29 metre murabbaı arsa. 253.-

1562 Ka.dıkö Hauııp:ışa l\lab. eski Falkbey yeni Kurbatalıdcre 
80katanda parsel 4, kapı eski 5 mlik. J'enl 25/4 nuwı&ralı 208 
metre murabb:ıı arsa. %50.-

1563 Kadıköy Hasanpaı;:ı l\Jah. eski Faikbe1, yeni Kurbaialıdere 
ııokatıncla parsel 5, kapı eski 5. mü.k. yeni 25/5 numaralı 

122.39 metre murabbaı anı:ı. H7.-
1564 Kadıköy Hasanpaş,. .l\lah. eski Falkbey, yeni )t.urbağalıdere 

ııokatında parsel 6, kapı eski 5 mlik. yeni 25/6 numaralı 

98.24 metre murabbaı ar1&. 118.-

1 1565 Kadıkö)· Hasanpaş.ı l\Jah. eski Faikbey, yeni Kurbal:'alıdere 

eokaimda parsel 7 kapı eski 5 mlilı:. yeol 25/'1 numaralı 

98.82 metre murabbaı arsa. 119.-
1567 Kadıköy, Ilıuıanpaşa l\lab. eski Faik.bey, yeni Kurb:ıtahdere 

sokağında parsel 9. kapı ,.ski 5 mük. yeni 25/ 9 numaralı 

538.35 m4'lre murabbaı ars'l. 53,.-

1568 Kad köy, Hasanpaş:ı l\la.b. eski Falkbey, 7enl KurbataWl,.re 
ııokatında parsel 111, kapı eski 5 mlik. ~eni 25/10 numaralı 

267.74 metre murabba& arsa. 321.-
1569 Kadıköy, Basa.npaşa IUah. eski Falkbey, yeni Kurbağalıdl!re 

sokağında parsel 11 , kapı eski 5 mlill. 1enl 25/ 11 nnm:u-alı 
267.17 metre murabbaı arsa. 121.-

1578 Kadıköy, Hasanpa.şa Mab. C$kl Fa.l.kbey, yeni Kurbalahdere 
soka~ında parsel J2, kapı eılu 5 mü.lı.. yeni 25/1% .nwııaralı 

2D7 .17 metre murabbaı arsa. ızı.-

1571 Kadıkoy, Hasanp:lŞA ıuah. eski Faik.bey, yeni Kurbatalldere 
&okagında p:ırsel 13, kapı LSkl 5 muk. )'eni 25/13 numaralı 

221.l!! mell'e mura.bbaı arsa. !65.-
1572 Kadıko1 Bas-.ı.npaşa Mab. eski F&llbeJ, yeni Kurbatalı4c:re 

ı;okatında parsel 14, kapı eııkl 5 miik. 7enl 25/H num:ırah 
298.77 m,.tre murabbaı arsa. 359.-

1573 Kadı.köy, Huanpaş'l Mah. eski Falkbey, J'enl Kurbatalıdere 

eokatıoda parsel 15, lıapı eski 5 mtik. yeınl 25/15 ouınaralı 

235.56 meke mur:ıbbaı arsa. 283.-
1574 Kadıköy, HaaanP3$a Malı. eski Faik.bey, )'elli Knrbağalıdere 

aollatuula panel 16, kapı eski 5 mülıı. 7enl 25.16 nwnanılı 

H3.49 metre murabbaı an•. 268.-

1590 Bakll'koy. Kartaltı.:pe l\Iah. lncirU ararJ.si barUa 09. kapı 
eski 15, 16 mük. No. lu 4521 ır.etre murabbaı arsa. W.-

1675 Tat.avla l\lah • . Muhtar ı<l\luhlar Sade Unn sokatında eski S, 
yf'nl 3 nunı ralı tahminen 77, .. '1 metre murabbaı maa bdı. 
~ b ir bab menzilin <ı ah.$ab e\111., 2/5 hisseJıl. 259.-

2092 o.~ıkıi ar icadlyo 1\1.ıh. eski Uotramaeı Slmon, yeni Raa.t~ı 
Selıpu. «mün"cdmbaşı» ıokatında eski 5, 12, yeni 12 kapı 
numaralı 2 l ,SO m ell'c murabbsı ana. 225.-

2244 Be)oftu Kocatepc Mah. Ku:ıu kulalı dlayriye:t sokafında 

pafta 52 ada 535, parsel 4, kapı ent ı, H yeni 2, 14 num.'\ • 
ralı 281.75 metre murabbaı arsa. 845.-

