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Sene 12 - No. 4141 Yazı itrleTi telefonu: 20203 PAZARTESi 16 ŞUBAT 1942 

B s bahki 
haberler 
Mısıra 
taarruz 
bazırlıtı 

General Rommelln 
taarruza geçmesi 

bekleniyor 

Vlsi 16 (A.A.) - Llb)ada General 
Rommelln Mısıra karşı bir taarruza baş. 
larnuk niyetinde oldutu ıınl:ış-ılmaktadır. 

Kahire 16 (A.A.) - General Rom. 
melin kuvvetlerini l\Ieklli ile Elıazala a. 
ra.sında toplayı ından biıyük bir taarru. 
za ıirişmek niyetinde oldul:u l tidliU e
dilmek edlr. 

ingiliz tanarclcrl dilşnıanın hazırlık. 
farını iz'aç etmeğc devanı eyll'Jlıekte • 
dirlcr, 

R : lar, Jm nların 
müstahkem h tları 
önüne varmışlar 

B. Çörçll lnılllz tayyarecllerlle görii§ürken 

· Japonlar diğer 
adaların işgaline 

başladılar 

"Bu bir · İngiliz 
ve imparatorluk 

hezimetidir,, 
«Hepinize mühim neticeler 
verecek olan bu ıJahim askeri 
hezimetin te6iri altında hitab 

ediyorum» 

"Şimdiye kadar! 
gemimiz karaya 

oturmadı,, 

"Fırtınanın içinde 
beraber yürüyelim ve 
fırtınayı geçirelim,, 

Londra, 15 (A.A.) - (Radyo, 
eaat 22) - Başvekil Çörçil bu ak. 
pm.. milkte, bütün imparatorluk ve 
dominşıonlar barkına hitaben rad • 

ldaTC i~lcri telefonu: 20203 Fie tı 5 ku ruı 

J 

Milli Şef İsmet lnönünün Ankara Devlet Operası talebesinin tem. 
sil ettiği Fldellı; operasınn ıeref verdiklerini yazmııtık. 'Yukarıdaki 
resim, temsilden evv~l Milli Şefi, aaym refikaları ve Meclis Relıl 
Abdülhalik Renda, Başvtkil Dr. R eflk Saydamla 1 ,bcrnbcr, htlklil 
martını dinlerken göılennektedlr. 

l 
Cezacılar, mukabil iddialara 
şiddetle devam ediyorlar ~tzd Yıldız gazetesi ilkbahar 

.a~rruzq için hazırlanmı~ olan 
ı~tınad !noktalarından birçok· 

larının yarıldığını iddia 
ediyor 

32 İngiliz gemisi 
batırlldı veya 

hasara uğratlldı 
kuvvetler 
çıkarıldı 

- yoda bir nutu'k söylemiştir. Başve. Avukat Mwıtafa Hayri diror ki: \idam, tenblbl temin edemez. Ba fikir 

Japonlar Amboin Hava alanı Japonlar kil, 25 dakika &Üren bu nutkunda «- Suçun cemiyete iras etU(l ma. 1anlıştır. 
dcmİ§tİr ki: zarrat lle ceza nisbeti muka:rcııe edlllr Hem idam taraftarlannın da neye la. 

adasına da çıktılar tarafından işga/ edildi - Son defa, geçen Ağustosta ve kamın bu sistem üıerine kurulur. tlnad etlikleri anlaşllamamaktadlr. Fet 
~to kova 16 (A.A.) - «Kızıl Yıldız ~ aize h itab cttiğimdenberi takTiben Taammüden katillerde veya öluaı ce- valar, tetkiksiz ve vukufsuulur. 

raıetestnln yazdığı bir makalede Rusla. Toıkyo, 15 (AA.) _ O N B: (Devamı 5 ine\ ıayfada) zasını müstdı.im diler suçlardan dola. Zaten bu aebelrdir ki muttasıl kanun 
rın b'r~ok bolgclerde Alma:ıi':..nu yap • Domel ajansı Sıngapurdan bil • Bata'VJ'a, 15 (A.A..) - Felemenk teb- -~ ~ 'Jl verllt:n lW..m ıı.ın.uıii, bir tedib '1lSl,, lar de~lyor._ 
:::ı olaukları müstahkt·m hatlara var. diriyor: liii: Tekaudlere tası detllillr. Cünkil uı:Ju aıılmakla iio Diler taraftan insanların kendi ken. 

arını Ve bu hatlardan bazılarının ya S' rd ~-· ı I' Cumartesi ll&bahı .Japonlar bil.Ylik daLlka lilO-- ölu""p -=.:t ..... ı.tır, YllC!'IJn-a dllcrlnJ tthirıeyip öldllrme •j ill~ ad edin 
rılmış oldutunu bildirmlstir. • ıngapu aııtı ngİ ız müselllh m.lktanla paraşü~ii indirmek suretlle Fa • ..... • ...... .,.. .,.. ' J 

B · kuvv~tl.eri teSlim olmağı kabul' et:.. cak ki; rördütil cezadan mlltcnebblhen ~ 01 uklarını röruyoru:ı.. Morrın, ko. 
hah u gazete, Dillerin generallerinin ilk.. tiklerini saat 14.30 da Japon u • lemberr üzerine bir taarruz yapm1$1ar. ı ı bir daha o fili tekrarlamasın! kain ve eroin rnllbtcliilan gibi ~. Ölüm 

ar tııarnızu için haıarlnnıış olduklan u.ml ile ah b"l . dır, Takribi bir tahmine rüre paraşütcö- zam ar nası (Dcvaını S iııcı sınfadal lstınad noktalarının parmakları ara • m ararg lna ı dırmiflerdlr. terin ııayısı birk&o yüu yllk.wıl,yordu Ceza dcdltlm rlbl cemiyetin menfaat • 
S•nda kaymaktadır demektedir. Beyu bayrak.. Taarruzlar petrol tasflychanelerlne tev. ve 111Azarratlar1le kıyas olunur. Bu sa- /1' ............................................ , 

Bu b hk' S t t bl·-· Tokyo 15 (A.A.) - OH: cih e4llmtştı. Fakat hücumlarını başar. •

1 
k rette telam cezasını kaldıralım demek is. İtı"raz)ara cevab ı .. 

l\lo kova 
16 

(A.A.) _ Du sababkl ·-.. " ., mata muvaffak olamıunıstır. Kuvvetle. temlyorum. dam hükmü de yer ne r.o. • sa a r ovye e ıgı Japon ve Jn.ailı'z ReAerı' Sı'n(Ya • verı ece ı 1 -
Sovye:t resmi tebliği: pun.ın teslim olması ıartlanna aid rlmlz, mükemmel iş cönniişlcr ve mils. re f~ydalıdır ve elbette ki: mahpu lyet f 
Kıt·aıanrnız dün ta ı JTUZ }ıllft'ketlt'rinl teferrüatı görü.şmek ÜiıııCre eaat tevllnin hakJunclan reimlşlerdlr. ılbl bir ıün müddl'tlnl bitirip çıkmak Profesör Sadi Imutk' ın tez; ~ . 

devnm ettirmişlerdir. Yeni aldıklal't tnk. 17,30 da buluşmuşlardır. Akşama doiru dlişnıanın hücum etu ümldlle hapishanede oturmakla bir de- aleyhinde ileri aürül~n i•iraz ve : 
vfye: k•tnatile Almunl:ırın yapmış olduk- Başlarında İngiliz ıenel kurma .. li iki nokta tamamen pareqUtcülerden MaJiy v k A ı t• reeede tutulamaz. iddialara cevabını müteakıb 5 
lan hücumlar kendilerlne alır zayiatla yından binbaıı \Vilde bulunAn dört temi:ı.lenmiş ve üoüneu noktadn da va. e e a e ı Fakat ölüm c~ı. uvstıın her katil. , nüshalarımızdn bulacaksınız. E 
tardedllmtşttr. İngiliz subayı saat 14.30 da beyaz ıiyete hAklmlyet tesis olunmuştur. Düş bı·r ı·zahname de tatbik edilmiş olsa dahi mücerret! \ ............................................. .) 
Leningrada 115 Km. kaldı bayrtJcllarla Japon hatlarına yakla~ tnandan sat kalan az bir miktar daha 

Moskova 16 (A.A.) _ Şimal ecphesL mışlar ve ln1ıi1İZ kuvvetlerinin tee. vardır. hazırladı 'WP U p .A. Dl A C. L A ~ 1 
ne miıhlm miktarda takvıve kıt'alan re! IDev&IDJ 5 inci sayfMla) CDnamı 5 L'lri sayfada) .... ~ 
mlştlr. Sovyet kı•natı Lenlngrndıı 115 ki --------------........ ------------- - B -
~::~d~:!e:n~1;::r·m~:::;~nhat::. Bava Kurumu 18 yaşında Zamlar Maliye Vekaletinin Galatasaray eşiktaşr 
nrılrnşıtır. Sovyet ordusu gedikleri gt tediye emri beklenmeksi:ıin 

K~·;;;~;iôOo Yuna~ Türk Hava Kur~muna ı..~~"k;~::-(;;;!.-.k.ü~·~!i 3 - 2 mağlôb etti 
çocug'"'unu Turkiyeye yapılan yardımlar ::ı :ı~~~~~!~~ing~te:~~kLı~nİı7.:ha= ise lstanbulsporu 

golle yenebildi name Maliye V e.kaleti tarafından 

g~~l~r!~ .. ~ak~,::k. günden güne artıyor bai~~~= :~~:. 2:";;.:~":'·•in . 
tanda ırulasızlık ve ~falet yüzünden her K h 
ciin :riızlcrce cocuk dlmeldcdir, Bu a • Yalnız bir sene içinde lstanbu[ halkı flava ömür i tiyacı ve 
Cıklı vaziyet karsısında, medeni dünya • 

nın bir uıvu olmak dolayıslle Kızılay, Kurumuna 7 35 bin lira teberru" etti çı·mento fabrı·kaları 
ıl3.1G yaş arasında 1000 kadar 'Yunan 
~Ol'uğunu memlekeUml:ıe retırerek bak. 
ın:ığa karar vermiştir. Yunan makam • 
l:ırı, bu yüksek kalbllllk karşısında Tür. 
kiJe Kızılay cemiyetine mlnnttlerlnt bil. 
dlrınlşlerdir, Resmi muameleler biter 

bitmez harekete ıeçilecektlr. 

General 
Prankonun 

sözleri 
•• 

''/ cab ettigi zaman 
Rusyaga bir milyon 

asker gönderilecek,, 
M -
n:V~rid 15 (AA.) - D N B: 

fatanbul Türk Hava Kurumirtubesl müdürü Rıza Oran guetechere 
lü,h't verirken • 

Sanayi müesacselerinin kömür 
ihtiyacını karşılamak. içın hüku • 
metçe icab .eden tedbirl~r alındığı 
malumdur. ihtiyaç k.ı.rşısında bu • 
Junan mü~eleri eıralnmnk lazım 
gelir&e bunların ön aafında çimen.. 
to fabrikalarını zikretmek icııb e. 
der. Malum olduğu iizere bir ç i • 
mento fabrikasını ancak 3 unsurun 
ittifakile faaliyet gösterebilir: Su, 
elektrik ve kömür. 

Son zamanda çimento fabrika • 
}arının kömür ihtiyaçları kar:şılana. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

( ' Bulmacalarımız 
Dlin neşret.!Jğimız b u\maca:nuz 

ta 7 nıC1 seri bulmıı.camız nihayete 
emq cik1u. 

1 

Fenerbahçe 
ancak 1 ------

Ankara - istanbul güreşleri yapıldı 

.. 

• 

diği nu: vefinin Seville de aöyle. 
tid g-azet ~ Pazar &'iinü çıkan Mad. 
tct:ıniıJer~·cri ilk eayfalarında neş ,. 

ır. 

(De-.-. -••1 5 inci sayfada) 

Türk Hava Kurumu bu.rün '!s. daki başarılarını, kuvvetini, mu. 
yaşına basın~ bulunmaktadır. l".1 ha.b1betiı\clen aldığı millete karıl 
yıl zarfında, Türk havacılığına ha. bir kere daha faaliyetini, gayesini, 
kikaten değerli hi?Jmetlerde bulu • neticelerini anlatmağı fayd'alı bul. 
nan Kurum. bu münasebetle 17 yıL (Devauıı 2 ncl ıa;yfada) 

30 bt.L:ınaoayı da. halletmiş olmı 

~ OWlla.rı gönder. 
meleriDi rica ederiz. 8 inci seri bal
maca.ya bugt!n teknı.r devam etmek.. 
teyiz. 

Galatasaray • Bctlldat kartılaı masından heyecanlı bir safha 
İstanbul kupası maçlarma dun Şeref l tün hususi) eti, Hı: şaınlJI) ona ında baş. 

.. stadında büyük bir kalabalık önüude de taki dört dereceyi tutıın takımların ı.ar ... 
~------------"' Yem edildi. Dömi ihlal maçlarının IJıl- (Devamı i uıca aay(acla) 

~ ..... 



2 Sayfa 

r 
Hergün 

Manş deniz 
Muharebesi 

~ 

F rausanın Brest limanında bun 
dan bir hayli zaman evvel fa.. 

sılaaız lngllfz hava bombardıman.. 
lanna uğrayan Almen Genelaenau 
ve Şarnbont zırhlıları, bundan bir 
kaç gün evvel sisli bir havadan Is. 
tif ade ederek kuvvetli tayyare ve 
deniz üstü ıremllerlnin refakat ve 
himayesinde ve beraberlerinde 
Prlnz Eua-en kruvazörü de olduğu 
halde Maııı bnalını ıeçtller. Knv. 
vetll bir İ~lz deniz ve bava taar. 
ruzuna uğradılana da f&l'ki Alman
y.adakl deniz üslulne DVUftWlya 
muvaffak oldular. Bu ıemilerln ha. 
vadan ve denizden atılan bomba 
ve torplllerle müteaddld yaralar aL 
dıldarı iddia olunuyorsa da rüyet 
tartlarının fenalıiı bu iddiaların 
hakikatle olan nlsbetlerlnl tayine 
im.kin vermemlıtiT. 

Valı:tlle Breat limanına çivllen • 
miı gibi duran ve yağdırılan bom. 
ba yağmuru altında hareketsiz ka. 
lan bu iki kuvvetll Alman zırblısı. 

:sON POSTA 

Bealmlf Bak&leı 

' . 
' ' ' ..... 

-- Çok sögliyene az inanınız== 

LtBYA 
•- --~----'~'" - ' .. - ._ :f 

.... , --~. .......... 
• ). 

~ . ,: . 
B.tr basaa dllnyaü mevoud bütün meziyetleri nefsinde tophyarak zeki, mü. 

~•his. cuıar, cltirilst olabillr, kusurauz bir dura.mda bulunabilir, fakat bu 
hasletleri sayıp clötnııye başlarsa hükmetmek lcab eder kl, ya ba hasleUerln 
h~~ı blnlen e dalrika4a bş'betJDistlr, yahllıl da 1Kı hasletlerin hiıı blrlne hlp 
bir zaman malik olmamış, ~ bir gösterlŞle aldatmıştır. 

Zekida, mtife&ebbfsllkie. cesatttfe n dürüstlükte her JıanzJ bir hisseye sa. 
bfb olan insan kendislDcle böyle bir haslet bulundul'unu söylemek söyle dar
sun hatırından bile r~rmes, onu n7d tabU bıılur, o tekilde telükl eder. 
Çok s6yllycne inanmayınız, ve çok ll&J'llyenin karşısında kaldığınız ı.am:ın 

işlttllfnlz cümlelerin arasmcl& kao tanclllııln dolru olabllecetfni düşününliz. 

nın ağır surette sakatlandıkları ve ( ş h - a b e r 1 e r 1.· ] ataletleri sebebinin de bu olduğu e 1. r 
birçok defa iddia edilip durmuştu. Man§ kana!ını yirmi seki% mll ile .. ______________________________________________________ ,, 

geçtikleri ajana telgraflarında oku. 

~~!!"~:==~ üsküdarda bütün Hava Kurumu 
yor. boş topraklar 

18 
d 

Gene bu hadise münasebetı1e fU y a ş 1 n a 
n:>Kta aydınlanıyor ki çok fazla yük tamamile ekilecek 

Mekteblerin Mayıs 
başında tatil 

olması muhtemel s kliklerden yapılan uçuılarla yerde 
husule getirilen hl\va bombardıman 
lahrlbatrnı esaslı surette tesbit et - Gençler ve talebeler zirai <Bas t.ra~ 1 fnoı sa7C:ıdal • diye ettiği tayyare sa,..ı.hlll göz at • Maarif Vekaletinin bugünler 
~k kabil olınuyor. f b lik . . k d lm _ muıtur. Bu munasebetle Hava Ku - mış o.hnak, bu tqekkü1ün gayesine, de mekteblere bir tamim 

Maamaflh bahis mevzuu ne 0 5e er er ıçın ay o aga rumu İetettbul şubesi müdürü Rıza bu cemiye-tin gayretine ve Kuru -
:ı manki fngi'lz iddialarının ,.~rçelc. baıladılar Oran bir nrohal'Tirimize aşağıdakj mun gördüğü rağbete en canlı bi:r göndermesi bekleniyor 
l'ğl ne de, tayyarf'Jerle yapılan ta. beyanatta bulunmuştur: w . ömdk teşkil eder. 

