
.. 

HAL KIN GÔZO 

HALl<IN KU LAGI 

HALKIN O 1 L 1 

Sene 12 - No. 4146 Yazı itierı telefonu: 20203 

Bu sabahki 
CUMARTESi 21 ŞUBAT 1942 İdare itleri leLefonu: 20203 

Riom yüksek 
adalet divanı 

Fiatı 5 kunıt 

haberler 
Maaşta 

reni deniz 
çarpı,ması 

.Japonlar 
Cava adası 
yakınına 

asker 
çıkardılar 

Birmanyada şiddetli 
muJarebeler oluyor 

Mubakeme 
çok meraklı 

salllaya 
girdi 

Çinliler 
Siramda 
ilerıııor 

Siyam kuvvetlerini 
mukavemetleri 

sarsıldı 

Müttefik deniz üstü 
ve deniz alb gemile

rinin bir taa. ruzu 

Daladye ve Blum 
generalleri itham 

ediyorlar 
Siyamlılar geriye 
doğru çekiliyorlar 

İngiliz _ve Alman 
muhribleri arasında 
şiddetli bir muharebe 

cereyan etti 
Londra, 21 (AA.) - Balıri1e Nea.

l'ettııin blldfnlltbıe •öre, l\lant Uııabn 
b tncuız muhrlblerlle Alman auJınl> 
•e torpidoları arası.nü ıiddetH Jtlr mU. 
lıA"'be olmuştur. Henüz kat'i mal{lmai 
•lına.ınam.ı.,tır. inrtJJs ve Alman ıemL 
lert kuvvetli ta;nare ttıoıarmın J'lU'dı
bunı ıönntqler4lr. mtraddld AlJDan 
avcı tayyareleri iüştirillmüıittır. 

Kırımın Ya'ta ıehri aobkluında yapılan barlbdlarlt 

Alman ve ~············································, J -1 P D . 'd b. ( Daladye apon ar ort arwın e ır 
diyor ki:) 

Çung-Kİng 20 (AA.) -
Binnanyada. S iyam hududu. 

nun şimal batısı nda bulunan 

Çin kuvvetleri, halen s· yam 
kıt'alari le çarpışmaktad ır. Bu 

Londraya göre 

Sovyet ALMANLAR 
kruvazör, 2 muhrib, bir petrol «Harbin aözde mes'ullerinin 
gemiai va 9 deniz taııtı batır- muhakeme edilmesini her 

haber bugün teyid olunmuştur. 
S iyam 1'uvvetlerin in Claha ilk 
çarpışmada mukavemetlerinin 

sars•ld ığı nı ve şimdiki halde 
Siyam'ın 100 k i lometre içlerin-

dıklarını bildiriyorlar ıeyden evvel Almanya 
iıtemiıtir 

t bil V 1 1 Batavia 20 (AA.) - Resmen e g er HARKOFU ! haber ~e~i~diğine ~öre. büyük ~ir 
• : Japon ıatıla kuvveti, Cava adası ıle Cevabsız kalan sualler 

Basların 
ileri 

bareketl 

•rlln. 20 tA.A.) - Alman ordulart =aoŞALTIVORMUŞ: araaında takriben 2 kilometrel ik 
bafk~cbnlıtı teltilii: ~ ~ bir den!z parçası bu.lunan B~li a - Riom 20 (AA.) - Dü~ öile _ 
Düşman 1a.11tıiı Leslrıılı hücumlar es.. : _ daaına ıhraç harcltetı yapmaga. te - den sonra maznunlar istıcvabını 

de Bankoka doğru 700 k ilomet.. 

teden uzun b ir dem\ryo\unun 
düiüm noktası olan Chicng • 

DMııWa d•iuiıL yeniden kanlı kayılılar i S t• L • d şehbüs etmektedir. Tebliğde, Ho - müteakıb yüksek mahkeme kat ibi 
nnaiftlr. Cepkenin merkez kttlminıle ! OVye ıer enıngra )a.ndalıların şiddete! mukavemet et- tarafından okunan muhakemeye a. Mai istikametinde ger iye dojı. 

ru çözüldüğü teyid eClilmekte. 
clir. 

oe-kr içine alınmış düşman teşlilllerL : Önünde Almanların tikleri aöylerıiyor. lmma kararının metninde wunlar 
ahı yomak iste.ilkleri yeni taı,ıtına te.. E Felemenk tebliil kaydedilmektedir: 
tettl>üsleri a1ı:tm kalmııttır. 13 ve 19 ş11,. ~ İkinci müdafaa Batavia 20 (AA.) - Felemenk Edourd Dalad ier milli ecferber. 
ı.cta cereyan ~eo savaşlarda diişm.anın : h l İ tebl iaıi: liğin ve bilhassa endüstri seferber. 

Diğer taraftan Japonlarda 
Birmanya yoluna taarruz İçin 
Chieng.Mai'ye kuvvet toplamı1-
lardır. darda mu? 79 urhlı .. .._ aruası ımııa eillmlş ve.. attını yarmış ar : Dün gece müttefik deniz üstü ve liğinin hazırlanmasında, ordunun 

1a ele ıeoirihlll,tir, Sovyet hava ordusu i denizaltı gemileri Bali adası etr~. - tetkili.tlandırılmuı ve yetittirilme. 
ffn 19 tana.re ka1betmlştlr, t Alm.a.n Ankara, 20 (R&d1u ıazetesl) - : fında\ci sularda toplanmış o1a.n dut- (Denmı 5 inci sayfada) 

Londra Almanların tanare.ı ıta:rıWır. Lendradan verilen en son haberlere: man kuvvetlerine karşı bir taamı - -----------------------=======-
anu dana mukaveme• ıöre, Baıkof varoşlannda SovytUer-: za geçmİ terdir. Bundan başka te.f- Almanyada keşfedilen 

yeni ilaçlar hakkında 
doktorlarımız ne diyorlar? 

Bu sabahki le Almanlar arasında çarpupnaLır siıat ve tam rapor yoktur. 
tinden bahsediyor o1Jnakta4ır. Ahnanlar borasını bı>- 6 Japon tayyaresi dütürüldü 

Londra, il CA.A..) - Ruı1ahkl Jaarb s t t hl• v • taltmak nfyetlndedlrler. Vaşington 20 (AA.) - Har. 
haretltmdaıı ıtüieien Taes pzete.1.. ovye e ıgı Tekrar Londra1a ıöre Sovyet b iye nezareti Perşembe günkü va .. 

ne cöre MO&kovaıwa..,.tinatt 'P!'lıl.sinıle V9iliova, ıı CA.A.) _ Bu ıabahki kuneUeri Leı.>{D&Tadın _ıct.eıı .. dı,,a ziyeti saat 16 ya kadar bild.iren 
Alınanlar bazı 1erlcrde anubne aüıla_ S•'fYet teltll;i: i dotnı Almanların l.klncı mudafaa ata,ğıdaki tebliği .netretmekted~r: 
~~da bulunmaktadırlar. Buralara. itil. Dün kdaatımı.z d~ k&J'fl taar. : kattmı yarmqlardır. ı Holanda Hindııııtanı: Amerık.an 
J'Uk kuvvetler cetl.rmlşlerıllr. Fakat 1-at nWaruıa llevam etmi$1CT41r. Dilşmanın 1 Orta kestmcle RJew, Vlyamıa, O.• ordusuna mensub 16 av tayyare~ın. 
~a Yerıe~e düşmanın manevlyMı kırık muka.Wl hücumları tarUdllmlş kendi ! l"el'!n ~aıtılması Almanlan çek lı den müreklteb bir teıkil Cava da 
ır. Ruslar burada ıı meni cert almtf- ııiııe atır zayıM ver-.lrllıalıı.tlr. 

1

Düıma: 1 ~ ıla, LenlD&"rad mıntaka- (Denımı 5 hıci sayfada) 
larıtır. •ı ta 1 d"·" 111 .. ·tü _,:d : ınnm temlıılenmesl Alman dara.mu- • 

nm .. yare& ..... ur muı; r. .,.. ~ : -" l tlttcfok ahi ttedlr • 
M:oskovanıo cenuıtu cart.ı.iınde: Jtu.s kayıl ..... ız "'"•redir. nu .... ç et m ,.e · Pa•tlaın 

tankları Alman mlldafaa )lattuu yar- ~ -- Sıvutopol önünde ! A 
b\ak loln tetebbiislvde lnaluamall.t.Uır. Fransızlar Madagas- Berlln, 20 (A.A.J - D. N. B. Din 1 ' t 
lar. ulı:eri Jta,uaktan ötrendltine ~öre, • san a 

MerkC'I: Cf'Phettnde: Almanlara ata kari müdafaa Abaan teP9US1l 18 Şubatta Sivaslo. İ 
llaylat verdirlbnelı'e41r. Pl cıe•laeslnie di1$nıan mevıdlerinln; lkAI tı 

Cenub cephMln•e: Almanlar laer ne edecekler • ıerlslni ateş altırua. almıttır. Topçu: m il a 
palı.uma olUJ'Sa eıa.n Donetz h.dtm.b A L 20 (R ~. ") 1 kunetleri llunclan 1ta$kA, ltomba: 

~dı:te4!rler nıı.ara, a .... ,.o cazete•l - • r. • • 
tutunmak • V . _J ı_l F 1 h.. ··L 1ç· 1 teJJÇalarile te l.lblrlltl yaparak d-- ı· 

aıın.-ton.gaıı. rans :r; uyu.._ e ı.. . 
ainin Amerikarr hariciyeıine verdi. : aanm t&llktmat Ltlerlnl, dı~r ınev-: 
ii teminata sere, Madacaacarda 1 silerin! ve ırıltnaklarına da ~arrm i 
Japonyaya üs vıerilmiyecek ve hu etmloııııllr. ~ni cünde her ild taraf İ 
acla hemangi 'bir taanuza kartı mü- • t.o)IOU9Wlun taallyetı artmıştır. • 

Roman mükif atını 
kazanan eser yarın 

ilan edilecek 

Tetanos vak'alarıada ölüm nisbetinin °/0 SOden 
0
/ 0 5 e düşmesi şüphe ile karşılanıyor 

Enelkl. ıilnkü Son Postada mubarobe lardakl zatürree vak'alarnuia da :rilsd• 
lu.lterleriolıı yanı SU"a l't:fl'Olunan n ylnnı 'beşten y&Wle tteşc duşmü, bulun,. 
enlarla adeti tezU teşkil ede.o bir ajans maktadır. Gene Yeni ke,fcdilm~ bola 
teJcratı .bıaan hAyatı bakımmclan yeni nan crSulfonamlde a.m~mcth.ylıı.beA. 
lMr ın.üJcle veriyorılıL Bu ban&lae ıöre, zolee nammdald 1-ir miıslahlar ile ele 

aon saJD&nlarda bilh.assil Alaıanyada bilh.aaa açık yaralar ~ intani ~ 
fhla laUmal edilen ~suıto!lMllidu Is- l•lar tedavi eılilmek.te b" k , ırçn vaJı:'ala.r Ca va ad ısı civarında 

Japon filosuna 
hücum 

dafaa eclilecektir. '-. ............................................. ,/ 

C Havacıhk mUtahassısı di~or ki ::J 

mile tanınmış i~lardan (101'" fayclah ne.. ıia ııept.laem.lnin iıinüne •tçllnıoktodlr. • 
tlceler alınmAkta ve bu aayede epıdemllt ,Jfüçok tehlikeli hıuıtalıklan kab li ı.. 
tetanos vak'alarmda ölüm nlsbetl yüzde U.Vi bir hale sokan bo iddia Ul'flruub. 

D h H l 
elliden :rilıAle 1tet ve ona ve ıa~ı .lı.asiA- (Devamı 6 ncı aayfada) 

ün jüri eyeti a id 
Ziya U şaklıgilin 

başkanlığında toplandı 

A.nbra, ıo (A.A. I - Cümhuri7et 
Balk Partisi aan'ai mükaratmın illü o
lan reman miikAfatını teni etnıek ü. 

Londra, il CA.A.) - Cava &4lasını 
lltUi etm.ek laU79D la~n fUo.-a ilzeri.. 
1le ınl*etlk t&nvelor tarafından şld.. 

ieH hiloumlar :raıınlDUtır. 1 tıruvuöre 
iki tam ~t. blr m.u~e cllier bir kru 
't'IU6re Wrer tem ı.Mt h1tlfMlllmJşttir. 
' Japon tanal'Ml •öyilriilailştilr. 

Japonlar Timor 
adasına niçin asker 

çıkarmışlar? 

Alman donanmasmm Manşı 
geçmnsinden almacak dersler 
lngilizler hava hareketlerinde kuvvetleri 
parça parça kullanarak lazımgelen dozları 
vermemekte ve beklenilen randmanı ala· 
mamaktadırlar. Bu defa da öyle olmuşttır 

• zere, 7enı harfierimlziu kabuJnden bu 
pne kadar nqrelunmuş re111anlar ve 
bllliye lltlllt:ratı içinden en iyisiııl aeç

mell için ayrılan Jüri burin Cü.mburi. 
1et Balk Partisi Genel Sekreterlik Wııa.. 
UJMla sa&t 15 ie toplanmıştır. 

Yazan: Milat Tuncel 

Jüri fU ıralarian mlirekkcbtli: Arlam 
«Nurettiıu, Ataç «Nıınıllah•, Atay 
«FMlh Rıfkı», ~ «Fıuıl Ahmecb, 
Baltacıotlu ilimall Hakkı., Ba7dar 

(Devamı 6 ncı aayfada) 
Londra, 21 (A.A.) - Portekize a1d 

'rlnıor a~ a.aker ıı.Jr.armalanaı ma. 
&ur cöstennek tçln Japonlar 111üdalaııl-
llefa meoburi;rethıde bolunıluldanm Jtll. On ayUııberi «Bresl~ limanında bil· Manş aiı:ma ıelmlşler ve ancak 0 za. ============= 
l'lll"Jnişlerdir, Junan Alırıan :ıırlalılarının tam S~apo,. man inclli..z rösculeri tarafından ıörü-

Kabl t la 
nın sukatuııa tuaiüf eden cilnlorık lebilmJşlenllr. Gemilerin «Bresi• J.ima. ne op nıyor . 

Llı.bon, zı (A.A.) _ Timor Mtı.sına in&-lUz hava ve •eıılz kuvvetlulnlu, sa. nını ıece yar.sına dotru terttettlkleri ve 
lapohların aak ka lan "·erine ._.,.. bil topçu bat&rya.larının cözlı.:rl önünde 1 «Mlll1$D cündii:ı; ırözile ceçmeyi terdh 

er çı rma ıu. - . • • -ı.. . .. 
~kiJ Salaur meseleyi t.dklk etmr.k il. ıecid resmi yapar ~ıbı l'ı~~r.. ıe,lp e~ olduk.hm an~ılma.lı:tadır. Günduz 
~ kabinen toplantıya davet etm1ştir. rltmesl i:ncilblere kal"ll ~u.yük bır d.u- ceı:ııle yapılan lıu 7ÜrÜyÜŞ bir tarattan 

BI d be oldu. Bu dart>e maddi olm:ıklan zl. als tabakalarlle ör.ülm~, cliter taraftan 
Londra, 21 (=yat~ defa olarak yatle mane"fidlr. Çünkü ltu Almanlarml da avcı .. tanarelerile İngili hava filola-

Ja.pon ha k ti . R GOO kl ı ~üksek cüretlnl ıös .ermekle beraber İn,. rının hucwnlarma kar~ı himaye edile. va uvve erı angona • ~ 
loınetre Ced b 1 .. d 

1 
•• cilWerin bava kuvvetleri b.ıl,ımmdan bllmiı,tır. Bu ıeoı,te ıündüziin tercih mesa e u onan .• ıan a ay u.. . 

terine blr h h.. ..._ b 1 etraflıca tedl>"r almıı.dıldarını v.: operatlf edılmlş olnıa&ındaki ı;ebzbler b:ı.,ıı.ca ._ ava ucpınonua u unmu']- cml . · 
Qrt)ır. hareke terde tteklenllen tesirlerin t n ıtunlar olabilir: 

Japnnlar-Ranıoona 
4~ K.M. yakliştıl:tr 

edilemeditini ele tt"yiıd eyle:ll. Dover en- 1 - Yürüyüşün ilk .miıhlm kı,.ınıııın 
lerinde Manş denizinin 33.40 kiloınct- C<'celeyln yapılarak İngıUz fözcü tayya
relik dar mın'altasınd, tn,iliz tal yare- relerinden kurtulmak ve kendilerine 
leri sahil topçu.sunun bir 1tbaı aj a•eşi. karşı deniz kuvvetlerinin yettştlrilm"sl. 
nin ı> tanzlınini de temin edem~ltr mi ne ve reniş haıırl•klar yapılmasına mey. 
idi? dan vermemek. 

