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HAL KIN GÖ2U 

HALK iN KU LAGI 

HALKIN O 1 L 1 

Sene 12 - No. 4147 Yu:ı itleri teldonu: 20203 PAZAR 22 ŞUBAT 1942 Jcmn l,Jorl telefonu: 20203 Fiat1 S lt:uruı 

Bu sabahki 
haberi er 

Mitte ilk 
ve Japo11 
ili oları 

arasındaki 
mabareba 

Halkevlerinin 10 ncu 
yıldönumiindeyiz 

Londra Japonlara 
aiır darbeler 

indirildiğini bildiriyor 

ı .. ondra 22 (A.A.) - U:zakşarkta Bali 
ad ının şark sahilleri açıklarınia &fd. 
dctıı bir de.alz ve llava muharebesi cere
Yıın et~ktedlr. Uçan kaleler, ltembar. 
dınıau tayyareleri rdakatlndc 1'ulunan 
nıUtteflk harb ıemllerl Japon deniz 
kuv\•ctl .. rlne karşı hücuma ırçınf$1erilr. 

Japonlara atır dar~lcr lndirllm~: 
l kru\ıızir ı nakliye ı-emlsl, 2 muhrib, 
' karıı>-a 

1

çıkm:ı sdlnest batırılm~. 4 
./ 

kru,·azor, 2 muhrlb atır basan uit'a-
bllştır. 

l\lutteflklerln :zayiatı: 1 muhrl1', 4 av. 
cı, 2 pike ı.ombariıman lanaresiilr. 

-~--v---

Bir Rus gazetesi 

Yeni Türkiye hag•tının başlıbaşına bir remzi 
olem bu müesseseler kuruluşlarındaki gayeyi 

tamamen tahakkuk ettirmiş bulunuyorlar 
Münevverlerimiz Halkevlerine daha fazla alaka göstermeli, 

bunu milli bir vazife telakki etmelidirler. 

Üç Alma11 
zırblısı 
,1111al 

llealziae 
çıktı 

eepheslne ıiderllen Fr.ansn pniillulerl Halknleri 10 ra-
···•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••··, tında. 

1 
I . . Yuriun dön tara.. 
· Şark cephesında ~ rına llCJ'Pıımı, 1tıre.r 

: tü1Ulr meplesl olan 

I Tr:' : H•kevlerl ve Jlalk 0-ALMA N y L 1 daları 10 uncu 1~ldii. 
i nüınlerlnde, naüsbet 

So Vv r:' T ! mtsallerl elle tutulur. 
.1. L İ ve kuruluslan .. ak! 

• • ıayeyl tamaıalle ta.. 

l.DDIALARI h-"uk etUrmt, bir 
vaz!yt:tte :karşımızda 

bulunuyorlar. 

ı So\'yetlerin yarın 
i fevL-alade bir teblig.. : ütt mü eseler eldu-

nalkcvlcrlnln, mem 
leketln lhtlya.ç 11.luet_ 

• 9' i iu moh:ıkka1ı:, bil-

8 U gemiler Rusyaya i neşr~dece.~ıeri i :vım:~:.·::.0u:: 
d 1 tahmın edıhyor ~ !erinde canlılık, ha. 

Yapılan yar ım i : retet mlbrakı halin .. 
ı : de bulunduktan lnklr 

k ki 1 Sovyetler Leningrad ~1-yollarl n I es•ce er 1 auinde muvtıllaki.._,ler 
- g İ ia:14111JtJılarını, Al,:;~lar ku~~=:~ :!: 

ıötürmez. 

F: YDAl.ANA • YU 

1941 "Alman ordusu 
çürüdü,, diyar 

Lon&ra, 21 (A.A.) - Stıok.holm ! da mühim bir lruvvetin im- ltketln halıtçıları. 
ra~•ıunun t.iJ~Hr~iiine ı.•r.•, üç f ha edildiğini bildiriyorlc;t nı, münevverlerini veHalknlerinin sayııını ve buralar4'an faydalanan ~d1a~t,'•~r~ın~art~ı'11ııııı'n,.ı~111ıııııö_.ıtırıı..er,.lırıı..r_..b~lr"""'graf"""'~llı 
büyük Alman denu birlıiı. VOI\ 1 • itleallıitlerlnl 1A>•la.mak, 1anl milbid \ Emin"o"nü Halkevinın B 
Tiıpiıı:z, Admiral Sch~!1' ve Aıi.~i - 1 Ankara, 21 (Radyo gazete • ıt!r zümreyi mu:ıatttit mcv:zub.r ve işler u g Q n k u•• 
ral Hipper arhlıtuı tlmal clonızıa. 1 ıi) - Londra ve Moskovadan üzerinde çal~tınaalda HlaaJdılar, P- ·ış bu\ma ue kurtar 

Londra, şark cephesin- de Nerveç kıydiarına cioifu çıkmak i verilen haheıl'cte ':iÖre Sovyet. 7e yarım, tutulan yol 7anl", neUce na. ' • • 

d k• • ti• ı tadır. İ ler cenu'b ve merkez kesimleri.. tamam olacaktı. Halknlerlne lJqwı d ld merasım 
e 1 vaz1yc nası Ayni ra•yo Stoldıolm'da, bu 4e- ı le Lonincrad böleeJerinde mü_ •m~~vastmammu1 r~~"·. ~~~ki~:~~=~ ma yur U açı 1 -·--

.. •• ? milerin fimali Ruayay-a yapılan in. ! him muvaffaftriyetler lcazanmlt. --~ ·~~· '"' Balkevleri kurulu~unun 10 uncu 

l.ondra 2Z (A.A.) - Kuil Yıl4ha .._
1 
)arını ke91'11ek emrini aldıklarının mitlerdir. lan•ırnns elmalamır. Filhaldka, cln. te•İ• edilen ve ,dırın içtimai haya. memleketin laer tarahnü.ki Halkn 

goruyor siliz Aınerilkan malzeme yanlım y9' 1 dü,mana aiı.r kayıblar verdir _ lannıızdan çek, ballE kiltlelrrinl alika- Eminönü Halkevi tarafından J'lldinümü mlinaRfftlle buPtı 
~I yamnış oliulu 1'1r makale41e Al- ve BrMt'<fen k-aça.n ÜÇ Alman zırh- nnıUAla ltulunan balke'Ylerin•e l'iriiyo_ tında çok ınühlm bir faaliyete bat- l•focle mera im )apılacaktır. 
illan onlulannm ~liriimll.,, lakaı aab. lıaınm TTerMIJıe'im

0

tıle buhuı.tukla - Diie.r taraftan bucünkü Alman rıu ki, konreram, temsil, konıter ıi~ Jansıç olan cıiı bulma ve kurtarma Ba meyanda ~hrlnıladeld 
Volınıurıq oldutuını ,.aunaıııuır. Bu rının .. nıld'lfıını iJılve etmektedir. tc:b1iii de, Sovyetlere a~ır muhlrllf w.sllfolerle yihlerce va.tana-. f•'> yurdY» dün .aat 1 '4,30 da mera ,. 
cazete dl.ror kl: ~-- zayiat vcrtılirDdiifoi, mühim bir lanı:ror. Ca11ına, irfan ft lcUmai ıevl. simle a.çılmı,tır. Müe•.eM l~fn Nu. ::::.t~5 ~ ~ = 

ÖnumiUdelı.l ıunlenle kanlı muhatt- Şarkta dört hafta kuvvetbn imha edildiiini ve bir (Devamı S.2 de Hergün ı1ütunun.da) ruoMnaniyc medreaelcrınde hazırla. (Devamı 6 ncı sayfada) 
beler cereyan edecekılr. Biz Ukt.ahar çok mahıomenin eılc seçirılc;li • Elrrem Utalrlı,ıl (DevMIU 6 ncJ aayfada) 
için bar.ırlaıııyorus ve ilkbahara lyldar süren muharebelere iini habor vermektedir. • .................................................. . 
da llcrll1ecellz. "d b• b"I" Bir mü&dcttenbcri muvaffa. 

Londraya 1ıöre aı ır 1 anço kiyetli ildkyiflcrini ilan eden 
l..ondra ZZ (A.A.J - Ruslar muhatt- Sovyet!er, nC'I'Clerini zaptettik -

bf'lerlıı oetrafi ,ıızlyctı hakkında maICi. s ti 187 }erini ve halen \tuluTıduldarı 
mal verme.mektedlrlcr. ovyc ~r mevkilerini eöylemiyorlar. 

'Yar111ıa 
si bayları ş maide: Leninrrad önünde Alman- tank 615 top Öyle tıalhmin ediliyor ki Sov. 

!arın 80 müstahkem mevzll inıhA e4.il • yct!ler; Kızı!ordunun kuruluşu • 
mi)tlr. Bir mU.1ar top alınmıştır. nun yıldönümü olan 23 Şubatta Genç Harbiyeliler 

Ankarada Atatürk 
abidesine törenle 
çelenk koydular c .lıkırl wazlyet :J Heyecanlı nutukl•r •Öylentli, 

l\t r1>ezde: Alm nlar Sovyellerln alır k b tt•} d ._i -"-1. w - .:ı k ay C 1 er fevk• i e 'D r too l i ncşrcaere hucı;mbruıı kabul etmektedirler. timdiyc kadar yapılan harek~t-
T0moçenko orduları Almanfann nev. ]erin bi1ançolftınu Hin edecek -

mldane muka"emetlerhı,. ratmen ller - Berlln, 21 CA.A.) - Alman oriuan ferdir. ı 
lem ğe devam etmcktdlrler. lıaŞuınanılanlıtınm k1'11tl: (Devamı 5 inci aayiada) : 
Kırımda Feodosyada yt'nlden karaya Sark ~hesinin aertteıı kNlıalmle J 

&ske.r çıkanlmıştır. (Deyamı 5 f'.tt<i sayfa.ti&) \... ......... ~··••u•••••••n•u•••••• .......... .. 
Bu sabahki Sovyet tebliği 

l\Jo kova 22 (A.A.) - Bu sabahki 
So\'yct ltesmi tcbllif: 

DUn ıutaatımız ileri harekt1tlrrlne de. 
varn et.mlşltt ve bazı meskfin mevkileri 
rerı almışlardır. 

Arnavudlukta 
isyan mı çıkh ? 

Vill ız (AA.) _ Amavudlakta fnan 
Cıktıtı halı:Jr:ıD41a J'abancı radyolar tara-
1lllclan Yeril~ bavaclislrr :aolllMk tek. 
db eclllmekWır. 

------------ Atatürkün muvaklrat lrabri de 

Alman denizaltılarının Anka:.iyı~,e;A::ildi B-.ün 

b •il d k • Ankara.ya yeni ıre1en Harb Okulu.. 

Amerı.ka sa 1 •rı·n e ı nun bhinci sınıf ırençlen Ulustaki 

lj ~:::~~de İl~~~~ Ş~ln E~";!:~~~ 
şayanı hayret faaliyetleri~.~~~~«~.:.·:~~·:.;;~>·· 

Y . Emekli Gener•I K o. Evlenmeler, Ç Ş k,. •z•n. . 
.•n '!<-ay e 

1~ 1 - Alman denizaltıluının 'ilT. kik~t~ merak edilecek bir meıele boşanmalar 
Hıntlı!ere mesaıı 1 'k Amerikanın prk, yani Att~ltıahnı almaktadır. Alman~rın. ıre - .. 1.. ı 

L u ld etkyı hiUeri yakınlarınaakı çen haftaya kadar Brest lımanında Ve 0 Um er 
ondra 22 (A.A,) - Hlndlslanı r e O anusu. şa. an bir tan- bulunmekta olaın Ş..rnhor•t ve Gi. 