1 "'"' ka•'lvet ,..,eseıesldir. İetanbul vil:&yeıt ~ıntakuı da. - «- Sınırlatıını kayboldugu; mıl.. Kurumumı.rzun 18 İnci yılıni id. Ankaradan gelen haberlere go -
Brestte, emniyet altında oldukla. hilınde yapı1acalk zır~i seferberlık letkrin es!r ~üğü ve devlerin rak ettiği bu günde eldeki iatatis _ re, Maarif Vekilliği bu &ene ilk. or. 

n anl8'ılan bu Alman filosunun gü. hazınıldanna ~mıyetle deva~ çarpıttığı lbır d·evırde h.avacılık da. tik1erden çıkaracağımız rakamlar, taokullaı'la liseler ve san'at ~kulla. 
nün birinde ve bir parça da bekle.. ol~nmalctadı:. Vil6~ette lıc.uzulan zı- vasını ön safha geçmı? goruyor, yabancı memleketler havacılığının rının Mayıs başında yaz tatUı yap. 
ııiJnw.dlk bir zamanda meydana çık :8'! ac.f~~ert!k 1ıomi8)•onu l.u haha astr.ların ai-la.bı olan denız ve kara ilk lrunılu;ları sıralarındaki rakam- maları bu&usuooa teıtılciklerde bu -
muının sebebi n"dlr? Kanaatimiz. ~çınde r.kıncı toplanmasını yapacak on:l~lart ka~1aım~a rubu' asırlık lar önünde birer dev heybetile dm. lunrnaktadır. 
ce üzerinde durulması lazım ıe}en ve geçen .t~1~~nda alın~ kar.arla- mazı ile "alıır hır harb unsuru ha. ma'ktadJır. Havacı yeb§tiren Ankara Vekiılet dkullarda ders kesimı, 
nokta da budur. nn ta~ik.~m ~2rlen goçırcıoektır. . )ini alan lı:anad ve motör asrını ya. ve J.::8lr.i§ehir yuvalanmız her se™= imtihan1aT ve tatilin tarihlerini bu. 

O la •• hk Şc1ırımizde'kı Halkevkrı de zı. -oruz d L' l J • l d n_ ' -~- k _ _ıı... • d ek zerine açı n musta em ve • . . Y"J ' • • or umU'Za vl'n erce uçucu e eman gün er e u.at i OM1ra t~ıt e ec 
kuvvetli İngiliz ve hava üslerinden 1

;
1 8~~_:rlık ~f~~?a rlk~dıle • Havacı'lılc, her1,.~~m~n içı? fera- yetiştiriyor. ve bir tJmimle alakadarlara bildi -

dolayı Manı ka.ılt\lı dost olmıyan r ne ... ~. vazı rı uze. enne a • gat ve kahraman rK lstlyen bır ~ee.. 1 b 1 h lk fAk recektir. 
ı: mller için asılması kolay olmıyan lnca~lardırı. Bu l_ıueusta ılk a.?~ı lektir. 1925 Şuha.tında temellerı a. Sfan U a inin a a 881 Okullar etken tatil edildiği tak. 
bir geçlddlr Hatıramızda yanılmı Üs'kudar Ha evı atmı, Y~ lllllhım tılan Tüik Hava Kurumunun bu üç H K 18 · · ld- dirde müfredat programları ders 

Yo---'-· Aın:an donanması tlmdly; bir karar v.cnn'ıtir. huleti de bulacağı.na inan ve ima. .. .~va .. u~~u.n1unl bınc.ıl hyılk 0
• 

na11., • Oıılk'üd Halk · k .. _ _. B · . _ı nınnu JTJUnaltC'Ueıtı e atan u a ı - kesimi tarihine kadar, tesbit edi • 
S...adar bu kanalı z:orlmnak lç1n esaslı .. ar . ~nm . ·~~a so nı varaı. . u ınan ve tmanı uamar- nın bu ını'"lıl rd'ı'l'ft kkül~ len den tevzi p...,.rarnl-ına _. .... 

• .. H re, Üeküdar CJ.ya.rındAkı bUtun bot lanmı2ldalcıi bnda kaynatan, c.oı • .. ~ . ~ ı·k hiç bil' tqebbuıı yapmamııtır. at. i -'- l _;ı .... , H ,._ · b"t" __ , . M"TI• Ş f' . . ._.. kar,şı gösterdı'klcrı candan a a a~ tarbik olunacaktı'!'. b • nd araz ~ı cc~ır. auı.C'Vl, u un hıran 90zıert, ı ı e &mızın şu w.u.. bel' k . _1_ böl · · b' 
tiı Dünkerk muhar esı esnası a Üalciidar gençlerini çalı mağa da • çu"k ve fakat veciz hitabelerinde ne ırtme . ı.,,.....,. ~ız:.n ı~ sene Diğer taraftan ortaokul' ve lise • 
J hi . . ı_ lebel k - _ı.. ·ı· zarfındaki faalıyetını aıze şoylece 1erd 'kı' · k t d 1• ) O M rt.. < a · .. .. •. 

1 
vet etmlftir. Gençıcr, .ve lla er kadar canlı olara · gor"°ı ıyorıız. .. • w• e J ncı anaa evres .a 

Böyle bir geçit tefcbbusunun A - akın aıkın HaiJc.evinde açılan defte. Sayın Milli Şefimiz, Hava Kuru. ~ etmegı faydalı buluyo~: ta bitecdk, bu tarihten sonra tale • 
mRn donanmuına malolablleceğl k.ııydedilm k.t diri T humlar b' kong.r • d m· tay Turk Hava Kurumu genç nesılde beye üç ayl& çalı§Illa netkelerini 
ıııuhtemel \<ayıbları göze alarak aon re fid 1 i~ ; Zi er~t ~üdürlü.. munu.~.k ~· d ~~n ~ «m ihiı d v - havacılık bilgisini uyan<iınnak i - gösterir karneleri verilecektir 
dl'fo yaırıl&n ye muvaffak olan te. ~~ d e etr vın· Y d'ıl rak Lı'lfl'ı'l yadrecı 1 _]_~ e mı .

0

11 t~ g ,~1. ogı·ı· çin gerekli teşkilatı yapmlş ve bu.. ~- • 
hb" .. .. b nd d y gun en em e ece.ı ve g nı an aıogruya mı c ın aı.axas e 3 k ,_, h :M k 

'7 usu,n tm:_nasbı.dl u ç~ k~ al'Yn'' ziraatle metGUl zewat, açılacak kur. meydana gelmiştir» buyurdular ve dgüne ,~~~a~ 80 0 UKl76~; .. ~vacl 
1 Üsküdar Halkevinİn 

... ı•mm ye ~es e yor. un u • I _ı_ w l k l K erneJUJıen ·.ıı:unnuıtur. ~'T'T ta e -11l ta fi h m n arua, tıopragln nası az\ ip, to - Tüık Hava urumunu tamamen b . . d' K d 
dünkü müsameresi fi'. z ana va n 1.?su her 

1 
mad bumun nasıl atılaıe.ağını bu faaliye. mini !bir eser olmak üzere vasıf'an.. emtz ~ım 1 uruınumuzun yar ım 

iç n bu kıyıları muraka e a tın a . t' k ecl -'Ll .. w t eki d d I F.1,_ '-'k T .. _._ H K 1 cı azasıdırlar. Bundan başlta fab -
b 1 d aktad B; k f klı te ı tTa eıcaı. C'f'e ogre ec er - ııı ı ar. · ırnaıu a un; ava u. . . • .._ l rd 1 D l S 30 d of't 4üd• 

\J un urm ır. rço u a er ÜSk"d rd . "tçüd b n_ J..l..!:. .. d nb . d rıka ve ımal.ama.ne e e ça ı.şan Ün saat ' a U6JC a.r 
hüyüklü denlzüstü ve altı gemiler ır .. bul ~wa geni~ 0 

bu ef 1.
01 :romu u.uruth'u~~~ e ~~~ .. ~v~~ 24060 ~ vatandaş arzuilarik Ku- Halkevinde 'bir müsamere veri.Jırrıit

de bu mürakabeyl desteklemekte • arazı d . ~na !'0~e, td a.a ci·t eden. v~ lç ~ 1 
•• ~en uy.J ır rumumuza yardımcı an kaydolımıt tir. Müeamerede, Üakiidar kayma -

dlr ki bu ymden tehlikenin a:ıameti yet sonun a Jjy'1 notıce er e ~ e ı • enerji ıle vazıfesını ıfa.ya ç ışır • ) el T' et rbab d 2771 ki- kamı İhsan, Bakrırköy ka.,...akamı 

Sabahtan Sabaha: 

Kötü bir el altı 
Ticaretine fırsat 
Vermemek içini 

\. Burhan Cahid 

E 1 koymak, narh koymak buııı~ 
clbl buhran devlrlcrlnde hükfırllf' 

Un hııkludır, vazifesidir. Belli b:ışlı ,.6' 
stbklannı eUeri alhncl.l (ufanlann ıJatL 
rasını kıracak başka ıcdblr 1oktur ..... 
ter k1 hükfimet ayni malı daha tas» 
olarak piyasaya dökebllsln. Devlet tucotl 
olmadıtı için bunu 7apamıu. Yapac.ıt 
Is halkı toptancı ve perakendecinin ~ 
zanç hD'Sına karşı korum.'lktır. nurı.ıı 
için ya mevcud mala el ko1acaktır. 'f'
nl b:ızı maddrlere narh koyacaktır • 

Yalnız ba ite karar nrirken çok ~ 
rafh düşiİnınek lazımdır. Çünkü urard 
lşle.rl devre ve kontrola karşı çok hassa" 
tır, ürkektir. Malum bir Drlasad kaide ' 
sine göre para nereden celirse ge s n k• 
nlanmakian ve konlrola girmektm ki' 
~ar ... Yapılan tecrübe ı:östermlr.fr ki ' 
veya narh konmak ısteııen bazı madclf' 
ler bir an içinde ortadan kaybolu""' 
1orlar. Alıs verlşe baskı kondukça p1J1I' 
ı:ı darlaşır. Tfoareti lnr.tbat altı113 al. 
mail banan için cüçtür. 
Dünyanın tabii hali b:ışlayınc:a) a ktı 

dar bu işler blU çok ulraşhnı.caktır. Jt:ll 
78.t pahalıdır, piyasa daralmıştır. Bllo 
nan için pa;anm tılını takati de zar' 
düşmüştür. Pahahlı.tı yapan, ııtyıısa1' 
daraltan nedir, Yalnız memlekette 1 tnı. 
safin azlılı., dısarıcbn ıcieıı maim azlıl 
mıT Yaşama fhtlyaçlan o kadar çeşld • 
ildir ki :J11.lnrz biri Ustünde dunnııta lJ1lo 
Un 7oktur. Çünkil mes-.:li İstanbul ~ 
ledlyesf de bfitÇtSİill duzeltmdt için met!' 
baha resmini artırıyor. Ete kilo ba.şud 
dokuz kuruş zam .)'1lpıyor. Topydrfın bit 
kaç Jti.z bin Ura şehir balkının ei!blnddl 
çıkacaktır. Mevcud pahalılığı biraz d:ıB' 
kızıştuııcak scbeblerden biri de 1ıu oıa. 
bilir. Bükiimet de şcktt rıatım ) ü).< 

seltmlştlr. Böyle hem lstllısal, h m it " 
h:ılit azlığı, hem de bu çeşid zamlar Y-.. 
ışama prtl:ınnı riçleştlrlr. Fakat b~ 
l:ır öyle z:ı.rureUenlir kl katlanmak tcal 
eder. Yalnız her maddC)e raat koyınakl' 
alış verişi tan:ıfm etml7e lmkfin )"Okt-'• 
Gıda maddelerinden ve b:ıyati lb'ly~ • 
hrdan ram eşyaya el ve flat ı...o:vm_., 
memlekette yavaş yav:ı, bir elaltı Uca .. 
retlne 101 açabWr ki bu daha kötli ~ 
daha zararlıdır. Buna meydan ve~ 
mek için biraz daha lı'bcral oıırı.:ık " 
narh veya el konac.-ık maddeler ilıt.rlnde 
sıkı incelemeler 7apmnk, luks veya lüks' 
yakın maddelerin alış \"t'nşini h lk1n ta• :::ı 

sarrut terbiyesine ve nklı selimlne bı " ~ 
- ._ .ı ..... u ..a.- ık het 
zaman miısbet netice vermez. 

cJJul!han Ca!,,u 
································-············ ...... 
Fabrikalarımızda 
istihsalat azamı 

hadde çıkartlacak 
Şehrimida tetkiklerde bala 
nan lktıMıd Vekili bu akıanı 

Ankaraya dönüyor 
b

.. - •· mhı o'lıacakttr. kıen bütün kudret ve kabHiyctini ar ır. ıcar e ın an .,.~ 
u butun fazlala1111aktadır. Ad d k" f l' . i . .. 1 şi her ay Kurumumuza muayyen o. Bahir Öztralt kalabalık. bir halk 

Bütün bu mab~urlara rağmen Al. ana a 1 aa ıyet • m~nılıasıran Türk mıilet nın goster- )an taahhüdJerini ödeyen asli aza • kütlesi hazır buhnunupur. lkuead Vekili Sırrı Da.y dün 
manyanın belli baılı deniz kuvvet.. • Adana w(-Husu~ıi) '":"" ~aıve~.a~;- di~ a~kf\ .. ve ya~ımdan ahn~"· bu larımızdır. Ayrıca 28629 yar - Toplantıyı, HaLkevi reisi avukat b d h · 
lerlnden baz.ılarının böyle bir hare. tın ya.ptıgı tamım uzerıne butun deıgcrlı muzaheretı muvaffakıyet - d m 1 azamrz vardır Bu her iki ltı. Reşa~ Kaynar açmış. misafideri aıhki dtspreele Anka.ra an ıe rı 
k tarzı ihtiyar etmeleri, bazı 1nıl. Çukurovad~ zirai aeferberlik. ha~lr- krinin başta gelen unsurları arasın. eı~ cazanın 8Cnevi :erdikleri para 9Clamladık.tan sonra, Üsküdar Halk miz.V ~i.ınedaıpa,a garında vi 
liz suetelerlnln de iddia ettikleri lığına geçı'hrtigth. Adana çıftçıler ela aay.mıfttr. yekunu J 10.000 lirayi buluyor. evinin ziraat sefeıbeıliğinde nasıl layet, parti dcinı ve ik.tısadi m'" 
gibi pulllkte bir İngiliz.Amerikan birli:te büyü; ~ ııofla~ ol~ ~u . .:~~.ı deii~iclir ~~k Trk Yübek sermayeli ticaret: müea - vazife görece.Kini anlatmıştır. esseseler müdürü tarafından kart 
deniz lıblrliğinln, &na vatan donan. ve ç lb:u~ck! eı. ~· a~ ~n :;_u i • ~ ~ T~~n Kpup yu ee : seseleri de aralarında heyetler teş • Bilahare, mUhar!rir arkadaşımız lanmıştır. 
masından kUTVet ayırmak suretile J!Jk!lı:eib ~__! re •n;ı,yetı er § ım7a al f·-_] ava 'L.urulmunab .. k·ıq _ _]erek bir defaya mahsus ol - N Saf C k H ı.ı_ • _ı,,_ L __ _]' •ı_ ... 
tabalı:kukuadan dobhllecek tehll başı yapumtştı11o 1 yı za.ıı ıınua uı.ı.,.on ar te erru ~~-ec: K "ks a. b uısret a oş un, « aa.: tıyat - SlırTl Day mm u::ımıaııe go~ 