~ 
•NİÇİN
E\JLENMfllER 

YAZAN 
Profesör doktor Sadi Irmak 

(Yarınki aayımızda) 
Ran ııl 21 ( A. A. ) - Japonlar 
tıcı-~0,0nu~ 40 kilometre yakınına 

İJtı'lll.1ler Alınıın remilerinin harekete t - Ma~a~ c;eçerk~n :ıvcı tayyare. 

~çecelderinl vaJı:tıle haber ahnıs olduk- leri vasıtasile ıündüı: cöı:lle IJI bir hl- ============= 
ıan halde Fmller ölle:re ı11Cru 11,35 de (Devamı 6 ncı sayfada) .. 'llf.lCrd ır. 

Zirai seferberlik 
-------------

istanbulun iki misli mah~ ul vermesi 
için ahnan yeni tedbirler 

---------·-
Dünkü toplantıda vali kaymakamlara 
mıntakalarından beklenen mahsul 

mikdarını ayrı ayrı bildirdi 

Dünkü toplantıdan bir intiha 

Ş~fırimizin zirai seferberliği içi n ı Geçen ha.ha ilk topla ·,d .,_ 
}& J 1 ' nt. a verı.csn 

~'"-~ad~rl.atlrca dyapı an d~lazır1~ıkla.ra karar mucibince dün vilayette Va-
cuemmlye e evam e ı meıro.teda. (Devamı 6 ocı aa)'fada) 



2 Say(a 
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Hergün 

r n en 
durumu vatandql.nna serin kanla 
anlatm'J, bülüatan d~ ki: 

- > "'"rpanın en büyük de-ırletl 
Rusya ol.cak, Avnıpantn tanzimin. 
···············-············ .. ······················ 
TAKVİM • Şubat 
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SON POSTA. 

1 Resimli Dlak:aleı = Geç kazan, saglam kazan 

'l_s_T_E_R __ l_N_A_N-,----------------

l STER iNANMA! 
Dün bava çok soluktu ve kar :ra. 

fuordu. Bir elin ene! de nava, dıin.. 
den daha &"iller yüıt)ü dcğlJdl. Fakaı 

bir s:ı.bah rcrıklmlz dlin şunlan :razı_ 
yordu: 

«Busün, yani Şubatın 1lrmisldır, ilk 

umre suya düşmüştür. Çok uzun .e 
zorlu kışlardan muztarlb olan halkı.. 
mıza ılık bahar günlerinin Uk mUJ 
desini veren bu hııbcrl rönüllcre ~ 
ha.tıık serpen bir milbcş~r olarak bil 
dlrlrken._• • 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

TEŞEKKÜR 
JU.<;a bir h11Gtalığı mütea.kit. rahmeti 

hakka kavuşan; emekli Kaymakam lla
Jid Bilgenin e,şl, Denlzyolları Umum 
Müdür Muavini Yusuf Ziya KalaCatoğ_ 
lunun ablası, .Binbaşı Mazhar Bi~en, 

Sümerbank Umum Muhasebe lUiıdürü 

Cavid ~en ve DeTlet Llmanlan me. 
murlanndan Kadri7e Bllreııln anneleri, 
Doktor Kimli Şakir iuıanın kaymvall
desi, Emniyet Sobe Müdürü Kemal AY. 
ciinün büyük kaymvalldesl, &ali.hah niıı_ 
v:uu1an Beyan Nadire Bllg-enln cenazesine 
~tırak etmiş ve yazı ııe taziyette bulun
mlllJ olan bütün akraba ve dostların bo 
candan alakalarına teşekkürler eder ve 
büttin dostlara aaflıltlar cllleriz. 

~o Alle81 

Şubat 21 

f 

1 . "' stanbul borsası 
20/ 2/ 942 aç.ılış • kapanış ıl'!a.lıia.Tı 

Açılıf 1'I ka ıt ~ 

1 Btvllıı 5.22 

·cw-Tork 100 'lolar 
ladrl4 100 Peo-~ 
oiüıolm 100 UYOO ıcı. 

Ba- aıtın nm • 
24 ayarlık b l:r gram 

ıkil!:çe a.ııtııın 

EshAm ... •r hvllıU 

% 7 934 Slvas Erzu .. 
mm 2-7 

132 20 
12.89 
30.72 
35.00 

1(80 

20.05 

172.50 

== 



Remab nlller ı...lll ada Jalıwı Wr aarıhmı eair&'lo'eceklerinl i1nUd e&ml ._ Bomaıllardaa alcblı allihlar onan e.n. 
Mile bhrlanla. •nra 7erlerine bat. yordu!. dıek1 oe&elere bol bol yet111İ7e Te arı.au,a 
kabın söndertlinll. Bıanau içln bu Lüi&aıl)'alılar kandılar ft silMılaruu baı••m•L Kö7lerde, kaaaba.larda Jıııllı 
adamlar bir ııene içinde muı.laU bir veJa telılim eUiler. Yır~at.üs&ea bahaedlliyordu; B4m•h• 

~ barit Japmak, ~ edinmek. l GeDeral Galba tam bir Bomalı rfbi onu Ya.kalam.ak lo1n ılderU. on1anıı • 
Rom&Ja musaffer bır lfama.ndau ola_ hareke& eıU, aoswo balkua etrafuu oe.. lı.ı.tilk halk ve hare&eı.lı.:rı halk t.arilfmdaa 
ra.k dinmek, kapl&olda llLlbwilara in -ı rirıll. hucuma seçı.ı ve bııçoııunu lullO- (HiinVet ka.b.ra11uu11 CC)ban)a J•Ut&iıı(. 
sınılan kurban etmek lsterlerıll F.ter lan seçinti. llşorda; ava c•uo•ann kendileri ......_ 

hartt &CDU15 bir millet J•lı.aa kendileri ı Aldarunış olan kalaramı&n mlllet, bal. 7orlarclı. 
.harb aoarlardı: h.atıi. ç0k .aman Ko .. ia1arla, oraklarla, kaıunı& ftY& lı.areklerle, ILr ~ Romalılar Lüıtan,alıları tıir 
maa.uı mütı.etlkl elan mllletleı-e t.aarru.. bwıları ltulam&)'me& .. pa1ar n tatlarla Jerde alk•ştmlılar; lu.l\11.ab ~ • 
dan ~eslerdi. 'Ba hrelı:e' tana sulh burri)'et meydanına ;,ıhl•L Zırllb leJiyen ladi; artık kurtuluş yokta; ilmidsla lılr 
lolnde yapmak lstlyen hMkı kızdırır, a.. ların sim maraldan. keskin kıl~ları al. muharebe Y pacaklarılı -.e b11 barit •. 
yaklandınr; Roma ~rdularma arar .._ tUMla 7erlere ııerlll7orlarıb; biiJilk Boma &ak batlamlf bulunu.yordu. Ba ..... 
rirdl. kalkanlan ı.. tallba1z insanların ibllld- Vlrl~t.üsti.ıı aüvarill'ri ~öriindi; ....._ 

İSJIUl7anuı tlmalt fal1dande oturaa .ıs .wıneian idncle birer se:rY1'I' kale Wan :raadaıı nraca& tekilde m:ıı.nena 
-.- ıt.ber) lerden bir kwmı, rllrdlarım l'l'W ~eNu. 7apa1or1ardı. Boma lı:•manclanı V~ 
icabında mahafua için WU.Umlar ıa- J[nptllaolar aruıoda Vlrlyaılls Is- ıüa lıımlni cluywıca bana fırsat SQtıı; 
PQ'Orlardı. Roma ftlial ltımz. miai ol. mlade lıllr oM&n T&Nı; stınUa. cesar, cihıkii o samana lı:adar bit kbue -
mü lısted.i ff ban yeoldeu batladı. Lil,. klll'W 1ıı1r .,. • .,.., Jta••ndan Jnırtulnıak balmoe w sirmliıl detlldl; ondaki Blmı. 
stUı.Qabl&r ko-..larmıo Jturrl:veı •Ya- için ~-·kiaD ltatka oare obnadıtını rlkrin _,..bir iki 7tls ldtlden lbareUla 
fdl4la yardıma lı:eıthiar: üt Koma Ol' • rirdi; ellojekl Jı:oew• ~·•an 1•. halbulı:I keneli emrinde muntazam lıi _ 
duaa birblrinhı anlından ltft&1lna •i • u •'flll'&l'Ü kaWlalısm ifİDI clalclı; 1lhh Ye mükemmel blrluııt bba ulı:er nıır.. 
radı; en aome •e w.ta ulı:9'1enlaa a..a saf&anaüla 1111nl4lı Ye •l&mete da. Bomab lı:amandan hemea ataıan ._ 
(8"') kiti ildi. Jla hal ltalJ'ada lı:ork9 takti. lllr W- tumillde, Uaül slbl llD1 Vlr:rattiıle doir1I oevlrdi. Hücum -
ayandırdı; arbk sabitler ~a onla- Jı:acUllmlt elaD1arJ ltuld•; soan lı:w - rint verdi. Onun başını Romaıa ... • 
nna cHmek istemiyorlardı. · lan, brieeleri. ..-ıara, cl-'lan. eta1- ı derirse kendisine matlaka ıeneraı ılı& • 

Lüsltanyablar aynca lk\ Jtema onhl.. lan ._ıblanD mstuıa düprdl kah • besi ıeUrcll. 
91111a matlüb eüller; lnllftaa POlrdDer; wıeoe ildiriileaJerla u111Nı.htma sirdl. Vırl1attis hlo telAta lı:&pılnuub; atma 
b&J'hk)annı tomplan (K.elt. Thu) Jere - Ari* mahTGW .. ! tlstünı1e boJQ bir misil 1n17arak ~ 
sönclenlDer. DIJtm)ere: 9ekLi; sonra datlaruı arumda lıılr JG1ı1 

Boma pnerali Galba 1"11\larla iki ua - lntlbllll- si»1mti. 88\ıuiıer hemen • tarata el.._ 
mene utarstı; lı:abçla bata tdE&nılJac&- Dl;re wnı; •ım bu cotkan Ye mn- düler; )'lldırtm l'hıl azakll141Dap ......_ 
tuu anlayınoa ddlerde ltalmula: e11 1ı:JMicıe. Mli en&IMP• kal.mML Demen et dalar. Romalı twma..,anua cür'eta ana.. 
m.uharlb kısmına en stize1 ımntüa • ratma ilet on kiti &.plandı: IODra bun_ otinkü ılilsman ~ı:rordn! 
Janla topraklar •erdi IODn .ıterlertn.l lanD ..,._ art&&; Virl1atiis dai'larıla oe.. Romalılar çok ~medea 1* l"Iİll 
J"ZleşUrdl biylece b.etNlnl tioe a,mlı &e bıarblne ba,tlaıı'ı; arkadaflarınlu hepsi nnlılar; vtrlnttls merdanıla yo'lı.ta; ,.a 
Boma ordosaoao onlan sıaU1. tcv11n et. stiftfi ldller; bir rceidde .Rouıalılara PD- naz yerde onun adamlarının nal klelt 
mete memur ol•utunu, onlann zina n k111'117•rlar; onları imalaaea ildllrli. sörülilyorda. Romalılar to.o dom.-wa im 
ft haYftDCllıkla 111'ra$m:ı1an bem km- 7orlardı. Bir ftdide ordug-lh kuran Ro. tarak. bftyük blr curarla reçlde dal4ı • 
dilerl, mm Boma lola daha bıt.)'ırlı ola. mamlılara lııa*ıD Teriyorlar: onları lı:ı - l:v: battl kamandanlan önde balana • 
eatmı ıti1'kdf. B6ylece artık alWa& lh. Jıttan PflrlJ'orlaNı. SlllMll nrada s6 • (Devama 6 ncı sayfada) 
Cbaclan Jıralımuw,._. Balbaldl enlarln rWdiitil halde ltlras sonra birkaç saat ö. ==:=::=::=:=:;=:;=:;:;;;;;;=:;::=:=;;; 
tepraldarma hilcam. Sofa tına& l'illetea telle :pp&Jtı bir blcamun h.a~ pliJor-ı 
111111n111 ımiUetler a.rtne Plıee* olan h. Ba adam leta adeta me5afe denilen Bilmecemiz 
Boma ercıasana ıılJ&b lkmdı. Llnltan- tef J'Oldu. tık samanlarda stır.ıı bal • Buaiin 4 üncü aayfamısdadır 
plllanla ........ miüWilı:lerlndea ......... ~ ~ hal&1e claba IOIUa ------==.-...----~ 
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Sabahtan Sabaha: 

l 
/ngiliz kJbi,~e~in.d~ 
Yapılan dığtşıkligın 
Manaları 

\.----..Ekrem Utaklıgll _ 

\, nıılilz bulmınlDID netkderln. 
.li. den &iri ol.ırak l.,..iliz bitine. 

.u..ı~ y .. pılması !steni.ip beklenilen 
<leg ·§•k..iı< yapıldı. 
~n günlere 1..ınceye kadar Mlı. 

ter Chun:hill'ln Avama Kamarası 
ve bıuı.u çol.Iıriu tarafında ıar.ula 
taleb eclll- dtıi'ltiJdiii yapmakıa;ı.. 
aa çeldhneyl tercih etmesi lhtlma.. 
llni iı.ri aürecler Tardı. Ve bu 
takdirde muhtemel halef olarak 
Lord Bt:averbrook, Atlee ve Eden 
ııibl aıhslyetlerin isimleri ileriye 
ıüriilüyordu. 

Bu ihtimal tahakkuk etmemi§ ve 
Mister Chun:hlU istenilen deilJik. 
litl yaparak yerinde kalmııtır. 

Bu değl,ikliğin netlce&lnde bazı 
Jahsiyetler kabineden çekilmit, ha. 
zı Jah.!yetler de kabineye glrmlı 
İs• de umumi iJııl hiç fÜphe etml. 
yeliın ki yalnız iki nokta üzerinde 
toplanacaktır. 

Bu iki noktadan birin.elsi kabi.. 
neden çekilmesine hiç ihtimal ve. 
ri!mediğl Mlıter ChurchlU'e muhte. 
mel halef olarak adının ileriye oiıiil 
mcsi ile aahlt olan Lord Beaver. 
brook'un Amerlkada h11$usi bir TL 

zife •larak lngiltereden uzaklafTl1&. 
sı ikinci noktada Moslı:ova ıeflrli. 
ğl,nden Londnı.ya dönmiil olan 
Slr Cr:p.,.'ln kabineye gİınıİ§, hem 

1 
Biz patates diktik 
Siz ne ekLceksiniz? 
- Devedikenil 
-·-- Burhan Cahid _J 

- Biz meoeQe tarlasuıı bozd"""" 7e-
r1ne pata'e!i ektlk. Ya sb2' 

- Niyetlmia mısırla ~u •omalell 
dikmek. Bunlar su iılienaez 41.yorlu. 