~ek liıere bulunan Can-ıtay.Sek Jrınd fw.aliyetlerl dık.kate r.~mektedir ve yazenav zırhlılarile di~er bazı harb 
-•kına bir mesaj ,in4ermlstlr. Bu me. da artmakta ve sen' . h L . • em.ı"I ·, J ._ •• '-keb aöır filo yeni neşredilen 
•Jel Ok nda den•z a.ır.ımı. s er nw:n mure.ır. • • 

a tecavtize kar,ı korma hakkın - Atlas yanuıu . • . k d 'lıarının İnei1izlerin kendi ana va - d"kk t b" 
takt aztm Ye metaneıı, Hindistan ~ yeti lngiliz - Bir'letı,~ A~~:~:r l..ı:ıtan eularında bulunan ağır harb gc. şayanı l a Jr 
~~: menfaat blrllli tebarü:ı etllrll - nanmaları.ndhı~::~laartık hcrhan- milerinc karıı muha~az_a ettikleri İstatistik 

edlr, mıan dcnıza bi Amerika. cüm. 1 tehdid'klr durumdan ıstıfade ede -
--<>-- i 'bir 8\JTette. cenu ,_ ,_ l ..J L k tl n -

19 S . . . ]j an ve üılerinden reır. uzaır. w ar)'• nare e er yapa öle& İltaUstlk Umum Mıiiür 
07 doğumlu kadınlar hfur~y~t'lerı:::rı: da imkin kalma- dıe~.z.a1t~ filolarını .•. h:.r b:sltdıb~cı3 a~ lü~emleketbnlır.clekl nüfus hareke~ 1 . .f ay a anm ._ w 1 karı bealıyebılecck denızuıtu te tr; eri 

1 
ili Is ngılterede vazı eye dlCI cihetle bumarLn ata~ ··~ • • 'h 1 j le.& bulabiJdiJderi de teri hakkında çok enteresan J'CD r • 

.. heltadanberi ve ltench us erın- ıttı az .. n~ m n • z· e· J 'k tatlaUk netretmtıtır. 
çağrıldı ~n vasati 7 : 8 bin kilo •. u - rk ~ı:~~nıne~i~d.i~ul;~~~d. ~i~t Bu ı.ıau.tlJde memleketteki evlen°:.~: 

V1'i k' k it" hi1 mıntakab: ~~· me d lel' 'bof&nmal&r iliimltt tok etraflı ... U !2 <A.A.) - Leniradarı bildiri- za. ı ta. 1 • ·~ d b"l ek ··~tin Btrletlk Amerika donanm~sı var . ı • . 'ittir 1-= 1901 •olumlu 1'üttin lu&ıhnlar alıyetlerını ulam~ eh·~~m x-;e ve 0 wlardıa'ld Alman denızalttları. tekU4e rie&erllm e fJ.) 1111111 
•Uataa ltlerla•e oalıtmak ben nuıl hir teıklllt--.la 1 e • 9e~ ıil: (0..- 8 acı aa,facla) (l>eTuna ncı say 

la~~. tahn'k edihn~e l:ıulund Jf,! .. -.;ı· 
'( .. ' I • • w • ... 

-. 
,il 

~ .. -.. . . 

Parti Bqkaııı •ün it buhna ye ku.-arma J'U?1lunn açarken • 

Hal ve vakitleri yeriade iken muhtelif 
sebeblerle dünya evine girmiyen 

şayanı dikkat tipler 
Yazan · Profesör doktor Sadi Irmak 

(Y uuuu J üncü eaylamı.Ua 6ulaecıluuımJ 
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4/2 Sayfa 

~ Memleket haberleri 
izmi rde maarif çahşmaları 

SON POSTA 

lstanbul levazım Amirliği Satan Alma 
Komisyonu ilanları 

Beher kilosuna 95 kuruş tahmin edilen 15 ıon sığır eti alına.caktır. Pazar • 
lıkla eksiltmesi 23/2/942 Pazarl.e:.i pnü saat 15,30 da. Tophanede Lv. AmD"liği 
sa.tın.alma &omJsyonunda. ,apı.la-Oat.tır. Kati teminatı 2131 Hra 50 kuruştur. 
Şartnamesi kmnlsyonda 'örülür. Tallblerln belli vakitte komisyona ıelmelerl. 

(5'19..25'77) 

• 1 __ ,_.... 'L.-

Şubat 21 

cSoa Po.bu nın tefrikası: 220 

&QcAMusuF 
Yusufun Amerikada ilk güreşi Ensti er, san' at okulu 

ve orta okullar yapılıyor eher kilosuna 95 kuruş tahmin edilen 60 ton 11ğır eti alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 25/2/942 Çarşamba cünü saat 14,80 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komlsyonuoda yapı!a-OakLır. İlk teminatı UOO liradır. Şartname ve 
evsafı komisyonda rörülür. İ.steklılerln belli vakitte k:omlsyona gelmeleri. 

Diğeri; Geoııge Hakenişmit is.. başpelılivaaıılan hep mağl~ ol • 
minde meŞh.ur bır R115 pehliıvanı muışlardıı. 
tdiı. (1) Ru:s pehlvanının vücudu Mösyö Pi.yer ve Dublijoe; KDcl 
.hıergül ayarında; pazısının ımu _ Yusu:Ctan kaıt'iı,yoeıtle emin ediler, 
h1t1 yarım metre. ensesi elli bıi.:r Aımerikalıl:ırr. Yusufun ne oldu~ 

. lzmrr (HlSllU.9t) - bir vlliye- pılmıtı, projcal haz1Tla.ıunağa baı- santim idi Uzun boylu yakışıklı nu biım.iıyorlartlı. Hatta; iıdmmı g;ı.. 
tinde kültür rnüa..e&ekri.ni uttlr-laıun~. Devlet Denizyolları lşletma Umum biT gençti. . reşleriru göıımek için uğraşan A' 
mak ve tek:viy~ eykmek yolunda Kar.ta halkı bu ite dıerluı.l 20 bin Buınlardan başka; İvan uvis, merık.a.l.ılara organl.zatöt'ler bi.ı-çok 
son~ göze çarpa.n bir fa lira tabai. ql.ediği sibi 'biJıanın ar- Mlldllrlüğü ilanları Jorj Bohınıer isminde .ilki meşhur hileler kı.ıllanarak ~!erim p.. 
al yet vard1T. Maarif müdürlüğü bu sası da hazmaumlŞıtlr. Halle icab .. .. . .. pehlllvan daha vardı. te~ ımuvaffaık. olmuşlards.. 
husu~taki çalışmıalan büyük. bir hu denıe daha bu milcta.l'Cb. para temi Den.Is Nakliyat İşleri için Denizyofüvı Umum Mudurlilğıme ccttk şUaııen, Or.gan.i.z.atör1er arasında yapılan AMERİKADA, İV AN LEVlS VE 
sasiyetle takib oyiernek.tedh. Bunun edecektiır. ~rekse telefonla yapılacak müracaatların hercün saat H den l'i' ye kadar 01- muık.avele mucibince; Koca. Yusuf; KOCA YUSUF CORE.şa 
müsbet neticelerine ye.lem :ıamande Talunine ci:ift Men.emen orta o. ması ve bundan pyri .aa.manlarda müracaat edilmemesi eheuınıiyetıe rica yuıkarıda iısiımlerini ve milliıyetle - Güreş ıbilıyük bir sirkte yapıldı. 
kavuşulacağı umulmaktad!T. kukı inşaatı bu yaz mev_simi içinde olunıır, (256'7) dni saıydığım pehlıvanla.rla sıra_ Burası fb.iıı:ı.lerce seyirci alabilece1ıı: 

Bcışlııca mevzu lzmir vilayetinde tamamlanacak ve mua.Hım kadr<>su ;;i.le müsabaka ya.pacakıtı. dereood!e büyük bk yerdi. Fiatlar( 
inşa edilecek aan'at okullarıdır. İz. a.arif VeUletiDoe tayin olunacak- Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları Bugün bu pehlivanlardan yalnız Paris ve Londradaın iki misli fazla 
m 'n~e Kültü.rpark c.İViU'Jnd.a, İzmir tır. ZıbiSko ile Jorj Bohner sağ-dır. iıdi. Orıtada milyoo.larea. dolar dQ. 
belediye.inin metre murahbaını 2S Ayrıca Maarif Müdürlüğünün Muhammen luymeU Teminatı Jorj Bohner, Koca Yusufa a:iıd nii\yordu. 
kuruştan verdiği geniş bir sah.a ü. teşebb~ile şehrimizde . iki talebe 700 105 Feruzab mahallesinin .Kadirler )'oku,, haıttr'alanını Aımerikada beş yüz Aanerilkaılılar.; Koca YU9Ulfu. yal. 
zerinde modern bir Kız Enstitüsü pansiyonu İnşa ediecektır. Kız ta. &unda eski 63, yeni '13 arılı HG metre bin nüsha sataın cBoks ve gın-eş> ?112 elbisesile görmüşlerdi. İri k.L 
binası i~ odilmiştir. Binanın dış lobe pansiyonu için Kara_ta~ta met.. mesabaauıda ana. meamuasında neşreiımiş;tir. lın enseliı sa.Ih biır adam.. 
l'Vası ve bazı nobıı.nlarl tame.mlan ruk bir kilise amaından ıatıfade Yukarıda yazılı ram menkulün mülkiyeti ~in para ile satmak üzere Boks ve güıreş m~tmıası cDüın.. Yusuıfut, Levisle güreşeceğt gece 

mak üze:rıedir. 30 bin liralık tahsi. dilecek.tir. 1'7/2/942 tarihinden itibaren 80 ırün müddetle pazarlığa bıralnlmıştır. İstekli· vaının en kuıvveıtli adamı kiınırli.r?> teraziıye koyup tarttılar ... Tam; 
satlcı son k.18ımları da bu yaz mevsi Erkek talebe pan5İyonu İçin mü. lıerin Vakıflar Akar ff Ma.hluller Kalemine ıııüracaatl.an. <2562) ~aumle aç.fağı ankete Jorj Bohner yüz aiIJtımlŞ beş kilo geldi. Roben .. 
İnde ikmal olunac;ı.k-tır. Franw.- nasiıb ıbrr .arsa aranmaktadır. tıüı1'9saıtan; şu beyanatta bulıun - sonların çi.ftliği Türk pehlivanın& 

nın Vizille tehri.ııdek.i ki% en.Kit:wü - lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları mwftu: yaraırruştı.. 
planlarından istifade edilerek mey. Denizi.ide de ekmek kame c ... Dünyanın en kuıvvetli ada- Yusuf; sı.rta.nda siyah bir mayo 
dana getirilen bu bina mükemmel ile veriliyor Maba.lleat Sokafı Cinai Nınııaras& Mo.hammen MuV&kit" mını mı aırı~unuz? Bu şahsın olarak üstü çıplak meydana çıktı:. 
bir eaer olmuıftur. Binada yatılı Den.izli. (J-iusuei) - Şe~nimizd.e bedcli teminatı oola.ıtered<iüd Türk'pehlivam. Koca Biraz sonra; Levis de menajeri 
talebe iç.in yat:a.kbaıMler, mütalea bu ay bqıaıdıa.n Ltibaren ekmek kar L. K. L. Kş. Yusuf olduğunu arzederim. Çün • ile meydana geldi 
salonu, yemek. aalanu ve alt katın-~ ı'le v.-ibnirye ~lannıl§t'lr• Elle. ,70000) 00 "'1"" 

10 
kü· biır eSki .gur .. rw::. şampiyonu sıia.. Koca Yusuf; seri>est güreş y_a •• ' d ~ 1 b ..,._, ..... , ""-'-17a C"-~url ... ei Nuri ..... - nıa. Zl.f./W ' .. ...., ı ~or: da bir de sipari1 atelyeaı var ı~. rinde un ve hububat olan ar eyan. T~-.. ....... ....... " ~ tile Koca Yoouiu bizzat dene .. pacağuan diıye seıvıniyordu. Sevıncı 

~~i9 bahçesi talebenin ~üyü.k bır ımıey-e tihi tutulmutt~ mı ülie.. Kot d'İm. •.• > yürriinden belli idi. Nihayet; i.sl~ • 
ıhtıy.acına cevab vereıcekriır. ----o- - ha.si& Jı.anı. * diği gihi erlkekçe ve bütün hızıle 

Ayni arsa üzerinde bir dıe aktam Tolun Halkevi resim •ergı.ı nın 117951 Koca Yusuf; ilık gilııe.şini İvan güreşecekti. SaamaJar, kündeler, 
k · kııhı bi ı inta•l karar A__ ı 16205 hissesi _.., 11 1 bl d ,_. T _ • :n- cak;4-. te- 11ıc~""'ler, baldır, ıpatlaıtanlar ız san at o ~- : Tokat ( Huıııuıi ) - runlltÖ er Vakfa a.ld yukarıda 'IOkak cins ve muhammen b.,..e yazı ı na a,.. nkıf ~vııs ı·~ yapa u. • ... .., -·,,...,.- - =<+-,,. d A laştır1ltuJ,ftlT ve proJesı. haz.rrlanmak arasında yıaıptlan ve çokilen reeim- ' ı lırmaa da istekli Levis tetilk. Iibest .. eşt üs.. iıllh serbest gur"97"'" var ı. y • 
tıadır. Akşam kız san at okulları, 1 . 'ı t_....!!I... - ..ıı'len S'"""inin açılışı hitıseslntn kapalı ı.arf usalile mülldyetl satışının yapı an. ar ın ' ' se . gur . e lard~ri ıpaslammş nyaadan açı.. 