. • . w Ad V r · B · · ma.ıı;. uzere urum um uza yu e.ııo. a ı:osu» mevzu!lu 'bir k.onf erans ver - bir muharrhimize seyahati ~traf 
keleri göstermek için olması, ko - Dıgor taraf.tan ana a •s: ııy et.mııtır. • . . w~ lamalarda bulunmu~larclır. 1941 Saıf Co k l 
l:ıvlılcla reddedllemiyecek bir thtl • Faik Üıııtün de köylerde teftışlere Asrın lıat:b1erı, mıTie~krin mu - g :ş li ıl .. d b I.ro ld miştir. Nusre; w a ş un tu U.. da filoları eöylemiştir: 
ma.ldir. Hele bundan birkaç sin ev. baılamııştır. Vali hergün köy köy !kadidera.tı havalarda kınlmaz ka • ~a 1 Y 1 ~çın e un ~n e e e • atın naeıl doğduıgunu, me'1ur tu - <r- 1 taıibula, Vekalete bağlı 
vel, içlerinde bir de tayyare gemisi gezmekte ve icab eden din:'ktifleri nad.. dwmaz m<>tör ve 6'\lsmaz ateş dılen varıd~ ~.f>.000 l~.rayt bul - luat san"atkarlarını, bunlara aici en- tcfttkünerin umumi faaliyetini tet 
bulunan bir lnslli:l: harb fı1osunun venndlı:ted'ir.' ka:biliyotlerine bağlamış gibidir. muştur. Mu ~-e 1 ~şekkuller tara· ı teresan fıkralar anlatmıştır: l<lk etmcık üzere geldim. Yarın S" 
orta Akdenlze doğru yollandığının Hasmını öldürmek, yaşamak için fından b ya~ı a;;. u y::ırlımlard;L. Alaka ile dinlenen bu konferans.. merbank fabrikalarını gezerek fa 
ipa edilmesi, son Alman deniz nü. Hazım jübilesi tek çare olarak kalmıştır. Mahşeri maada aml(>"C _1 v_e .. !'1 .. e~e: h 1 tan aoma; bir keman k.onsea"i veriL aliyeti yakından tetkik edeceğ' 
maylıln1 izaha yardım edebilecek haz1rfıklar• ı·}erlı·yor diyebileceğimiz bu gök kavgıılıırı -ı kım~dan ~~..11~orclkudg_u~uz __ ~_~ı ve nUş v.c Halkevi gençleri «Kör» piı.. Bugünkü dünya şartlarına göre fo 
brr diğer hidls-edlr. a na girişen m1llcı!lerin 3 yıla yuın s~vg' ~er tıüı;bU ~ ~nn. fcvx.ınde • ye.sini muvaffa!kiyetle temsil etmİ§- rlkalarımızc;la ist'hsalatı azami ha 

Uzak doğudaki nazik duruma ili. Değerü komedi aaa"atlcarım1z zamandrr lboğu.şmalarındaki muvaf. ddır .. slBır e~e ~a-!:.ın1 a t~e k~:~an lerdir. de çıik.amıak prensibimizdir» 
V" olarak ln~enin bizzat Büyük Hiz1mın sa.n'at hıı(yatının 25 inci fa'kiyet şanslarını pckaia g;)rehil - erı vı;ısatT U<ı.K~ amaıar ~eKuna İktmad Vc&ili bugün Sümerban 
Britanya adaları etrafında almakla yıldönümü niünuebetıle yapılacak dik Bü.ıiin hu icablarl gözönü.nde 50,000 lıraya ermı11 buhınuyor. k\ın neticesi §Udurı muesseec\erinde memul olacakt11 

mhükelle
1
f bulunduğu1_ b tedblrlebrln oldar_ı jübJ!~ın.in· hazırl~an itcrlemck bul~ndurarak çalışan Ttirk Hava Muhteli!u_ ves

1 
iLcler~e1 aab~edilen 1 Mart 941 de~ 15 Şubat 942 Vekil §dhri:mizrleki ~~sıi !ahrik 

e emm yet ve şwnu u, a sureti• 1r le ır. uoı enın; an atk.lrın ııs:ıhnc- K uçuc~luk endü.Mri ve tutlca1lı ml!iKlDUZ arımız:ıuan ır sene ye kadar geçen onbir buçuk aylık. ve müesseaderde ele ıstıhsalatın . 
defa daha tebarüz ediyor. Yanlıı nıize ettiği lıb:metleT ve değerine t ~~unhn l ında 'gün· günden zarfında 170,000 liralık 'hasılat el. müddet zarfında sayııı stanbul hal- ratlc arUrılm.uı hwıwıunda tetkık 
1 ir karar, büyük netl.celer doiurabL ~ık bir tdklkle .yapılması iç.in çok a~an lb:a:ı ~çülerirıi bi; areya ge. de edilm~ir. kı Tüıtk Hava Kurumuna 735,000 ler yapacaktır. 
llr Bu aebeble 1ngiluılerln her za • ıtına eclilmdkıt.edır. Sayın Bayan t' ek d b d ord•"""' be • Bütün bu bağışlamaları.n topye • lira armağan etmiştir. Bu kadar ve tk.tısad Vdkilini.n bu akşam An 
m"n~an daha uyanık bulunmaları • Mevhibe lnönü de jübile tle aliıka. ırer ea ece un an ....,- rimli bir bilanço ile geçen Yllın karaya dönmesi muhtemeldir. 
nın v~ tedbirlerde tam isabetli dav. dar olmuşlardır. Vali ve Belediye "' hesablarınt kapatan Türk Hava Ku 
ranmal,.r•nın lüzum ve ururetl blr Reisi Dr. Uibfi Kırdar jübileyi hi. 15 TER 1 NAN, rumu latanlbul şubesi hamiyetli ve 1 R AD y O 
defa daha kendini gösteriyor. ** mayarine alm)WttT. O gece, Cemel yurıd'.sever vatandaşlara bu vesile 
.................................................... Rqict ve Ekrem Reşidin «Deli do. ( 5 T E R ( N A N M A 1 ile tekrar açı!k.ça ve candan tefek. ._ __ P_AZAR __ TE_sl_l_G/_Z_/l-94- 2---

1 TAKvıM • Şubat lun operetii eıyrıaruu:ak. Cemal Re. l kürleri ie:rçck bir vazife bilir0> 
ıidin iclareskıdeki Konservahıvar l 7.30: Saat ayan, 7.33: Hatif parp 

6 
_ _ı_.....,Tası __ ,._,_ t ~ '-~· Kartalla Yakacık arasmda sık sık - Sdteb? di•e ~e sordum, lar (.Pi.), 'l.45: AjaDS haber.leri, 1: 

Rvınl -.oo 
1117 

1 Arabi ... 0 urK<=< ~ere ııeııwı;a ea~~ııın T. " eh" T" • • 
1861 

AıYırica Soprani Seniha Cenab Berk seyahatler yapau bir ar~m~ an.. bana şu cevabı vmlh Ş ır ıyatroaunun yenı pı - parçalar lPl.), 8.U: E\'in 

- eoy, Kermen opeıuından bir atya lattı: - Trenden ~ı ednnazsa oto- yesi «Para» gelecek haftaya l2.30: Saat aprı, l2.3l: 
KHım eöyliyecckti.T. - &kiden Yakacıi'a giden otobüs. büs zararına btıttket etmiş ola~ak, bl_ rısık şarkılar, lZ.45: Ajan 
101 lerde ücttt 7iD kuruşla. ncıcıll)enlıı oynanıyor bcrlerl, 13: Şarkı ve turküler, 13.30/l: 

Puwtesl 
RıeeııM eo:ıo 

1942 
1 naenaleyh sizden döniiş parasını da 

ıı-~ .... -r------...-'!"'---11 Bir adamcağız kazdırdığı yeni b r karanle bu ücret. yüz yirmi Necib Fazıl KısaküreA'bı alakayla bek Karışık müzik (Pi.). U: Sas' a1 
GüNf..Ş Muharrem IM.>A kurusa çıkantdL Geçen harta 140 1rn- almak mc..t>uriyethıdeyiz, ıencn •e mevsimin t1.ratro hAdlsesl ola. ıs.02: Radyo dans orkestrası, ıs 
S. D. S. tı. kuyuya düştü! fut verip bu otobüsl relen birine bin. - Ya mtiştıart eıbna? ca.tı söylenen &Para» lslmli 5 perıJelik Muhtelif rkı ft türküler, 19.lO: 
6 M 2 9 Taksimde Tarleba.şında oturan :mek ts•.Mtın, blle'-çl benden 240 ku_ - Aliak b•h.tmtD •• Çıkarsa 1%0 piyesi, %( Snb:ıt Sah gunu akşamı Şc- ayarı ve ajans ııab rıeri, 19.45: S 
ı 12 :Yılmaz isminde biri bahçesinde ruş istedi: kuruşunuza gMi alırsınn!D bir Tiyatrosunda s:ıhneye konacaktır. 10 dakikn, 19.55: Fasıl heyeti, 20.J 

-+-::ô:-t..,,e-::-':'"1k-iud-i....-A-lr-~-"m-;:.-....!..--ll kazchrdığı kuyuyu tetkik ederken Şehir Tiyatrosıı cPata» piyeslne malı.. Radyo gazetesi, 20.4S: Bir marş ö 
ayağı kayarak içine dü~ütı ve vü. 1 STER 1 NAN sus blletıcr!nl buı;ilnden 1Ub:ıre11 satışa nl)oruz, 21: Ziraat tm1ml. 21.10: 

b U S ıJ .), O. cuclilniin mu\ı.tolif yerlerinden ağır 1 S T E R .çı.karmJll ve 24 Şub:ıttıın başbyarak Te. sıl beyeıl, 2LSO: {Ötr;•lmcn saatiı, 21· 
E• ı:.,. 2s ıı. :ıs 17 ... tt ı .... 1 N A N M A r s ,.. ııure e yara arımı;,.... • pebaşmdan &ıanbul clheilno hususi ıJtady• sen?onl orkestrası, 22.30: 
V. 6 45 9 89 12 Ya:r.tı. !hastaneye kaldırıla~ ... tramvay arab:ıları temin etmek üzere ayan. ajans lııLbcrler.I, ,.~ b0l'S3.lar, ız. 

tedavi ıhına ahmnıttır. '---------------------------J iqebltiilıe ~ Dans nıüziil (Pi.). 
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San'ate Dair 
Nasıl Okumalı? Son Libya harbinde Maltaga 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil gapılanhavahücumlarınınrolü 
S a4e olnditen cletil. bir masbd par.imin her türlü yeni lhtlra'lannı. keolf. mandan, mesela Schopenbaaer.tlen tees.i Yazan : Mitat Tuncal 

çuuu clbılerkell. bir ~~haJ'l &e -lerlnl takib etmekle mükellef olduklan ıürlerle memlekete dönm~tiir.. . B a~a v~ kara luvvetl.erinin mü-1 maakiır. Geçen bir ay içinde uMaL m~k için olanca gayretlerini aarfet. 
maea ederken debbe ıeteiiüb eden bir cilti aan'at AJemile alikaıı olanlar da S. O. S. ne denaekUr, bilinir, iDl'lllsee hun bır luamını Ahıkada top. ta» üzerine yapılm1, olan hava a. mıı buhınuyorlar. Bundan makead 
vazife vardır: eaerin rahana nüfuz et • o zem.iade hWis olan bütün tezahürlere "blıılm canımızı kurtarm.ı manMID& ce.. lı~ara.k ve büyük hazırlıklar yaparak kınlarının aayıaı 200 den aşağı de. hiç ıüıphe yıok ki İngilizlere o ci • 
mek, oada ne kadar bcıt kalllllt yerler kartı kaJıthııı; kalmamak mecburiyetin,. len üç ingllizce kelimenin ilk harfleri kl mihver kuvvetlerini metodik bir ğildir. Mihverciler bu bomhardl - vardaki deniz ve limanları kontrol 
Yan& enlan kendl tahayyültim.tizün yar. dedir. Banu 1ab11z blr vazife kabillnc1en kau7a atra1.aa, tehlikeye döşen gemile- te'kHde p\iııdrurtmüt olan İngilizler manlarla Maltada Akdenizin göbe. ve teairleri altında bulundurmaları. 
dmaile doldurmak lazımdır ki eleften detil, eter tetkiklerinden naenuuuıly~ ria telslde venllklert ~ttlr. Şair ken,; İ5~l .etmit oklu~ları yerleri ik~ haf. Jİnde ha.kim bir vaziyette buluna~ na kolay b>laır imkan vermemektir. 
beklenen tealr husule Cf'lebilshı. vereeek bir netice oıUrabllirlene, ın11h- .U.lnl bir varta içinde rormelde.llr. Ra- ta ıçınde terltedıp tekrar çekılmek lngiliz bava ve deniz kuvvetlerim Bu suretle Almanların yalnız Fran. 

Bu nazari)'e böylece tesblt edlUace en &emel 1dr zevk ~ 7apmabdırlar:lhund& da bir Chaes, hıllmUea enele mecburiyetinde kaldılar. Buradaki devamlı bir bHkı altında bulundur- <Devamı 'tı de) 
enel batll'a relen Jeal neella bir'9k ealr ba demek ıleliWir ki b• aevk her vakii ... latan karqıldıtı vw. So.,... da, La't'. durumun birdenbire böyle bir iati. 
!erini nasıl okumalı ve ealarm ilk u . ietibaal ecUle1t"5fn. itte, ben de 1mı1Lave J'&D&rdatlarm derbıliklertndea k&J- haleye uğramış ohnasına M)'l'et et. ( "S p b ı 1 ) lusia anlqdmıMiıtına hWraae"ll• 1au- wlln Jmillkler Ml7U reno 1&lrlerbıl onayan kıscm tıenaJe ... Biiibı ba ema.. memek kabil değildir. Her yerde ol.. on osta,, 010 U ınacası: • (8) 
larınm ralluna hulil eıleltllaek loln ILlll'Ma ve oalan anla.mata oaJqırken reler blse ri&terlr ki ~ kara bir balı- duğu gibi burada da hava kuvvet. 
Yapmalı dlı"e bAr .-.l ini ohlUWJir. her iefeltltiste meananiJe& ..erecek neil- ran lolndeılir; ve, J"&lnn bu, tam ma • lerinin yübelt bir rol Ol!V'D•mlf ol • 
Buııcla yapılacak İll Jaaralba bWllJM- celere daı1 oa... 'ltıliıuunak lddlum Dllllile lııılr ll'lr he1ecam ~ bu- ğu fiiplbeeizıdir. Mibverciler Afri. 
IHinl ealrin hlmae'lae "l'&ldetmektir. L WW-: fakat aUlne Jalilriha ftll'eeCk m• IUD'llldatıuıa lifi Wr llellldir. kaya büyük miktarda hava ve kara 
hr ha1aJde maüilt olu ka'lttıiJetıer vaffaklJetlıere de, u Wr nlAeUe oln Bu n~e vl8ll oJP<ı& 001l clab kuvvetleri geıçirerek lbu ü.tüın.lüğü 
JaeYcad .ıettlıle. 1&11 .. onlan kalluı ·itile, er.._ek mömldln oldL .ıMatle ok1111lak Ye 0 ...... tUrhdn elde etmitlerdir demek lazımdır. 
111ak liıin UaiQ-ari le&b e4en kiilfetlenı Bu .... .atlhlan wnra anlaşılmamu,. se•klae varmak mhlkila oltlw. JlarÖll 111 Hava kuvvetlerinin buraya nakli 
kaUanıl··- 1MI .-in ietU. oka1&U bkla iWhw eöea, yenlllkJen1e lfratlara makaleJi J'&maak ;oln onan w.rlerine için biiyü'k bir zararhk yok.tur, bunu 
dfohmaeak 1llı' kıltMlftlv. vanlıtmh liJJhe edilemtren bir şaire tekrar miiraeaat ettim. s..ı.n;-.! hava yolile loolaylıkla yapıııbilirler. 