Sıra bana plmjo cöl'li.nü;renılu. Sor. 
maclan oevab Yenliın: 

- Ben. dikme:rl detil, banntlınn:ı:yı 
dlişünii7orwnt 

- :Yani? 
- :Yanı demek, :r•llşlirmd< kolay, fa. 

kat muhafaza e&mek l'ÜO. 

- Neye k&l'ŞI muhalaaa et.ııeır. Kar. 
ıralara k&l'JI DUT 

- Ne münasebet, yabancı atacları 'I. 
le kırıp lturulan ellere kart~ 

Ve 111 .küciik bahatı vermi,:re meebur 
oldum: 

Çabuk öiı ıcn çal.ak unutur, çabo,k 9enll'in olan daha çabuk fakir 
diifer. Hayatta matlub olan temelin ~uk üreyip yükael.meııl 

lam oı-sıdır. 
dejll, sağ. 

- Aiaç ft yeşillik merakiJoı:run. ~ 
bUe bahçemin 7'!ŞII k.almaaı için yaprü 
dökmlyeeek cinsten at:ıçl>r, ,amlar, iL 
gustromlar, defne ve tanaa.lar, İı..-iJ.b 
clmlerl, Lh 7emlşlerl vesaire. Bu ıne • 
rakım. o kadar kuvvetlidir kl bahclllD.ln 
duvarlan dl!Smdald yolJara da 7a7.ın l'e. 
l~p ~ne l'Öi&"e 7apsm dl7e ak2s..ralar, 

-·--·- --·-• ar Haberleri 
E~~kn~~~r~~~n Ş~b!r M~c)jsi don Iokant.a 

kömürcülere dağıttı vıtrınlerınde yemek teşbı-
dik' nU cli.Jiçyalar, ve ~lnar~r diktir ... r ........ , ...................................... \ diJlL Önlerln.e dört lll'a dikenli tel s::et. 

• ~ • tirdim, Fııkal ilk 7ıl bunludan llur• la, 
! Olur mu. i =i birden :rok oJdu. Geri uıanlar>n . . 
i i dallan kmldL Bu kış da dikeni! telleri 
: K •• • : tutan kazıklardan b~rkaçı aökilıil, l'Ö-! OmÜr tevzıab esna· ı tiirüldü. Eter kar dev:ım ,t.ıeyd . .anne. 

de harb mecfulnde yer almıı olma. Kömürcüler, i.diyenhre 250 
aıdır. kiloya katl•r kömür salacak· 

Hiçbir netice çıkarmamak JArll. ı.,. sallf yapacak olan kömür rinin men'ine karar verdi 
l sında halka dürüşt i derim hiç biri kalmıyaeakb. 
• Sustukla.rını ıirünce denm cttım: 
! muamele edenler var i - tstanbuı ı.eıe.ııyesı tloküd•r sırı. 
• E lan.na. ve Okme7daru kırlarına p:ıtates 

le • r . garib bir tesadüfü ıösterd 1. ··ı' • ı · · • d · ' · • cu erın ute .. nı neıre ıyoruz ğl için kaydeddlm: _ 
Meclis, belediye harç tarifesinde de bazı 
değişiklikler yaparak, bunlara bir miktar 

Şdılrdt:kl maJırukal sıkınt15' de. ! oklittcelmbt, merak edl;rorwn, bakalım 
• bunları muhafaza etmek için kl41 böltik vam etmet:k'dir. Geilrlleıı kömürler, ! 

Kabineden çeklhnlı ve kabineye .,_._ . _ L le ih · k 
lan bu 'ki R R ~rtn manru at tıyactnı ar-ll'lrmlt o ı zat usyayı us. _ı - L ~- E ·L_ k k" .. "J 

lskelelenle halka, 1oefer onar kılo da. l bekçi masrafı J'&ııacakf 

1 Sırası rclmf.ıl<en şu mllphedeyt do tıtıl17or. Burada sıkıntı üzerinde 
91.1ama& uzere tıoan omurcu e • yanın harbe ıılnneslnden •onra en 'd 750 k L L• .... 

·· .. lamı olan in iliz dip. re yenı en tx>n o ...... muru 
iyi gorup an f . g ı t.evzi etmi~it. İhtjyacı olanlara 250 , . 

zam icrasını kabul etti duracak detiliz. Mea:le. kömüı tev- f anlattım: 
ziatında halka kolaylık cöst•.rilme. 1 Geneve ile Lausanne uaaniaki köy. 
sindedir. Bazı kimseler, llizuwsıu bir i lrr birbirlerine temiz ~oııelttle lmtellulırma, loınatlarının batında gelirler. L .,__ k d k" .. ileeektir. Şehir Mecasi dün saat l 5,30 da beledıye kanU"1una istinaden tan -

. . 1 1 S ti 1 harbe ka .. ı....,a a ar omur ver . kil ' F -·'-' De 1· . . 1· ı . 1 'f .. lı bir Bırınc ı ovye er n ·ı Muhtelif semtlerde EtihW ta .. ~cıs ve ı a~ re ının reıs ı .. zım o unan taTl eye gore a nan rıpnaları ferdasında Mookovaya gl. ra.fından kok verilen kömiircüler gınde bu devreıun son toplantısını 1 kıeım lharçların da tezyidi ne lüzum 
derek Sovyet ordUOWJun harb lbtl- ı şunlan:ltr· Fatihte Fethi Zorlu; Ci.1 yapmı,ıır. J ve zaruret hiaııedildiği kaydedil • 
}açl•rı üzerinde. ~OnU§tu. laıeklerl. ba~de A.li Can; Beyazıdda Ali ı Toplantıda geçe.n celseye a.id 1 mekte idi. Bu zamlar ncticeainde 
~i- ~~~ .. ~~~".'.'~~!.~, m~'::~~~e:~~ Havdar: Cemb....U.tal'.a ve Ahırh., zaptın okunmuını mütealtıb, ruz • hafta tatili ruhsative harçlarından 

Bu -•••..:.. iki tarafına ııra aıra f5giizarhkla, kömür almak fçın bek- 1 V"""' ... -
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.. .. ı afçlan ıllldlmlstlr. Mevllml .rolinoe bun. Uyen halka 'ok duruşı muamele •. • al k-
1

. tarafından topla.. 
diyorlar. İsônl, ırilcünü, evin~ ,oıu.11 wm meyv an oy ukö Dndıfma ,.._ 

ıra.ka k tle : nır atalır ve panu:ı Y 
tunu, ııocutunu b ra gsa rce l tınİır. Bu. para kö;rlünll.ıı ıllter !bil~. 
bekllyen vatandaşlara biz de fena ! ıı.kt N şohlrl~ ne köylü, 
muamele 7apmak dotru nmdur? ! larma karşı ır. e ._._ --• .. _ 

Sayfa 3/2 
JJ'" ••• ····-·· - -· •••••••••• ·--. ····-· -·-·· •••• -· ••• - •• ·-·· - .............. -·· ••••• - -, 

Nakleden: llluazzez Tahsin Berltand 

1 Son ""'jtiJJ{1:'" E4 / • 

ıı:a~clnln cnlld;citino dedl/11 Nl:l.I - !.... 1 Eli palalılarm '"' eı.ıı lsatnnlara do • Sarıyer H llkevinin 
nn ninesinden b•ok.uı ••tilcll, -ııaıa. Bali!, W!rlhln lta7bold11. l'a. kııaa&ak aamenllltiıll cöslu~ikleri ıtö .• mukavemet kı'lŞU"U i Biçare bir anaya acıyorsaıiçin sinirlerimi gernıeğe mıwaf-! 

l!>lll yerinden aıçradı: Udeeltını dalll 1111 1alııah Edlrnebpı;ra rülüıı l;,ltll•lş ,.,.lenıen •etıllll. Yem • IJ ~ l"OJ1 ae oglı.ım gibi kin ve gururu_. fak amuşt.um. Zavallı kad:ncağızai 
- Kapıy• aı;nıadıklan anılan mıdır! röıadlln!Wı:, !)ttlie<, ancak loaştaa çıkau' alü~rlere . . . ına ıınağ.üb olmaz, biliikis emelle • acıdığım içil üzüntüsıinü artırmak; 
- Ola-ilir :yoldaşım, llaIU ileri r...ı Dlluu:rerd11. Kakvecıi •0< e!aekle -yılıl:a a:rkın bor ha. I - SpOT fUbemızce serı halın.. :ri.min tahakkukuııııJ;ı bana yardım istemi.~·ordwn. Kagıdı ban;ı uzatır-! 
Patrona daha dy ... durmak istemi • Aliala elloriııe 7AlllŞJP lliiıl&iir lıii.nsür reket ı.atmuı .. ıı. Balll ~UDU çek iyi bl. de tertib edilen ' mukavemet koşu. ı~..ıersin. Eğe,r senm saadetin iç:n ken clinı:ı titrediğıni !aı1kC't(ım. i 

yordu. B;r an eneı eve to'u" :retlnoek, atı......t 'lıaolallL ıı.v rlbt llel....,lnuıı Jlyonlıı. Ienıllsinllea Ö< aıınıu istlyen .uının 4000 metre olan ilcincisi :çal.ı;.ıtıığııma emin isen bir müdd,"\ - Teı;ei<kür ederim. 1 ekme~ •• nıumo ••.....,it hasla oldu.:tunu :r1iUek -ıe a,tıa.. .. ı çok d<>k1111oklı o. hu.esi düpııaalanaa l'•iluee, mertllllt 22/Şubat/9-42 Pazar günü saat ;daha sa.bre\, hiç bir r~e.mi teşeb • Mdh.tubu llQIOOdan evvel zarfın: duıduku lhUyar kadının ke:rflni sormak 1-zonlu All ili elierll• onun tıvıwk ldtaio111A biç milııamanak lazım celen 
10 30 

d 
1 

kt :büste bulwunadan be!klQ ve benim iizer'.ıni tf'lkik ettim. : 
istlyortJu. Ya.•aşca: u.clann: eQamata .laa.st:ıdı, yalnrır ı<ltij' ı.u lılatiaıali utua &'t-tir~li laiJe kli. - •

2 
aKyapı aahca •T·

8 
.... kdı .

1 
!~nln haık.ikı dostun o~duğuanu OL - Cevab ümid ettiğimizden ev: " , t •·• ı . . ut - oşu a ası uyu ere e : .... ı_ b .. l I . : - ara 

1111

• 

0

~a 
1111

• ,....,_., süslerle citalünıı alauta µlış. eültlük ı.ııla.rerclu. Nlcarın birine t u. ,.er.,., , ana guven. ve ge nuş. .. i 
Dedi, incir alacı altındın a:rı.,lmak h: l ıu• cilmiş el.maaı aok~ı ilurinde 11211n Tarabya arasındaki asfalt yoldur. i Kayın-validem, titrek bir scslt' - Evet, üç gün evvel. Omer; 

istedi. Kahv.d Ali atılıp önüne ceçtı: _ Atla-.ı Jlrlll. alliiriis, canından ıızun ilanla: Hayır ita kadan böyle bir 3 - Derece ala.nlara Madalya ve ;ve ıhelecanla bu sözleri söyl,.ı·ken mutla:ka benim m<>ktulıumu alır1 
- Sa~ırsız!.a.nman yo1daşuu. Jlanede çek ır-•eır wtn. t,te •ünya Jta.JI '•durj ,e .. •e bekleaemeMI. Nihayet yenloe .. mükafat verilecek.tir. :hen han onu dinliyor-, hem de dd_ akmaz. ·hiç düşünmeden cevab ver_: 

kimse yoktur. tıt 1a t c11ı· llilaaak ' [şiinüynrdurn; Kocamdan ayrıldı . mi.ştir. ! 
Patrona ı.atırd•: 

7

•lıta.t<aL YI " ..... ~... ı rııerta &'iisel km biz fah!Şt?ye ı..mrıe. Kır ko§U&una gelmek için ;fıınu farzetsem, ne yapaca5;.m? K - Kalbiın sesi, !ereddüd etme j J'&r&$110a." Ge~ &'Hunun 7&$1111 al!, loeııl rek zorla k•lliU'llU$ elmalan düşüncesine • I I " • 
- llan.oıe kimse yok mu? illa! çagın an ar ;sasen hayatım bomboş bır kuyu den hemen yü'kseliıverır. : 

c&a kıılatı lie •· saı>Ianiı. Eter, itiyle ise, Ni&:~r şimdi ideğil rnidir? Bunu doldurmak için - Neriman. bu mektubu nku .l ,,,;;;;:.~.:;;.,,~ü., bo -~. • '""" ,.__, -· -.-•• •• '"" -d ,_..._ ""' ~·"'- ""''"'' """'Kl...ı~' ~ brr ••d• k•~o<ı '"'~ Boo m~ok ohh• mmoI>k ~"' <•~; çenıı .. llel;ı.aa!uua .. _ baomı oeiıl~ dti,,_üş olacaktı? llu lhtımal Patrona 22/2/942 Paz.ar günü •aat l l • .. . . b k d kend d • • llaliJ ilkin Alinin keudisile alay etti. ciihil•e dayıı•ı; ,~ .il;ın u u reti :m e ~m. , 

tini sandı. Ar~ad~IIL• yan yan _ Ailaaan :rolclaşım. HallUa Jili'etiae bir avuç ateo atlı. Sıç. de yapılacak .ookak ko,uounda ha. lbulamryorurn_ Bundan başka, he_ - N'cin? Her şevi oku!"le~ı ha; 

bakarak l'tilümscdt: ra.1
1
• ...afuJ:l ••hı'iii homurdandı. kemlik etmek üzere a,.ağıda isim .. :nüz hayaıtıana vereceğ!.1n plfını ha. zınım. Esa..li'en neler yazı:1 o"r'u(!uJ. - YA.rtaJlk eylemen ,\il, 

Ali Patrona71 çekip tekrar yanına o
tarıtu: 

- Baka Halit, llo!up ölmek Jn.an 
için, Kaza •e bela. dahi insan lçindır, 

Halil ~:\ıi:'1rdı: 

ıunT 

- ı._ 

HalJHn sesi Jıuokırdı: A edal • 

- Ne deniz Ali, anı bcl<ar anna len' yaz·lı zevatın Evimize teırif • ı.zırlam_ admı ... Serbest olduğum.u. bir nu aşağı. vu4<an tahmin erlh·,,rum.l. 
_ B1z atla•ayhm, 7a k:Jmler af-la D "-

.,, kalllınlılar? . . , deriz :da.krka ıç:n tasavvur et90111 bile bu - ,.~.,,ez, okıuna cocuqı•m. : 
K>h•ed Ali loa.şııu mrnf! menli s:ıl. lerını r.ca e. D N . S :serbestlikten nasıl istıfade edece- - H~vır. bana v-d.detm'ot;niz.1 

ı...: Ömer Besım' r . .' urettın .. av • 1ğimi bıiemi')'Qrum.. Ferid.uıı Beye ">rrakmız ~tıV'lW'lm. ! 
- Ya •allllecitlm 

11

"'

11 

öldü, aıu bl • _ BatmlAa c<çlrmen. .. mtlmde :va.. el; Naili Moran; Alı Kıza Sözer • !müracaat etmek, bana yardım et- - S<mimde d'ıruvoru:ın 'eri .! 
lürıaüsiU? ı.aa ılelikalllı avrat ı.aı.tıra,..,..ı •ip: Suad; Nazmi Tüfekçi: Neri • !ınesini istemek kabı!d;r amma iş "Yıan, i'O!e •ana kaltıdı vero;m: fa-l 