· --LW Kı Sa 'at Okuluıı er iç n eınıro eu -.. . ~ıkmadıtmdan 1'7/Z/94Z tarihinden iilba.ren ZO gün müddetle ~ık artamaya tad, genç ve okık~ı bıa.- pehlııva.n :: ~ru t""1A- Mta <c 
7 

. n . yapılmlf ve va.tandaşl;;ırln zıyaret - ıkarılmıqtır, İhalesi 111319.12 Çarşamba günü saat on beşte Bana Vakıflar dı. Biıllh.assa; teknidt balk.ımdan b'.1 la<:~. h .~·. .. . "'''*l dıiyeanılacaktır.Bubınaıdabırıc-1 ... "-rr'haftamüddetleaçıkbı- ı,ı • ıl tıda.n 1stekl.I ... ...ıı...ı·:aınl ef 'eli Hı:u;.em eye~ı.,gureşın~.a. 
· · nıd . ed'l ktl erı ıçın cı . • Müdürlükünde miiteı,ekkll Komisyon tarafoıdan yap aca n lerın tün ıpı:=ı ııv a.nn ser razı ı . ·un tt' 

e ı~ı e ~ ı ece r. rakılrnışıtır. Sergide OT.taokul Teııılm p.rtnameyt gôl'JB4"k Te pek sünnek üzere Vakıflar Mudü.rlüğüne ınüracaat t-Y - Fa.kat; Amerika aslanına mağlub nnı ~ı ; ı... 1 t1 d T kı Tıre., Ödemiş, Menemıcn; Berga- .... tıneıni Hadi Köprülü ile İnhi - lemelert. (2611) olımıuştu. Ok ..... e ~giıbişakır ar ı.kı ıpna m a gibi kazalarımızda da kız aan'at ogrle b .,_ı··n·ı·nu"n ııulu ve ,,ag"lı G 
1 

Anı 'k Dl..;\- poma .mı'N'l!<:ı ran ra 
1 · .. 1 ,__ 1 sar ar aşmuau " azete er ve en a <!'.1.Aa1l u.. . . b--..,.. 

okul a~. ve B~tu er &u~ roa.sı m~-hoya resimleri alaka ·ile taki.b edil. tstanbnl İkinci İfli.ıı Memnrlutun-1 lıtanbu1 Belediyesi iıyesi Türk pehlivanının Le- ıdı . . 
arrer IT. un rın a.rea rı temın . b ., nilmi~ir Bu ııergide 9/•9 ~;i . vkı' bile yen""'""""•iıne kani bulun Koca Yusuıf; aylardanberı, bır d . iştir. mış v_e ege B . h . . d dan: 3 ., Ş hır Tlyatros "" ... -...es ınıl ist di"' i.b' b' .. et 

e 1;"1~iT K 12 sam' at okulu 942.9-i3jbeğenı!C'll ~erle~ .. <Jır.!7 rımı~ e a. Müflis Gözenı Eskenazl Neı:rtn LI. ın · e u muıyorlardı. Çünıkü; onlarca ser - has a e gı g ı ır gur 
ı:~aışında faaliyete geçmiş bu[u_ çılacalı: se~ıye ~~nderıılecektır. mited Şirket.inin konkurdato t.ekllfi me- U ,İ• fep~ba§I dram kısmında best güreşin yurdu olan Amerika- ya,pm~~a1:1 ya~ış~ çı'kac~k 0-

yı k k h d" selesi hakkında alaca.khlarca verll~ıı ka. Bu akşam ea.at 20.30 da da, galilb gelmek hiç bir pehlivana lan hır at gıbı gerilmiş belklıyor -
naca tlTM. enernen ..... _ -'-ula Denizlide askere kıflı e ıy.e rar tetkik merei!nce bozulmlllj olduğıın. RÜZGAR ESİNCE müıy-esser o1ma.mıştı. Gelen ecnebi du. . . 

.... .... uw.; A k 1 Arbttr düdu:oı.;' çaldı. Iki pehlı.. M nemen halkı evvelce de yazıl. Denizli (Husu'sİ). - s er~ı11~ dan yeniden bir ka.rar verilmek üzere 
5 

.... 

., 1 e i'bi, lıiır orta okul-in~ ettir.miz iç.in kı.şlılt hedıyekr_ topl~nmış alacaldılarm 25/2/942 Çarşamba &iinü 1 (1) Bir sene sonra; Adalı 11.ı Lon - vaın birhirlerine olanca hızile çul 
~ı~y'ı güzerine almışt.Jor. Bunun k~nu. K. ızıl.a.y. V'&Sl-tıasik mahall ıne gonde- saat 16 da dairede ha.sır 1-ulunmalım lıtiklal caddesi komedi kısmında drada güreşen bir pehllvıwdır. Adaluım 1-aındlcl.ar ••• 
.. ~ (t06l BİR MUHASlB ARANlYOR kolunu cik.annıştı. • f -malftesi tamıamdıT. Kesfi ya. rılmıştır. _____ - - """'- ııan olunlll'. 
~ ..-.n.-r•..M.·•4v•rw. 

(5'78-2576) 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
• "I 

.. 
Alman hızlı 
botlarının bir 

hücumu 

1 Devlet ziraat işl~tmeleri 
faaliyetini tevsi edecek 

1 (Ba,tanlt ı inci .. :r1ac1a> R· k k 
&inde, her nevi silahların imalinde, JOm yü Se 
tayyarelere kaJJJ müdafaa Ye va • 

d 1 d 
Dalacllcr, Jo'ransamo ne .aınıın, 

luı .nahlarının müdafaası hazir - a a et ı· vanı ft kimden ibancı zorduıuaıw bu da 
hkiutnda ve it kanununun tatbi -

t:SDaamda •0•2ı••acaırı ilmUiDde bal 
kinde ehliyetsizlik göatermit ol • dutunu IJÖJ'~IDİf Ye ou soaluı ilave 
malda, milli müdafaa için çalışan M b k 
fabrikaları ntndımanını tehlikeye a a emft au.ş.lr: 

V «F.ranaanın mes'ullyetl yokn dÜfÜl'en propag-andaya .ltaı,ı azim- H 
h4ıdc llU.ii,1~111.n ~dir~ı,:f 

le bareltet etmemiş olmak ve aske- ç k ki 
ri hazrrlı.lt haltltında mecliıere 'H o me•a 1 mahkuml:rete itiraz edı7onıuı. lbldka&., A &e h-rböı.!11 kendisi mes'ul obo AlmanJ 
mec1iı encümenlerine hakikate uy. ya. bu&-iuı bu dava llaJ'cainde harb 

mlyan beyanatta bulunmakla it - salba•a suclw.-u kencllsl olmadı."ını tatmin 
ham edilmektedir. J blr delil iedariklaJ ls.11.ror. 

:itham edilen dfier saçlular B~ Saoua, eter Dala4ier, ya 
Lcon Blum. it kanunlarını mil • gı•rdı• bir dev1etı uer1 sürmekte cıevam cdecııek 

Ji müdafaayı tehlikeye di.ifürecek. olura:ı ıizll ~ise kararı Y~ n, lkf 
tekilde tatbik etmek ve billıassa defa ihtar e!Ukten ııonra eski ~-wkil 

Jl(alia it (.LA.) ·-N~ bir Batavia, 20 (AA.) - Harbin ihtilalcilerin tahrikatı kaqısında D 1 d 81 b:u'bln açılmaauıda Frannııın mea'1dl-
teblJi', Ôama Pılii ~- ,edl llda ba,paııgııcındanberi büyük Okyanus zaf göstererek isb'hsalalln geniş öl. a a ye ve um Ydl olmadı~ını soylemlşUr • . 

Japontar Cava adası ba• &elaUU Llaft!U ~ Jııj)clJr.,ek.. da Japonya harb gemisi. uakli:re ve çüde azalmasına sebebiyet vermi~ Asken Şefler ınea'a1 
tedir. Bolarm birlnü aı.ı.a bemblı1H tileb olarak 109 1tem.İ uybetmiı- olmakla itham olunmak.tadır. gene allerı• ı•tham Daladie.r, banu miıt.ealnb h:u'bi,ye na. 

yakınına asl er Çlkardtlar 1ıir kf111i ö14liinaiit ve bir tMJarıDi Wh.. tir. Bunla.r muhakkak. olarak batı. General Gamlin, ordunun yet i~ ıurlıi'ını ele aldılı .r.;ım:ın Fransı:a: onla. 
(BaJtarafı 1 inci sayfada) l.ikeJJ mreU. ~- ı>iişmana av rılmııtır. Bundtn beşka muhtemel tiriln\es inde ehlfyetaizlik göster • ed yorl lr sunu ne h•lde bulda;ıına llihlem!ş w 

Sura'baya üzerinden birbiri arka • &anuderimbıle bava kaqa kDJlDa 'ba- olarak 26 gemi daha baurllm.ıı ve mek, lazım gelen silahların ve teç.. tLendısin.n harbiye nazırı oluşundan 
aındangclen dört dalga halinde uç. ~ kal"11Jk ~ Eqincl .. 5 gemi hasara uğratılmı§tır. Su - hi:r.atın imalini temin için kendisi- aonra l r.ını;a taraundao ııaı'fedilen 1'&7· 

makta olan 25 Japon ağır bombar.. "' aıaı.oa b&n a.kıaı halı: beııUz matra açığında Japonların uğ~dı_ğı n e düşen vazifeyi yapmamak, en - ı.t . - retin imkin nlsb0 Undc futa o ıdutaını 
dırnan ıayyaresile iki av tayyaresi- -1fımM yaıkt..ı'. Ba teblli ,_ıdıiı va- kayıblar bu yekuna dahil degıldır. dümi seferberliği hazırlığını temin CınJt .01°!asını hayretle kar§tladı ı lsbaı edecetinl iliv "Ylendştir. Da. 

__,,, _ _, _..__ .. _ ..... bitmem~ Şubat B ad J l k -1...l b"ld" etmemekle ı'tham edı"lmekted"ır. ve dedı lcı: bcll"r şoyle denm et.mi~Ur: nin yolunu kesmiştir. Dü§Illanın 5 ldt r-...,. _.., - · nr a apon arın a,-a.1 arı ı ı - B 
bomba ve 1 av tayyaresi tabr:b e.. lı ur ... ~rl MI ft )drJııln b:arp•dıuı,. rildiğinden daha mühim olduğu Camlln'in pıüdafaası ..• -. - .. du dava başlam~d~nk evvel, Jlılarlubi3cıın aıcs u lerl Jd~lerdir? 
dilmi•tir. Ta .......... rclcrin1:.zd-n biri 1*l •e )laMır.0 1891 ttela Mft trlalike zanneclibnektedir. R" 20 (AA) o·· l o~ e u~rum ve O§ u ~~! - Alkttı ş fi rdlr, kuvve terimizi dağı~ 

" ,,.,,.,. ..... A •• ıom. ·. · - uıı aa~ lıyor. uadelerln alınması ve muva. &ardır, ecphe seriainde bulwıan muaa-
düşürülmüşse de pilotu paraşütle q.rett ..-ilmlftlr. Alınan resmı haberlere gore, 1 ~ 13.30 ~a. b&1ta reıa ~o~ oln.k u- cdıelerin ,.apıhnası gizli celseler _ sam malzeme)i ku!t.anılm:ı.m1& blr halde 
atlayarak kurtulm~tur. -~ Şubata kadar batırılan Japon gemı- 1 zere hilımler heyeti mahkeme sa- de cereyan etti. Bu da yetmiyor _ bırakanlardar Gen ~ter 

Bimıanyada y • ,. ·ı· kabı• e • le . nd b" ta isi 7 lo · · · er. • mey :ı mu.. enı ngı iZ n Si ~ a~sı ,; lTuh ~ar6 ~em_ 'ı nuna gırmıttlr. k muş gibJ bugün Camelin'in de auS- hartDclcrdlde teıillm o dııktan b n .. ..... 
Londra, 20 (AA.) - Birrnan- c.