K.........,. yelll bir o•tır &rl1U IJlr ıreomtık ltıln kiprü bubu.111 OIUJ'onun: :mı:- " ~ ., .. ..:ı.,._ Netelı:im gerdc cereyan eden hava 
san'atkka ieılüil etUIMe her IQ'Hn Erciimellıl Belam Lavtan _.. ... .,.. • n une elarak cöeteruıek ulıarebeleri gerehe hareki.tın 
evvel J'Qdaeek mll&aR ona 11&11'atta nua: eter JBablenbı llttisü bana ~Un ver. tarz ve tekli' AJırnanlarıa bu cephe. 
bir ,._.. .......,. salUaiJet.lnl Jlütet.. MJ'.._ B61le J'&Pl'lıl&YHle& bio elmaa& b'lh --'- 'k d 
meldir. 0-- teedlıelerteıııle •111t b1dL Bea b• piri tanım11onun: o baDa. birbf Jl&1'9WJU. alarak 18 _..... 0 • ye ~ ~,.. ; .... mı tb: a avlı iay •• 
ten, ,.,... • •"ılıdla l&tfelerek illi eaerinl rinikrdl: 8. O. s. kllJaeak olaalara l\lbuane ır..._. 111.; p-re rı gb~~lkleıı .v~ h ·~~~ e ngı. 
ıirlıtitea '8Jlıer ridaııe ..._ ve ~ • cı.w. Belki on eene kadar tly81'111L itte 8. O. il. kli.ablllla be .er Uz hava ını rının a~"'lt ttnı za7 
ir uııifet .-.,..-~ olaıer, bmalan allllea obd1llll. Battan levh&n tıltıJan maanaıealndea b arlaştırm11 buna mukabıl de kend1 

!ek~:riP mölll••lla .; 1-t'••u ve in_ bata 1elli •ır tan, Jenl Itır nıh!- •iır: kara kuvvetleri.nin ilenemesini lı:o -
saf De ........ Mı'c4terlal ea ıenlt mk • Vesin, kafiye, lll&DSıuneleria ecza [Fesadan dkia- llJklllGI 

/ 
layl_a.ştınn11ıp oPduklarını gÖ9term~k-

~ fullre&e ._. iealt edıel', tt. ki ieeldl etlen ciimlelerla &erte"bl, .ırakı. her innt... tedır. Yapılan hava muharebelerin. 
~~ ~ oaı...- 7elli • l'JJ' hlo ririilmemlt, alıtdm&DUll ee1Ier: Clan!- de avcı filolarının 'biıbirile çarpıııp 
ilkten bir aetloe aı-k. en IJi ~. Y ..... 1MI lt&kıahn bile dikkat edilecek, Atılır; pençelettikkri göze çapmak.tadır. 
bizi talmla -- 1tir f&'lde 1teldeıaek «~ ne nrf• •lı"e araştırılacak blr Satır Kara kU'VVetlerinin nakline gelin. 
latent,. bil &abakkak NeWJain. un'M teahilriL Banlan ilk ohJ1ıtta Earaabldarua atat. ce müttefikler bu iıin Fransız li -

Ben ona &nll ""* tecrüeler blru lrldl..Nlm ıletll. hele m""1iftn Elılr manlarından ve Tun\19 yc,llarından 
1~ iMi ...-ıe41D"'-~ me.clallm aasım tanıı beni oYüea f&IPri.. Tabakalaruıcta wler, pılmıt olduğunu ileri eünneıkte 
aell l'-e --:.: clicıaie•i plrlıerilli tı, sonra ba menlivenden inip olkarken elektrikJenfr- e Viti biitumetin~ de bu h~auata 
kik eWa. 1tuJudaa ~· aaıı-prM& Hnda, 'buamakianla tesadilf o. Çarpar, pııote9bo etmektedirler. Bu ıddla 
'&ınalmıktır. W& ec1i l'1ll!lı 1811 u luaD fiklrlenle, onlardan •nRaD, ırece BIMbo &aıtenıerillıı1e ıı.rzın nabnt .. J doğru olabilir; netekim iki ay ev • 
lll&nlarda c8We wı :,. RTkbae uraabklarmda parıldayıp sönen a&esbö- itte ninn IU 1tet aMa aabrl& Wzde vel amiral «Darlan» ile kont ııCia. 
""1 o......._ reı arlara kaPÜl ol. eelderl kabtlinde& h&7allerde pclklnce inha "DJ&DJYor. Telslsin Ukeyleltırial d no» bir mtmka.t yapmışlardı. Bu 
lllakta .,,,,._• ==-· fMM ea- rWii91 ki lnuılarda Uım•I olunllllJ'&C&k FUJOr rllti7iz- BaUl D&SD\lll teriı1ıln- onuşmaJarda böyle bir anla,ma -
'•"lan llft'k _., ttlk9e noktalar, barale yol ıesteren mee"aleler de blle bu Ukeyltin harekeUnl rösteren nın mevzuu bahsolduğu da söylen • 
keftdı.... kir dQ'anlara hüköa ~var. o zaman eeerlerile lteraber be pir bir tefler aesill1ôr. Hele csatır karan-- mit ve gazetelerde uzun dedikodu.. 
'ta41ar Dert ~cluPaııı )teraber ~ Jı;a bvkınııla bir alib llJ&Ddı. 1ıklaruı &tzı11, cıradyo antenlerine çar - )ara meydan vermıiııti. Halbuki dik. 
dar c ...... = süiltl .=..atı. BaldPnda maltmat almak istedim: pan anın nabzı,. ~timleleri bbe bir piri kat .nazarı çekec" ve üzerinde ehem 
nıa karıar ...._.bir aura oMll-M ID.. Balla Almann'a talısll etm~ dedller, ~ltlmlse hükam verdiren lpretler miyetle durulacak bir no}tta varaa 
ıl\fını dllltc ~ eal h sareUe kltablarmın labnll't'IDden ve clir. 0 da «Maltu adasının bır buçuk 

$a ....,, e e .,oram. &eçtiil aoyaiuıdao da l Bu pare&7ı tamamlle okamabdır ki" aydanberi mihver bava kuvvetleri 
~Chillk --.! etea ıonn. ""1 nfJllin :'::fikirle h~ ki o oaıtea beşhıldan hayal Jardnnile doı.: tarafından geceli gündüzlü devamlı 

Fllıııa aı-...... ıeno tülerine ıreo'7onma: 
1 
•--ı--•-•- bwnulle onun bedbin im. (Devamı 1 uıcı sayfadal ir twetıto bombardıman cdilmiı oL 

~ _....., olanlar o ile - e ..... ocau ..... 

llvnlarJan 30 tanuini laaUe4erelı bir arada yollıyan her 
ohyac:amaza bir Wiye talulim edeeefis 

Soldan aata: 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 
1 - Bir erkek 

... m, Tenm • 1 
eylei b~ madde ıı---ı----ı--
( 5), 2 

Z - Bir erkek 
lnd (J). l'"ellk 3 
tS>. No&a (21. 

1 - Yanlım ~ 
(Sl, J[lldm (C), 

l - Bir_,,.. 5 
.n• m, iki ı.arı 
ran Jan& (2). 6 

5 - Emmekten 
emri hazır (1), j 
flastenm lnlllaD-
tatı m. 

6 - Kendini bil 
ıto ..... <S>, ver ~ 
-- (3). 

'1 - Dahi me. • .1(; 
naaıaa (Z) AUetı. 

-- (5). lı 
8 - Babts&Z bir 

Ama»a mUJetl l4), 1 ~ 
t,llen ff!F (2). 

9 _Bir prk aulkl '1eU (1), Hali S - V&cadam• dalaWmlekl un ., 
<'>· lanlan m, Zaman <ıı. Nota fi). 

11 - Bayrei niduı tıl, Zaman (Z). l - İt (,), Blr hliab nidaa (1). 

11 _ Yanmıt a&et csı. ı.uu (6). s - Kanuk <ı>. Bir menim (1). 
6 - Nota (1), Daman lll (1). 

1J - tntihabda kullamlll' (3). • .. _....__ (5) Blr • - ... _ • kadın ._. (1) .. 
Yukandan api"ı7a: 8 - incenin Mal (5), En oohn .... 
1 - Sıcak bir ribci.r (3), TehllkeU ılı (,), 1 

bir h&J'VIUI hastalıtı (5). 9 - Birik (S), Ced (3). 

! - K&lnat m, Bir bal llM&.lıiı (1),

1 
11 - Bir 7emlt (S), Eaflana lt'llli • 

ıt•m aılllı (1). •• (1). 1 
( 
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'4/1 Sayfa 

nt m SON POSTA Şubat 16 ., 

Ço~"lln masum kay1dsrzh~ı. de. 
likanlıntn saf co~unluiu. ümidkri 
zaYalhnın göz yn~Jart perde3ile ba.. 
}andırmıştı. y-ola ne büyük zevkle, 
ıevkle ç'D'kmıştı... Ne derin 8llbt.. 
farla, .ne büyüle ıhaya} .kırg1nhlda • 
rHe yolun eonuoa gelmişti!. Yerine 
lfetiri~miş nice vicllar vardı ki 

( ASKERLİK İ _L_ER_i J 
ii.ytllc lcap1. Emekli ve yedek subayların yoklamaları 

timdi, devide.ıiıı( ikmal etmiş yıl. 1 - 1942 Y .. ıubay 'ile askeri me•ur ta bclar. Le~ Hu.baitse, DeDlıs, 
Yazan· Ekrem Reşid <1l.zıar gibi eönü~ kaybolmuştu v ... ve san'atkarıann -elik 7tı1s1ua•n ıa.ııa"-. 

•a:b • Nıee koparamadıı:ı met)"Valar agaç. 16/Şüat/94? tarllıhıdcn b1$lıyar~ 15/ 13 - 4 Jılart Çarşambadan 7 Mali 
n .. ~özlerini aç~~r ...akit kendisini bazıları i~~ .aıam<:tleri ~öetcnyor-;ka.tılmiı olduğu akın onu kap~ birlJarında ç~~ gitm;şti... Mart/942 cunde nihayet batacaktır. Cumartesi cününe kadar. Besab ,e Mu 

buıyük. lltapını.n °?ı:nde b.uld~. Şıın.. lardı. Kinuaı ilerlememek. durmak. az daha yaldaşttrmııtı.. Ayak uçla- Ne gıuiıbti kı. arkaya bakınca en Z - Her l:d. allha)' YeltlıwaaJra •b.. mele ııaemuraarı. l>lıf. T .. lb, ldertas, 
dı hattdl')"Ordu ~! gozkrını ılk açı. natti. geri dönmek istiyordu. Kimhı.i. rına basarak; boynunu uz.ataı:ak. hi. uıa.1daı en yakın gibi götünüyorou. at lfllm* .w.ı.rbeYDtleıllr. Gellrbn SanaJll Darb. 

la tında. 'kac.cdecegı uzu~, P.ek. uzun koriuıyor. ıtikıiyıor, çıııpı.nıyor, fu .Iraz fübıelip içctisini görmek iatc.. t":J~lh~i yakınlar, uzaklara niahe.teıı nüfus cüzdanı, askeri vesaiki ve sıhhi ıt _ 9 Mart Pıu.ar&.eai l'i•iuaden ıı 
a ~~ yElun baıtndaydı. Şı~dı ona bu yad ve fiğan ediyor; kimiai bağrına di; fakat naurlanna. hiç b~ mani!e.ıhıı.mış, .karanlıklara karışmı~ gihi .... 3"1ardatlfplomayeiatisas ftllblan'le Ma.rı P~be cunü.ııe kadar. TU.1' 

ibı ~ki. gor .a.t;lfları arasında bır an: göz. aı!kı sıh bir 'kiıab lbaaıyordu. Kimi. olmadığı halde gene bh· §CY göre • kalıyordu. Çocuğu. delikanlıyı, oL blrUJde •ubeye releceklerdlr. Eczacı, Klıuy~er, Uari&a. AcUi >l ... 
. 'it.en aç_ıp ka~~yıncaya k~d;ar g.cçcn 9İ henüz kapld&n uzak bulunan mcdi. Mütemadi bir acJ gibi bu ka- .a~n -:<f:amdan; i?tiy~rdan ~aha iyi S - .üyall sıbJllyelerl nlaymlle eu. virler. • 
dısa .t~ v~J~ ~cçm·ş _Rıh.ı gel.ıyor. 1afina; aknbasına ~rılıp onlarla p!<lan geçip giden inıaan\ar, ha)"Yan. gor~ıliıyordu. Çunku delikanlıntn ~ ..-...eee1ı ılereoede hasta olanlar 1.5 - 13 Mart Cuma &inawlca ıt 

eJ u. ulu omuıe serıhn:t§ olaıı u. ka1mak ~r; kimi.t büyük. kapıyı lar, nebat ve ıruidonler ne oluyor • yer.ı.ru almıı ola~ ~~ adamla da. buhla ........ lar (malaalti ]likinaei ta.. Marı Cwnartesi riaune bdar. Xmafa* 
- z~.n yolu bat~~~~şa y ü~~üş; bü.. !yalnız. aımak kıorkuaile yool arkada, lar; nereye gidiyorlardı? Bu euale ı"• aonra gelen ihtiyarın etr~ında biMeriMıea alltcaldan __.... J'9PSll (Dmılrcf Maldabt l\IarancN sarae 
uıl yük, \:aprının onune ııclnıtftı. 1ıarını benıiberinde sürüklemitYe ça.. de cevab veremeyince batını çeviıip ay<l~t!cı; ~ıttcı; patlatıcı gune - eönclerecekleri ~iWhi mt&"11t~ W - imam, Mtihendfa. Kamacı; ~e~ M~ 
~ Kapı hayret ve delışct uyandıra. balıyordu. Kimi.i bunlar el&.eriyeıtlc arkaya; lkatetmİ§ olduğu yola baktL tin teaırı tedrıcon azalmaktaydı. Cü lanralı; ve '*ye k&1Jih ~ulan4•tu &Uina). 

a c~.k lc~da: 1>üyüktü. ~1dere doğru gençti. Sevtıııçle, köğüs gererek. keıı; Yol u~n ve dolambaçlıydı: fa r- neş ao~?"°r ımuydu. ,-oba yol uaa. ~ .ar& numarasu» -.Il&Unaek _...uııe Beılkt&t f\lbesine çaiınlan 
eiJyillutel P rnen kemerinın yarım kut- dilerine viıdcdilmi, türlü ncfai&Jellı:at o· bu :yolu yı,dırım süratile w1- dıkça gunqten ırz.a'ldaşıyor muydu? şubeye cöndereceklerdlr. ı subaylar 
i l'U olan muazzam alaimüeısemalar • rdolu bir l>e1deye girer gibi kapıya tanba;. geçmişti.' Yolun ta ucunda; Bu ııua1i kendi kendine biıkaç defa ' - Şabe mmtakası haricin~ ~lup 

ö.1."den da1ha muhtefcmdi. Kapının a- doğru ileırJeften bazıları ümhıai2. _burma ağaç.lıuı alt•oda· portakal ırordu'khm 9QnJ'a. gö-.dü kıi büyük ka. J"Okfamasmı ıaptıracak olanlar ::nn en Beş~ As. Sa.be$\nöen: ANuU lahla 
alçık kanadlarr sanki insanlan k.u - Jikle dolu 1'Özıler.'Le, çılgın hareket _ çjçeği ilcokıularl ara~ınd; oynayan pının gölgcıai yolun mühim bir kıs. •rati llir dffdl,e ile bulunduk 

1 
mıs. lerl nıutı ınıı&aylıarm acele olarak şube. 

kl · · ok· d f • · · l ] k b · • · · ı 1 k l k d D de b · halll AL Ş. -" Jatıaa m aracaa 'ftY•- ;,·e mtiracaaUan. .. ca .~Yl~- içen. ç-' yodr u. çe!br .. ~ı~:_n ~1"..e ço lan eri özlemle? bır s~vgı. bir çocuk vardı... Cüneş; güne~; m lmn . ~1!_am1 bi~l t~y ı.1_ ~m ,_. IT an Jııud taahhiıdli. ~tu\b pbeye ıincle-
cnzt~c 11:uıvvetı ae o e~e U,..™"· lının 'kollarına 11tılır gibı: kenchk,. bol ışık· parı1tıl::ı.r Çocuk oynu • ge lştı :5. rnıycrcıı;.; ıarKlna var. 

1 
il 1 'ler Pl:rade iist 'etmen Zahid Zey-.ıelotJu 

Ü k' h ''- b _ı_ •• ı_· b"H r___ • • ••• 1 k ·· .ır d .. 1 "4lek.lerdlr. \'csa k (Hal tere mes, • UfHU .' ayvanrar, ne atat ve mn~n- rın:ı; ,.ıım. ı r ne Ü7erine aç nnl~ o. yordu; ne güze? oynuyorou. Kayı<!. m.y~ra ııuney t.ycr. en go gcye geç hJs ie*ere 511ft-&i aüfaı llu,iiiiinlle ka. • 
le.r ınkJıtas ~ oraya akın ~tmektey - lan iki kanad'ln arasına atryorlardı. aız; Kaygusuz .•• Bu çocuk kendiıti nJJŞtl:·· Evet: .. tmd} hatırlıyordu ..• 7ıdlı olduğu maıı':ılle, clld ve sahife nu. r11ade tciuıen llas;uı Çobanlı C268lt) 

u*lıler. Fakat, insanların, hayvanla -1 Fakat; lcorlruy:'\ tıı.tulup büyük m.iydU. Evet· ,.ocuguv n bulunduğu Çocugun kacnds1z.lıgı; ikaygusuzlu - •---· blld' ..: .. , _ _.1 Harita As. Tetmenl Ahmed Necati •t b d nJ • t___ ~- k J ~ ' :ır w ek !kısa bj •• •• t•• O Dlal'lih .. cuu) ll'CCÇA,&e&U T. (309SS) 
n; ne ata .. t v~ ?1a e er n ı;ı.u. a·"l- apıdan uzalcla.~ağa çalı~an ar ne. muma ağaçlı; porhlcal çiçeği kaku. ~ P r zarna~ 91.l~U~ u; e. 