- Mua1nn1, riirfişü..,iiz yoldaşını. - Sa•ah •tJli l>uluu.aıış! _ Ta ean •üşaaalanmız mı etti man· Tekil; Cemal Venç; Sad:k ihancıındeki arzularu.nı onun tat • 'rat bE>ni '1inle,.,...rı acmn! j 
Kahveci Ali llaıiını •ildi. \'ah$! ••il- - Ya Nlsir kaalia l'ltmiş! Anı itli • •ersiz? C ~ lınin edebı..eceğini zaııııet.miyorum. - İhtannıza teşekkür eclerim.i kanlıyı yan.ş ya.aş felikel haberine a. m .. •lsb.T _ Tek yelll..,,.., eltlahi vahidir! ey ' jMu~!aka beni himayesı altına al - Slıi,'.I hal.iki bir do:.'t g:bi Jıarekctj lış!ırm•:ra lıaurlıyerdu: _ Nlırir seçea akşaa çıkıp bir ilahi _ 1_, Eskrim müsabakası ;maga <kalkışacak. Uvey anamdan et1ıiğınızı anlıyurum amma müsaa.ı 
- llluamına detli karuıda•ım. Anla. llöumemlş! «Ma~ Jtlrbıe rinüı verdi ı1e kendi Bölge E&klrlm Ajanlıiından: 1 / ;sonra kocamın, ondan 90nra da denizle mektubu okuyol('ağım. ! rın &illllıl•rinı kahwden r•>nniLı idik. Halli sus• .. ta. Bwmaalı ıu.staıarda 1111 slttlh demete Patr•nıınoo ili! va • 311942 Pazar günü Taks'mde Dağ ibaba <loshmun boyund.uruğu altına Bu sözlerim kayınvalidemi mü-i D

alı .1:.:ndiı.kltrinl cöremedlk. Nikihlına 0
1.1··""'· ırlJt>i ir11~ ıte•ekleri d.u.aaalapa :.<rırırne-k hl"' de hr.<: bır ~y &og· 1 t~ır· ~tmı'..+ı' ~ı·m.ı· t 't • 

- ..... • ramıyorlla. Suolu, başını cötsü üurlne cılık Klühünde tecrübeli ve tecrü.. ·' ' "" •' · --~ <" .,. • ç ı U• U. : ve vaFd•cl(lne bir kaza erişmealnden ırizlerl «Hd ltcll• lıakı;enlu. BetuJur 1 ;ömerden ayrıldığım takdirde ben _ Evet, hakilki •e canrlan bir:,· 
•u,UrCü. Gi:r.Ierlnden esmer :ranak an 'besizler arasında Eskirim müsaba.. ht ı 

havi olunur! eliti oonlıı: iberlno ikJ ü.ııııla yaş yuvarlando. l kt ;ki.mseye mu aç o ma<lan, hır kuş dc6t, bir ana ... Bun,_, takd'r "tti _; 
Halil bir daha yerlnd•n •ıt~: _Bir kasa 

1111 
dustz kanlUlasıao. kaları yapı aca ır. :glb, serbest kalanak .~tiyorurn. Bu_ ğ'ne pek memnun oldum k'zım.l 

All ıe-.ıa 1titttU. aerd arkaıia..'itna acı I d • · L ·• h 1 ki d l • - N'>&'ira 'ne olmak lhllnıatı var? _ Tatalıa usa detil; ı.ır şey llilwe. Bu mfuabakaların -.çme erin e l '•m içın nenuz azır ı ı eğı im Bundan sonra birbirimizle c~'-: j•ril 

Al! ,,...ını alçalttı: <iiz. 21/2/1942 Cumartesi akşamı saat ;Kaymva ı emıı:ı Şl~<>ı ı te ifini anlaşacağımıza em'nim. Ah, nasıl! 11'D 1>ak1Şlarla baklJ'ortlu. Patrona a1 • l.d · · .ı'l'k ki , 

- Yetik km:lır! - cAI• 1111 elliler de..,,ı.? «•kenlala iç ee!tluekl mum11 çıkardı. k :<ahu) eck!r$ bır mud.:ret daha b.'k oldu da seni daha "'llvel an'ıya .; ~elt .. uuau ell.ııe" aıdı tekrar hı• l 6 da baı;anaca lir. · k-.J· · 1 · Pa!ronanın yüzüne kan hüc11J11 •iti, •~ m • •· _ ~ _ :ı~ ve .,. ••. unu ha:oır amak en marl·m. l Fırlayıp yata~nın npına sapıştı, atır ;.,:~·:.ı.. Aliniıı bo:rnuaa ııarıl•• yal. kırllı: Or•--ektebde okumamı•, j ı,.,iP<> vol olur. İlk d~fa olarak onun elini öp .l 
b;r küfür savurdu: - Herctıa ~ır •um, !tir ekmrk re • ........ • :. - Hawi kızım, fazla diôrunn:e, tüım. :.· 

Ali sotu\:bn1ıh!mı ~7:ftlıuh: 

•ar.ata lıaŞaliı: had . '"' 
_ ıtr. namercl. bizlınle be'ilı mı el. tirlr ldllt, fakat fC etnarnesı var .:kararını VE'<' artık. - Artık Ömer &~. 'n l'l'lf'ktubu..:. - Siy len ı.enı,. 9dkatıu, miırünet. ·'. 

mak d;l•ndn"? Ya bbi •unun için mi ha - 1- Sahte orta mekleb -h..,Jetnamesi :. Cevab veıımeden yerimden kalk nu o'kumak Cf'\'!aretini ke~.J'mdıe!. lü ları•4""•· Siylen •-•n. Bunda ~ ., 

da tfflb2ya rdttln? - Sen c~lma imiş meter! •--zım -~erek, İstanbul adli1eslnde .._ l.t.ım, mantomu, şapkamı çrkardım, buluyorum. Sirin hima~tze ,,;; ..; kart~ kalıve<le ıı1s, ellt•t lılhirsıll, _ ~ , .,, ~~ • 
- Aklını ba.şuıa aı 7elclai1D1, sm ıibl 

niki.hbD dahi dün7a n a.hll"(lt kannda-
emımlır. Bunca za.m.an 7e7ip içip ~ I'~ 
z.lp tcwuu bf'rabt-.r<'e :va1adık. Bilr- &·"yaş 
ettik. Ne kemlltimlıl &ördün 11.&lll? 

Halli rabuC'a.k yumuş.W.., ark;&daşının 

bornuna sanldı! 
_ Dünya v4' ahiret kannd~şlDl'Jln. 
_ BeU karındaıın, h•m de yo14atıu! 

Ali "'ir IC1 ai7llyeaiyerju. Patrona 
nuı hayali ~in ihtimal iiR.rlnde "'irien 
delaştı. Nl~in eli palalılar lt&çıra~U:rdl. 

Kffldl husu."i jüşma.nla.ırı •Patrona lla... 
IUıt namını klrlrtmek için bir hız.ata 

dfuıürmilş de olablllrl<rdl. Sonra, 1<ızuı 

b~rlne tutulup fl!meai lbtlm&ll de n.nlı. 
Da.lil en ku-.vetU olan bu üç ibtlmaldea 
hiç biri öuriu<le laıneUe 4ııram.IJ'ordu. 

İld jellkaah farkına ftl'nUyarak aya.. 
ta kıılktılar. Ali Patronanın koltuğuna 
CTÇti, '°~tan 1111.ınndan Sokafln bozuk 

talılırım.ları fu:erlne ç•k'-llar. Patrona, 
Albain Ulllveslne d.o!Tu inmı."k istiyordu. 
Ali, ;roku., yakar,.a çekti: 

- O 1ana citmen J'•lda.cnın, Cel 1e .. 

nhıle ~ak Aliye 11trayalım. 
(Arka.ı var) 

sl!e alJnllta kalk•iltı ~lr llr-..da :vo.l<ala. ;aynaınıııı karş1"ıncla bluzımıu, saç- verdikten sonra hiç bir şey beni: 
narak blrlnel Atırceza rıuhkemcclne 1'arımı dü.zeltttikten sonra Şaz'ye korkutamaz. i 
sevtoıunan :samık Jl:emAlln mnh>keme. ;Haımma yak]!' ı.tn. $a7.~ Hanım bir kutluğa gö j 
sine dün de devam edilmiştir. ! - Bana Örr.er .. ~;den ı:elen mÜlmÜ!!\, düto'ince'Ve d~ı. O ..l 

Dünkü durwıma sırasmda, orta m•k- ;mektubu verır mısınız. nun kııMısı'l'lda bulunan sandalYeJ 
teb tahsili cönneclltln! ifade edon suçlu 1 &>simin ~net ve heyecan • ve oturdum, elimdeki zarftan ka/N 
ıronç hn şelıadetnamenln k<ndlslne ald ;sızl'.lğma kendmı de şaştım; fak.at dı çıkardım ve olmmo.lla ba.s'adnn.! 
olclutıınu, sahteliflnden mal6matıar bu. '.içimin helt-canını belli etmemek (Arlraaı var) 1 
la.nmadıtını aöylemfttb'. '----· - ... -.. ............. _; 
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TelgraE, 
Alman hızlı 
botlarının bir 

hücumu 

1 Devlet 
faaliy 

1-a, • ı.u..ı _ ın.;ı.ı.n ..ınıı- Aııkara, 20 ( 
türli! İmfaa:t m& lık ft hava nezııre&leri tebllll' . faa ..__..,_:.. tevsi 

Dimkü Pu U he ~ -"' kati- ""™""' 
lrı.timiuten birine yaı>ıl&n taarru -· lamlmal:. ıız.,,.. bir 
- düşmanın to1'!'il atıcı hniı ııo.. dihniıtlr. 
- lletları il• tıonllftlerl taJıril> -- -----,-ıı 
nı.1, ve dlterl•ri -· ııtratı1 ... ,1ır. Dün Ma ta 
Taanu. netleesls kalmıştrr. Ne Ucaret 

~ ...... taflleye rel'alml ..... .. hava akın 
list;ı lılrlit~ ft ne de ~ 
ınlzde hasar n laıyıb :ro'ltur. ııeııı..ı
itıırtanlan 11 dtişman eri e.olr abnmışlır. MaHa. H !.LA.) ' .. ., 

lelılit, 0...... &'VDU 

Japonlar Cava adası 
yakın:na asker çıkardılar 

.... ldallM ı.areı.ı 
ledlr, Bımlaroı hlrlnd 
bir Iı.ı,i:ri öldilnaiil ve 
lik•U _..ıı. ~ 

• tanareierimhde bava 
taryııJa..- ı.arıılık 

( Bqtarafı 1 inci aayfada) 
Surabaya üzerinden birbiri arka 
alrıdangelen dört dalga halinde UÇ.. 

malı:ta olan 25 Jıı.pon ağır bomba~ 
dıman tayyar.esile iki av tayyare.sı
nin yolunu lı:eanüJtir. Dü:ımanın 5 
bomba ve l av tayyareıi tahr'.b .C-. 
dibni,tir. TaJ':ı1arelerim'zdıın ~ırı 
dü~ürülm~ de pilotu paraşutle 

" altıacı hava akı:aı 
mal- ;rol<t.ır ••• t 
lıılt :ıftlnel akın .....,. 1 
_...ı.eri Ut ve 

- •• Jılallalia 1198 
ffaretl -ıımı.ıtr. 

atla.yaralı: kurtulmuştur. 

Binnanyada 
Londra, 20 (AA.) - B~rma"': 

yada Bil'n n..Jıri üzerinde şıddeth 
bir savaş yapılmakta olduğu ~on· 
dranlrı salan;yetli mahfellerinde 

Yeni İngiliz 
nasıl klr~ 

ııöylenmektedir. Taarruzlar ve lr:artt Berlia 20 (AA) 
taarruzlar yapılmakta, her ilci taraf mi bir lr:aynalttan bil 
ağır lr:ayıblar vermektedir. ~nd~a. Bugün&n yarına 
ya gelen en son haberde ne!>ir u. • meti içinde ye.pılan 1 
zerinde batlıca İngilız ın•T:r.l.le~~ın' !in.de M. Çörçll'in vaı 
lıiç bfr hasara uıframadığı bıldırı • lefete tavizler yepma 
liyor. Rangon'un liman. o':'~~k bıL olamıyacağı.nı anlam 
lanılmaırına nllıayet verıldtglne da • .ından ileri gelmiı 
İr lıaher ,.,lrtur. rai telilkki edilmekt 
PorU>arwln yeniden bombalandı M. Çörçil'!n ltend 

lılell>oarne, 20 !.LA.) - R- ». fÜpheli ııörünen bir r 
._ nrll<Uilne • ....., be -.ı.kl -[ tJmad mes~le_sini il.e 
hllAfaa - Port ... ..ın ~ h•IM. ae, lı:ablneaını tadı) 
........., ...- bir ıu..,. tdUlkesi .,.j katlandığı burada söı 
veril.ınJeth". n __ r,_ -=--~ --1. ... 

4/1 Sayfa 

1 Oyunlar, Eğlenceler 
Hesimden resim 

yapmak 

1 C Elişi 

Resimdeki tam üstUnde kediyi gör. 
dünüz değil mi? 

Bu eli~ eğlenceyi eld 
niz jçiın Uzım gelen m• 
yüzü büyüklüıiünde bir 
untim uo:u.nludc ve 5 O ı 
bir kc>ntrplilk tahta yahı 
mukavvadıT. 

Kontrplak tahba yahl 
ya beşOT aa.nıtim 8.iralık, 
]emle rnuTabbalar ~izcr 
na on beş ~nıne on çizg 
mi altı dör1t kö~e olur ~ 
kı1er de bu kadardır. Yııl 

b k •z delcilerin aralıkl<trl yari Şimdi de bu llrlncl resne a ın, h 1 • • Ad · · 
açık bir ihti;·ar. Bu reıı:m yuürıdald tımdır. .. am .. remıını 
resme birkaç kale dokundurularak ya- tarzda dort kotelere lıa 
l>•lmıştır. sız de toeı1lbe ed':l, kedi ,..,... isabet ediyorsa kontrpl' 
nı?ni, bu ihtiyara benııetnıel[ çot ko
laydır. . .................................................. . 

Geçen bilmacemizde 
kazananlar 

Geçen bl1mttfmlzda kan.nanla.. 
nn tıfmltri Pa:r.artısl ı-ünü eıka~alr: 
1a;vıml'ıda ilin rdJltt«-k'lr. Hf"dl:re 
katanan1ardan İ!iıtıtnbultla "ulu • 
nanla?', htdi.vt'llf"rinl Pıızartesı Ye 
Per$tmbe rinft>rl tdarthanemlzdt:n 
alabllirJer. Ta'l"nd;ı. bu1unan1ann 
hediytlerl posta ilı adre5lerlne 
cinden1lr. --

- - -- -- - ... 

Vç harfini ha1,·au : 
n.,. harfi kaJıveıi nıeşl 

ayakla.rma da rlyerler. 
Altı harflm ne?.. 1111 · 
ttk btr kitıda yapıştır 

tizerlne hu bilmeetnln ~ 
Dotru blienlerden bb 

ikinciye bir tl$C lr.olony 
ayn a:rn &iizclllkte h.d 
~ 



glam kazan = = 
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Sabahtan Sabaha: ' 
Biz patates diktik 
Siz ne eklceksiniz? 

. - Devedikenil 
-·-- Burhıın Cahid _J 

- illi meneqe larlasuu bozd...., .,.._ 
rJ.ne pata'es ek.tlk. 'l'a ~r 

- NlyeUmiz mısırla 7U ıiom.alcısl 
dikmek. Bunlar su ;s~ dlyorl.ır. 

Sua bana l'elmıo cöruniqor,u. Sor. 
madan oevab •erdim: 

- Ben, clikme1ı detil, bannrJ.ırm371 
dW;ü.nÜJ'orum! 

- Yani? 

- Yanı demek, yetlşlirmdt •olay, fa. 
kat muhafaza etmek l'ÜO. 

- Neye karşı muııaraaa ..... Kar. 
g-alara karsı mı? 