2 
va~o::_ m .. rı23• . 1 _ı_enıza tı7, Muhakeme altına alınma_ ehar~rı.. ma.lc isted iği için. müzakerelerde lan bir nevi 1UD11.111.t aftan istlfatl ctUr-

yada Bilin nehri üzerinde viddetli nasıl k ırşılandı? .,, naa.ııre gcnıısı, f i eo ve nın okunmasından ıonra mutt ım- hazrT aayılmaz. __.. ı .. ·• -~ı. k ıd i•&• 
b . ] L ld w L l ı_ __ I k d . d"l . . .._ .. n -era ceu aounuı ııd .. ~ 

ır aav8.f yapı mada o ugu on - sarnıç ı vapur l1U unma ta ır. lerin hüviyeti tembıt e ı mıttır. Bhmı Camelln'I itham ediyor yapılmış 1maaı dlkka d . ml 
dranlll ııalidıiyetli mahfellcrin&e Mütcmadt olarak batırılan ge - General Camlin, m~dafa~sı.nı Blum, «ordunun hezimeti hadi _ dir? 

0 t&Yaoı t .. ıı • 

eöyknmekted:ir. Taarruzlar ve lcaJ'll Berlill 20 (A.A) - Yarı res - milcre gelince, bunlar 2 zırhlı, 2 yapmak üzer demal ·~z. ı.temıftı!: ıenin temelini t~kil ettiğ" " bir da. Dalacller, aözlttinl Pat 16.45 te bitir,. 
taarruzlar yapıhnakta, h~r ilti taraf mt bir kaynaktan bildiril~: tayyare gemisi ve 4 krvvazörden j_ General bir kaç kere ıati.ia etmcgl vada barbden bahsedilmemesine 
ağır ~~yıblar ve~ektedır. ~nd~•- Bugünden yarına İngiliz büku - barettir. düşünmüş ise de_ ord~un .. ~~?.d~ hayret etmiştir. Blum, Cameliıı'in ~~eiumumlnin 1n1.lr•helesl 
ya .geM:n en aon n~erde ne?Jr u. - meti i9inde yepılan deiifiklik, Ber kalma~ _daha muau

1 
ib &d?~?u~~nu hezimetin b8.fhca meı'ulü olduğu • :MÜINtiumııau Cassa~nau. a)a a kal. 

z7rın~e btışlıca l;ıgılız 0:evxı.le~~ın tinde M. Çörçil'in vaziyete, muh~ - Almanlar llkb"har söylemıştır, Ge~era nr ıııı ~ıaa nu eöyliyerek generali t iddetle it - kanık, muhakemenin ordunun lı .ı.~ırlık-
~ıç bır hasara. ugr~madıgı bıldırı - lcfete tavizler ye.pmadıkça hakim izah.atı memleketin ~e ~rdun~n m~ ham etmiş ve aCameli n'in aülı:utıı- •ıalıiı menuu üzerinde cereyan edece. 
l ı yor. Rangon un hman. o~~k kul. olamıyac:ağmı anlamış bulunma - taarruzu İÇİO sakladıkları f~~tı .na?.1ı~a susma~. hır. v~zıfe bıL na i~irak etmıyeceiimıt dcmittir. tini n teııdl bltara 'ı.tına D&l:ıdlcr'nin 
~rlrnHtna nlıayet verild1gıne da • .ından ileri gehniı bir zaruret ola. 1 f dıglnı ao~l~yerek bıtırmııur. Blum, .özlerine devam ederek, 
ır ha.her )"Oktur. · ralc telakki edilmektedir. tankları kuflamyor armış. Ca~~hn d~ .anra . evulc.atlar - kendisinin ve kendiıile birlikte zan =u. e:b:ı:~~av~~=~~- cas. 
PorLDarwln )'enfdm bombalandı M. Çöl'l;ifln kendisince netİcesİ Moskova, 2-0 (A.A.) _ Mub _ da~ bırı. Maıtre Maurıce.. memle • alına a!Lnanların mnhkeme huzu _ Bls de 9isbUe ~r bütiin hakikati 

:lleU>oanae, 20 (.&.A.J - R- M.. ,üpheli 1rörünen bir rey istİyerelc i. telU cephelet'den alınan malümata keıı.n muk8:?<ieratınl. ellerı~e tu • runa kanunun ve adaletin ve bqer orta7a ko71ftAk iııtlyona,, :..,.. .mı: = ~ = timed meı~le~ni il_eri sünn~te~ - göre Almanlar Kız1lordunun ileri tan zayıf hukume~lerı ~ki.d 4ede. - itimad1nın zıddına olarak çıktıkla. Dalac:lye'nln avukatının lddia'arı 
JWl.11119, ...._ lııir .IL&Ya kbllke81 ifareti k:;~ji~eaı;ı ~adıl .. jecbu~y~~ne hareketini durdurmak için ilkbahar 1 relt, Fı:an~n.ın . ugradıgı felak.etın rını, önceden devlet reisin in ıiyasi Blom, !O {A.A.J - Yüksek adalet dl-
verllmia*tr. ıgı . u~ a 50

': ~nme te _ ı r. daki taamttlarl İçin eaklamağı ü • m e!' ulıyetın} ~ır tc~ ada~, ge~c- müşavirlerinden ald ığı mütalcaya n.runın ikinci celsesi, dünkünün a7nı ı--onlar bat rd k1a -:."1 Berrın aıyası mehafılı, M. Çor - . d i'kl . ki h eb ral C amchn e yüklemenın dogru dayanarak verdiği mahkumiyet ka atır n miihey,.iç hava ile açılmıştır. 
_., in 1 1 rı 5~::=r çıT in hadiselerin icbatl altında, mokl eftkl derrlı tan Tarınkı lmuı a~ı-t'ttaey~ olml'-""cag" ı nı aöylemiıtir. rarı"le r t,_ t ı klar l"'ı so"" ylemı"şt "ır Blum-
Tobo, %0 (A.A.) - J;ıpon • ._ .. ı... ___ L d l d b" . l l rd 6 ma ta :ı ar. an ar n v- K: J- • _ "7 'K " • Aktörler ft se,frciltt ayni bısanlardı. 

lllUllll JıararslJunm &eMitl: · IlllUlrem o&t arın an ır.ı 0 an ° · ·ıd · ... ıt.. b l · d d" Leon Blum'un müdafaası demiştir ld · Yalnız Iocalanla yeni simaıir görıinu: 
Beavemrook'un phsında k:abahati ettırı Igı munare e e'rm a e ı .nrt- , .. • : . 

AvutraQ-anın P"'1 DwwiD'e kaqa _ . I le ~. • b l k makta iseler de bı.rşılarında cıddi S aat 14.30 d a L~on Blum un hu Hczımetln asıl sebcbı, kwnanda 7ordu. Saat 13.10 d e ımıhu~ b:ı-sladı. 
uzcnne a aca D i T ınsan u ma zo • . . . . dild" Bl --'- mak h l d w · ı "d" -. 

~•a-.a- _ run a e ı~nl y etme te Jr. C 1. •. k Bu li bir d b · _..ı w 

71'Jlllan hava bileama esnuıncb ban d k ld w k.a d k d" lblr hareket görünce sünıtle gert çe-, vıyctı tesh ıt e ı. um, muna - am:lnln ata arı egı ını ltr SUfhl sanılanlar, ön\erhıcle blr ı>0lls k•. 
sa._.~ ...... ft 7erde ıG ıüipnan tana.j M ç- ·ı. d"w f . . k.ihncktedirler keme esnasında ame ı n ın susma aua sene en erı eorcıugu - m l.9.'rl bulunduğu b.:ı.lde adliye li:lr&yı Uı 
resi tahrUt eılllmJttlr. Yallla olarak b · 0.~1] ıkgebt. tar~ L_an alynı .ıc- - ' - - -- muz halde tah.k ilıuıta memur olan - &eftlfha.De arumclakl yeraltı yolundal 

ar tesll'l e a ınesının s ne••ne • - • d • 'ba ı b d " ı k · edil A.. 
8000 to:ı1~ ... bfr krunzör, 2 muJui~. ltlr ,.lıııt hasmı, Stalin'ln mütemadt ve Pa.ıartesı gunü matineler en ıti ren daalr, udn.u ın emde ıstcm h edr. . . rık ıtar. naıadier eller i ccb ndc lı:ışı e. 
petrol ~ bir cJeniulta &Y9Wl ft 9 bo) "Jc fik.r" • fı J" ii w et lvanl, Or WlUn ~e a etınl tfk, dudaklarında CCDC !iia;a.ras oldui'l 
deuis tafıta batınlınıştır. Dlier blr :m1111.. • ~vı 1~~..ı arare5t_ı m5 rfefvrd" J p E K Hakiki Sinema Kralı... red<iebnck istiyor. Halbulci ordu - Jt.a1de en başta ~ll>or, onu mu cb"SSiııı 

v\Ç 'Ye pro~anaacııı ır tıı o l · -'- · rlb ciddi hasara alraınştır. C . ,. d I .. b im filmi l nun ma zemesl, te...,. ı zatı ve manc" •lr oehre lle Blum taklb ediyor. <.1:ıme. 
rıppı ol e a ,._. mcc ur o U"- aı·ne-·ı•-da yalnız en ınuazzam · erde rol a an · 1 1 k d Japonlar Tunor aduır,a çıktılar .. __ r - "'' Tlyatı ne o ursa o sun uman anın lln, bez&'bt bir &avırb. ve Laclı:unJre ili 

Tok7o, 30 {A.A.) - İmparaterluk 11- tur:B. d M ç·· ·r· s· c . G A R y c o o p E R ezici bir meı'uliyet i vaTdır. Jacomet lika7MI ballerilc arkadan ce. 
m'lllllli IEaraqUunın saat 13 ile llııiW1r ura a · orçı ın1 .. 

1.r rlı;>p~e cHeldlıı:ati orlaya çıluareıcaiın U,.oranb. 
.. ,,.in ,._ ... bt 1 b'rl.,.. - AYllm Kamaraıı Jkler ıiinı teırdı c•. ·-- _ .. _,_, _,,,u ... on... '-1.lkWinden - e Sun> ı ... ı r ş . ıaı )"alJ&n or. h' ı_ · b" ı_ - - ,...__ • ~ dakik& ııour~ hep11I mahlteml 
ehi -,e do~ma kunctlerl ba abalı TL ıne!tle ma ~ra~e dı>ıi· ~ ıye .nare - tarafından harikulide b i r ıurette yaratılan •iil>he eWttnJ, ~ şbudiden ileride'"- •lonnW. 7erJerine ceçmielerdi. Taa 

IDOI' ••asınm Ilolandalıla.r& aid tı.sauaaa !:;d yapma ı.te l anaatı mev" KA HR A MA N l'eeeli karara kendisi manen a:ıJıllı bu. :saat 13 te hi.kimler be7ctl, ..ıona ~nl' 
atftes;f olan K:lops~ Ye ad&IWI .Porte.. ur. --O ........... tını ai7Jem.~ V"" dem~ ki: Ye ccl:w &eıldl. 
kidUen aJcl lrtsmmın merkezi obn D~.11 s• d • Der 1C7e raimen mii..'1Mleleye sfrlııie. Rela Caous, Mı1ııc açıhr aç.ılmaz aklı 
dvarmda ma.affakiyetle luuwa ~ıkDUf- ıng~ pur 8 eSlf •lllriz.. Al!ılacak olan cebelenlcn bUtün Maitre Rl'be$'J'C ,.erdi. Maltre R1bet 

lard.ır. ı ·r 1 s u B A y h:lldbtl ortaya çıbra.catn. iddlal&nnı ..... :u ltre Bö •• ~ 
ıt.esmeu 'bllcllrllc1ft'ne cöre Tapoill'& ngı iZ er Blam, Be)'nHd ııe MaıMlelim orab ladler'ye ... ç mabadı lsnad edll~mlleee. 