5 
_ Yoklamava c•lm4rZen ve:ra ~ • 

'bında ne ı:ıuur ızı Tard? ne de ırzıde de" 'lcodchı\.Iarını t>ilmedilrlerİ g"hj lu yorıi haıtır1ıruon d Sa _Laten ha _ h1tanlının 'hayat; neş c; umıd dolu -1 Mtıha.bere 4.s. ..._,.....,..nl ---·b ..a.a.. · C h ~ •• •J -r u. nw k d k d · · tiine tcvtlkan mck.tubla :raptırmayaalar .. .._...... ............. -·• 
eseri. ÔY8 • t"ntes ve her teY Jı:.~.rfl bir an evvel kap•dan geçmek arzu. tıriıyord..ı; sanki kendisi daha dün pr lal ~ ç.o eva~ etmcmıştı. (1076) sayılı kanunun ma.dılei mabııu - Zeki (30959). 

blonulmez :btr kamına boyun buk. atınu &Ö8te~nb da kapıyı a•ık _ oradaydı. E t· b k k 00. ;..-lj IHutma agaçlarının ycşıl dal arl 1101- • Pfyade Binb,.cısı - ,....._, b' ~b· 1 ~ ve • u çocu e ısı;y...... "- l • ki . '--'- suna cöre (50) Un para cezaana tabi .... Abctillh&mlıJ oflu 
: mumuş ır cereyana tu 1 tutu - .ta? aonra .nerey: gideceklerini tah - O halde ne çabuk büyümüş; ihtiyar muş; pod ~a~a tıçe 'l~krı1 ... O'll.ulsu uç: hhnıJ (ft6.100). 

uşt~. mınclen bık i.cı2c:tler. lamı.ş.tı. •• Da&ıa dün... mus~. ~nızın .. :rr:avı ~ .:n urşunı -~~!:::::~!arda aptJtlakl ttSaı.; •- Yd. Ölçme Tei. l'elaml oilu Muam,. 
~ır aralıfk durup. _J~ak:t~ ~~es Mahllı'ltların içinde en &.IciJleri Sonra. ıhiııdenhire, arada 'hiç bir renkNlı ksı7er<: brH~~ııtHu: 1._. uftarile :birlikte Ye tasdiksiz olarak bera. mer Yolaçar (4%154) • 

.. e ·ncr şey nereye glıxlyor u .: n~ ve madenlerdi.. Bunlu; k.en - münnacbet yok\,.n bir delikanlı eö- e ~ ml~tı. . lç • ~ ıç oır ~·· berlerhlcle bahtntlurubcaldat·•IT'. 
_!~nınd.ardı~da ne ~ardıl? ~:ı.ktı; b~- c!ilexın~ ~m-edi.lmi~ olan ~-rin ic- ründü Btı delikanlı gene kt-ndoi•"&'- 1Kkalbındd cc~!rısl~T .. :_gzın<ld11 brr,__~- A -Terbi! teskeresi, teıraN emri. Ye Tütün ikramiyeleri 
-wn. kka"':le: ... fu.n: göz erının mtu•- ~sını oeg ş~ı miirnkün olmıyao di. Şüphe yıoktu ... Ddikanh, cii • c.:. ı var ı. ?z '"'!''1'11 ıl<'apa ı Ye ou. diler ullıeıi ~. Bq&ı-. Alkerlik. ~: 
Qı~dır. olabıkl:gı kad~r baktı: ~kat hır kanua gıbı ka~ıds~ n prtı~z neşıt: tıunçla.şmış çıplak vücudunu ~!!!:.~~.~.1.?.~!!.!.~~~~~.~!:~?.~'------- B _ Jftfus cüda••· •rsa aır.an ınh- ı - Süecle bnılb ıe ll!lltti tiitlia 
. {• ç btr şey goremedı. Kapının ote.- kabul .etmişler; geç•iırlıeaı mutlak la- mavı da}.galara daldırıp çıkarıyor • Z . t d'kn hl7 lkramiys •MnM\a aiikellef oı.u lııarlt 

•lndc tüyler Ü11Pertici bir bo\ılu'k; hır zım oMn ~üyU1c kr.pıyı da yolları du ... Neş'e, sevinç, ya:amak 2 e,. • ayı as 1 une ~ ~enclis, klnu-ııgerlerill hangi malülu "Ye ıeJıld yetimleri.;ıln 942 :rlh 
ec;lu,ı} v1wrth ••• Korktu ... Cırpln- üzerinde bır merhale olarak görmiif ki ... Hey!-ıat! •. Bunlar ıimdi ne u.. 133' senesinde Vrla Sultani 1 lO -: k.ısU-. lhtlıiıulan bıalanduh. lSa. e • )'okb.malan bir .Harı MI dca 15 Nlıam 
alar tcvlid C'tmiyen, ~ygaralar ko. lcrd ·. H~rda.r İse baun debre - znl:tı 1... Ayni umanda ne yakın t. cu sınıfnuJan aldıtım tasdllma~t ~,.. ı.ıktrik. 7.ı. ı.qaa&) vesalr riltl vuıuıar. 942. &oDuna bdar duam eilc:eektlr. B1I 
artınıyan :bir korku, llıtorkuların en iniyor, böğürüyor. ba;:.ınyorlardı, Suların arastill<la yuvarlanan. da~a. ctUm. Yenlsfııl alaeafıından eakleiııtla '2 _ Hu suaıf itin tayin tdilttı ciin. tarihlerden llODl'& muracaat kabul oı.a... 
iiy"v.. • • k f k L b" . . l . . 1 hükmti yok ur. mu. .. ugu, en clerlını, <:n ~r uncu ta. a at ~ıea tr zrıman ıçı!'-. ·: arın tepesınde göriinf!n delhkan t - An Ejfs le.de ;pcııliamaya geJm~o.e ~et etıot'ııl 
ifı g~ k.d>H bir korku kalbini Deıme'lc; ötedenberi zıhnıni mc"- n n ~öyle.d"'ği tıad.ı heli kulıığında, Bıısan U1n olımar. 2 - Meüür tarllaten itibaren Cama.r 
taplarn•ştı. Heı'kes ve her şey gibi, gul etmiş olan mı ~aP'?ln_ önü.ne d

0

Iinln ucunda, duciııklarındayd1 .. r s - l'.oklıunalar sabahlan saat (9) tesı ciiDlcri müstesna olmak \izue hana 
en;d:1s! <fe, .keındlıtine rağmen, nere. ge1nü,tH .ne çabuk. Şır.ıdı gunlerın, ~üyük lkapı?ın ihtişamına, azame ~ Çocuk bı"lmecemı·zde dan oıı ye kadar sabahlan yapılacak- nm bıer ciiniinde tube;)·e m6racaat ecıe 
e gıdıyordu? Niçin bu mütemadi. ayların, yılJarm ne derece kısa ol - tıae, delhşetıne ral!mcn bu şa-ftcıyı tır. Öfltde.o sonra :rokl•ma :rapdam:u. bilirler. .. 
en akan insan, hayvnn, nebat ve duğunu anh,,ardn. Daha neler anh- 1 mırıldanarak tekrarlıyordu ... Ha - kazananlar 9 - ıs Şubat Pazarif'slndftl 19 Şubat 3 - Şubede kandlı olap ela hariç 1 _. 
tıaden nehrinin St"yrİne tutulml11tu? yOTdul. Bo7ada deŞ{f"rler m lôm te- yatın coşkunluğun·~ ıterennüm eden Peqembe &'finüne kacbr plyadt-, Oto. ler•e bulunanlar cöndereccklcri taah-
Kapıya yallastıkça etraflClda te. ra:z:id~ ö}çi!lmcmekteyd". !"'le:ı_ ~ hayatla. ümkrle ~o~ 'b'r carkı ·:· Çocuk Sl)faıwa, araya gfre..'1 bir HilYll, De.mtryol. hudlu ıneldubla roklaınalan yapılır. D 
~feveran artmaktaydı. Bilhassa altüst otrn~!u. Ehem~i~e'tlı goru .- ?.nu b~dll, 'bn bl!yuk .kaı;>ınln ,.e~·- fasaladan dolayı ln ış.v etmemişti. 10 - 20 Cuma gıinu Genrral, Xur _ 71dlanna işaret olunur. 

nlar arasında· yalnız 'Manların nen ehemmiye~. Luy ik zannt-dı. gınde 90vf,.mek caz mıydı'>. Nıçın Bu sebelldf'n bugün bllmf'Ct'de kaza,. aaybr. 4 - Yoklamaya ~lecck olanlar elle 
z.ılarında Ç" 'Tı:·· '- I l ,_ .. ç,,,_ 1cı"'"'et ;atfı-d }en k1v • olmasın? F..traf•ndn nk" genç var- nanların isimlerini ı.·- 'hart" 50nraya 11 - 21 ŞuMıt Cwn:utesınaen %5 Şu. J'~dekl flrramf)"C teni cilu!aıu Ye ni 

tat · • • un u 11ayvan ar, ne. en ~u UJI;• J ••• •• .. • • h 1 • .. _ b -kt·'- ,,.._, __ _d. n..--rt--' ıcıinii •- ( -.1 1 ü 1 h" ı •-•--.. Ve tnade.nil• •- d I 'ını· .. ~ 1 olmınıtu Küçucuk hlT bal~- dı kı eyeıcan ı. e•* tur'kult-r, aşkı 1"' ... VÇI.,.,~ ,.._ -=ı ,.,.,.. baia kadar. Topçu, v çme, Jşı d.'\lt, S ·- a.s uv yet oc-.c.ı-elerl, Yf! ~I elaa-
und .... , ııı;a er er n ° - m=5 2 • - _ ..1 } ......._ L sananlann listalnl sütwıl:ırımmb · N kit +~th'lc"' 1 1ı1r .. --•tı ._ __ _ 

1 e ~i 'Y'e mütevek\il, büfyük Ja loca llit filin farkı yoktu. terennmn ~~ P.,,rça ar vau,,.-ra11 l bıt~kepa varı. a ye, .m am. ..... raper.-uu ft -as eiaıılla f P Ya doiru Heıleken, inaaa-iarın Bun tan gÖrÜ'p anlarken aruına kapıya dogru 1ler1ıyorlardı... '- J ll - K li>UhM ~Pr,embeckn 3 lllar. lıu'ml ti& birtlkte aeürmelerı l&umttır. 
• 
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'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz Haberler· 
.. .... 
Alman ve 

Sovyet 
teblil eri 

Taarruz hareketleri 
devam e iyor 

Berlin 15 (A.A) - Alman or
clU!arı ba.fkumanıdanltğının td>liği: 

Şadt ceıpıhesirı:i:n bazı noktaların • 
da düşırıailtn birk~ lce"c yaptığı 
bi.icumlar dıün de ak-im kalmıştır. 
Alman taarruz hardtetleri rnııvaf ,. 
fakiyetle neticelenmiştir. ~iman 
muharcfüe ve pike tayyarelerınden 
mürekıkeb teŞldl1er hava ~rtl~rl • 
nın fenalıiına rağmen barek~t ha -
linde bulu.nan düşman kuvvetleri• 
ne taarruz ehnişkniir. Düşmanın 
yürüyüş kolları tamanı.ile yok ediL 
nıiı ve pek büyük mi!ktama i• 
mamzemes'İ talhrib olunmuftur. Şi • 
mal bölgıesinin ucunda Murman şi-

mendiıfer hattının tesisleri ta.brib e. 
diifmiştir. 

1 Çörç:~ s.~~~.a~urun 1 Libgad'!' h~va !B. Hit'er yeni Alman! İdam cezası mnnakaşısı 
düştugunu f aalıyetı subıylarına --~ 

inJilizlere bJdirdi çok arttı dire:<tifler verdi Cezacılar mukabil iddialara 
<Bas &ar ... ıı 1 I•ıci sayfada) K&llİTe, 15 (.A..A.) - İncili% o~ Berli.ı. 15 (A.A.) -- Führer, 

6 ay ıı.eçmiş hulunuyor. Bu tarih - lebliti: kara ve hava orduları yeni auibay-
tenberi olup biteni.eri gözden geçir. nöa. tmimi~tkili umumi .. ~&1tııwı larile; deniz harb nam:zed subayla
mek dc.ğerli bir zahmettir. O gün - prtou.ia ııek "78.k bir motürlu taı;ıt rıncı. Sporpal-.&<la bir dıemeçte bu _ 
l.er<k. Alman ordul..rı Sovyetleri Ye. sarhlı anba hareketi ıoriilm~lut. lunm.U!fRrr. 
ezip Len.ingradı ve Moaok.ovay! .it• Düşııaııaa k•H&rı Wbü bir mes~fe ~ilde Mareoıal G.ör:İng genç auhaylula; 
gal edi}"Or gıbi görüoiir>rLırdı. Bi- dalınık blr vulyet~ b~undulı:lanndAn nam.zed suibayların sayı.mıın 9.883 
ze gelince, bir aeaedenberi tele ha • dola.Ta iopç~oz için nıüsatd. hedenı:r olduğunu Führere ib1'ağ etmiştir. 
ıına Hitk.re ve Mutıe0bcıiye kaJ'\ll teşıkil etmeaış ollllalann& l'&&'IDell kqi.f Führe.r, Alman tarihinden bahse. 
haroetmdc.te olan İnei.ltereRin k•Y • kollanaız onlarla l.emaal muhafaza et.. dcrck Alman milletinin zaferi naa-
nak'ları tü1c.enmek. üzere idi. :mişleı- w biitiiR eli• dişmanı hırpala_ [Y!On91 '90E(Yaliet hareketinde buldu. 

En b·· • ..:ı.ı. '---- nıışl&l'dw. w .. 1 . 1 C< a.7..-. --cılDI•• i aımu soy cmı!I ve nasyona 90S)'a -
Bu sı:rada Ruzvelte mahim olan Almaa ve ta]y~ &~<:alan yerck döş.. liet miisellah lkuvvetlennın subay 

Aclan.tik görüşmemizi, ~mdi su • m.a
1
,::nk buk •• ~~ettnı ~~aly: .. e,~tie ~a._ ve Jefleri olmaları müna.ebetile. 

1 .. ~~:- b J p. f ...,.....a ı.-ımuın -a eM~ me• 'f I 
aııa go ......... ,ıu::> u unan « nn<:e o ilerin t 

1 
,__ • genç aıicerlere miis.ta.k.bel vazl e e. 

W l · . d ,_ B z or asma a çak-... uomak sv.rf'Cile . . . , ü1 . . a eısıı gemısm e yaptı.11.. unu ı~ı......a rıru göatıeren d:ireı.tot er vermlştır. 
-.:~ ak~L Al 1 k 1· 1· taarrmı ett.~uir. Bun.nıa bera!)(:r ~-
ıınne .ao, manyay eztne ç R 
RU'SYaya y.apml§ olduğumuz yar • anılanmız 30 pike bonıbudımıı.n Ye ay 
dım ç.oık cüz'idir. Şim.di en büyük Layaresinden mürekkep olan bütün dü.?
kazancırnız, Bizleşik Amerikanın m.an kuvvetini baskın sureUle hemen ta. 

saflartmıızda yer alırwJ bulunması. 
mam!Je yok et111işlerdir. 

Singapur Japonlara 
dün teslim oldu .. dıT. Zaferi temin bususunda b:.ın • Berliıı, 15 CA.A.) - Re-snli tebliğ: ŞL 

dan dehe. büyüle bir amil tasavvur mali Mrikaoa Alınan p:ke bombardıman IBas tarafı 1 i.ııci ııa.yfada) 
t.ayyareWi AJrneI Gazala böl&'~inde düş . . . . . 

edemem. Ameril.a, bütün servetleri ~allJD mo'örlii birliklerin· bombalamış lım olmak J&ted.iilderını Japon u. 
ve genif sınai kaynakları ile bize lanlır. Bincuinln şaali~ek.l sahil böl= keri makamlarına bildirmitlerdir. 
iltihak etmiş bul'U1'1uyor. ~nde A1mau muh.ar~oo tayyareleri kuv Tüm.generai Yamu'hita namına 

şiddetle devam ediyorlar 
IB&ş ıararı 1 ıncı sayfada) 

bwılara vız g-eliyor.. ıw eere alışıldı mı, 
o teyİD teeasüru de ~r. 

C~ett acaba banı-i şekil iecsiye su_ 
reti tevbih eder?~ Beuce Jtaziyye işte 
budur: 

mak liizUJlg'eıil' ve işte bunun irindir iti 
<"fta kananand:ı bu gibi!erln cezai TUl
yetır.ri t<>k aşatı bir dere~l'Clc duşünuı_ 
muştür. 

Bir vatman batalı bir suçl.1 bir :ula_ 
mm öhunüne sebe!ıqet Terebllt'ttği gibi, 

Bunu tesbit edebilmek için. cetniyetin dikkatsiilik ve nlz:amıı1a muhalif hare
umllJlli ruhunu, karaJderinl. suç işlmıek lı.etinden herhaııg-i yiıksek tabak dan bir 
lstiadadlarını Vf! onları ur~yabileeek kimse, meseli bir doktor, bir nvultııt, blı 
•t kendilerine :DlÜe\'l'Iİr ol~bilecck tehdid .milhendiı1 de bu filı irllkab eti b llr. 
aranmalı, kanana hillriinl olarak konul- Doktorun nazariyesine eli", bunların 
malıdır. da ldalllı !Ji.y.ım&elooeıtlir. 

Ben mbddeiumemi iken az um.an için ller muleammld katilin miıtchcvvir 
de yirmiye yakın idam hükmünün Jnia. oldatunu düşündllğümiıu naZ3ran, baıı:ı 
zında bu1ondum; lo;tlsn.ı ahval do a ısilc sınır ~öz.etmek. 

İlk defasJnı seyretll!J'kerı, tepeden tar. si:rin herbııncı btr vatandaşın bu duru_ 
nağa kadar ürperdim, titredim, elimden ma diışmesl ihtimali meTcuddur. 
bastomun dü,tü. Günlerce ayni Jıeyeea• Bu llıb:ırla, P.bli eti mün.'ieJib ulan bir 
sa.r'asile adeta hasta gibi idim, n.tandaşı kn"' • k ııdlshıe bah..<1et-

fği muh&ffef sebeblcrden azamı ve :ıs 
cari bir şekilde .ı. ı ,.ıJ edememesi cıe: 
mek, vatandn,şl&n nı.uilak bir ııa~:ıriyeyt 
kurban etmek demek lr. 