- Ne münasebet, yabancı aiaçları bJ. 
le kırıp kurutan elle.re İıtal'lı. 

Ve fU küçük izahatı venaire mee-bur 
oldum: 

değil, aağ. __ ...... 

~--·~·;"?'"'"") 

ıevziah esna· i 
alka dürüşt i 

- Aiac "' 7eşlll1Jt meraı.ırmı. ~ 
bUe bahÇ<mln :reşil blmuı !cin yaprat 
dökm.lyecek cinsten ataçl:ır, ,amtar, iL 
custromlar, defne ve t.aflanlar, İn,silb 
cimi eri, Liz yemişleri vesaire. Bu mıe ... 
rakını o kadar kuvvetlidir .t1 bahç,...mlıı 
duvarlan dısmdak.1 yollara da 7a1.ın c-e. 
J:p keçene rö.lı'e J'&VSm dl.Te akasyalar, 
dikf nll c-Ii.diçyalar, ve çlnar~r diktir • 
dlm. Önlerine dört sıra dikenli tel çek_ 
tirdim. Fakat ilk yıl bunJ.ırdan &vr• ta_ 
nesi birden yok oldu. Geri kalanların 
dalları lur•ldL Bu kııı ıU dlkenlı tel.itti 
tutan kazıklardan b:rkaoı 11ökiJ.,u • l'Ö

türüldü. Eter kar devam •tseyd .r.anne.. 
derim hlo biri blın.ışacal<tı. 

• Sustuklarını l'Örünce denm ett.ıın: 
~ edenler var! - tstanbııı l>eledlyesı tl91<ud~r sırt 

i lan.na ve Okmeriam kırlanm vatat~ . ' 
hrukat saJunt151 de- ! dlUrecekmİıf, merak edl;rorum. bakalım 
. GetırUen kömürler, i bunları muhafua etmek lcln kao bOhilı: 
• ileşer onar kilo da.. : bekçi masrafı ,...ııaeal<T 
a sıkıntı ü.ıe.rlıuie j Sırası l'elml.sk:en şu mllşahedc7I de 
. Mesele, kömü:ı tev- ! anlattım: 
kolaylık &öol•.rllıa•. j Geneve ile Lausanııe araaındakl köy

fn'Seler, Jüzurusıu blr j ler birbirlerine temiz ş&.;eletle b, klıdır. 
"mür aJm.:lk tçın bek. J Bu şoselt:rio ild tarafına sıra 111ra elma 
k dürüşl muamele e. ! at~lan ıllkilmlştlr. Mevalml ..,lince bun. 

cücünü.. evini, eolu-11 ların meyvalan köylü tarahndan topta_ 
bırakarak saatlerce ! nır, •tlhr ve parası kö;r sand•tma 7a
lara bir de fena : tırıbr. Bn. para kôylüniin ıllter lhtlyq. 

ılotnı muılurT j !arma kıırşılıktır. Ne şeh'.':1~ -~~ kôy:".: 

Sayfa 3/2 

-············--·····-·-·········-····-···-··-··············-.. ···· ·--, 
f:4 anın edebi telriluuı: 

.üc/ll{,~ . . . 
~ 
: 

. Nakleden: Afuazzez Tahsin Berlr.and ! 
. anaya acıyorsaıiçin sinirlerimi gernı.!ğe m uvaI .! 

gıbı ku: ve gururu.. fa.k ~uştum. Zacallı kad:n~uğızıı! 
az, bılakis emelle • a.cııd ıgım iç'n üzüntüsLinü. a;lınnak: 
ı.mdc bana yardım istemiyordum. Kagıdı b&n;ı uzatıd 

_sen."'1 SJ~detm ıçm ken elirun titredığıni Iaııkc-tt ı m. İ 
n l$en bır. müdd,"\ - T~ ederim. 1 
ıç bır r~sını teşeb • Me!ktubu açmadan evvel zarfın: 
d.ın bekle ve bt•niın ÜZ<?r'.ıni t<ctkik ett!.m l 
ostun o:duğuırnu oi. - Cevab ümid ~tiğim izden ev! 
ven. ve! gelnllş. : 
m, ~itrek bir ses!, - Evet, üç gün evvel. Ömer! 
bu sozlerı soyl .. rken mutlaka benim m"lk:tu.bwnu alır! 
dinlıyor, hem de dtl. al!!n~z. hiç diiışümneden ce,·ab ver.: 
Koc,.n<lan ayrıldı . rnı.ştır. : 
, ne yapacağı.m? E. - Kalbim sesi, tereddüd etme J 
bomboş bır kuyu den hemen yültselwerır. ! 

unu doklun;ıak için - Ner;man. bu mektubu oku j 
de kuvvetı lıızım. Bıı maımak daha muvafık olu cocu : 

kudreti k<'nd· m<ie ~m. r · ·: 

Bund:~ b~~a, he. - N;rin? Her seyi okurıo~~ ha1 
vereceg•m _?l:ı nı h 3. zınırn . ~sasen Yl<'ler vazı'ı 0· ,' uqu~ 

best olduqumu b •r nu &şaın vu&<arı ta~min ed • '""rtım: 
avvur. etsem bile bu - De~ez, okıuna cocui!••m. ! 
asıl ıstıfade edece. - Havır, ban a v-.ldetm'•t·niz ! 

rum.. Ferıduıı Beye '">ırakımz olkmral\"L'Tl. ·: 
k, bana yardım et. - &mimde dllruvoru.ın 'Pr· i 

k kabıldir amma i ş ,,an, i'O!e •ana kaihdı ven:f 'm' ~3] 
.. arl..inı onu.n tat .. '~at h<>ni "inlersen acmn! : 
mı zanııetmıyorum. - !h.tarınıza te•ek.ku·· r • · ! . "' enerım. 
ıma_yesı altına al • Sizin haklk.i bir dost g;bi harek<!1) 
k. Uvey anamJan el:tılğinizi anlıyarum amm ·· ! 

0 d d · a musaa •• 
· n an SOPra a donizle mektubu okuy.l("ağım. i 

, boyund_uruğu a ! tın a Bu sözlerim kay ı nvalideml mü.! 
~oış bır ~y d--ğ 1. teesısir "tmiı;ti, elimi tuttu. ! 
ıgım iakdırde ben - Evet. haki!ki ,e canrlan biri 

ıç oln;a<Jan, bır kuş dcıııt, bir ana ... Bunu takd ı r r-tti : 
ak '8tıyorun:_. Bu. liine pek memnun oldum k •zım1 
h~ıdı~lı degıh_ın; Btmdan sonra birbirimizle c'}k iyıi 
şımd ılık tekhfını anla~o~aınmıza em'n'm. Ah l: 

·· dd'e> h .,-. ~ · · • nası • 
r n;u t da a b ' koldu da seni datıa ~ve! an 'ıya ! 
ı.nu hazırlamak en macl·m. "! 

İlk dcla olarak onun elini öp ! 
fazla dü.,<ıiinn . e, tüm. "! 

ıik. - Artık Ömer Beyiıı m<'lctubu..E 
en yerimden kalk nu o'kumak ce«aretini ke~1•md'e! 
şapkamı çtkard ım, buhıyorum.. Si7in himayenize ~ ..i 
da bluzumu, s~ç- veıxlilcten sonra hiç bir şev bffii! 

kten sonra Şaz, ye kor-kutamaz. : 

$a7.İW Hanım bir kottuğa ııö J 
gelen mülınfu\, d~ceyt' d~ı. 0 ..i 

nun kaMısında bulunan undal-ve..l 
n~t ve heyl'can - ve oturdum, elimdeki zarftan kİl/N 

e ~hm; fakat dı çıkardım ve oltuma.lla bas'adJm: 
bellı etmemek (Arbaı var) J - --.... - ............ ..,, 
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TelgraE, Telefon Ve Telsiz • er 
Alman hızlı 
botlarının bir 1 Devlet ZJ·raa·t ı·şı~tmelerı· isinde, ~~·~a!:i:!.:~~de, Riom yüksek ;: b-::.~~ ber JOYden ene! 41-

taşyarelere .k.a.r,ı müdafaa Ye va • Dalaclier, F~ ne .. m.ın, 1111111. 

d k lan silahJ&rinın müdafa .. ı hazİr • adalet divanı ft kimden lhanel i"Oi"tlll;<WOlilJ oo ılaft 
faaıl•yetı•nı• tevsı• e ece hldıuında ve it kanununun tatbi -mda anlaoilacacı ıııııUllldo bıilUA-

h ltl.nde ebliyetsizlilc göetermiı ol • dutunu 807ıeırue .,. şu söııluı ;J>..., ~ 
ücumu makla, milli müdafaa İçin çalışan Mabakemft ıu.,Jr; 

•~ • •• •ı - ..__..._ .-JraL. Allara, 20 (AA.) - De,.Jet ziraat ı,le~leri kurumuna her fabrikaları nmdımenını tehlikeye V cFr~ın mes'uliyet! yok» 
--. ~ _. im k üz :.ı it ld··"-· ı"ftl ' kl d L" düııü<en propagandaya ka!'ft azim. H ı... lık ft ba ... nezııreUerl tebllll: türlü İılıfaat mtiıotoana o a ore ,..etme te o ""~ ç ı er uı . •Je ...,..,..._........ ıretir.i~ I bo 
Dilnkü -be ~ -'" Jı:atl.. • faal:retiuin tevsi ve takviyeoıinde diğer :liral i,lebnelor ı .. lainde luıL le bare'ket etm<0mİ1 olmak ve asice. çok meraklı mab.lı.iıuuyeıe lllr.u edıyonım. Haklbı. 

• -- !anılmak lzeı>e bir milyoa lira iha;un.a da.ir koocdiııoıoyon kararı n"§re rf lıazırlılt Mklı:ında mediaere Ye k Jı.;r ı.,, k dls.i • lıeluimimen birfne yapılan taarru esna.. moclie encümen1erine hakikate uy. c.n en ınes ul obo Alman-
~ftA. dn-•mn ~" atıcı hulı. bil- dihnittlr 

1 
7a, bu&"iuı bu dav.ı. ııa:r~de tıarbln 

-- -- -·ı~ . mıyan beyanatta bulunmakla it - sa ba a su lu. k ııı~ ·-·d·• 
-

~"-- n. ~--'~ IUrib ...._ 1 C u en a o._.,nı latmln edlcl -· - _, __ , 7 d f J ı d • ham edilrnelı:tedir, b " den ledarllı:lıu 
~ ııı:.::.ru:::..ı:;!":!':t Dün Maltaya e a lpnn arın anız İtham edilen diğer auçlular ··R ... ı Saoua. ~ .. lsl~~*· yaJıawıı 
:':~~111.:"n;e':-'~ hava ·akını yapıldı zayiatı: 109 gemi li ;::ı:!!~7" ~h~i~:~:ıa~~:~.~ girdi :::.:·~~u":.:.Sü:.:" ::::.·:.-: 
milde ""- Tt nyıb 70\"tnT. Detll- tekilde tatbilr. etmelr. ve bilha .. a defa lhlar eWkten sonra tskJ baoYeldl 
bırtanla.n 11 d~an eri ealr abnnuştıl'. )llalia H (.&.A.) ·- 1'...-ııen bir Bata-.ia. 20 (A.A) - Harbin il:ıtiLilcilerin tahrikatı Lırııaında Daladye ve Blum. lı&rbln a9dmuında Fransauın mea'ıdl-

---... -- ı.ı.ııt eama r;Wıö lllaltıı.:r• 7'di dd• ba,l<utgıcı.ndanberi. büyük Okyanus zaf gö.tererek ısb"h•.ılatın gon ış öl. 1e;ı olmıuıı•ını .01ıeın1şt1r. 
J 1 C d ha"'~ l$aftll .,...;Jdltlııi bildir-'<. da Japonya harb gemiai, nakliye ve çüde azalması.na sebebiyet vermiı Aalı:Hi Şefler "-'ul 
apon ar ava a aSI t<ıdir. Buniarm blxlnde alılaa -ıı.lar tilob olarak l 09 gemi k.ııybetmit- olmakla itham olunmaktadır. . gene" alleri itham Daladicr. b.ıııu muleakıb lı:ubl.Te °"· 

yakınma as' er Çlkardıfar 1ıir k.1ş17i il~ .., bir ..,ı.larmı telı.. tir. Buniar muhakkak olarak batı. . .General Gamlin, .ordunun .. yet • ş.. ' ııırlıll\no ele ..ıcıııı ..,man Frans,. onla. 
(Baftantl 1 in 1 ~da) lik•U .weUe ~ır. - •• rıJmııtır. Bundan baıka muhtemel 1 tıdın_e5'nde ehliyetsızlik goster - ed yorl Jr •unu n• hUde bıılda~ıına IÖ}İemiş .. 

S b ·· · 
1 
d be_ b" · k •--~ )lava ı.arıı k~ 11&- olarak 26 gemi daha batırtbnıı ve mek, laz:m gelen s i lahların ve teç. j kenJJsln.n Jıarbi,y e nawı oluşı.ıı.Un ura aya uzerın en lr Jrl ar a • ..,, n .. bi--ı . ... . • . . · . · L dl · llO"- F ı d 

ı d ı d -rt d 1 h liııd nr. lar)'ala..- kal'şll.ılı; --ı.tır . ...._..,. 45 gemı hasara ugratılmiftır. Su • h ızat ' n !malını tem in ıç l n Aen sı. ~- r ı ...,.a ara"n ao !111.rfedilon &113"-
• n ange en o a ~a a e ._.. A Jı .. • d J '- • d • 1 d "f . k - - retln imkan ni•b•ilnde f··•- d"-ft ın k.t 1 25 J ""ı bombar.. w altmeı ha.,.. akı•• hak"'' • enu.ı. matra açl&ln a aponıar ı n ugra l tcl n e üşen vazı eyı yapmama , en • . . - Oı ---• 

dla a 
0
1 an ' lapoı·k~ı aııv rtayyarcsi.. -1fımal yoktGr. Ba tdılli ,_ıdıZı - kayıblar bu yekôna dahil değildir. ' düatri seferberliği hazırlığını temin l.ltem., _oln_ıasını hayretle karıılıııdı 1 isbat edt<· ,~lnı llAv ' •ylen.ı.,-tir. Da. 

man ayyares. e a · ·•--•-'• S bat ada J l ı. hl b "l kl h d ·ı k d" ve deı:lı lı: ı : !adler f<İ>le dennı e•ıni,tlr: n "ı n yolunu k-' .. ir. ou-•manın 5 ldt :ıoe'lnel akın - -::· ••• u. B.ur· ·· · apon arın UY> .. . "'ı ı d_i. etmeme e it •m. e ı me le ır. B 
........... r<' r·· ~ ·-·~ _ - u dava başlamadan evvel, .M.aC'IUbo)ehn me~fuüeti kiml~rclir? 

bomba ve l av tayyareai tahr 'b e.. ......,_rı IH "' urlıln 1 ~ rıldıg~den d-:ha muhım oldugu Gamlln'ın müdafaası önii:müzde UÇUTUm ve boıluk açı • Aslıerı ş . fhrdlr, kuvve.,eıJ.m iaJ ci.ıtıt.ı.n.. 
dihn.i•tir. Ta ..... 1arelerim 'zden biri beri ıie HailMa 1891 defa ban !•illik• zannedıhnelttedır. Riom 20 (AA) - Dün aaal b ı, d j · l ·· •-~-

~ .,., ....... yor. ua e erın a ınması ve muva. ~wı-, eevhe l'cri»Jnd.e bulwl&n muu.. düıürülmiişse de pilotu paraşütle ı..,retı -8mlşllr. Alınan resmi haberlere söre, 14 13,30 da hatta nia Caous olmak Ü. cehelerin Y"Pılrnası gizli celseler • zam mai.ıemeyl kuı~ııılm.un,. l>ir lıalde 
atlayarak kurtulmQftur. Şubalıa kadar batırılııın Japon gemi. l zere hakimler heyeti mahkeme 1&- de cereyan etıi. Bu da yetmiyo.- • bırakanJarılır. Geııcr.uler, meyba mu.. 