Thnonm Poıieldlı ldan'5lnı1"1ri kısrnı ii- Tobe, M (A.A.\ - ~an •.ı.nm.maJarma h:ıynt ~. a.a P7- tinin adalet dlYanı ıarahnaan lk>1'm.. 
serinde Portekiz baklmlyetlni bn1111&kta A.9hıl ~ bBatriliyor: Blncapar- ~ldtetia ll&Yayı bii&ün YUS1lhUe 1esr'th ıneslni ye mtiYekkfll hakkındaki takibe .. 
1'C Japon td'aları ba JaarekUla bed~ da s•.Ht hcftb ft JS.Mt Jl'8ıl aüui Görülmemiı derecec:le heyecanlı. Müthiş ve muazzam .. hnelerle etmetl ... "_ lubeat• tUm.nde 'blllllD_ nl~e& 'ftrilmesln.I lsfemektoe, davanım 
len hedef elde edDlnee etti tekl1ecdlttr. Mir ~. dolu, 1 O binlerce figüıan'ın i~tirakile yaplbnlf epiz bir datuna söyllyerell südiilen dan. Fraft- ,.enlclen tabkfUia mt"nll IWhu eilJ. 

pheaer... sa dansı ctetidlr. Bu bir rdim •ftSI, mNinl Ye ba anMla Daladier'nln !lfTı..i 

Bugün MELEK Sinemasında 
DOO,.a fılmdliiinin iki ,alıame ytldıZJ 

JEANETTE MAC DONALD
N EL S 0 N EDDY 

taraf ınclan nefis bir auııctte yaratılan 

BİRLEŞEN 
GÖNÜLLER 

tamamile renkli • Zengin n mu1'ietem .lıneler ... Bü,\ik mDa.n -
aen .•• İlilıt bir mevzu .•• Zenine gi.izelliiiae dıo)"u~ak bir fil 

Bugün Mllnelar 1 - 2.30 • 4.30 - 6.30 ve 9 da 

.---Dehah bir muvaffakiyet 1 ---.. 
Gençlik, At~, Mmiki teWui 

LA.KONGG. 
.nın zaferile İstanbul ç.ınlryor. 

Baı Müme.ıilleri: 

MIKEV ROONV~ 
JUDİGARLAND 

f MABMABAf Sinemasında 

Bugün saat l 2-45 _ 2.30 - ... 30 • 6.30 ve 9 da c:Umhuriye& ıi&Y&Sl yapalmak la&eallqor, lurakılma.smı taleb etm!'lttedlr. 

~' 

DEDiiR DIASKE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

BUGÜN TAK S I M S~NEM \SINDA 
Cemiyetin .hllki ve İçtimai yaralarını rıc,terleyen, kalb ve trö • 

dcmişifr. Maneviyat aft 
Galnf>lba'I awıım&ta meebm etilnls. Maltn &lbd, di7or ki: 

Bir adalet, içtimai ıalahat •e 1936 dan.. J)ayanm eısaaı INı 1Utttle k çamalı 
'bıeri htiküınetlerin hedef tat.uJdan bir menua ohaamahdır. Aı*eri hezimet 
terakki rejimi aavası cüdülilyor. ~tejlt Yt'!7& '-ktlk hataların y" .... 

Beta, Caous, eTVelec ıWyJealtt 9Mün askeri eeflerdekl m:uıcvlJ'Jlt si.fınm -... 
' ach.let cllYanının lstlJdllinl un eler~ ticedıitr. 

~ aydmlattıt:mı sö7le~tlr. Kolonhı ırenrallerl 
M°'uddelummnlnin cevablari Blbet, kMaa 90Dr.l 7Uldıek divana.ıı 

nülleri eteşleyen, klaaik Türk v-e Arab .azın ın en ateıJi en ruıluıu-
1 . . . • _ ..ı I Möddehmnımi Caecquaa, Le&. uttti lşler ...Wnıle ~ri ır.ıbitl 

vaz neğme erını aınesıll'Qc top ayan: roeıııwer'aln te.nkicllerfne ce.a~ 'ftJ'JDİŞ elm&maaını )Ur.bal edemlyeceğlııl MOY~ 

Z eH·ı L·ı Çı.CEK im ft ıMbld immnrn tf,fekktUii.-art b- mit -.e tblc clemlıfür: 
nltlti mahl7e&I tetkfl eıcJerdr : Ba kana.. Baklu.Ue Sfl'ek ahit. cerek asker 
nan anayaMıya DYWP QJnıubhnı mina.. ınahtıemel aaclalan aramak mecburiye.. Türkçe aözlü - Şark musikili 

(Türkçe Arapça pikılı) 
Senenin 611 büyük hisei, İçtimai heyecan kaynağı, 

hayat fac.ia.sı. 

TAKSIM SlNEMASlNlN 
Viı.ei •loaunu b ir bahadanberi t.kdir ve alk.ıt 

tezahürat le inletiyor. 

Beetekir ı : Kemani SADi JŞll..A Y 

ölmez 

Tanbwi SELAHADDiN, Kemani NUBAR ve 36 klınlk Küme Saz 
lı.e7et1, bd111 ve erkeklerden mürddceb büyük Koro grupa 

Bugüne kadar h iç bir fibn bu kadu muvaffaldyet 
kazanmadı Ye h iç b ir Simde hıçk ıra hıçkıra bu 

kadar aldanmadı . 

BuKiin saat 1 de tenzilatlı metine 

ELllAM:RA 
Butun latanbul ailttllltlnden Mbaed~r. 

Mcvııimin en biiyik J'tlml 

J 

Ali BABA va KIRK HARAMiLER 
Tü1': aum.uı. Tiırkçe earlWarın Türk ;e (ilmln p.lı"Rri 

Be8&eler: Ahmet Yatm&n • Ok11Jaıı)ar: Nevzaı Altmok _ Suzan Giivea • 
Glblıı Anan • Semiha • Numan İ&lises 

1'0m1a 14 1Dmu WnJemı ..-ıer~cu aeaııs wnı bnhıoıılmaaı rica 

.... &camlar: ı . 3.31 • ' - 1.31 da 

k&..-.a ile mükellef ckfiUz. demişiir. Şl1tt.. ~ Kolonlu reneralleri, elleıiD,. 

eli l'lıulsanm mnt....,...tına laWm ~ ae baJım1m _.hftDmiD JlullanıJmama
la11 a.asyanmn milleUn ~"riblne ia,.a.. ...._ "7& feu kullıuıllma6ıoda 

nan mıesra lıılr anayasa oldaiamı11 ına.- mm'ul Willıer mlcllr'l Buciio onlarıD 
l6m bıdmı ... , Werim. Millriln bU adalete tevdi eclllmeJ.eri niçin iıı.cnilmL 

ta.svtM, mflle& mecllıdnln J'e7Wlr. yor? Bqün bial lthıwı etmekle ldmln 
c-caau. bonclaD 900ra tılmdlki idi.. bimayeil lstenUl7or'! 

"'8efıe lı:an11 7aP11an sil-asi tenldc1Jere Blum'ua avukal.ınıa sözleri 
tee.ıftf ederetr ıöslmnl eiYlcı bltlrmltıtl1': Celse wlk edllm14 ve 15.JS de &eknU' 

G~ Wr clunmula bulunmam-. omın ioplan~. 
hatuı fttlldir. Lf.ı9n Blama 9UIJ\I ı.a- Bhmı'DD mlidalli lletr ~l~ 
hrtatabmrim ki. tfmdl bnhmclaiumm: Blum'un anka&ı tarafmdaıı .ı.ana "
ndJoetin bti:Yilk bir mnn mes'alfyeU rtıea w mes'ul ukeri ~erin cllnlm,. 
kendi omll'&la"udadır. mestnl, Sedan oephesinitt pilıdlme8I " 

Daladye'nin mödafaui mahı.....,.. 11e rrama - basllk Mken lt-
Maltre Jtfbet, aat ıuıs te Bisleial 4ılrDll ~ ııaeeı-. ıılal ~

bftirlı> ,.erine otarmat. Dalaclter cımu.ı no'8.J1 baf.aWm..-. 
ıtöz l!lternf.'5Ur. Dalıt&r ~k Jd: «Da IRllller cıım-1'"1. oevabsu kalnııl. 
K~ mıaznan olarak cıqu, JI/ tır. tbnlc1 ed17onm ki ı.er tarafta hak1. 

H / !Mt tarthlnclmbed • ••• olarak btlııı ~ plımaSma f8htl1acaktJ1'.> 
,..ırıynrmn. 1 '7 aydanlıei kelldbal ..a_ ~...ı, talı.klkahn 1ııumm ltfln 
cıataa e'mek bnklnmı lndamadaa malı- bafiWllllD tekrar iwali olan 7 Maı1 
lftl8 tıaı.ınıyoram. Malftbl7etin 1ıqbea ıns tarihine lrcıa ecıtıımshıln lebeblnhı 
mes'ulü elarü: 'ltulnla, rabo ile ye Daladfenıhı 1ıiıaat 1H9 Sonkbunun4a 
1ıılı:9& cleYkt Nimi t.rafınclan lthtım e.. 1936 dan itibanm Alman teb.Ukflllıda 
cıncUm. ı>alacller, skiine fiyle ....._ s*toe ~ olc1ulunu bmaba ıraı. 
~: IDÜ .... celc1lti huaasunclaki beJ'L 

•A1maa,a htedh mnlr Wmaş lMalandatana ieU'et e-
llarlND liııde mes"lal1eltııılll malllb. ııllr'* ......... IOD ~. 



... ..,. ..... • ıua' a ıs ',,. ..... 111 'I •.an 11. • 
............ 7 ........................ 7 .. ... 

dm" ... c ı ı11 / ı ı ' u ı •"'" 

ehir Ballerler 
~ ~ HımfJıUi bir Yatandaş 

halinde 1 ... j ıerem macadele cemlJ -
ti e 108 bin lira 11rdl 

Gazinoda alllh çs- Kmlay BeJoğlu bu 
ınek 6 aya pa adı 
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ev 
' vakitleri yerinde iken muhtelif Hal ve 

sebeblerle dünya evine girmiyen 

Yaza • • 

dikkat tipler şayanı 

rofesör do t Sadi 
akır sınıf zaten evleniy-or, iki yerden olmak üzere dört yüz Bny E: Otuz dokuz yaf)ndadır. 
eğer evlenmeyen varsa mtı- elli lıra aylığı vardır. Derbederdi~. Kadınlar hakkındaki hükmil knt'i 

zcrctı malum ve meşru. Fakat yaşl Bütün dostları, hayatı~! an;~~ ~.~r ve keskindir. Onları ancak ıkiye a.. 
başı gelmiş, aprası pulu bol veya kadının intizama sokabı~ecegı~ı soy yırır: Paralı kızlar, para& z kızlar. 
bolca, yerli yurdlu adamlar neden lerler. Gerçekten de ~.erışan b~r ha. Parasız kız alana merhametle b~kar, 
evi nmeiler? Bunu vakıa mizah çeryat sürer. Günlerce suren mel~n~?· fakat paralılardan da ona kımse 
Çevesınden ele almak kahil olduğu !ileri vardır. Ara slla kırık -dokf k yüz vermemiştir. Kendi mC6leğinde 
g"b bLr vazifeyi jfn etmıyorlar dıye bir aşk maurasından b~hseder, a. eşsiz olduğunu luı.bul ettirmekle 
tckd r ve tazir yolundan da yürü- le.at her maceradan perışanlıkln çı. meşguldür. Bunun için kati namı
ınc.k kabil. Fakat biz hfıdiıeyi bu kar. Dostları onu behemehnl e~len-yacağı fedkarlık yoktur. Bu yüzden 
hak mlnrdan değıl içtimai ve psİ- dinnek isterler. Daha ne beklı~or.1senelcree memleket dışında kalına
loolojık lbir mevzu olarak inceleye- sun derler. Gerçekten de zaman an yı bile göze almııtır. Bu mocade
ceğiz:. Onun İçin ,.n iyisi her yerde1beklediği hir şey yoktur: ~ıı~at ev- ıe safhaları arasında parasırz kız al. 
Örnekl-erine rastlıı~-ıak kabil olan lenemez ve bunun s~hcbını k.~,11 ~.e~e maktansa umumi kadınlarla düşüp 
tilcpri ele alalım. Mıisaadenızle bun