Sovyet Rusya vetli bir himaye alunda giden Ud İngl 1 hare.ket ed.en Japon komutanhğı 
Buındıwı başka. .ikinci bir hakikat liz katileslai Ye 9 bin touluk bir nal Uy~ iken~ıl.erine teslim p.rtla.rını te"\.tjJ 

Sovyet tebllil daha vard11r. Sovyet Rusya yrbl • cemlsial batırmıştır. Cem'an ı:> bin ton etmı~ıır. 
Moakıava 15 (AA.) - Sovyct ma.mı~r ve aya.kta durmuş hulu • Juk iki şilebi de 0 kadar ciddi hasara İngiliz .uıbayları, ber ik.i ordu 

Sonra öyle bir alışJcı.nlık •eldi kl; 
sehpa önunde yıkılıveren mabkiim, sii
riildmerek ipe çekilirken, kur~ bay. 

rıunında eYlerinıilde kestiklmiz koyıırıun 
Çl'ngele t.alulmas.ı tabliinden bir m~. 
imle ~nde idim. Bu kueiık b&aise1e 
vazife ioab& on, on beş defa plıld ollll'l. 
ca büsbütün kanıbaclmı, saak.i beni as_ 

salar asli 111D1ll'S&mlyae3km.ışım gibi blr 
hal ..• 

Hayatı. o:rle olaylıula karşıla ;ılır ki 
çok defa o vaziyette olan bır aıl:ı.mın bı 
rm irtıkab etmesinde bir mahzur o!m& 
dığı kanaati hasıl olur. 

eahıdı ıtehlİğİ: ft'UyOT. ff ft • , lliTat~lanlır ki banJara bybolmoo ı n teflerinin ibuluşrnalarına aİd lü:zum. 
14 Şuha< iCıCea.İ. Scwyet kuvvet.. Bu ilki eeaslı olay'ın dünyanın carlle bakmak: llbımdll'. Bundan başka lu tedhir>kr aldıktan eonra saat 

Da\1l, başta lı.aUUer olmak uzt"re het 
nevi suçlunun mütehc~ir ol1Lam:ı.Iarı 

ve bunun için de tedbırler alınması yo,. 
lunda tetkik ve müna~ edilemlidlr 
Şiddet değil, ıslah prcnaiplerlne muhta. 

leni düşmana ıkmşı taamız hareket. mmta'k'hel kuçuloşunıda rolü olaca. • iki Jtafir knı.azöre, Hd dlstrore~ btiyıik 16.15 te Japon umumi karargahın.. 
)erine devam etmişlerdir. ğı şiipheşiıdi~ bir ticaret vapuruna bombalar isabet et dan ayrılmışlardır. 

Hülisa ce&a «İbreti müew.ireD temin 
etmedikçe adamın stili.lcsin.i de birlikte 
ipe çeksek para etmes._ ıı ---ıı· - . Japonya Te Çin mıt.ir. · Kayıd&ız., pt'bız teslinı 

M anş denl·z ve hava Çorçll, bıRıdan 90nra, .JaltC)ltfanın Maltanm şarkınd:ı döŞ'll'lannı bir llerl Tokyo 15. (A.A.) A - 1.mpara .. Avukat Büsametüu Giray diyor ki: 
en. 

hıu4be ginn~ ~n İnK{1tereoln sar. karakol rem.isi. bir bu" taarruzu netice- torluk umumı a.~arargfthı Sı~gapu • 

h kk d 
fetUi'i gayreotlenJea bahsetali,, fakat ne.. sinde imha edilmiştir. Bir d~h:aliı Af. mı: kayıd~. ve şa~lz teshm ol .. 

Savaşı a in a Uce alur.nnadıtmı ilive eYlemlştlr. Baş rfka sahı1i önünde Mars:ı-Makııh ti-,a.. dugunu hıl&rmdtec!ır. 
ddl b anda Çinin Ye 'b1Wtare Ma.re nnda b1r katile f(olnde eeyttden iki va.. T okiyo 15 (AA} --Singapur ~ 

Amerikada ve A'Vl'uoada oklııi.ı ııl> 
c- Profesörün ftkrine iştirak imki\m hapiıshanelerl birer ıslahhane, birer nıelı 

7oktur. teb lıallne sokınata b:ı.krnaJıyı~ En ma, 
Her katti ya muhıicllr •en müteht"Y. kul ruı.mri1e bııdıır. Miıte.hevvir suçlu 

virdlr. M~teamnıid olanlar ela mubak.. bu mües&eaelerde ıalabı hal etmezse, • 
kalı;: ki mu1ebevvlrler vasfmdsdır. zaman &mme mrnfaal.ine onu feda et. • t f ·ıat ~ ~u ıta Sekin snelenknbtri JaPonlpunı. batırnn,tır. daki İngiliz tk.umandanhğı.nın tee 

Yenı a Si lara kaqı.;. mukaftmet ve ııaft,flarına İtalyan tebfiti lim oJma teUfi kalenin dayanac:Ak 
aa &ita~ ~ ettllıten sonra Roma, 15 (A.A.) - İtalyan onhıb. bir halde <>lmadığı sur.eıti!e izah e -

Profesöre göre, mutlak bir sekllde ka. mekte ben ele muh erem profesörle be 
tll ika edenlerin idamı istihdaf edilse, raberim... ' 

.l.oftdra, 15 (A.A.) - bili& ıııa!nDik Japo seoelerdenbcrl Jlazlrlanııu.ş n umaml karal'lıt.hının ru namara.b dil:nıelctedi.r. 
~ln tebllii. Pueembe sUnii :Manş ~ft allri ıı&hlarla k~b edil. tebntl: Teslim prtlarını imza edenler 

bu takdirde bu öç fasıldan suçlu olan. Netice; Profesör Sadi Jnnağı.n tezi b1 
Iarı asmak lazongellyor .. halbuki bunla rünkü hukuki .. Jııı.tta içtimai d•• dmile • 
nn lç~de mulıti elanlar, Jani hata ese- bHir. menııata ve kaW bi&dtsderinin g; l>eıumQde yapa1ao ha.-a ve deniz sa~ miş buhmdtltt•u k.bariiz ettlrmlşt&ır. Motörhi ve nrhh ansurl:anmız Mehlll To'lcyo0 IS (A.A.) - Japon ae-

•evzunna ald olarak. Almaıt fBesWl • mubarebe1ıer ootmuncıa diişm• miifreu ve de'triyc.. keri m.aıkamları mabasıamatın saat ri olarak SU(I i$1.eJerı'lerin naiyett ceza. ~rdlği saf&lıa.ta. m &lesef SJ'&t mahiyrl 
iyeleri diğerlerinden elbette ki farklı ol. de ginülmıemeld.edir.ıı ' ilk defa saat 11.15 te ~als'ıda ~ ~ ~ d la d- leme reslamışlaı- ve kısa bir çarpışma. 22 de "mahalli saatıı tatilici iste • 

batı kıammda göriüdötUDiis bll4irHdL ki: rııo; tt CY&m dan sonra bonlan reri çekilmele mec.. ~işlerdi~. T ~.im şartları saat 19 da 
İilü iZJJı etmeldedir. - H'lÇlılr nkit size 111 ıpıyk>r rideden bur erleuü4lerdlr. . ımza e<lıbn4tıır. Japonlar diğer adalarm Yağ fiatlannın 

ucuzlaması muhtemel 
.Altı cSwerdfiah11 torpil ta.nuetıl ilk ~ bir lcilıfn olamamışun. Şimdi ise. .. halyan Ye Alman b.a• bne'leı:1, ~ ~id.dedi ve .k.?"'1lı ~a.rebeler 

hücunuı yap~Iar. d~ a• tu.yyaıe. celeeek birçok •Jlaı' için çetbı 1'e acı dUff'lllan rerllerlnt muvaffakıyetle ve ~d Bukııttımah tepesuun eıtegınde Ford l~ga\ine başladılar 
lıainhı ~ konnalann& ni'men tor. llUlhaft!belerin cereyan edeeetinl söı:rlü.. detle booıhahmata tle9am etmlşlerdlr. fahri.kasının etrafın~ cereyan et. l&A.arafı ı inci sayfada) 
»llleribl atmab nu.atJ'ıU: elmuşlar ve tormn. Fakat 'bizim ~n telt bir ıteY va Tobrukta '1?1'in tesi~eri bomb&Jan~ miştir. J&Ponlarm ferdası C"Uftıi bıi.J'ük :m1k- Görülen tüzurn üzerıne T Tab • 
ba.nıardan blrl d~ı &orpiUemek ~ lııbn olaWlr: Ba da UdlUı.tlr. Bu hat& Ye JoDann. ~ fi,şmaa t&ı>lalak General Yanuwıhita Japonya na. :rasta bir çıkarma hareketi yapacakla.n.. :ıondan şdbrim.ize yağ .aevkiyatı biı 
a4etA sıı Yil~üne ka.d:ıw- al~l~tır. biç kfmse tcıta aNedllmes. n ve motörlü nstaları d&tıtıluılfiar. mtna, general Pereival B\iırük BTi • m hesıı.blayarak dün ;rue Palembang müddet için dU'Tdurulmuştu Alaka. 

Görüe ıtar1alaruım çolı: fena oı;;;;;yii Söz "n medıQat bürri)'etl T k Ddl-<r--I I l:anya namına imzalarıını atmıflar - eivanndaki hayati noktalann hepsini darlar bu hususta gerekli •etkikleı 
ııtlnden hedeflere isabet el~ lli>y- :iııaın- konUŞUı milieUer İçUı sös ve e a ere zam ar nası dır. Alınan eıon telıgra.fla.ra ııöre ln. tabrib ettik. yapml~ar ve yağ sevkiyatına mü • 
lenıtt ~. mat19aat bii~ bir lllefttlr. Ba bWm yerı"lecek gjliz müdafaa hatları Japonların. Bu ııab3h Felemenk ordusıı bomba · l saade etmışlerdlı. lk parti yagw te.. 

İnttıik.bın rizıioinft tetao ı..tJls ~ ~r Ye biJı bu.aun mubalaıaaa hayati ehemımiyet1 olan su haznele- tayyareleri, Banka adaaının balwıduiıı k I T 
han lnn-fttleri müreUebatı blr isabetiıı lobı ~tef-ia.» CBae ıara.fı 1 baci sa:rfada> :rinin etrafınd.ald bölgenin İfllJalini Macaesar reçidinde ~ Ja.puu deniz ta.. ne e eri ra.bzondan yola çıkarıl· 

d-e esaa, alı maaş ve bu ""'"'........ """' 1->ı Y ... ı' 1 · · ım· 1 bnlhıl.tltak ve diier ikisinin de aü*e. Ç61'9il IUltkunu !JÖ7ie D!tirmiştir: lu iH ··---.,,.- tilmamladıJdarı e81lada yarılm~ "'tına tam isabeUer uydetmişleıılir. ··~· ;r. &fır ma mevaımı ge ış o 
mel olarak hedefe 'V&l"tbtlna lranWtrier. uSlnppur l.eaUn olciuu tür .. "*' eNie yapılmıı olan bii - İngiliz aak.e&erile Siıııgapur aha • Ba&.ayya, 15 CA.A.l - lloUi.Dda. amu. dugunclan. sevki~ata muntazaman 

,.__ hına -'--ı...- tün zam.larla birlıllde tutam veraL ı· . ıı._ mı· ı..--r...ıı.~ ... m ._ _ _.ı"'"li "-bli:..:.. .. e mu" devam edıleceır.:tır. & maltar.ıın·, Bu altı ta~m hiOt.lri iislerine döıı. Be alı:şam ......,.ıır.ttede bu n ....,.......,, · . .ı.. L L l · ·ı_ ıaı uu auıretle !Odan rn.ahrmn kal - ..... •- .,.......... K" .,.._ 

f lrıemiflerdjr. Fakat mbreUeallt4aıı lte4 bütün iaa'Uiz alemiu, Blndtsıancta, Bir ~d~lllLlld~n aonra ~a an ıta mlda- mıtlardır.Bu su haznelerini z.apteden him Japon kuvvetlerinln Sumatra ada., tehrim..i:z piyaısaaındaki fi atlara bir 
lritl Jta~. manyadaki -1-* dosllarımlza, :2.USf'ada r 0r· _ 1 _ kol bun.dan aonr.a 1 O kilometreı;k 11na çıldıklan kaydcdflmektedlr. Holli.n milkta:r teıeir edeceği muhukak ae;. 

kı. _,,.,._ .. ,_,...;:.;._,_ - Biıı.......:ı.. AJRrrika- credle çıutşanlardan tekaöd ve bir ceph-..ı - ____ .ı_ ..ı....;::, ·ı_ l d ltla tr l _.__,_ Jııa1aıi •..:.. _,,, __ -~- ed' 
A!mmı tebll:ı..1 ~......., "' ~ yetim a-1.lLl-ı yarı.al v-.. -ın1z . cıcıe c~a u'V'5ru her !e. a r pe o ___.rmm """'3- I"UWDaıd ır. 

5' daılıi lnuıeJllelİmiR bÜab ediJ'oram.. He. "....-. . : 1 - •• .r- rek $.ngapuRın şimal mahalleııne lerini tahribe başlam1Şbınlır. --o---
BerliB, 16 CA.A.) - Beami Wilil: pıbıbıe ınilMm aeüeeler ~ elan bu asli maaşları veıt'"Jlenler:ın ucre~erl kadar gdmi'1-erdir. Sumıatrada bir hava alanı ltp] Manisada bir höylii.nün bin 

12 Sul>atta Maaşta cereyan eden b.ımı v~ aAıeri h~tln te!liri a1tmc1a 00 yarı m~ ll'e)'a -'1 mıaaşM bır • Japonlar Am.boln adasına çıktılar edildi 
•e deab ~ e-eemıJa iuciüa bülı.b edt;ıııorwn. Ba bir :iqlıq w impa.. lqti.rik1'elı:. ona göre zam yapıla • Tokyo 1 S (AA.) - Yomuri Tob"o, 15 (A.A.J - Ebe~tli Ja- liran çalındı 
~n hvvetlttiuhı b.Tıbları 4t ~ ~ .., •Wı"·~klir. ~teslim. ol caktlT. Şimbuın gazetesinin har'h muhabiri ı;ıon p~ leşkillerl dün swtn Maı:ıtsa (H!lsuei) - Manıisada 
11 bubnuştar. Bava. 11t11laı.ırebeleri. ffm.1- da. Biüiia Maleqıa. 1a.ı'ml lldıNııı tstD.& Mart - Mayıe 1942 ayhk.laıını Japon birliklerinin muvaffakiyetle adasında Pa1embaıı,-'dıı. Jrre iDlnişler n u?1uımi kadınlardan Burumt\lz Hay. 
•wda diler 13 ~ t.nareainllı ati,. edildi. Orada, ttl'ar.nda ı,..b tehlike.. bankaya kırdırmış olanlar Urlclarl- Am'boin adasına. çıık.tıklarını bildir. bava alanını ilral e~. rıye Çerkes TC'Vfıkiye köyünd.en 
türiilclüHnii heaba aahlak liaımdır ler birikiyor. nı bankaılardan a.laca~dardır. me:lttedir. ~ ibrahirnia bin lirasını çalmı§, zabı. 
R&Ta lf!Del'&ll Gölet- ve aıtw.y Qalhnid Şimdiye Gte<lar seırek bunda ge.. Bordrolar yapıh-ıke~ Şubat ayı 34 gemi batırıldı veya bawa Kömür ve ,eker muhtekiri iki ta deıhal bu pnanın 961 lirasını 
tarafından sevkedllen Mareşal S~rde relcae şanlı::'ta m.uvaffak.İyetle b~ da ltat~ak 4 .aylıık btrcle&l t:akk. uğratıldı ki • dl" "idi nklanan yer.lerden. meydana çıkar • 

• lkamaııdaattdaki teıkilkr bu muharelıe. looıyduğ,unaız \.dılikderin lııiçbi.ri, kuk ettınlecdctır. Te'k)'o, 15 (A.A.) - İm~k ._ fi. a ıy~e ven kal mıştır. Hayrıye dlryeye veril.m.iştir 
• lerde bllltaasa Wnariz ...._,·tir, hiç.bir veçhi.le az.ahn&mJ§tır. Bu i. Bu zamla.r Maliye Ve~tin.den mumi kararrihı blldlriJ'or: Dün ikı ınubtelur esnıı.t ya a • • 

... ~ tiharla İngiliz milletinin liyakatini tedj.yıe. emri 'beklenilmdr:airin öde. ;Japon filosu s·ngl\par cenubunda narak adliyeye verfüuişlerdir. ( ~ ) 
ve deih.a•ını göstel'IC'.bileceği bir an.. nec,ektıc. düşman deniz kafilelerine karşı ıaarnma Fatihte halk.kal Fetbt ,eker, Fe .. . ı eni neşrıyat 
da bd!i.ı'IMt')"OO-UZ: Talihaizliğin için.. ~ ~mlştlr. Aralarında lı::nı'fUÖrler, de- neTde ltömüroü Mustafa komür fi., Kömür ihtiyae1 ve 

çimento fabrikaları d.en zafer.e giden 'baya.ti hamlenin General Frankonun sözleri nizaltıla.n, mayın difköciil~I avizortar veı atlarında ilıtikir yapmışlardır. Suç. Patoilojiıc. Anatomi I)eq kitabı 
ı L:L w• nl d·- b' . . .... ... ıcemileri bulunan tonvc ...... - "'~ .remi lulann dım:Mnl .. 'lı\rını yapan n.öbct. o. B.eWllQ" • Ro~e.r Ler.u:s: - CB. 