Birmanyada . Venı· ı"ngı'liz kabinesi !eri arasında bir iııyyore gemlıi, 7 !onuna girmiıtlr. mUf gibi bugün Gamelin.in de su... hanb<ICJ"dMI• t~nı u.do.l<lan • " ~ ..... 
l..o.ndra, 20 (AA.) - B ~ıma"": kruvazör, 13 mulnıb, 6 den ı zaltı, Muhakeme altına alınma karart.. mak istediği için, mü=lterelerde lan bir nevi wnwıı. allan ı.llt.•d• etllr-

yada Bilin nehri üzerinde ı ı dd e tlı nasıl k :ırşılandı? 52 nak}iye gemisi, 23 şil<b ve 7 nın okunmasından sonra müttehim. haz1T ııayılmaz. - için aslı.en ceu kanunıwd •dllil 
bir O&VB.J yapılmakta olduğu Lon • .J. oaruıçlı vapur bulunmaktadır. !erin hüviyeti t...bit edilmif!İr. Blum Gamelln'I itham ediyor yapıhwe olması pyanı ılikkıu de ,. mi. 
dranın aala!ı;yetli mahfellerin.de Mütemadt olaıalı: batırılan ge • Generel Gamlin, müdalauını Blum, •ordunun hezimeti badi dir! 

.öyknmektedir. Taarruzlar:"~ lı:arp. B~!i. 20 (AA)_-. !art res. milere gellnce, bunlar 2 zırhlı, 2 :yapma.lc üzer deriıal s~z.iotemişti;: senin temelini t~i l etti ğ i• bir <la. Daladlu, aötlerini aaal 16.45 it bitir. 
t~a=;zzlarbyl apıhnaktka, dh~r ı;: ~rafı mf bır kaynaktan b ı lldlrıllyM: tayyare gemisi ve 4 lmıvll.2:örden i. General bir kaç lı:.ere ı.atifa ~~edgı Ve.da harbden behıed i lmemesİne mlftjx . 
agır ıı:ayı ar verme te ı r. . n ;•- ~u~~den yarına nır!I~ _hükii • barettir. diJııii.nmiit iae de_ ordunun .. "".?:'.'. ~ hayret etmittir. Blum. Gamelin' İn Miiddeı..ntmılnin mukabe:esı 
ya gel.,n en oon !tab..,.de ne~r u. - metı ı91nde yapı-lan dejiıtik)ılı:, Ber kalmnğı daha munaaib gordu;ıunu beEimetin baılıca meiulü olduğu • Muıbkinmami Ca.saı:-nau, aya a kal. 
z~inde batlıca lngilız ~·=.1•r.~ ı n Jiru:le M. Çörçlrin vaziyete, muha - Almanlar llkb• har oöylemiştir. General n<diği k:aa nu ıoöyliyerek generali ıid<letle it • kan.k, muhakemenin ordunun l»mlık-
b ıç bir hasara ui"ramadıııı b ı ldırı • lefete tavizler Y"Pmadıltça hakim imhatı memleketin ve ordunun men bam etmit ve •Gamelin'in sükutu.. ııslıtı menuu üzerinde cettJ"a.n edece • 
liyor. Rangon·un liman. o~;:ık kul olamıyacağ>nı anlamı, bulunma • taarruzu için sakladıkları faali namına susmağı bir vazife b !L na iştiralıı: etmiyeceğİm• demiıtir. tını Ye !tendi bilara t'ıt.ııa Dıı.ladier"nln 
~'lmutna nihayet ver-ıl.dıgıne da. aından ileri gelmiı b.ir zaruret ola.. <!iğini oöyliyerek bitirmiıtir. Blum, aözlerine devam ederek, l!lmad edebllecetlııi ıı.;ylemlı;tlx. cas.. 
ır haber ,.,lrtur. ....ı. teliJcki edilmektedir. tankları kullanıyorlarmış! Gamelin'den oonra avukatlar • kendisinin ve kendiıile birlil<te zan aacnau, ıa o&ıler ilive el.mişUr: 
Port..D......tn yeniden bornbelandı M. Çö.,.il'in k<;ndisin~e. netic~i Moskova, 20 (A.A.) _ Mub • dan biri. Maitre Maurice,. memle • altna altnanların mahkeme lıuzu • Bb de ııiıılnle benber bütiin hakllı:all 

Melbo......, 
3

0 (~) - R- laa. tüı>heli görünen bır rey ııtıycrek ı. lif -'- !erci l ı• ta 1 keti.n mukadderatını ellerınde tu • runa kanunun ve adaletin ve beşer ortaya koymalı. ô&tlyoru>, 
._ Yl!dWljllne •inı. be •lıaJU<l -ı tlmed meaelesini ileri sünnelc:ten • 

1
':. cA"l"lm'" l enK "1ınadn ma ~la · tan 7ayıf hükGmetleri t"nkid ede • iıimıadının 2:1ddına olarak. rıktıkla.. 

blli.f- -.ıı Port -- bel '"'"" kabl · · d"l bu · · gore an ar ızı OT unun ı eri • d • l lak . Y Daladye'nln avukatının lddla1arı 
- ...- llir 1ıa .. leblllı.eol .....- ı btl nd ~esıbı ~a ı "jec ~~·~~ne hareketini durdurmak için ıllı:bahar l relı: .F':"n•~n.ınb. u~ tdı • etın rını, önceden devlet reisın i n siyasi Blom, ıo (A.A.J - YükS<k adalel ıll-
werihals&b', j 0~-r.~Kl_;_~r_; ~_;~~ 1~0~ ;;:. .. r. d aki taarruzları için aaklamağı ü • .Lm~ tıJ:vet~~:l_._ır ~:ı.t~l"'A:~:· J:;:; müşavirler~nd~: .. ,:. ald :~! ~müta~e~ya nrunın ikinci oem.,t. dünkünün aJ'lli 

4/1 Sayfa SON POSTA 

1 Oyunlar, Eğlenceler 
Resimden resim 

yapmak 
--~-

Res!rndeki tam üstllrule todiyl gör. 
dtintiz değJ mi? 

) 

' ' • ' • 1 • 

• • • • • • • • • • 

• • 

-- ....... _,.. 
ı 

• 
- 1 --.·-· 

. B:u di~ e.ğlenceyi elde edeb!lme.. lmuka"".aya nakledersiniz. Altında. 
n~.z .!ç'~. \i.z.ım gelen mazlcme ınsan kı .zemın yerine gc91!n kı.smı unut
yuz~ buyüklüıiünde bir ayna ile 60 mayınız. Çünkü onu unutureanız 
s~nt.im ~Iuk ve 50 aantim ende 900rad.an Tesmi duvara ıetığını.z za 
bır kontıplik tahta yahud da kalın man, adam asılmıı gibi durur. Res. 
mukavvadıT. mi bu tarzda bizyütıükten aonra bo. 

Kontıplak tah~a yahud mukavva yarsınız. Etrafını oyma teater .. ile 
ya beşOT sa.nıtim a.ıralık, kurşun ka. oyarsınız. O val aynayı reamin 
lemle muırabbalar ~izcrsiniı. Boyu- boynuna rapteder, ve aynanın liL 
n-: on beş en!ne on çiza:i ve yüz yir ~ tün·e iliştireceğiniz bir çen&'~ne du.. 
mı altı <löıt kö:ıe olur ki moddde. vara a""rsımz. Her kim bu rume 
k.ller d7 bu kadardır, Yalnız model. baksa da •)'11lada kendi yüzünü gö. 

ŞJmdl de bu ikinci reımıe bakın, atzı . dek ı lerın aralıklil.rl yarımşar s.,n- recek, vücudu da Te5İmdelci o ya. 
açık bir ihtisar. Bu res:m yukarıdaki : timdir. Adam remıini modddelci rım adımı boıyundak.i ufacık vücud 
resrn~ birkaç kale dokundurularak ya- ~ tarzda dört kötelere hil.ngi çİZi"İ!cr olacaktır. K.endini bu aynada gÖ
l»lm~tır. Siz de tecrtibe ed:n, ked i ,..._ isabet ed.İyorsa kontrpl~iia, yahud ren herkea haline ıül.cektfr. 
m ]ni, bu ihtiyara ben2'etme.I[ çot ko. 
lasd ır. 
••o•••ıoo••••n•e••••OU•••HU•••••••ı••ı•••••OH• 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Gecen bllmttt-mtr:d" k•r:ananla.. 
rıııı l•fmleri Pa:r.ariı'sl «iinü eık~ak 
aaymuzda. ilin edllect-k ' lr. fl4"dlye 
kazananlardan İstRnbuhfa •ulu • 
Jıanlat", hedi .vf'lrrinl Pıızarteıl Ye 
Perşembe cünff"rl ldar"lıaneıulrdf'O 
alabllirJer. Ta<ı:nd:ı bulunanlann 
hedjyelf'rl posta Uı adre5lerlne 
ı-anden11r. --

'Uç harfini bay\•an yer. Dört ha.rfi )'i7ene söylense yemc;rl bırakır. 
lkııf harfi kahvea;i mef>)ıur meml<'ket. Altı harfini başlarına da b:ıtlarlar, 
ayaklarına da. ciyerler. üo harfim ne? Dört harfim ne, Beş harfim ne? 
Altı harnın ne? .. Biliniz. Bllirs<'Jıiz «Bilmece» kısmını cazeteden kMe
l'f'k bir kitıda yapıştırın1z. hallini ve adresintıı yazınız, ıonra da zarfın 
üzerine bu bUmeoenln çlktıtı tarlhfnt de Ui.ve eder'* rönderlnl%. 

Dotru bilenlerden birinciye yatJI boya bir Af.atürk tablosu kopyası, 
ikinciye bir fişe kolonya, Uçünc\iye bir el 1$1 kast.eti ve difer 35 kişi.ye de 
ayrı a:rrı cüzelllltle h..ılyeler -U•ooktlr. 

eslmll5 
~BlkAye 

'">:. & 
~~ 

Hem ok, hem fİf. 

~ubat 21 

( "Son Posla,,nın bulmacası: 6 - csı J 
Bunlardan 30 tane•ini hallederelr bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir lıctliy• takdim .Jeceğis 
Soldan sata; 1 2 3 4 5 6 · 7 8 9 10 
1 - Tenıız ı 3), 

Bir etlence malıaL 1 
il (3), 

2 - Varın ~ıddı 2 
(J), Nota (!), Bir 
hamam etYUı (3). 3 

3 - Blr erkek 
4 lamı (3), Vlliyet 

(2), t)ye (3). 
5 

• - Bir uzvu • 
mu• (3), Nola 6 
(%), Vücudun yo. 
ııına (S) • 7 

5 - Bir rakam 
(!). 8 

8 - Kaba ku. 
maş ( 3). Btr u.ıvu- 9 
mıu (3). 

7 - Bir uzvu _10 
muz (3), Bir J>CY-
ırambor (3). 11 

(2). 12 
8 - Arkadaş ı--

9 - Tutmak • !:-::·-~-~-'==<=,==== 

tan emri hazır (3), Nota f2), Ulu (3). 1 ( - Blx renk (2), 

10 - Yapmak (3), Başına bir «D• 5 - Süleyman aılınm afaltilmlŞı (C), 
eklerseniz atrımıı:ıo lclnde bir uıvum·aı Tutak (4) 
olur (2), Kışın timsali (3). • 

8 - Alele0er ırautelerln 1811 sayfa • 
11 - Aşk Ye sevda (3), Nota (2), İs- 1'ınııda m-1 alan P'Y (C), t.lanbol el. 

yank!r (3). 

12 - Erkek defli (3) • b.lol ortası (3), vannda deniz kenarında bir lmsabamuı 
(C). Tukandan qaf'ıya: 

1 - Giyim eşyamu:m muayyen bir 
maballi (4), Tez canlı (C). 

ı - Ecnebi dilde bir musiki lab!ı1 
(f), Acemee su (2), Gökte ycrln birleş. 
Utı ııokla (41. 

S - Akıllı (4), Bir l<ülbanbeyl tabiri 
(2), Bir npurumuznn ismi ((). 

7 - Blçann!n başındald (2) . 

8 - Dıı.oıln, atıl~an (41, t.kambU o
yununda blr klt•d (2), Emllk, seUr it), 

9 - Kabul eden (4), Spor dJlnde 

a1iıt nidası (2), Keder ve bn;u (C). 

10 - Haftada bir l'ÜJı !&) , Salg-nı 
(4), 

Meçhul kadın bir cinayete mil Tabancaamı temizlerken 
kurban gitti? mütterisini vuran kahveci 

B<ytı:o.<da, Çubuklu Dedeatao bostanı 1 Evvelki ırün, Yedlknleıle feel bir kal:& 

mevkllndeki hendtklerden birinde bir olm~. bir ada.m tabanca km'lııtılle ba... 
kachn omedJ cörüJere:k .ıı1:eyflyeU.tn ma. sından atır sllJ'ette 7a.ral.a.nm.1$tır. 

halli nbıta ve müddelumumıUtl haber- Yeıllkuleıle ıstaa.,.on caddesinde U 

dar edllınlştlr. numaralı k•hn:!'I ffl<kn Zeynel cnelld 
25 .. 30 yaşlannda bir kadına ald o1du. 

tu anlaısılan cesedin hilvlyetı benU:ı tes
bil edllememL,tir. 

Vücudunda müteaddid yara V" ~re 

bulunan me~uı kadının bir cinayete 
kurban aiWtı kuvvetle lalımln olun. 
maktadır. 

lleyu• müddelamum.L!i, tahkllı.ata 
deHm etmektedlx, 

akşam kahvede tabancasını karıştırır .. 
ken, slU.h birdenbire alet almış. çıkan 

kurşun, mü.ı;terllerd~n Hüaeylnln alnı

na Lsabet eclerek, ava14nın alır auretı.. 
yaralanmasına aeloeb olmııştw. 

Bil.eyin, ifade ver<:mlyecelı: bir halılt 
basta0eye k:ı.ldırılmış, ka.ıa ctrıırında 
tabk.lkata })lışlanmı,tır. 
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6 Sayfa 
SON POSTA 

Tarihten sayfalar Partinin san'at 
mükafab 

(Baş taralı 3/1 hl ı •ninsıle ~; sersemi.it Alla 
1ordu. Bwuı aaoak ç beş atlmuı >an !un btr n.tm~ _,.1 ' -ı Fakat l'lftJ'a«ts (Baftarafı 1 inci aayfada) 
yana ır~ecej1 kadar ılar ltir J'Udl. ltlaib türiti ~eri•; U.m lf' • gNasuJai11, Boran «liehlccll, Beratlı 
Ötede ~ ıene ı iyonla n ,...n .lt.1rc1e •• b4ar eli .._ ..._ a:Y&la,Ja Kemalıı, Cailar <ıBehoct Xe
b r ovıı>·a ~r~h,-orda. ıte..ıı lnaıun _ ftJa t•ııladı. Oıll&l'a anlattı Jd kide • ~·, Dll'll&&& ~l-d .1'ıuıan.~, E
dan Vırlyatusu oraıla k....uMlecf'itnl, aektea ... t.. ltlr la .,. _ __.... ... _ YWN&"IU oSakhaWno, Gevsa uİbrahlm 
"'-lkı · - 1 - ~·ur._.....- •e JI& .... , . ,., _ _ 
ve de dı~ yakal11arak aler alanacla Jaaaıaa olursa elsua lHln.4aa t:ıkaak li.- ~ae ....... , Giive~ «Ferid Celib, J.:oprii-
!Julunmak uzf're ıtoaaya cilldereMıeoe. a.ımıhr. lu d'auıb, Öün uMustafa Nflla••· 
tini umuyordu. VlrlJ tüs • fa ,__,_ Snü& «1-a.ıl llabilu, Siyavüırtı «Sab-

Fakat ltlrciu bire lau'1mna 1UıkJ ltlr • ~ a .. _ ' :""rı • ıv-&#e ıhtna ;yar. rl Eııad.11, Tecer cAlllned K.utsb Tire 
11'1 l'f'•...,r• .u aeler ltlrtaç .WJ IJii.. V • 

kasırC'a çıktı; Vırlyatüsin rivarlleri ıi•1.. 
1 

... _.. 1 .. t ... 
1
...._ ' :-.u « Nad Nedla», Tuno «lllustala Se 

:.... • --11t • .u v. .a ..,, ~-ea •~· kJ • 
do6' u onun u. unr: celiyorlardı; iki ta- ıi•tı"u aalılırıiı· k lateal IJ», Uı dlalı:kı Tarık», UşaklııU cBL 
rar kapıştalar. Gf'çiılıien ~e fırlayan •- alıla •- ' ~~ .... ~an.:~._ .. yea U• Ziya», Yalçın «Hü.seyio Callldu Yet.. 