1
açamnz. çünkü mımz veyab oiu;u~ kalkmayı tercih etmiştir. 

hırdan birkaçını takdim ve tahlil bir gençUk hayatı 0~0?. ele~ n Bu, kadınla metaı birblrln" ka.. 
edeceğim. vakitsiz bir zevale sürüklem ,t r. rış.tıran tipin müır.essllidlr. 
Bay~ Otuz dokuz yaıındadır. Bay C: Kırk altı yaıındndır. Ba. Bay F: Ahmış yaşına gelmiştir 

MC8lcği.nin son kademesine kadar remde yetmiş lira a$li maaşa c;ı_k: Eskiden ayda yüzde kırk faizle pa. 
gelınıştir. Geliri bef on ki~iyi be&- mıttır. Şimdiye kadnr evlen.cmeyış! ra dağıtır, eonra da borçlunun her 
l~llleğc yeter. Güzel ada~dır, tık ni «'hayatını tanzi':1' ve is~ık~al nı şe~ ·ne el koyar ve koydurdu, tefe
gıyınır. Bek:ar olmasına ragmen ka- temim endi~sHe ııah etmıştır.Her cM kanunu çıktıktan sonra gene 
dınlı tolpantılardan hoşlanır. Faknt barem derecesini atladıkça bir Y~- faizciliğe devam cdıyor. Vakıa es. 
en güzel kadınlara bile fazla yüz ver karısını alayım da evlenirim ~em.~ş kisi gibi aencdle1e açıkça ~üzde 
rn.ez. Güzel kadınlarsa onu adım ~-tir. Fakat işte o gündür bugu.~d-~f1tırk diye yazamıyor, fa~~t fahış fa. 
~lln takib ederler. Gece yarısı bır kırk altıyı bulınuı ve saçları dokul-1 • zi bu defa horç paraya ılave ederek 
qdın &eaile telefona çağırıldığı çok ü.,tür. borçludan sened alıyor. Valhas~l 
0hır. Mektublar alır. Bunlar da\m Bu hayat ve huzuru haremden gençliğinde ke~ett\ği altın ma?en~
tnuvaffakıyetinden, giizell iğinden ibaret ganan bir zihniyetin mümes. ni işletip gitmektedir. Faiz gellrml
baJısedilir, ~ıyabi ~vgililer ona h~. cllidlr. l:ren şeyl_er meyantnda kadına d~ ~-
Ya~ının en hurda teferruatını tak1b Ba D: Kırk dokuz yaşındadır. lıcı gözıle bakma~tştı:. Karde ının 
ettıklerini isapt cde<:ek mektublar Y l .. j yaşlı ve evlenmemi!! hır kızı yeme-
Yazar1ar. Diğer bazı hayranları. o-Parası pulu bold~r· 1 Ev O~eyışı~ n ğini pişirir ve bu ömür de böyle 
nun kulağına gitsin diye havadisler sebebini açık~ soy er: fuhn \~~. a- geçer. 
çıkar rlıı.r. Bay A bir eza duyuyor si açılmadtk iha

1
nct bv; d uş akt~o·~~ Bay C: Kırk dördündedir. Yirmi 

!'<>\'" d b · · d Bun arı ır ram 
'-un e hunlardan bahseder ve cnıılerl var. r. 1 N 7.arında her altı yaşındayken fakir bir komşu 

ranat ı.. '-- 1 d H lb ' . b". h anıle an atır. a l . . B tü clraıtııın ar er. a uKI u.. eyce . • l . . kndar ihtiras- kl'Lile sevişmiş ve ev enmlştır. u 
h n tatminini bunda bulur.Kendini kadın, hı kay~ yınd 0 

bi isine men aralık Allah yürü kulum demiş. y: e~teresanlık sahnesinden çekmi. la anlattığı t;p ~;ı ~a tnda ve şeref Taahhüd işleri aileyi zengin etmiş. 
asa razı olamaz ve ondan dola. subdur. Hatta ~ , ş vlenişinilt'r. Derken tabii poker, sosyete, 

Yl ara sıra ana ve babasına. dostla-hissi taşıyan hır" ac.ıarnınOelara bir punç. Bu meyanda eve daimi g'rip 
~a h~fif ümidlcr vermekle bera~ bir türlü kavray~m~z. clı°e acıya-çıkanlardan Bay M kadının kulağı-
d. r -k bunu <la enteresanlığı art~ın kazaya kuman gıtmı~ y lna esrarlı bir sandet türküsü teren-

lyc Yapar. ciddi bir evlcnmıye rak bakar. k k un mü. nüm etmiş, böylece bu yuva yıkıl. 
YaB maz. Ve böylece ytJlar geçer.. Bu tip , ihanet or usun 1 _ ,J~vl!!.n~ 4_!! ..!!..e>,_ .-..,, 

_.., ay B: Kırk ik.i ya,ındadır. Bırmeasilldlr. __ - ~~· ....-r~_.. 

YAZAN: ----, 

Dr. lbrahim Zati Oget 1 
Umuml~etle viieudda ycdiı:-.ınl:ıı ye. 

meklcr muhtelit fhtly, olanınız lı.:ln sar 
fulunur ve mülılm bir kı.s.ını yanar, dl_ 
ter bir kısmı da yıprayan aşınan u-

' zuvlamnızı tamir eder. J~ r bwıyc > e.. 
diğlmtz ı:-ıdahn yakamı)orsa bu nitn.. 

Okuyucularıma cevablarım 
Borsada Bayan <eM. r. \ ye: Işında bir kız için yaşlı &ayılmaz. bl1ikla 
Bbtnd mt.ktubunuz olağan bir hlk&- IX'k yerindedir. :bdslnln arasında saliJJ., 

ye;rt ıutla.tıyordu, ildncısi de öyledir, I kat fırtınasız, içten sevgi taşıyan blr yınıa 
bilmem ki neden bana blm:ı: maıınlb61Dll., kurmaya pok elverişlidir. 

yu başlamış cibl geldi, Tilk, yenlzi bu siL 2 - Servet farkı mahz:urlann en son.. 
tunlarda tahlil etmek ha.kkmı bana ver- ra gt!lenfdir. Anlaşmayı lnıki11S12 yapan 
ınedlnlz, bu \ılzil t>tte sunllerlnize et'\ıLb tahsil ~ndan, gorvü farkından kork. 
vermek, bele başka okuyucubrı sıkma.. malı. l\lcktubunnza Dtlnol defa olarak 
dan eew.b vermtit güç olacak, buna ozden gcçlı'dını, cümle lmrnluşlarına 

rağmen palışaynn: dik'kat ettim ve sizi bu mahzunbn çOk 

1 - 38.40 yasında bir erkek 21 ya. (Devamı 6 ncJ sayfada) 

mam lhtirıütan mutevcJlid bir takım ( 

~= ::!~~:.irm~::1:!~ '- " on Posta,, nın bulmacası: 7 - <s> 
Uzma vesaire gibi ha..<ıtalıklardır. ---

Ta.şiar malümdur ki vucudun mllhte Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
lif yerlerinde görülür. Başta s:ıf'ra ke: okuyucumuza bir hediye takdim edeceği: 
sesi taşları sonra böbrek bşları ve geno Soldan sağa: 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 O 
bu t'Uıaza ald olmak üzere mesane ı:ı.,_ 1 - Arının eseri 
lan nadir olan baısak taşları gôrülür. (31, Acuze (4). 1 11!!1 

Safra taşları hakfı:ında evvelce htill. 2 - Pa~a (21, -------ı===l'==ı 
saten bazı izahaı vermiştik. Hu~ün de ı\skı-_rlikte eski bir 2 iil 
böbrek taşları Jınkkında gene hul.ü.sa. rıi!be (4), Nota ---- -- -::=ı---.ı---ıı 
ten halknnızın anlayabileertı tarzda (2). 3 il 1 

bazı izahat vereceğiz. Böbrekler blldlti- 3 - Oemllerln 1111 -----==1~-ı--·ii 
nls gibi fasulyeye benzerler. Bunun or_ ilfındıiı yer (5), 4 .W 
ta kısmında yani çukur kısmında hn- Başkan (4). ---
l'CYm denilen küçük adt'ta havuza ben ~ - Nota (2), 5 
ır:er bir kısım vardır kt böbretrin muh.. Uabtt edatı (2). -ı--.ı--·1=·== 
telif yollanndan süzülerek selen idrar 5 - Abla (4), 6 

c;ı-ı=• 

daml:üarı bura.da blrl*rek idrar yolla Sorgu edatı (3). 11111 •11 
nna do!'ru smn.ağa devam ederler. Dıım G - Bir maden i 

:cı~aı;~h::n~:::~ıcı~:::~~ es~, San';:u:!!~t 8 --- _ ------
sına akarlar ve orada blrlklrl.er. Mlktan ve dinlenme ıtama 11-

1 

il 
150-200 gramı bulunca mesane takallu'J nı (51. 9 ilim 
ederek muhteviyatı olan 
atar işte böyle lşerlz. 

lclrarı barice 

Ekseriyetle böbrek taşları lşt.c b-Obre. 
ğin bu çukur yerinde buhmur. Ve bir 
cok defa oradan idrar yoluna gi~r ve 
nlhııvP+ mesan° t 'rl!dll' harlc,.. dli';er. 
T bii bu ancak bu yoll,.rdan geçebllr_ 
oek kadar ufak olan taşlardıT. 

İşte böbrekte boylece teşekkül eden 
tnslar hicrete b:ı.şla) ınca şiddetli san. 
cılar ve ıztırablar b l:\r. Bu san
cılar ve ntıra.blar ıı.rkada bel Ü

zerindedir. Bar.an satıla lıazan r;okln gö 
rülilr. Taş krizleri bu sancılardnn m:ıa
da bub.ntı. ka~· da y:ıp:ır. 'l'a Jar ge. 
çerken yolların ~yı muhıı.tlsinl da ba 
zan yırtarlar ve idrar tamamen kanlı 

cıkar. 
(Devama 6 nci sayfada) 

t; - Bir Hkt'k --- -----
ismi (5). 10 ------ - ---

9 - 'l'op oyunıı ,,- il 
(3). Cefa 13). 11 __ -ıı--.----

10 - 8ir komu 111111 ı 111 
memleket (4!, Hu12 ., _ 
lisa (2). 

ıı - Eyub tarafında bir scmı (4), 5 - Perinin arkadaşı (3), l'anUı (4• 
Renk karışıklığ'ı (5). 6 - Silüıla yapılan bir spor •2), 

12 - Bir kadın ismi (5). gonüle ferah veren gczlnU yeri (3) J 

Yukarıdan aşatı)a: istek arzu (5). 

ı - Vücudumuzda bir mahal <3>, 7 - Geniş değil (3), Eser (2), Ten 
Ona.rma (5). bir renk (2). 

2 - Akıllı (4), Ters isim lZ), Orta 8 - Sllih ve bıç:ıktıı elle tutulan ma 

13). hal (S), Zaman (2). 
3 - İbadet mahalli itil, Yaz hış :>C.. 

L5li bir ağaç (3). l 
4 - Noı& (2), Emreden 14), Bir nevi 

t-0pr&k (3) . 

9 - Düşünce (5), intikam (Z). 
10 - Bir erkek lsınl (51. 

11 - Şair (f). 