,a ınauiı.ecegı a ay aıı ırını yaşı - (Battarafı l ind sayfada) ..,.... ....,, ,. ....... ., -·-y-- d Oberli 
A:z :ı_ • l bı· ı' •• G batırılmış veya h~.s:ıııı ··..,rıı.tılm-'·r. çi asliye ceza mahkemesi netıce. e D&' 

(8aftarafı 1 inci aayfada) yıona:. oır zamft1l evve z 0 • azetder başlıddarında icab et.. - 'il'... ı 

el 
lıümüın kol'larmdan kurtannlt olan ti.ği zaman yalnız bı·r 1...-.anyol aö _ Bir ada daha ifgal edUdl Fethinin S lira., M~afan.ın 1 O 1~ Çeviren 

lna tğ1 içindir ki bunle.r mühim bir •- -.- '" San Fransisko. ıs lA.A. ı - Melbum pa.re. cezası ile tec.nyel.erı~ ve 7 Dr. Beı.im T u.riıu. 
d dl hatin biT irade ile nTışık sü&.uncl nüOü tümeninin degwa ı_ ·ır milyon ı 

er e ~e ~mi§llerdır. Bu u.. ı:> radyosuııun bildlrdithı1: A"Öre. cliin ııeee şer gun·· müddetle dük.kiın arının Pat.o.loJ.ik Anatomi ldtabı.wn blrm" cw· 
. ve nriivazelloCG'i gıöatenn.enin zama - ask.erin Motıllrovanrn kızıl çeteleri. 

deTd aınele meeelesidir. Çııne ım· · T·- Ju.rb birUJr..lc:ri v~ ticaret -ilıe.!1 sedcJine karar vermi,.tir. tcildl hücre nıotabolbtnası •e b•·~re a., n • nt ge l~T. ne karşı yüıııiiyeceğine darr rıeneral "-~·· ... ~- ,.. ...... 
. f"> ameie9İ dcaeriyet itibari • Uzun tadıirniade alt aılt yaptı.. Frank'O tare.fından ..n,.,lenen sözle - Jenl Britanya kıyJSı açığında &'Orülmüa.. -o-- tası maddeleri bomuk.lakı.rı..aıdau, dn. 
• ae müiıehaesııs işçilerdir. Fab ~1 . .._i · ..ı· .ı_ ff -'-' -J Jerdk. 0 :.r çnr'lımın tramvay alhnda r&n IMmrkluldarıodan Clı:aıı -ve •--f cl6• . • .~. z gıo tprıul u.e muva aıı;tyet- ri bclirtmekteclirler. .ue. ~-- ..,... "" 

r.ikalarm çalışamamaları yü • .iz'lıildere ve&.ana_ ve kuvvetlerimizi Gaz Japonbll' Yem ot.erurı dohsmıda ayağı kesildi ranı), UllUDlli ve bmıusi iltıhab ıırose ~ 
tünel 00 hı , . ]"w d -'-- _L etelıer 'bundan b&4ka general balan- bir ~ isM \-i•ı..rdir Q;;~ d fccl' bı'r &üslerinden bahseLnıekte ve bunlar• en uzun y l~lz ıge aya - taz~ suretile t&Aamınül ede • Fran:ko'nun AV11Upa medeniyetine e ._ • -· aabah Laleli e 
rıamıyacıı.k. o1an bu İtr;ilerin dağıLlc~İmİ"l:i ~ımenia sın. ge~ aareılmaz itimadını da ehemmiyet.. ~- tramvay ita:zuı o\mu~u:· N zil . =kı= =~~doktor-

• maları ve kuıdilerine ötede beride Itır. Y-':nız .olın.i. 1*.wııınızı ~kle.mıa le kaydctmekotedirler. Yeni bir Amerikan 1 O yaşında Rırza og a l\t • rilm.~•-.. tr aınaı •e. 
iş aramağa mecbur kal.maları teh- }ryız. Blz: büyıitlc bior bopluNğun or. İsp~nıın i.st:rklil harbindıen micıde bir çoodk Lile}j caddesin • <aocu • 

likesi baıgöetermeıktedir. Çimento tum~y~ ~~n ııltımn d6rtte ü.. beh5eden Falanj':uı reınnl gazetesi kruvazörü de Bqeı- apartımanı lcal"f&Bln<laki Maarif Vddllitfnee aeşredilen ve Ma. 
f-"-' •• lmcll İf:>~zı-L b _ı_ - •• •• h" t d" trctuva- -1-Li kumlar Üzerinde oy • arff Matbaasında temiz bir !Jekilde b&-""-D'l'Jka.larlnl da düüşndüren bilhaa.. ~ ş . Vwue• .er~r ~r. ı<Arriba)) şöyle ya:zmaktadır: ızme e gir 1 IQö.A. hılan. 
96 bu nıoktad1r Çünlcii yarın tam BUtftın. ımanhgın ıetıkheli bel'kı kuv <clııparı}"Oilar bugün hala Rus top nardc.en ıbiııcleftbire tra:rnvay yolu Vddllltt 584. U7fa &utan bu. eser Maarif 
)'andım,anla tehar faaliyete ge-ç .. v~rimize ve ~re~et tarzımıza raklartnda mücadeleye devam et • Nevyollk. 15 (A.A.) - 13 miL üzerine diişm~ bu sıracia geçmek.. yaymevlerinde Ye bötiin kitap_ 
tnfllt İcab edince fabrıkaiar için a. ~i!ı ~alcttr. Şımdtye kadar ge. mektedirler. Bu şuurla hareket et_ yon dolara mal olan yeni hır hafif te wolankbir ~":mrvyay yaıvrlı uca~ında. = satuınaJdadır. Fiyata: 385 ka~ 
tn-eıle 'b . m.ımİz braya otunn.ad~. Fırtınanın üğimizin ve hcrşeyden evvel mille. kTU'vazör dünkü Cumarteai günü A. yagın.ı esnişbr. ara ÇOOU&. er.. DENİZ 

la uhrn.n.ı b1r kaçlhnaz vakıa 0 • l.-inde beraber yü~dım ve frrtı - ti · · __ L4 f-_ı --w· · bi d merika fil.owna kattlmı~ır. hal Cenrahpaşa hutaneaine kaldı • .. d rlcat-la Şubat 941 -~ dolırma 
caıktır F brik la . d' b .. ·~ mızı:n ~• ae eırver)ıgını-n r e. Y"' • l mun e in&.lşar etnııştir 

t..,..,,.. • a a r şım L u muş .. ne.yı geçiTelim. lifidir.» Seferberlik bazırhldal'ı rılara:k tedavı altına a ınm)ftı.r. . 
~ önl=ıeğıe çalışı.')'IOr ve iJi,n i • --<>---- Vaşington 15 (A.A.) - Ya·rın- --tr- HAVAC.1LI1' VE SPOR - 304 üncü 

~aern. çıLhilmenin çareainı aıl .. Wilkie Fmpinler mUdafiinin C!ötiOI kuvvetlerine mensub ki 16 Şubat g'Ünü, 31 llkk&nun Bethoven gecesi . :~k~ı:!:.lallradeli ~ 

,. Gôz DOKTORU 

Nuri Fehmi Ayberk 
liaJdarpa,şa Nfunune hasta.n~i 

göz mütehassısı 
~111 Belediye karpp. 

Teı. zuız 

~ 1941 tarihinde 20 yaşını geçmif İstanbaJ Konservataan orkestrası Şefi .. n .. ..-·H 

ba~kumandanhga getiril• bir korvet torpillendi ve 16 Şubat 1942 günü 41) ya!,!ln • SeyfeddJn A.Glm ida~nde l'J/2/942 ULD.U - Bu ınilli kültür dergisillin 
; "'- 15 ( -'- dan a"agv:.da bulunan bütün erkek- Salı giloti aJı:ııamı Şehir Tiyatrosu K0-

9 uncu S&1'ISI eıkmıştır, Ta...t7e ederb. 

esini· tekJı"f etfi '--CnevTe. . · A.A) - Nevyoıx "' 5-m f raOy-OISU bıldlrl~r: ler bir ~cferı'berlik fhtimaİ1te kay • medl kısnılllda bir BclbOV'l".n l(eeeıii ha. OZ oyunları 
Baston 15 (A.A.) - M. Wen- De Gaulle kuvvetlerine mensub dolunmağa mechuT tutulmuşlardır. ıırlamıştır. Solıst olarak pianlst Fl'..rdi Güzide edlb İbra.bim AJ.ieddin Göv • 

del Wi'Jlr.ie, general Maıc Art:hurun kafilelere refakat İşinde 'kullan1lan Kayıd edilmiyenlıer 5 sene hapis Von Ştat.zer bulunacatı ve bu konserde ııa'nın Söz oyunları isiml\ eseri Yedi 
FilipKı.leııden geri çağtrılarak der. bir b1'Ve!t .Aııı1a.n.tikte torpilleruniş cezasına ve l O.()().() dolar para ce- cKoryolan üvertiirü» beşinci senfoni ve Gün nı~ tarafından neşr~ilmlt. 

_ 1. _ _. A ve batmı~ı·. zası ödenı...ıPe ma.hktlm olacakbr • beşinci ııiano konscrtosu vardır. Konser tir. Kliab, ınııhanirin en .. 1 bal l'Cis RtiZVdtin emzi iUJ.lıxıa M-- I'· • -.,, rl . • hafflnd l>ö • ı:-uze ve el 
meırik.a oııdalaa ba.fk.omut.anlığına Mürettebattan 35 lciıi kayıb • dır. Ayni zamanda iki ceza birden şch mız san at ma ı e yült birİ )'eni nesir ve Jiazınılannı ihtiva etmek 

. d .ı. - de verilebilecelktir. aWo::ı. uyandırmaldıuhr. tedir. 'l'latı 50 Juır.uşLW'. "ravsQ--e e4ait 
tayin edilm~ tekiii etmİIUr• ır. 



Kupa Maçları 
(Baş tarafı 1 bıcı sayfada) İki takım oyunctıları kıı.leci Osınan da 

tılaşmaları idL Lig maçları kar dolayısı dahil olmak üzere topa hılılfsız altı de-
fa kafa vurdular. 'l'ak<\ti kesilenler yere, 
top da, yalnız kaldıtı iı.'in kale üzerin. 
den dışarıya gitti. Ve oyımda böylece 
bitti. 

Öıner Bestm 

SON 

'BELFAM 11 

nedir? 
Size bütün b!r güzellik dünyası 

l
yaratan hiç bir kremle m•ıkaye.;e 

edilenıiyocek yepyeni bJr 

taravet eksiridir. 

le uzun müddet tehir edılmese idi, tam 
formlarında bulunacalc olan takımların 
btı uı:.ıçlan daha zevkli olacaktı. Antren 
man noksanlığı o kadar fazı" göze ba. 
tıyordu ki. en gü2el flfsatların nalıak 

yere heba olması hatk üzerinde acı le-
sirler gösterdi. Ankara - lstanbul güreşler 

F enerbahçe 1 - 1. Spor O Ankara • İ.stoııılrnl serlıest ve Greku. 
İdmansızlıtın tcsirile olacak oyun çok Rumen gijl'eşleri· dün •cyotlu Halkevbı 

siuirli bir şekilde başladı. İki tarafı da de yaplı'ı ve netlucde Gfeko Rumende 
lüzumsuz bir efor sarfına mecbur eden 4-2 İstan~nl. serı.eı.t de Is~ 5-1 Ankara 
maçın ilk on beş dllikasından sonra işe ekipleri &"aliV &"eldi. 

(TIYA TBOLAB) 
İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosa 
r epe-ba~ı dram kısmında 

l.at:idil caddeai 
komedi k ,smmda 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Bu ek~m saat 20.30 da 
KİRALIK ODALAR 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kQfe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla ist'-v:niz. 

hakim olmağa b'.\Ş].ayan Fenerbabçell. Müsabakalara bir merasimden sonra 
Jer, 30 uncu dakikada Küçük Fikretin Greko R•Nen •"9iarlle başlaJ1.d1. Ah. 
firikikinden Naim vasıtasllc ilk sayıları- nan neticeler şunlariır: 

. . . . . . 
. - . .. - - ... • - j +" • • • 

nı yaptılar: stop ve kontrol namına biç 56 kilo : Halid (Ankara) • Kenan ,ıs. 
bir şey olmıyan devre l.t Fenerbahçc. tanbul), maç 91tk zevkli oliu. Kenan 
nin Jehindt> bitti saylle calib ıelii. 

İkinci devre Fenerbah9e oyuna haki. 61 kilo: Cemal (Ankara) • İsmet (İs. 
katen haklın olarak başladı ve bunun tanbul). İlk dCTI'eyi İsmet kuandL Ce. 
ilk semeresini Nacinin yedinci dakikada mal ittifakla &"aJib sayılıh. 
yap'ııtı enfes bir gol ile aldı. Evvela gol, 66 kJlo: Dolan (Ankara} • Panayot 
bilahare nedens• ofsayd !tararım veren (İstanbul Birinci devrede ıalib olan Do. 
h~kem, oyunıı çı~rından çıkarmağa se tan ekseriyetle gallb ı-eldl. 
beb oldu. İki t .. ınmı da aumi derecede '72 kilo: AJi Özdemir (Ankara) - Faik 
sinirlt>ndiren bu karardan sonra Kt>ç is. (İstanbul) . Faik devr~yi g'lllb bitirdi. 
k~kf'n tabir ed''en Amerikan güreşi, 17 nci dakikada tuşla maçı ka:r.andi. 
futbolun yerini aldı. Her türlü ayak ve 79 kilo: Me.hmed Aktaş (Ankara) • 

Nali (İstanbul). Devre berabere bitti. 

San'ate dair: Nasıl okumalı? 
(Baş tarafi 3/1 de) Bütün parça böyle d_,vaın ediyor. Dl. 

durmalıdır ki onun zevki layık!Je idrak ğer blr manzwneııin Jmşından ve sonun-
edilebilsin. dan birka1)ar satır alacatmı: 

Burada bir teşbihin lütfüne müracaat 
lüzumunu hissediyorum: 

Bir udla bir keman düşünüyorum: l.id 
arasıra muhtelif .perdelerden işaret ve. 
riyor, mıdrabm ufak ve fasılalarla seri 
bir çarpma.sile birer ses çıkarıyor; ra.c;t_ 
tan, se&"iilıa, oradan evce sıçrayarak ko. 
pok birer vakfe gösteriyor: ve onun fa-

Parçanın adı «Konak .. dır. Şair bize 
eski bir konak tasviri )apıyor. Hep bu 
eski konakları tanırız; Yüksekkaldınmda, 
Fatih aı·kalarında. mesela bir vezir ko_ 
nağı eskiliğinin, ıssızlığının içinde çöken 
bir koca bina ... 

4te şairin levhası. Başından: 
Konak 

el onınlle b rbirlerile müc.ıdeleye baş.. 
Nal. ıı ı·ıb leli. • sılaları arasını keman • ki hayal onun 

tayan fut.bolcülerin bu hali seyirdlerl 1 say c ga re 
Öriımcekli köhne konak; dişlek oba .. 
Burnunda soğUk küU~. çıtsız çıtJ.r • 

dısız soba ... 
Do.. 87 kilo: Şefik (Ankara) • Rtzık (İs- l'azifeslni görecektir - terennümlerle, 

dakikalarca göldlirm"i°e sebf'b oldu 
tan bol). Rızık: rakibini C,25 dakikada tevşihlerle, türlü tülü tegannllcde dona. 

mi final maçının bu tarzda cereyanı ha. 
tuşla ma"lüb etti. tarak boşlukları dolduruyor. 

klkalen futbolüm liz irin acıklı idi. " İ 
· Serbes'. ru·· ....., netlcefo.:: şte şairin kısa mısra'ları, mısra ye -

Fenerb:ı.bçe daha ıistün, Is'anbulspor •• ., '' 

l\linderde, 
Kölürüm nine; yerde, 
Kel halı. .. 56 kilo. İsmail se .. ooin (Ankara) • Ta rinl tutan tek kelimeleri udun mıdra. 

ise çok enerjik oynuyordu. Iler iki ta. .... 
hir (İstanbul). Dene Tahlrln lehinde bından kopan perdeleri gösterirken ha

rar da neticeyi gı-li'?iriizel b'!kledlğl lı;oin 
Dizinde emektar kedi; mangalı. 

bitti. İsmail sa.yile ,. .. alib .. eldi. yalln kemam bunların aralarını \işlemeli. 
bu büvük efıır:ı rağmca oyunda h:çbir .. 