-• r -ıtar.-.ı .... · ...,,.. lluc.. • 
her Romalı Yf'.tt. &f'rilly~u. SaYaş lrit • kar ısınıla .. _ _ ___ .. •

1 
• '-'lru t IWa uSuud Kemal., Yörükogla uiad.riıt. uc-· b . d ~ -1a--1 ar, çeıu. e e F1la4I K- rül" 

t 
'~d~I .epsı e. .kuaauaala ltlrlik_ IJ~laılılar. Vırlyatia ain.rilerlae • eellll- ~ı-... t •P u De Falih Rıfkı Atay'uı 

c o. uru mu"tu; Lüzi&.anyalıla.r kuriııl- .. t "' ._ .. _ e memesi üzerine jüri 23 kifilik 
. . . we •anevra yap ırıyoı·.u ld •••alılar 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal 
lca/,ınJc Pml• 3 lttıte aluuıiilir. H.r yerde r.ıı. lıataları ..,..,.,. 

Keser 

muş, Vırfva usün tölU'etı IJlr ıni&li art. ltlr k alıt .. ill4i" I . tuş hlEI elııleri7ette &.plandı. Ciimhari;yet Balk 

IUIŞ'\I, ıt.:. ,:n::li ~er;.I a laa~·tı Partisi Geaeı. Sekretul Dr. Fikri TU%er, Eminönü Halkevinin Havıcılık mu··ıehassı Si dı·yor kı' Rouıalılar bu ılatlılan y~la reUnnek ur q • 1 m ~tıda ltlr hüli.s:ısmı verdltfmJ k 
cirılu. Vlrlyatiis .... tesıı.. teklitin•e ,. __ nll- •• .7. 

0
• Halkevlerı' ... ayramı için daihlartlao ltir İsPM\Yol enlusa n_..., ınuzakereyt açmıştır. • 

1Julun4a ve ilave eW; 
kurdular; VlriyaUis onlan u • datıtta; «He.mtz1 hii.rmetle teamlanm, Vaki merasimi progv a 1 
sonra ik.I safer dalla lı..au.R4ı,· K•ma •e. - Gerüyersunuz ld IJizhnle IJqa oı • uvetlmbıe icabeı& wretlle .. =~---'""n'- r m ( ... •--a. l 

• b _.__ ·• •~ 11 •""'""''UJ•• "' ,....._. ~ maJfaü) Jarı saacla h •emllere ı ....... ~en ~ oerıaflerin.iıı elltiaeJeriai, .Gktirlerbı lıal _ •ıyac~mu:. Ecer lstu..iuııal.zJ ta • llrlıif'n dolan slzll're ayrı a1n t-.ı.kiir Emloöoü Halkninıien: aa7e ri.rmek. • - ,_. 
"'-~n l-1 ·tt fl ... I 1 l D • '""'n han hücumu 1a•·'""·.._-, • •'- t1' talarmı itli' ılat1D f.epesillc astı; oraya ---

12 1 
... n •u e "n 1 0 uruz. OS• ederim. Malumunuz veoh üzere Cümhu- Balk.evleri.ıı.lo ve Eriml.d.ıı kuralu'u.. 3 - Yol tiseriaıiekl ma1lllerl kolaJ. bomba atıl4iıtuıı Ye.,~a _"",,,: .... -.. .'

4
°
1 

&dı 
ıluşmaalacm rurur ve zulmünü temsil muamelesi e4en destluk curür. rfyet Balk Partisi san'at ve kltür haya. D1lll ou.ıauncu yıldinümü fefttln., sale- lıkla to.PhJallU.ek. · ya.rec:fnln lldütünil IJIJd; .. Bu il" 
eden vası&.lardan INr .\bide Jı.unrıuş o;4u. GeaeraJ ltuııa ister bt.emea ruı oldu; tımızda feştik Hlcl olmayı d;ılma. pren.. oumıuda J&pılacak t.pl•n\ıların proı-. ~iliz teltlJthıe nasaran Swertlflsh J&D~ ta blz.lm ukanıl . • Ilı 

LUiliddan evvel 143 !lllnesi relmiştl. ik.l. taraf ara.ı.ın4a bir nnıahe4e imza • ı alp lttlhaz etmlıJ, her vesile ve fırsattan ramı ..,ataya çıkarılmı.şıtr. Bu mutlu tipinde 8 t.rııll tayyareai.oln den\z ut.. :ricl tme&te 1 akl ld.diaD11%ı 
Darlı çoltanın hürri7~ h\'aşı üçüncü laoıiı. lsUfa41e ile ıie ba teş-rlk edici vasfını be. J.ayramnuaa işü.rak etmek lsilyenleıin hına küar inerek ıemllere hücum et ku \

1 1 
:ee proa »arııa kuııaıuı.

senasıol 4eldurmuştu. Kom.alılar İspan. Bu llarltler 00 seo~clcn~rı •enm e. llrtmeye calaımıf$(ıT. Mükirat 2500 U- böromu7.dan davetqeleriol ~n rica tikleri ve bir iki liıaKUn •e bt'i oı•u~ ::, :r 1~ ylau4ie )'ere eri7lp g~~~ 
yaya bir kensiı.I ve iki lejyon c9ncler • lllyorliu. Ro111.alı.laruı tuıı.cnuı~ servet., raclır. olunur. n fakat bu tıu1areler•en ~ birinin ne e ~ ~l etme tedlr. Blc ~ 
diler ; Viriyatüsüa ,..._a "";ne ltüvü - ıe.ri, HIUw: •. •nlulan vanlı: Virl,atüs kii... Seçim mu11ak surette sizlerin re-'-b;e Pazar ı-iinü saat (14.30) da: üslerine •ö"--111·' Wldidl ektedir ıs Jolı: ki buyuk ınovartakıyetler biiJI' .U ol ;:rv.ı -· m • U fedakflrhkla elAI dili J\ lJı eri 
)'en \"e cesareti artan onlus• 'bu iki il•. çiik Ye aillı IJlrlltı olmııyan ltir aıllletin lnrakılmışhr» demiş Ye en "!onunda jü_ 1 - Evimiz Müze ve Tarıh şubesinin harltiai ilk cünüıMleAlteri ia.rW.ıleriD ta- et.ırilş 

1 
e e r. 1 v n 

ma ordusuna da "7AIL Sonra onların tefi W.I. Oau çekealytnler vanlı; hatti. rlye b&$anlar diliJerek toplantıdan ay_ tertib ettiti (İstanbuld.a kıJmetı\ Türk kilt ebıt.dcte o14uk1'.rı 1&7C ellerindeki 0 dulu muuffakıyeUerfn de 1 

ordugilılarına ba.sknı verıii; ütı ltla kişi. liostları arasında taın bir anlaşnaa •l • 1 nlmıştır. anıt nümunelerf) serıisf açılacaktır. kuvvetleri mümkün m~"e Jurpcllat hbUhhaJassad bUl'Mladır. inıfll&Jer loin 
4u.t ....1: Aell ıli Re l la __ , ... _ bl · er e bu fazla !edlllrU stratejı-" 7l oldurdii. u vuP Y • •a 1 r y....._ıa Jıar Parti Genel Sekreıeriolo, lcab ettltl 2 - Torene başlama saat (U.50) de: mama& n bu suretle kunetll kalmak ve blr dö üm tas 

1111 Bir şehir· Romalılar tarafın'4uı Jı.uşa - açtılar ve 1Hı sefer Vlriyatüslin •ostıa_ tallıiinle izahat vttmck ii.ı.ere k.aldığun a) İa!ikl&l !\laf1t. ltu kuneü de Jt.~rcün için 'ltir kat daha _ .. n nok 1 olacaktır, Fakat 
tıbnıştı; açlıga ve 'iusaalab aah.kiım e- nııa onu el4iunnelerhıi tekUt ettiler; ita haber verclifi c. H. P. umumi idare ıa.e- b) Saat tam C15) de Ankaradan rad- arttırmak olmuştur. Fı&kat harbin Uk donum nokt:ısınm J&Pra.k dôküniündtf 
dilmlştl. Muhasara laarlllerin•e ~ "llSta taUlrde mikifatlar ri4ettller: llarlWl 1 yeU azasından Giresun meb'usu. Nafi Y• lle verilecek C. B. P. Genel Ba.$tan &'ÜDÜDdenlJeıi kar~ılaşılan llad!Ah röz- sonraya kalmaması onlar için artık ..,. 

....,, __ ı-• b'-- Lü ıt ı •--•- 1ati bir eht'G.miyet almıştır. olan Rouıahlıı.ra kartı laallua ve .şeklrl ""~t .. , Koma uuın z anya ı.-- KJLosu, blr reia ve lkl ki.tib seçerek işe Vekili ve Başvekil saym Dr. Retlk Say. den reçirecek olursak hat.anan dalma 
mildafDcrinln mnaffak olJllaların lh _ •:tıı, 1ala• Ylrlyatüsle harKttclerlai bqlanalJlleoeiini bildirmiş ve bunun Ü.. damın outkun11n dinlenmesi. kuvveUerln kullanılmasındaki stl'att:JI. ıuttaı Tuncel 
timal yoktu; her taralta derin IJir üaiıl- ••1letlller. urne jüri aasınıo ittifakı ve alltı$lan c) Söz. IlalkeYI Reisi Dr. Yavuz A- 4en ileri ıelıUti ıize ç.ır9maktadır. On-
ılzllk varllı: lıayatlanaıo 1ıat.lanaası Vlrt1atüs alllhtı uyma: muhafıtlan Ue en büyük roman iistaılımtS Halid ZL 'bad.an. Jar büyük hareketlerde olclutu &"lbi kü.. ı 
muka.bllin•e t.llm -"•ak lstiyo>rlar•ı; vam. alr ri.ıı .. stlan müzalı.tıre içia :ra Uı,akhcll rel.sllte seçilmiştir. ç) Balk türkWerl, Balk şairi AU lnet çük hattketlerde de kuvvellerl parça 
halbuki Komah.lara emilt de oı&-'y•r. oaa celılller; tUria iıldiirdüler. llu hi- Azaya uiıtılmq olan blrloci seçim Özkao ve Hama.!. 11arça kullanarak l.i'lım ı-elen d()Zları 
Jardı. Bu •iitllit &'ialerılea Wrla•e Vl. ~ Dlilattaa enci 139 aeaesinde olllu 11uslaları tizeriode Terilen ınınnlarla en d) Tem.sil (Det'teo adam). llalkevl vermemiş olduklarınun beklenilen ran-
rlyatU!ıün oetelerl &oma oem'berble sal- ve oaU. aoara Llizltanyahtar ıteaa oek rey aıan iio eser, kinci, tara kon- temsil tabesi. liımanlan elde riememektedirler. Hal 

Asl·erlik işleri ] 

338 doğumlu.arın 
son yoklamalerı dırdı: onu 1ardı; $titre ı-lrıii. Herkes ini Mnm•unlıuta cfnlller. muş ve ita suretle ıeclm neticeleıııiJrll,. Fatih Halkevinde ltu.ki ulak kuvvetler de lüzum.ruz rere 

hareketi tullaf lıUI•: çti.nki keaılilert.la J>tilmaalanaın aatUUt riem.ellitı hli.r ın.lştlr. FaUh llalkevlodeo: sarteıil.ilınlş olmaktadır. Almanya üzerL Beyotlu Yerli As. Şubesinılen: 
"ıkmak ve kurtulmak t-ın o kMlar u:ıı. '"'-'"" L.. ... _ .... • tla ı _ _. ne yapılan hava hUeumlan, Libya har. " •r • •• ..,.,. ___ _.. o•-n. •• rmm a • Cümh.un,.et Balk Partisi roman mü- llalkevleriolo onuncu açıl~ J'ıldönü.. 338 dotumlular ve bu doğumluları. 

muameleye tabi olanların ilk ve sol 
yoklalWL! ı beraber olarak ı:)ubaı ayanı' 

çitte pnlerindc yapılmölktadır ve ı:;u~ 
ayının nilıayctJne kadar den.at Hecd" 
Ur. llenıiz yoklamaya celml1enlerin bW 

raşhklan Cf'alJeria lthıe Virlyatüs ken. çaltfıtma lnınan &ita)ıstt. klfatını kazanmış buhman eser, H Şa.. mı bıayra.mı münascbetlle Ev1111b tara- bJ, Singapur müdafaası bunun mlsalle-
dl aya~llc ıelm1ftti. &•malılar lıaUsfe-' _._......___ .......... rinl teşkil ettikleri clbl Manş dt'nlztııde 

.. 'il :r• ~ --.. llat 1942 Pazar rtnü uat 15 de Ankara fmdaıı lı.anrlaoan kutlama proa:ramı a. 