--~--- - -- - ......_ - ...... - -- - ~~..-r...,,., ~4JW..~~4FWT·•n··~~=~~W..~-~:._~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------
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il n.r: «A. E. F. şarkılan. Konolulu. Vıikıawn debşet.i onun iptidai zekisıllı 
Zigla. Rekor S 035lb ~n bunu, zen- mahve&mlştir. Y&lmz bil.1, keDdbiDl ba 
ellerin earlnlannm ııllklannı işitmekten ilnnala Be'Vkedea 11e'ftd ta.Misi mneml.. 
seYk d117acaldaruu •dfünerek daha .... ar. G6rilyorum. batınDak la"7or; ~es.. 
uo pl&k wı portaUr kloü llir fa&oi. k.111 bir fer7ad koparmak llıill a1mm .,_ 

Şahat 22 

SPOR -fZf;jlliltAVE t:3*NI 
Rekor S. 03514 

rarıa beraber seUNla. Jmttır, tabı üdaldanDd~n Jdcıltlr aea 8 
Bizi IQ'ıd ıneraııimle kaqdaılıla.r n iri cıdmıı7or " 6Fle, .,_ illik, söıs ltelMık.. unun yapılac"'k 

l'öbe°kll "' tebf.mii111Hl ,.tizel Sultanı, bar lerJ korka Ue PDfllemll. aYUeları kal. ::J Cl 
bar batıran süvarllerl. ve ııece. JIHJ:Ple. luk 11111'117•. llotUı llQ9mltldür. Sesi- ıı· 1 m~çları 
lerla lfltuMla Od ..tten tuıa dren •e- Dl kim Upeetmil, kim lıatJaıaıeta'f ve ;J _ 

Yazan ltalyan müelliflerinden: Luiıi Chiarelli Çev:rea: Halid Fahri Ozansn. Urm1e damtw. ı;tlrlUt8ılil • ,, .... ellertnJ bo7DDIM1an ~trtyor, bu ••" ·~--~ 
v 1 tdsma dinen JaMlmlan tekrar dnlim. "7ou, ıteslnl, l'üzel prkıeı seslal tur. -WUIOlll Uc maçlarına buaiin Fener. 

Bu&iin sene. • vak'aı.rı nak)etmelı: .. lu setU. GiiMiis baraNtt anını, de. zarfaada da p.rkacılan toplama.ki& aira.. Falı:at 7.ilp'J'I ~ •irmelila. ][eadlslnl tarmü illtbaı &abDm -tlllİI ~ ~ ve Şeref sahabnnda devam edl.. 
için cınJara lııa4arJamaia ve hw.slYeı. receyl set~rü; gece ,.1nauı1n aoatı- IPldı.. aradım, h&ldnnu maIQmat .-ımlbn; 'M laıta sakJFer. karcala7er T1'I tanıula;rer; lıeeekUr. En '*' aliaa llY&IMhrao ft711D-

lerlnl ~ta -.bur la:aldıtUa ııa lllDa ·~ takat riiWH ""aflr Seli içJn Zlcla s~ildl: Zlcla, sütUl na, timdi dan malısull -ıamaoı olıldu.. hbt boiMa c111sbıllr .-&en ,, .. ı .... lar Şeref •"uan•a oyna.naeaktll'. 
il.Oda uabla Wr .__ dqpıakbym. Jaan m-aıa aeMlni tm,.onla. lmvv~~ll ve 'ltoylu Heılu &iller 7iı&lil ıreıı nu ve onan tarlalarU oahı'ıtuu. fakat tar. bu lesi ~ •enhlen •*-· llacün :raıulacak maçlar fibtiirün ı.e.. 

seıu. lindiir, eııid Mr pllll i&e o. VIU'llUUJIJD iki kilometre kala. kırmızı e~; &"ili' aeaf, şarkılara en oetaa 1erle_ iki etine kadar tekrar buraya dineeetl,,, mail. ~ itin Cll711111'0l'ö Mitin men hanen ea hafif hatta.ama ~ ._ 
aooue'ıleıı seçiyorduk. Pek a.. yolca, pek lar sf7blmle. siyah sarıklı. *üfeklerle rınde tereddüd eımlyonlıı. Kendiainden ol ıı6yledller. lkanıetbd ~ kellanm au'Q'or den oywılar olarak C<ae PlPalakt.adır. 
ÇGk eıl'a Yardı: blakiili ııaadrıklan. ole- möeehMs Mr süril atımın •be dotrıı ne lstenlldflini Jıek a01a•ıyorda amma Hakikaten, lld &i1n eonra r;eldi: ar- ve 1liııUbı ama. yolunu u,.Mllen tıütüa Femrbahce ~omunda 7apılacall 
nıob!ı ınaheJaesi, kenaerveler, Uiçlar, reı.tliiıtl cinlik. BunlarL f"altan, bizi 'l'dsbıe karşı aysal, itaatli idi ve • &iin· kasında, ber admıda sata sola deprene. zavallı ruhu llOn bir cayrette bllltllW.. oTQDlar tunlardar; 
JJanıuklular; ftlhaalı .,. IG 9imir•e.. il.lir tle lı:&l'fllamaia yellamı.wtı. lenle blllaasııa veJTileriılf icleaek Icın pek rek şaha kalkan 1'1r dal keoislnl 1'1r ip. ,.., fakat yebıle ba oöl PW ltotaa ear. ı. Spor - Süleyma . 
lere Dlabs1111 olan hel' wnki ersak .,e me .. fft _ .. 1 • ..1.x..-azda. mahtae •lduta JJlr ,.raya ırisferlnf dik le sürükleye ırlirükleye, •a•aklannıla blr 1117or Sikül Ô saman ı.1n1eııı.ıre, ean :bd takw•n --..,,_._ .___ ... ~ıye 
111.Üh" ](asaJNl.ya yus me y_..- mlşU .,_.___.._._le -~•-_. ._ "'-tr ,.. • • .._llll&U •u•n:wuıe ~ 

ımmat hamulesl. Yeknesak l.ır •- blse Snlt.an betllıelerinl &aJulim eitl. . ""'~ ,,.--~L uu .._ .. ~''"onun ki. 1.1.bama uğramış cilJI, çareyi farkedl- raa k maoı banma 9IUlSI daha 
1aiıU; Da.iç*1ı aahlllenle. füıir .,. kail. • uaı.:..r.... ı.ır ikib cWrı ek.. Pllia •lınan111 •e.._ ettltf &o dald. bana bir bedlyesl Wl: una buna, -~ yor: l$te şurada masanın »tilnde, cra. de isıanlMdspor lelalncledir 8 d71'-
·~ btr ıeılllik; ı.a.u. .. t•iılaklana 19.. ~:.ı. muzlar, hurmalar. sÜ..,eı, et. ita zarfmd~ ~ükitu temin edebilmek ta beni miiieessir eden pJ'd saf, sade mafonmıun 71'~ bir 1Hoak var. Sıo. 7e lt.ıin hu ~ imldU ·b.lr ·~ 
tunden bir irdek 9irllil ba........,...ıu. rafı etiftrllerl ile te'frilmlf olarak Wz.. ~in pek riçliilı: celdlk. Zlcla Wıuın• Jalr msakeUe taıuUm oif,l; ııeura ~la.. n.yor, bıçatı yalı:&Ja1or ve •ha bir Jeflt J'okttlr. 
l'abnarlar menl:mi 7akl..,.alr t1aere t Sultan •iriLn•tL Kırmızı ve mavi yır'..arcasına warkı &Qlerkea .-mat. ,... tereiimaıı na&asile: oıŞ'-ıli sartanı. le bota:ımu ııarçabyor. Bir kan dalcas•. V f v _ -
idi Ye kaptan. endişe ifiJMk. mevsbnln :ıse ,.ıylıunittl ve eUMe, lns&ııJarı oa. zeaeller_m. Wlne mqpJinll Ye M J'e.. kendi lleSlnf iıllteeebln.ıt dl;re haller ver. &1DI s&111an4a fırlayan bir ,atllk. bir e a - ncuımpafa 
fen•ta!J!nasından end ScrM9t Şelare tınnaama ve emirler vermesine yarayan nWk J'iisön•ea kahkahalar .. o.a,yor, N- dim. hanltı Ue bol ltel fıskJn7er. Sell kur- Ligde aatlam takımlar kadrosunda 
dönen.emekten Jr.ortoYonlU. On sut yol kii ük ltir ı.aston tatuyonlu. Yürill'erek tırıP eatırmaıar olayorıba. BiUID taa.. * toım •. Yere 7tkıl1Yor. Dehşete at- yer alan V~a için '~ maçı nonuaı bir 
c:uluttıı.n 110nra kallaDI patlamıştı ve ar. ~or 'fe 1'll6uaa 1'lr •IAJ .,emsiyesl tu- ba hallmun ka•ı.Jarm inil.ne ıelerelt iti.. Zl&ia bana ırillerek, fakat anlamalau- r&7llD yerWer kaçıyorlar; sira ilömlln neüce ile b_ıfümek mümkündür. l'--sım-
bk Dek aıs bir yol abn»illyoNU. DO- ta 1ri esir arkasuulan ona taldlı edi.. şip kakışmalanu.a mini olmak ivin. e- zm bakıyordu. Fonotrafm kutusuna aı:. tem.. eWil, cliişman kunretıerln dokun »asa azamı bir müd~.faadan dalı:. Deri 
lkl1%ıuteu rtin benim ele .aibniınl ppta.. ~ r Sa~ü. ltir t.ercii.man .,anlı ve rin ~fına ikJ 1Üll metre •enlşlltfnde tı.tmu görünce lıüyiik 'Wr tec.-üe U.. dllh ldmle7e imdad etllltımes: onlar. cf•ecek bir halde degıldlr. 
llın ~I .ardı; sahile çaktakt&n =~ 10 otlanlıtı blnnetlni siren kü bir no~f kortlonu oevirf.mek meebıırl. pıldı ve, derhal Wr sürü :rerli7i eellıe- ııeTcfll Zicla'lannı, elmd1 ım 7llbancı, Seftf •basındaki maçlar IUDlardır: 
8c>nra da otomobllle gidilecek UJIDll '1r çük ı.tr 'tıelllı:anh bulanayordıı. BisC pek yetinde kaldık. Nihayet, ımın uzun ut. den bayr~ nWa.Jan çakarda. . Dak .,. kerkun9 bir mahlik olan zıc. Beıiklaf - T akalın 
1olıun Yardı 1'e yaemltl'lara WuJmalıı Wr aeDketle karşıladı. _,. ,..,ı. raşmalar, tanlyeler ve &aalılbler senan- Pl&lı: d.8nmete ltql11or: lite efmııliden, la"yı, kaa iclndıe 7iiRJı. ililmiln teee:a.- . 
lbtfırıau de cıuuma ~onlu. ~ •ecll. bük-tnda ılcıe&hlt'ıana. baJ- da Zlcla prlı:ı söyledi: tahta tamburun llk nataeleri aiu' a&ır niolerile mn oekiılea Zlsla'rı ltll'alıarak Llcde en kuvvetli 1'lr takını olan Be-
lteııcuıer1:'1 = oldaiıım JJlrb9 ~ ... WWlnll ve ziyaretine litmek Konolulu, dökülüyor. Zlgla. madaeları cfltl. H.. ne.,.-lar. :;_ uae •aumew YM_lfdte ı.uı..ua 
l'ran.ıs teknikmadamı De beJ'&bo', •lr stl.. ımre bkl uvet elti. Kana.lele, nüyor, tamltann nere.ıe •Yaiwm endi. PWt clllima clıöıaii1'or: lak ,..::·; 7ennıek ıtbı Jdo te ıror. 
lii lllikıar tisttlm koro ft !IOl1 olarak ~lelerin ışıtma tamtam.. Lolô, '9 Ue arıyarak etrafına bakuuy•, 881'- KOflOlulu, G la iüd.lr. Bele seoc.ıı hafta 
:reru llU''lılan almak tısere hattı o.tiva '"':'a .. ytıılnoe oaıU'l _. n ka. Lolô, ra fonotralı cörii)'or 'fe tlrtlereJr. ren ee Kafl.4tele... a t&sa.ra;ra karşı acı itil' matlü'bl7et 
~libaı ' 1ar ça · tamaanuı sesli• Kanalele lı:lllyor: diğelerı de biyle vaP11urlar: •t.. WDWJ olaa Beşikiaşıa ba ledeki ietma 
l' ilin ort.aama ridiJordllllL. ılın. dört tane tahta 1 la- Konolul,;,. rl aiiliiyor fakat bu ııet"ealaı ,.eri mi. N"ıçin evlenmez[er ? mutlaka Tabim ta.lumındaa alacaktır 