X 2281 Bt•ykoz Kavakdf'.l'e e:ıd . B eykoz MC9Cldl aokak edkl '13,75 ye 
nı 61, 63 kapı num~r\lı 81,58 met.re marabbaı dükki.nı müş. 

temil e\•ln 2/ 3 hissesi. 285.-

2299 Beyoğlu, Kalyoncukullııiıı .l\lah. Konlela ve Kih>abey so
kaklarında parla 18, ada U ' • Panlel Z4 kapı eski 1, :reni 1 
num.ırah 47,50 m etre murabbaı ana. H3.-

230ı fü.küd.ır, ı.·enim:ıballe, Yenlm:ıba11e (ıAUame • caddesinde 
eııkl 55, yeni 51 numarah tahminen %7,67 metre murabbaı 

berb r ıedltf nden nıünkalib dü:Un. 609.-

%30f tlsldidar Selamlali l\Iah. Seliınsız cad. uSelimi Alici. soka. 
tıueski 308, yeni 272 k:ıp. numaralı tahminen 85,68 m~e 
murabbaı berber redlğindcn müııkalib diikkb. 1043.-

2314 Beyuğlu Kuloğlu l\la.lı. AltıpaUar 80katında pafta 24, ada 

2318 

2329 

25tl 

'88, parsel 27 kapı eski il, yeni 11 namaralı 6Z,50 mrtre mu. 
nbbaı arsa. 
Beyoflu, Kuloğlu Mab. Çukurrama sakatında paft. %4, ada 
488. parsel 1'1, kapı eski ı, 3 numarall 1%0 metre mur:ı.bbaı 

arsa. 
Beyotlu, Kalyoncukullutu Mah. Ömer Hanam cad. pafta 
19, ada 455, parsel 6, kapı eski 35, S'J, ,.eni 37. 39 numa. 
ralı 17' metre mur.ı bbaı arsa. 
Beyoğlu, Tom tom Malı. Selitln odaları çıkmaA pafta 35, 
ada 325, parsel 116, kapı eski 1'1, ye.ot 5 numaralı 71 ,511 
metre murabbaı arın • 
Beyoğhı Kalyoncukullutu mah. Be;ras 
pafta 18, ada 451, parsel 16 kapı "*1 4,6 

1ıuıemln sokağında 

yeni 4, 6 numaralı 

938.-

ızot.-

23S.-

49,50 metre murabb u arsa. 149.-
266'1 tisküdar Seli.mlall dendi Mah. Mektd> Hkatı eski 5 nu. 

maralı 838,77 m etre murabbaı arsa. 503.-

2745 Ahırkapı Cankurtaran Mah. Cankurtaran caddesi cı Serld Ha 
san sokatu ada 7l?, pırsel 16, kapı 9 numaralı 2902 met.re 
murııbb·u bostan. 8'106.-

2787 Beyujlu, Kalyoncukullutu l\Jah. Önıtt Hayyam sokatında 
pafta 19, ada 454. parsel 11 kapı etıkt 2S, yeni 25,25 taj 13Z 
nnmarah 72,50 mclre murabbaı dükkln ve ahçşab evin 2/4 
hfsstosi. 276.-

2864 HaskÖ)' Abdilsselam Mah. Toeun !Mlkatt «Kalfa» yamalı so. 
kaiıP eski 20, numaı-a.11 tahminen 100 metre murabba1 evin 

5/8 his. 120.-

1."ukarııda adresi ve tarsllil.ı yazılı cayrlmenkuUer pe in par.a ile Te pazar. 

lık usullle sa.hlacakhr. 
MÜi'.ayedeye lşUrak edecekler mukaılder kıymetin 3 üzde ona nlsbr tlnde "-'-

mlnat. yatrmaları ll1.ımdır. 

iha1e 12/3/1942 Perşembe rilnü saaı ondadır. Sahş esna.sındı\ terllen bedeJ 
mukadder k11metı reçtıtı takdirde teml11M aksıcsl derhal art.tırılmıyarak iha. 
le kimin uhdesine icra edilirse temtnııt akçesi ona Uunal ettirilecektir. 

ı.teklllerln temlnaı akçesi, nüfus l.eıkeersi Ye üç kıt'a fo&o~rafl:ı birinde 
bllc11rllen aiin ve saate kadar şubemiz emlik serviBlne ~elmelerl. 

NOT: x işaretli pyrlmenkullmn lhaldi amJUD müdürlüiin tasriblne .... 

ııe4ilc11den 80nra yapalaealur, dll.1'111• 