61 kilo: l\lustafa lAnk:ıra) _ lsmall Okuyan bu keman ter~nnümlerlnl yaya_ 
revkalii.delilt olm:ıdan devre 1.0 Fener-

F.ışen dadı - köşede yan gelip yatan 
konsol. .. 

(İ<ıtanbnll. l\lus.tafa tna"ı "- da\lkada bilerek oktunalıdır. 
h-ıhrr Jf'hin ~ b1tti. " ''"l 

tuş yaparak kazand1. Şairin diğer bir parQasmda tevakkuf 
Ve sükutu tırnaklıyan öksürüklü pir_ 

yol saat... 
Galatasaray 3 - Be§İktaş 2 
za~ ıf b ;r şekilde tanzim edılmiş (ılan 

Galata.saray miidaf~asıua ç:ıbue-ılt 3 ük 
lt>ı l':t Bt'Şiktaşlılar korkulu bü~umlarını 
faz la!aş ırmııf:a b.ıkıyorlıırJı. T ehlike 
Galafasaray kıı.lt"Slnde dolaş r '{Pn P.eşik

tsş kalr s'ne dor.r u uzayan bir hücumda 
Cemilin pasını idare eden Gündüz ye_ 
d inci d akikada kaleye çc:ktigi şıitle ilk 
[?°O:Ü yaptı, 

C<'m' I n şahs" b'r hücumunu ır~çlük

le kurtaran Beşi.ki.aş müdafaası blr da. 
kika içinde .hücuma geı:-U, İbrahlmln 
rrkti•·· ş:it direkt<'n ~eri geldikten sonra 
buadm süzölen Şeref 17 nci dakikada 
ber•bt>rlik ıolünü kafa. ile yaptı. Bu a
rada s:tkatlanan Eşfak sahayı terkettiğl 
lohı S'.11im müdafaaya. gC(ltl. Tabll Gala. 
tasara ,. kunetıı rakibi karşısında 10 ki
şi ilt> bu uıücadelede zorluk çpkbordu. 
Tallı sert bir hava:n dotru &"iden oyun. 
da b1r ,. • '•'· Mehmed Ali. bir aralık da 
O!illlan s1tkatıandığı Join nıaç bir müd
drt hıkıtaa bile uğradı. Beşiktaş kırk da 
kik:ı devam eden oyun e~nasında Galata 
&l\J'ayı a7ami derecede ezecek bir hale 
r:etirmlıı•ı. Son dakikalarfla GaJ:ıfasaray 
da nl'fı.-s alma allm .. tlen başladı. Bl'$ik
(aş müdafasından gelen topu sökerek 
alan Cemil süre süre l'tll'hmed Ali ile 
karı;ı karşıya reldl ve biitün müdafaanın 
mulı.al('retbu.• ratmen 41 lnci da.kikada 
Galatasarym lldnct golünü yaptı; dev. 
re 2-1 Galatasaryın lebindt. bitti. 

İkinci devre durgun başladıjı için nis 
beten daha. besabh ve düzgün oymmıyor. 
du. Galat:ı~rayın on kişilik kadrosu kar 
ısısın<~~ B"-'Ştktaşta sinirli bir hat başla
dı. Ve bu arada iki dakika fasıla Ue Ce. 
mil" gl'len büyük fırsatların kaçması 
Beş.l<taşın muazzam talilne ciddi bir işa 
retti. Galatasarayın bu talli 3·enmeğe 
azmeden oyunu ikinci devıede tanııımen 
kendi"' gös~lş ve onuncu dakikada 
satd:m ~önderilen şandele sol açık Ga. 
r;anf, bir vuruşla Galata!'laraya üçüncü 
ro'li biıyök alkışlarla kazandırını'>hr. 

Bt>ml'n hücuma başlayan Beşlkta$ 12 n_ 
d d:tldkada bir penaltı elde etti ve ba
nu Eşref rol ile bitirerek Beşlktaşm 
iJ( "c ~a .. ısın1 yaptı. Tahammülü az o_ 
Jan Galata11aray müdafaa yapmağa. mec 
bur olduğ-u halde o şekil oyunun icabla. 
rına göre hareket etmedlil için tehlike. 
lerd~ıı bir türlü kurtulamıyordu. Nlte. 
kim en büyük tehlikelerden birini de 
İbrahlmin otuzuncu dakikada direği ya 
!ayarak giden şütile atlattL 

Hatta bir aralık Galatasaray müdafa. 
- asına satlı, sollu kornerler çeldldl, ka

le önünde yere yatanların haddl, hesabı 
yoktu, tabii ba arada bayılanlar da otu. 
yordu. 

37 nci dakikada B~iktaş kalesi l'D 

tehlikeli anını ya.şadı, fakat top yemin 
t"tmiş gibi gitti geldi, bir türlü kaleye 
girmeden o civardan uzaklaştı. 42 ncl 
dakikada Galatasaray kalesi önündP fut 
bol sahalarında. ender görülür bir nıan_ 
zara oldu. 

66 kilo: Yaşar !Ankara) • Bekir edeyim: Işıklar; konağın çürük dışı ... 

(İstanbul). Ook zevkli cereyanı ümlil e. Bu parQa: 
(.narsın Ölum" ,;& 

[Btrka,ç çizgi ile ~ir hayalde eski 
konağı tersim ediyor. Bütün takib eden 
tafsilat hep böyledir ve biule birer ha.. 
tıra uyandırarak llerliyor. Parç:ıyı ta. 
mamJle, ve eski konak hatıralarını u. 
yandıra. uyandua ok.ımalı. Nihayet so -
nu:] 

dilen bu m-ıç Yaş.arın birdenbire rahat.. <.e ...... 

sızlanm:uıı dolayıslle 13 üncü dakikada Dür. Pars tarlad:ı. iıuağa tutuluyor. 
yartdıl kaldı. Onun tarafından her vakit avlanan may_ 

72 kilo: CC'lal Atik (Ankara) • Kazbn munlar dii~anlarını böyle görünce se. 
(İstanbul). Devre berabP.re nihayetlendi. viniyorlar ve onunla eğleniyorlar. Bu 

Celil sayile maçı kazandı. 
79 kilo: Aziz Kiper (Ankara\ , . İbra

'.'tim (İstanbul). Aziz Klper beş dakika 
ıla tu.,Ja gallb geldi. 

87 kilo: İsmail Yılmaz lAnkara) • 
Mahir (İstanbun. tsmaU Yılmaz 1,35 
dakikada tuşta galib geldi, 

lstanbul kır kosusu 
' birinci ligi . 

İstanbul kır koşusu birlncilltl dün 
Meclıdlyeköyü tıe, Bürrlydi ebediye te. 
pesi yolu arasında lld ka.tegori olarak 
yapıldı. Saat 18,30 da başlayan lldnci 
kategori müsabakasının mesafesi 4000 
metre idi. Alınan neticeler: 

1 - Süren (Kurtuluş) ı:ı .07 mesafe 

4008. . 

parça bence mükemmel bir levhadır, ya.. 
hud bir sinema filminde bir sahnedir. 
Parçayı büsbütün okumalı. Biz levhanın 
burada. yalnız ilk fırça parçasını nakle. 
diyoruz: 

Müjde müjde! .. 
Bakır kıçlı maymunlara müjde ... İşte. 
Pars, balçık tarlasında, tu:ıakta ... 
Av, uzakta. 
Ağ-açta.. Ma.ymunun korkusu geçti. 
Kuyruğunu bir dala 

Takub sarktı • 
Abdala 

Tarhları kaybolmıı.s ba.h()C: 
Yabanı gül kümeleri, baldıranlar, 
Kavruk sarmaşıklar ... 
Taflan dibinde tıs tıs tlsırdayan, 

Salyalı tosbata ... 
Sinekli havuz ... Kenarlarında ~ıra sıra 

Kurbafa dizileri.. Gece .. 
İhtiyar çamların koı:usu; 

kara. 

Otların mırıltısı. 4'açak başlarından, 

Hu:ylanan 
Rüzdr! .. 

Başladı 

Hınoh bını;ılı baktı. Ben bu tasvirin kıusuımda eski kona_ 
muzlar sa.kallı cevizlerle tın içine girmiş oluyorum, onu bütün 

Hasmını kurşunlamaya! 

-: Babalık; 
Bataklık, 

Nasıl? .. Hmım?! 

huryaaa! .. tafsll.itUe görüYorum. Ve mademkJ şair 
eski konağ'ı, onun sükiltu tırnaklayan 

saatini, çürük dişlere benzlyen ışıklarını 
görmüş ve göstermiştir; o, görmesini ve 

2 - Haralambo (Ymikaın). 

3 - Klsenakls (Kurtuluş). 
Takım itibarile biri.oclliği 10 

Manzarayı l"ôrüyoruz de~I mi? Şak
puvanla laban maymunları twağa. tutulmuş par. 
Atletik sın karşısında alay ederken l.şltiyoruz 

detti mi? .. 

göstermesin! bilen blr san•atkardır. nü. 
tün yeniliklerine karşı müsaade etmekte 
biç hata yoktur, onlardan alman zevk 
müsaadenin ki.ti bir m\i.kafatıdır. 

Kurtuluş, ikinciliği 23 puvanla 
Yıldız almıştır. 

Birinci kategori neticeleri: 
1 - Raif (Haydarpasa) 213.34, ruesa. 

fe 7500. 
2 - Takfor (Beşikta'l). 

3 - ·İzak (Atletik Yıldız). 
Takım itibarile Kadlkiiy Spor 10 sa. 

yile birinci, Atletik Yıldız 16 saylle lkin 
ci olmuştur. · 
Kız atletler arasında l aı>Jl~n biriucl-

Uk müsabakası da şu şekilde sona erdL 
1 - Adile (Üsküdar) 8.12. 
2 - İnci (Beyoğlu Ualkevl). 
3 - Ayten (Beyoğlu IIalkevi). 
Bu müsabakada takını birinciliğini 10 

puvanla Beyoğlu Balkel•i kazandı. 

Büyükdeıredeki mukavemet 
~ ko§USU 

Dün sabah Büyükder.- ile Kirt>çburnu 
arasında yapılan mukavemet koşusunda 
Ali Karaduman birinci, N:ıil Kf\loç ikin 
el, Remzi Sevgin üçüncü olmuşlardır. 

Dün geceki boks 
mus--bakaları 

Eminönü Balkevlnin tertib ettlfi boks 
müsabakalarloın üçüncüsü dün rece Hal 
kevlnln salonunda yapılmıştır. 

Müsabakalar muntazam ve heyecanlı 
olmuştur. 

Sinclt slklette Halit • Onara, Tüy sik 
leıte Yakub • Tevfiğe, Necib - Şevkete, 

Hafif siklctte Çelikel • Es:ıta, Yan or
tada Salim _ Envere, galib gelmişlerdir. 

Hafif slklette Nuri - Rurhan. Kenan. 
Receb, Ortada Seliilı • Aıml, Hakkı • 
Mehmed müsabakaları bera.berlilde ne
ücelenml~1ir. 

H. Z. Uşaklı%il 

~~~~~------------~~--~--------------~~~~~~ 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesinden: 
Şubemiz kadrosunda münhal 100.- «YÜZ•ı lira ücretli eksperliklere ziraat 

mekteblcri mezunları alınacaktır. 
Talihlerin evrakt müsbitelerile şubem.iz müdürlüğüne müracaatları ilin olu. 

nur. d219» 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedeli C9590J lira. olan oem'an '6000 adet ete, .kazma, kürek, 
fayı-ap küreği, çekiç ve varyoz saplan (23.2.1942) Pazartesi gunu saat 
(15,30) on beş buçukta ilaydarpaşada Gar binast da.Iıillndekl komisyon ta. 
rafından kapalı zarf usuliJe satın alınacaktır, 

Ba işe glrmek lsteyenlel'ln (719) liral (25) kuru.ısJıık muva.lcka.t temJna.t, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi za.rt'larmı a:ırnt gün sa .. 
at (14,30) on dört otuza. kadar komlsy~ reislitU., vermeleri lazımdır. 

Bu işe a.1d şar".ua.meler komisyondan pa.n.4;ıa olarak datıt•lmak.tadı.r, (1098) 

Muhammen bedeli 20.000 Ura olan 10 aded elektrikU ba,.aj arabası 1/4/1942 
Carsamba günü aaat 16 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satuı alınacaktır. 

Bu işe &'irtnek isteyenlerin 1.500 liralık muvakkat teminat Ue kanunun ta. 
yin ettiği vesikaları ve teldiflcrloı ayni &'ÜD saat 15 e kadar adı ~eu Komis
yon Relslltine vermeleri lazımdır. 

Şıırtna.meler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden IIaycla.rpaşa'da 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2191) ' 

Bastırılacak bir mil)ron adet 
'' A ,, fişi ilanı 

Muhammen bedeli 34.000 lira olan 3 aded dlrsekU perçin makinest 30/3/ 
1942 Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usulü ile Aııkarada idare bi,. 
Jtasmda toplanan ıuerkez 9 uncu Komtiyon.ca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenltırin 2.550 lira.ilk muvakkat teminat ile k ta 
in tt.ğ. lkala kl' anunun • 

y e ı ı ves rı ve te ıOerlnl hamilen eksiltme sı.atlnc kad ,., 
k . . l. • ı d i b t .. ar a ... ı g e. çen oırusyon reıs ıg n e s :ı ı vueud o.taneleri lizundır. 

Şartnameler ~arada l\Ialzcme Dairesinde, Haydarpaşa.da Tesellüm ve 
Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 

Kağıdı tarafımızdan verilmek suretilc açık pazarlıkla bir milyon adt>ıl «Aıt fişi 
bastınlacaktır. Ş:ırtnamesi ücretsiz olarak şubemizin Jeva7ım st'rvislnden veril. 
mekt~dir. Pazarlık 17 Şubat 1942 Salı günü saat 14 de şubemizde yapılacak. 
tır. isteklilerin Sirkecide Liman ilanında dördüncü kat~ki dalremlıe müra-
caatları ilan olunur. c<225:io ................. -............................... ._ ............................................. ._ ... . 

Son Po~a Matba11s1: Ne,riyal Miidtirü: Cihad Baban 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLICİL 

Sevk Ş'cfliğ"inde görülebilir. (2189) 

Muhammen bedeli .18C0) lira olan 2 adcd Motopomp CSantrJfuj Tldnmba: 
Benzin, petrol veya. mazot motöriı ile müteharrik) (25.2.19U) Ça~mba giinü 
saat (14) on dörtte Haydarpaşa.da Gar bbıası dahilindeki Kon,lsyon tarafın. 
dan pa:zarlık usullle satın alınacaktır. 

Bu işe ,ırmek istlyenlerlo 1279) llra.lık kat'i teminat ve kanunon ü.yln t't • 
tili vesaikle birlikte pazarlık ~ünü saa!lne k~ar komisyona müraca.ııarı U
zımdır. 

Bu lşe ald şartnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmaktadır. (2318) 

TÜRKiYE İŞ BANKA.Si 
Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, f Mayıa, ! Afustoa, 2 İk.lnclte~ln 
tarthleriııde yapı.lıl. 

1942 ikr.~miyalari 
1 adet 2000 Lirallk = 2000.- Lira 40 • 100 , c:: 4000.-a • 1000 > ""'3000.- 1 50 .... 2500.-
:1 750 = 1500.-

> 50 1 
1 • • 3 1 500 > -= 1500.- • 200 1 25 • - 6000.-

10 > 250 it ..... 2500.- • 200 • 10 1 = 2000.-

• 
1 

• 
1 

Gümrükler Muhafaza Gn. K. Satın Alma 
Komisyonundan: 

4/Mart/942 Çarşamba giınü sa.at 15 de kapalı zarf usullle ve 10800 lira mu .. 
haınmen bedelle 900 tane battaniye alınacaktır. 

İlk teminatı 810 Ura.dır. Şartname ve nümunesi komisyonda hergim görüle. 
bilir. • 

İsteklilerin eksUtme saatinden nlhaye~ bir saat evveline kadar kapall zarf. 
lannı Galata • Mumhane caddesi - 51 No. ru dairedeki satm alma komisyonu,. 
na vermeleri. «2302• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aja.rut adedi: Z65 

Zirai ve ticari her nevi banka mua.meleleıt 

PARA BıRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEr<iYOR 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıesablaı-ında en 
aa 50 ıirası bulunanlara ser.~ 4 defa çekilecek kur'a ile aeaııdakl 

plana göre ikramiye daihtıl.acaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira. 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1 ,000 >) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 ,, 50 )) 5,000 )) 
120 » 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikka.i.: He111:ı.blN"oıulakl parrıla.r bir sene içinde 50 liradan aşatı 

diişmlycnlere lknın;ye çıktılı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 11 Mart, 11 llaziran, 11 Eylül, 11 Birinci 

kinun tarihlerinde çekilec-cktlr. 