Almany:da keşfedilen yeni ilaçlar 
hakkında doktorlarımız ne diyorlar? 

llalkeriııieıı vcrWıt l'IMIJ'• Ue >'71lacak ııajı.dadır. Bu toplantılara ıelmt>k bti
aJan Balke...lel'i onunca J'll•ioü..mö aat.. 1enıer claTCtiyelerloi E•lmn burosandan 
kanda ltluat Partl Geıael Sekreteri Dr. alabilirler. 
Fikri Ttber tarafınılan Wltirilecektlr. ----v---
Pahahhk meselesi (Baıtarafı 1 inci sayfada) ı Bb de, lttrkaç ıımc•enheri ita Uiçlann 

hddnılerİ.llliııin likirlerini ö~tcDlllek iste. ı:ok .-rlak neticelerhtl clraeldeyb_ Ga. (Bat tarafı :t/l de) 
dk. Aldıtunıa cevalılan ncşretb'oruz: 7.ete1e ll&ıast ~· üacın tla r~ae IJa:n- kerimls altı ay lllle 1etlşmez. D~ek 

8 Pro!. Dır. Kadri RD.i'd Andılıy'lll ların hlaa auaıl•et ltlr fddJ olması çok hallamısın normal samanlarda dahi ha. 
fQırleıu: --~. 7at içba ltlrfncl derece nruri olan eua 

c- Sultamlcl lliçlar biltaassa zaiür- 9a eliti •iirekkellat sayesi .. .._ -t"· aarn:,atmda farklı bir harcama ıüeii, 
"~--. ....., ..... ..... 1flkıi.n ltakımmd.an milthl'J bir noksan 

ree -ve scp~ vak'al:mnda ~ok ifl.aılze ree Ye ~ ismi ı~n •iter Jı&sta.. . · 
yar<&maldıwlU'. l'ahuz, llu aevi Uiçlann .. . lstllalil kudrctı vardır. Flatla.rm. J'1i.k • 
"eşfı pek yeni ılttllılir- ~e l.lt senelik hklarta •u:-ı alsKtl ~anı kayli •e.. -11Ci ve phalılık karşısında bu fark 
bır .arihe malikı.lr . .Ba miistıı.haarat it.il- l"eeetie a chr. YaJoız ltaDlaı- 11.etiııa aha tazlatasır. Arlık yüz ııur1J$a per, 
tıass.ı Almaııya, Fransa Ye M.aea.rlstuı tanı,s De abllaabılır. •• •ü&tama- iki Jtis eUl kunaşa tere1atı alıaalt iın
da yapılmakta ve IDtllllleketi._l:a ıaı.a: ratm te&aıtes valt'&larmaa ıla a1l\l tcııdrl kiamı IJula~nlar, tekerclea ve tere. 
bctuıde ile reaiş ilçiide ısu.aı e9i.lmek., ıiettteeeillll l&hllJ'OrWınL:t yatından alacaktan cıdan en oea.z dl. 

tedır. Bu nevi lliclar No Dlmanlaru 
hemen ltutii.n evlıeri.ml&c de ııNalııuıf, 
ekmek peynir ıfl>i, aspirinden Mora la.er 

--o- ter rıd.a maddelerfn•eo aramaya koşar-

Zirai seferberlik 
e-vde buluaur olmuştur. (a..tarafı 1 inci aayfacla) 

Bu ll~ ıai.ürree, acptiseml, ştrL li ve Be1ecliye Reisi Dr. Lutfi KIT. 
Pençe ctbl hastalı.klal'da, lotuaıalardaki darın reisliğinde vali muavinleri, 
intan.ara. hı&auı cıN.ıllal'"IU OM ınües_ k L 

aytna""amlar, ziraat ve orman mü. 
lr neticeler ••turmaktaıiı.r. S.ri me- d"· 1 • • · 

. ur erının ı~iraklerile y...,İ bir iç_ 
nenşl~I ie 'ita •ye4e su•m.sıu olarak iyi tıma daha aktedilmiıtir. • 
el.mCA kaltô.Wil'. Bu eliti ıı.astaıı.klarö 
böylece eluıııa ıılsbeü de 'ok anlmak. H<tlka tohum temini İçin Ziraat 
tadır. Bankası tarafından veri1ecek avans 

formaliteleri tamamlanmı"tır. Ha _ 
l'alnıı, •:rol müııtabz.arat.m tetanos L b " 

zırlanacaır. eyannameler yekında ted.ıd..Un4e de ayni mm.et neUce1i ve-
reı.·ec•ne kaDI detlllm.D zürraa da.ğılmaia başlanacaktır. 

• Prcıt. Dr. KAzom İsm.ai Gürkan Dünkü toplantıd.a Vali, zirai eefer_ 
dzy ki: berliğin lüzum ve ehemmiyetini te-

ıs-J Ba duanın bir scnedm faı:la bir barüız ettirerek bu mühim memle.. 
tarıhı var. Sülfamid murekk~batı bir ket meselesinde alakadar memur -
11tııt·deo falla bir J:&maııclanberi ta.ba larımrza dü~en Vt17,ifeler etrafında 
bette kullanalma.ktMır. B11 Uaçlar mem: bazı izahat vermi tir. 

lelı.etlmiıııe bU~ Alllianya, hviçre, Lutfi Kırdar, geçen aenek.i jstih
Fransa ve M.acaristandau cdrnl"lttedlr. aalatın ~ yıl uıgari ikı misline çı -
Bu murekkeltatuı em t1ı .,ekli ültra.sep_ karılması lüzumunu beyan etmiş ve 
IJIWr, Ültraseııtillo ce.rabM yapan muh- beklenilen mahsul miktarını tonla.. 
tetir mlkreltlara karşı t~irl •utla.ktar. rile kaymn'knmlara bildirmiştir. 
Sonra, pln.mokek re ıonokek ıellr kl. Kaymakamar mıntakalnrı, dahilin
blrlnclsl br•lllJİt ve zatürree. ikincisi bel_ deki arazi ve ziraat v.ziyeti hakkın 
sotukhıtu t.etlavlsbwle m.iıesslr rol 01- da hazırladıkları raporları Valiye 
aar. t)Uraseptll, ı:ene muıııeuı ceıalıatli vererek bu husu!lta icnb eden di _ 

yaralaTda ve bilhassa peritonillerde fay_ rektifleri almışlardtr. Verilen ra _ 
dalı netl~ler verir. Bu lı.lınya cislmlerl porlara nazaran kazalarda kafi de_ 
umumi deveraodakl kanda maa:ryml recede tohumhık bulunduğundan 
mudaCaa cisimlerini uyandarar ,..., mlk- şehrin zirai 1cabiliyf'tlne göre her 
robları yener. Memleketlmlıclc solü.iılfa. mııntaka için ayrı ayrı maddelerin 
mldlerin tesir seklini rüstcren mul.telif ekilmesi kararlaştırılmı~ır. 

lar ki IJu ııdamn ltashcası ekmektir. 
Giriliyor iti pahalılık, ltllbasııa bu ii.. 

çtlncii tt• insanı müteessir etmektedir. 
BarlJ &'ilJl llııhran r.amaolarıoda 1>u in. 
aanın mal harca.mı rücü plyasanan hain 
ve mekanik münasebetleri çeroevcstne 
IJarakıbnaz. Artık deYletm en ltlrincl va
ılfs halkın birinci Clereeede sııruri har • 
ca.ıu. C$1&suıt, mühim flat 1dksekliflue 
ti.IJi tutmadan onlan maimi ve l111ani 
esaslar dahllmde datıt.ma&tır. Bir fakir 
ile Wr r.en&'ln arasında mideye rirecek 
M('ari kalori mlkt&rtnda fark olamaz. 
Herkes yemlye ve yaşamıya mecburdur. 
Zencin lüks ve hayat l~ln ikinci dere • 
cede ehemmiyetli olan dlter mali bar
camaamı \stecllfi ciltl yapabllir. Bu da 
onnn hakkıdır. Fakat oeml1ette en bii.. 
Jük hak, pahalıhk kar,ıaında bol'uın • 
dan keserek a( kalmıya mahküm olan 
insanının. Bana hayat lolo l.Azun olan 
tn zaruri rıda madde.<ılnl ucuz rıatla 
vermek devlttln varltesJ•lr. 

Bütün me-dt-n1 mem~etlerde bn dan 
lstlc;nası'l dtvlct vazlreıert aruına ıtr _ 
mlştir. Artık halkın ha1atı için lizun 
olan lhU,.aç maddelerini temin n.rfesi 
her yerde devle~ yüklelUD.$ ı>lup ba işler 
piyasanın mekanik an ve taleb müna ,. 1 

eebe!lerlne bırakılamu. llükiımeıtn tev_ 
zi işlerini yapmak üıere bir ofis kurmak 
üzere olılutu hakkındaki son hab .. rler, 
bu bakımdan snlndlrtct mahiyettedir. 
E~irllklle hükümtk bu konuda yardon 
ise hepimize düşen borçtur. 

A. R. B. 

Pazar ıünü .... , onu: 
BlkeVi IJlnası inün•eo başlamak üze .. 

re (Fatih Balkevl ikinci 90lı;.ak kw,usu). 
Bu koşuya herkes ıelcblllr. Kıışuoun 

hitamında muhtelif hediyeler. 
Pazar &'ÜJlÜ saat 15 de Ev koratında: 
1 - İslikli.I Marşı (Ev bandosü). 
Z - C. H. P. Genel Başkanı V<'ldli 

11ayıo ~vtkll Refik Saydamın nutku
nun radyo ile ıUolenmesl. 

3 - Halkevl rclslnlo konuşması. 

4 - Konser. 
Pazar ıüııü saat 20 den H 

danslı aile toplantı5ı. 

• 
Sarıyer Halkevlnden: 

de kadar 

BalkeYlertn;n onuncu 1aldonömb mü_ 

oasebetile 22/2/942 Par.ar ıünü proıra-
mı: 

ı - Saat 15 de Ankara Dalkevlndea 
C. B. P. Genel Ba~n veklll aann Bq_ 

vekJl doktor Renk Saydamın natku. 
2 - Evimiz relslnin sözil, 3 - Şan ve 
ooaoo konseri, 4 - KaJıramaa plyeslo
ılen bir perde, 5 - Spor hareketleri. 

* Beıiktllf Halkevlnden: 
Balkevlerlnin U uııcu yıidonilmü mil_ 

ııı:;wıtbetlle hazırlanan proıram: 

ı - tstlkli.I ma11ı. ı - Cümbnrlyet 
marşı, 3 - Genel Başkaıı Telıllinln nut
ka 4 - Ev reisinin altabesl, 5 - Milli 

' caz,' - Z"ybek, '1 - Knnttr, 8 - A.. 
lev (piyes 3 perde). 

Davetiyelerin Evimizden alınması. 

ı ' CİLD GÜZELLlCI 
BÜTÜN GÜZELLİKLERİN 

ÜSTÜNDEDiR. 

BELFAM 
Sizi yüksek mertebe1e erlştlrlr. I 
l\lakyaJınızı yapmadan eTI"el bu 
kremi kullanınıa. Çehrenize hayat, 
Neş'e, Sıhhat '9e Letafet verir. ' , 

İstanbul İklnel trıu 

dan; 941/11 
Mtmurlu.twı-

Alman reınilerlne karşı yapılan hare_ 
kf"tk de aynl hata ı:öLe çarpmaktadır. 

Manşa doğru llerllyen bu ı-emllerin yü

rüyüş istikametini vaktlle cozleylp vak.. an enet yoklamalarını yaphrm.alan. 
tile kdblr almak YI' bunları bırkaç aaat -
içinde parçalamRk tnglllılcı ln hava ve Yedek Subaya gidecekler_ 
denls kuvveleri için blo it' büyük bir iş Beyoğlu Yeril A.9. Şubesinden: 
detfldl. Bunlara karııı 6 torpil fav:rarl'11I Askeri tam ehllyetnamelller 1/Marli 
delil, 60 tayyare de &'Ondereblllrltrd'- 9'2 de kıt'alarında bulunmak ü:&d'İ 
şa:vl'd b-.ınlıımı ıeçmP!llnde bir mahzur ~1'kedlleceklrrdlr. io'lma ~ö 24 Şub• 
ı-öriilmüyordaysa w bunlar için boyük 942 Sah cünüılür. O gün evraı.tand 
blr f~aklrhk yapmak ta dolru detfldl almak üzere şub,.yr. müracaatları. 
lc:e nlein bp,·hutle yt::re 1 ıorpll tanaresf ••••••••••••••••••••••••• .. ••• .. ••H••••n••••• ..... 
ile daha birçok muharebe ta:naresl Son Posta Matbaası: 
harbe sokıılarak feda Hileli? = 

Mister Çörçll Avam• Kamııraaındald 1 Nqriyat ?ıludiırü: CU.ad Baban 
~yanatında Brest Jlm:ınıncta ltulunduk- 8AlltBt: A. Ekrem USAKLtGİL 

Gümrükler Muhafaza Gn. K. Satın Alma 
Komisyonundan: 

4/Mart/942 Çarşamba &'una saat 15 de kapalı sarf usullle ve 108tt lira m._ 
liammen bedelle 911 tane baltaııiJ'e aluıacaktar. 

iık teminatı 819 liradır. Şartname ve oümunesi 1'0mls1on1L1. her&iın cöriile.. 
billr. 

İsteklilerin eksiltme .uatlnden Dlha:ret bir saat enellnc kadar tapalı ıcarf .. 
larmı Galata • Mumhane caddesi - 54 No. la dairedeki satın alma komisyon.., 
na vennelerl. c230h 

Türkiye Cümhuriyet, 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş t&rilıl: 1188 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: Z65 

Zirai ve ticari her nevi lıranka moamcleleıf 

aeşriyat vardır. Bu ~ en şayaw dik- Kaymakamlar mıntakaları dahi_ 
kat olan Prof. NetJet Ömerln ıeı:en sene !inde yapılncak bu ekim faaliyeti_ 

vcrditf umumi lı.ıınıeranstır. ne zamanında ba~lanması için zür. 
Yukarıda bahsi ~eçen 113.ç!arm teta. raa tohumluk tenitndf" esas ittihaz 

nos \ıık'alarında tesiri aşikar deiıldir.» edilecek olan beyannamelerin bir 
.• • Dr. İbn.h.'m Zati ö::ıe•'in düşün.. an evvel hazırhınmnsını temin e -
. celen: derck Ziraat Bankalarına verecek

«- Si.ılfamlnoamld müsbhıaratı ev. !erdir. Beyannamelerin VCTilmesini 
veli apronto li» den b.ışla•lL Fransızlar müteakı'b avansların '!Üratle tevzii. 
bu lliean eşini )aptalar. Y ni cRublya-

İaşe bürolarına 
alınacak memurların 

imtihanları 

Müflis Rclla Şirketi masasının alaka_ 
dar olduğu ~ara lldcd.iyl!Si aleyhin. 
deki davada istenilen fail: mese!eslnl 
te kik ve bu Jt.usust.,. IJlr karar vermek 
üzere alacaklıların lklael dcla olarak 
taı1k edilen Zi/2/!U2 S:ılı ıünü saat ıs 
de dairede hazır JJulunmalM"ı ve &"elme. 
dikleri takdirde faiz meselesi lulkkmıla 
Silm.er Bankm teklifini kal>tıl etmiş sa_ 

Zlr.&at Bankıısuula kuaa'bualı ve lh'barsız tasarnıf h ablarmda eJI 

.. 5t lirası b.tunanlara senf!cle 4 dela celdleook kur'a Ue aş:ııacl:ıki 
pli.na röre ikramiye •atıtılacaktır. 

• 
lı 

ne lxışlanacaktır. 
zolı> u. Sonra da, ;\laC3rlann Amerika_ 
hlardıın naklen yap~ıkl:m uıtraı; ptıl Diğer taraftan şehrin rnüsaid 
ı:ellr. yerlerinde sebze ziraati yapmak is-

Bunlar umuml:yetle plnomokek, za- tiyenlere de para yardımında bu -
türree, yılancık, menenjit, k•ıl m.lkrob. h!nulacaktır. Kaymakamlar mırı.ta. 
larına, anjin vak'alımna, lı>iuss hasta- kaları dahilinde bu suretle sebze 

lıkhrma a111ell~Uann lh!U&tları olanıekmek iatiyonlerin bir listesini ha.. 
ıu~ ylık'a&anna Cok iJ'l te.ltlu 7llPM'- zırlıyara'k Vllayete varec.klerdiı. 

İstanbul Vlliyetlnden: 

Ekmelin karı llc teni işlerinde Bele 
d.lyelcrde kurulan iaşe t>ürolaruıd.a ca: 
lışmak içln mlinıcii&ı eden ve hlo me
muriyet yapmamış olan orta mekteb 
mt.-.runlarile lise mezunlarının lıntUı:uı.. 

lan ikamet ettikleri kazalarda 1a1>lla
catdır. 

ETI"elce Vilayete müracaat ~enlerin 
istidalarını alarak ikamet eLUklerl Kay_ 
makamlıia cölüriip imtihan rününü 
ö;re.o.m.clerl p.a.o olunur. 

yıla,·:ıkları lliu olunur. (405> 

4 Adcd 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 1) 

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

Dikkat: fttSabluındakl panlar Ihr sene lç!nde 50 liradan aşııJ1 
düşmi1enlere ikramiye çtlı.tılı takdfnle " 2t fıula!ilie verilcccldlr. 

Kur'aJar senede 4 lieCa, 11 l\lart, 11 Ba:ı.lran, 11 Eyliıl, 11 Birlıırl 
kinun tarihlerinde çddlı-N"lıtir. 

..,..,,~....-....-~~~~~-.....-.....-.....-.,.-....."'"'"'~ııı.-ıııııı.-ııı~.....-_,..~ 
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