~_,,_elken l>ezlnden pembe bir peşt .. :ıla f'llbetUler. Yaısl• kadınlar, P.n ~ft- SarklJ'a refakat eden tüta bir tam.. bana b~ltm•en derlıal susuyor. cllyebfllrk. • 
- ... IUlllıiiş ve ba4ıDa sök rc:~I bir sanJt n idi• ıteseyanı lrl-'7e ~1ptea _....... , lllılt 1Al'&fı 111 .. ) F b 
-..-.. bir Sudanlı olall &'eminin aşcllfl,. Wr , ... ~ yıbNı 't'e, ıllterleri h\ç ._ llaftfçe l&l'kmın ritmini cliimtetll.. Z~la nan ~utuya •11laaan naar.rlan, m r. O gündür bugündm Bay G ener ahçe - Beykoz 
lıa: aWll'llUMlan 91playap deprenmftie deftm JOI' wı fasılalanıu ılold....,.onlu. JJ~ tiDiiş ~eUnl ~· •taaekte.. h:ıkadında sabık zevcesi:nıclen bir tık llevre mac1armda dokuz klşillk 

- ı:,. dedim vaktinde ..arablleeek Mertren o ı.tr çeyrekt!n futa bir nıli._ k> * dir' bilmiyor, ım am17or, ne ıeoutlnl ömek ııöımektedir. Bu tip, bir ö. IJe:rkos takmama matlüb olan Fener. 
llı.l1taf • • , ' isti • hareket.Is kaldL .l&l 7al •ııra itte ~ ba me1111lebt.. uvramata p11Ş17or; h~ .. ıu ce - sürecek bir nedametin mümes Mhoe, •uaiin o acı neticenin reva.nşuu 

W topratm n e teylm. Acalla Afrika Juı11fab1ma ım ta.. cıalı:ça bir telıelırilm. derllal sinmek 1- mar • aı.ata oaJıeacatı için 1nı k 1 Je:!;ınutan daima ıeç ~~ :· Nihayet ak::...ı.quıa :::.:n:.=: tabonaştuıa? Maamaflb., AVl'IQl&7a d6n sere cludaldan ... •0I841J01'. Ve lele P' •
111
::; H: Otuz altı yaoındadır. Bir eiüen enteresan•ır. Bertoz ~~ 

kat et eder, bu eııun aaeUdir. a.,. kalktı. ilde nama y Jllek iela ........ •lneltıen. 1ılr .... ba ki ~or: . . 1Mı 't'Ubetl cözintlnde llltaeatı l~hı ba 
Pek&ll bilir ki, yalmurlar tıatla- ltn •eta lltl. olarak &eknU' fittL raya 1ıio •inlDIJeoeltml ~ Konolulu, defa ~ışanl~nmıttır. Fa.~~t nıı~nhaı maeta tılras --e beklemek Jiıımcbr 
~ evveı Serbest Şehre varılacaktır. * hbt bana, Ü81loina laa&tı ..,_ .&frl- Ka.naUle... eve gl'rer gınnez annecı.gın~ hır h~l .. • 

l'aka& bu defa ka&all ptladL . . ltalllllb. Plak ..,.._._ bama cYecıek olu Wr llbıema heıe'L- Zl&'la cöderbd faHata Sl"M at1Jor, olmuı. O u,--1 ve mütfık kadın bır Galata1aray - Beyogluıpor 
: ltazan her eeyalaat&e patlar. Ertesi &'ÖD ~la mallelMYI kam- oe lfUrak et.eli &ekDt .wıım da. atır alır 1'irbo ..ıun ilaha cefi ~ ifrit kesilmişti. Çok zeki olan Bay Her Od takan uzun aenelenlenbert 

il& Pett, Deden bunun 7erbae '8olka ta ınab.sus e Up, k~ .._ ble llaUam ld. knlm aı bii:riik inil. 7or, laDk1 bu sesi kendi lleSlnl ıustur. H bu küçük ve zararsız tecrübeden kaqıla,mışlar ve ook hararetli oyunlar 
Z&ıı konna;vorlarT yenlardaa '-:'~ i1ı:1 medUll lııa1u. mu ~ atmJtlarh EJm tıiJir JMılk\ malt iofıı, lı:ısa bir 

1

hareketle ~Jlerlni ile- gereken neticeyi çıkarmış, nişanı J'&PDllel.ardır. Filvaki bu&ilnkü halile 
Yıl!'-; l>aha çabuk &'itmekte ne fayıla rakanlD. birb ıa:e ee ldakça ~ 1tlr etrafı aiiftdlerile tevrilmlt olaa saııa.: rbe uatayor. YerWer, bir ~la,J'a. bir bozmuı ve anneciği hakkın rahme. lk1•l1111iPOr kuvvetli 1Nr vaziyette ol. 
ilin :eın bıa sureııe JCmnpau)'&, cemi. nan, daire ~ Ba blaa tasalla- nı, ye Plih altırdatı ..ıaııteu Jrannda.. iLiete lıa.lı.•yorlar; onlar Ioln sırra izah tine bıtikal etmeden önce evlenme. maınakla beraber, eski rünlerio ateşli 
~ ~el altad~ ~ .. ,!~!clllh~~ :.ı:-~ clışıDU, kü~iik Itlr ~ iis- it para71 ftl'l'i hre- r~~: e&llllk U;~'ôdetllıllr. mİBaye kaHrar-~~~r. bl ti I •• do~G ıa•-~-~lrbıl görmek mümkün,. 
a.1rııı.. • ... _ ...... e - - 1la beWen siriilti7e .. c1aba o ..... U.... -- ~, 1 . .--e r p n mu.. 1&>. a -•Y - Beyoğlasponın her 
atabilir ola.a Primi .. kendi Uımına tünü lrAIDıll Ye ;k&rik ~ otan, Zirla'J'l. o Jibıel prbcı 7Jsla'n Lalô... meıldlldlr. maeı cibi bu.rinldl ~ da h• 

• daba as~ tam ll~ecıek hale l'Öftıblllr mlydbnf Ba ..ıa o pllk, h- Nedir h mu~T Zfsla. el~._ Batka bir yazıda bu tipleri tesbL l1l8i •ır sevk •unnak lı:aMıcUr. 
&eı-..... _t _._ ·lr J~ -.. lirdi. 'ba IDidde& llM1a, sislerimla iniiDcle; 11&-önde .. 1• ... lılr :balü, mıııeelQI lsala ellemlıOI'. te devam ,ec:lecejıi.m. Ömer .__ 

- - JOl'aea w JaWilelerle koD..,.. ... alta ..... . ~ 



SON POSTA 

Rafıa VekAletlnden: 
8/3/94% Cuma ıünü saat 15 de Ankarada Nafta VeWetl binası lolnde mal.. 

-.e miicltirlüiii oda.smdı\ toplanan malzeme eblltme komisyonunda (1609» lira 

muhammen bedelli ddmyevi maddelerin beton üzerine tesiri.> adlı eserin tab'ı 

iti pazarlık 118111Ue eksiltmeye konmıqtar. KHabm kaplık kartonu ile kAiıdı 

V~ yerilecekttr. Dlter telerrüat malzeme müdürlüitindeıı ötrenilebillnlr. 

r ı 

Jubat 22 

Ham kauçuklara 
el konuyor 

Memleket haberleri 
Çukurova çit:çisine 

tohumluk tevzi ediliyor Balp İate Mildürı::~"'-d-·. konm-~far, Muvakkat teminat miktarı «4511 lira 675 kuruştur. -'"' .... U'l" 

İııteklllerln muvakkat teminat mak1'uz1arile blrHlde a1Jll &1hı na& 15 de 1 - İkametcK.h.laı\ vili,yetin.ls hudud_ 4ı - Bam kaupuklara el konma kan-
ları içinde bulunan Ubali.&\ıı, Jhracaiçı, rıodaıı evvel satıı.llllj b lwı.ıru..rı dola. 
ko.m.l97enca. toptancı. ;yarı &optımoı, de. ;yısile veya her ha.n&"i bir aebcbıe bulıın-

me&kôr komisyonda h&IU' 1'uhmmaları lbuadır. 

k JHtcu, ~. fabrikacı, imalA&\ıı slbl duklan ;yerlerden. bafka .ıuhallere mü-
Adana (Hu11a9') - Bölgemizde'o'lmek şartile 25<> ton mltRr, 150 Is tan bul Liseler Arttırma ve E siltme bMdki ve hükmi pJuslar ellerinde bu.. .-.de alınmaksızın ua.kU ed bııelerl 

e yazldt ekime büyük önem veril ton akdarı ve 200 ton kumdarı to. R • }" . d lunan b&m kaquklan 18.t 8'7ıJı si&U memnu ollllJ bulundukla.n yerlerde sa. 
1 hakkınd. &§!Vekilimizin ve bımıu olmak üzere 600 ton daTı Komisyonu eıs ığın en: koordlııasyon lleye&I kararının IJdnci biblerl veya zllyedieri iılraımda.n hiikU-

raat Velcilimiz.in vilayete aynltolıumunu.n Vekalet tarafından t KOllDİS,J'onumuza batlı 6 yatılı llaenln 1S42 Mayas sonuna kadar ihU7~Jan maddt'lll hWanüne istinaden 25/2/942 mil& emrine teslim oluomalı&n meobu-
ı yaptıkları yayınlardan 80nralm.ini ve irsali halinde Adanada d elan azami l9000 kilo •tiır l'e 1'7ot0 kilo karaman etleri beher ldlolan 85 kıı. runü akpmuıa kadar b"r beyanname rldlr. 

bu yayınlar gereğınce harekete ge. turfanıda mahsul yeti,tirmenin m.. ııq tahmin bedelle kapalı zarf usullle ekslıtıneye koıımuşı&ur. Eksiltme 111 ile mahalli idari makamlara bildirmeğe 5 - Gerek bePDname ve serclme el 
çilm"ı olduiwıu yazmışt.k. Bütün kün olabileceği Ziraat Vekaletine Milli/ 1942 Salı saat 15•30 da İstanbWda Liseler Sa.tın Alma KemİIJonu mecıbur tatulmuşJanlır. konma hükmüne, aykm hareket etmek 
pyretlere nğmen vilayetimiz dahL yazılmııftız. bimsuıda 7apılacaktır. ilk teminatı 2295 liradır. ı..teklllerln 2490 sayılı Artır- Bu beyannameler mahallin en büyük hallerinde M11li Korunma Kanunanan 

nde mlelT, akdan ve kumdarı to. Memnuniyetle öğrendiğimize gö. ma ve Bkalltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlayacakları kapalı sartıa. mülkiye memuru tarafından makb.ız snuaddel 55 inci maddesi hiilı.umlerl tat,. 
h~mları maaleeef bulunamadığı gi. Ziraat Vekaleti müatetarı Abidin l'1Dı belli .. saatten bir saat evveline kadar sösü retıeD KomlsJ'on relsU- mukabilinde tesllm edilecek ve vakit se- b1k edllecıektfr. 

koıntU. v!layetlerden de ted~r "k ~e .. e Adana vilayetinj.n bu talebinin iine ma»I~ ..::ubWnde vermeleri. Şartname Galatuaray llseslııdedir. Ve çirimekslzln derhal 1stanbul T~caret O- 8 - İcab ettlii takdirde Mlll1 Korun. 
ecl lememıtur.. Adananın h1.19Uslye. g . . .. . . r . beüll 113 lnmqtur. (2Z44> ~a~ iadeli &aalıhudlü olarak ma Kanununun muaddel 85 ineli mac!.. 

e ve tabii ~rtlarına göre en geç ıııüratle yerıne g-etırilecegını va ımı. .... ........... ,:.ıuar, ıleal hilldimlerlnlıı tatbiki ll1lretlle ey, 

~uta kadar çiftçiye dağıtılm19ze telefonla bildirmiıtir. Yüksek z raat Enstitüsü Rektörlüğünden 2 - Milli Müdafaa Veli.Jetine batlı matua. tlcareQıane, depo, dtikkh. anı. 
H birlik ve tetekktlllerle Devlet DemJeyol. bar slbi her ttiılli mal konulabilen ;yer. SanuunJa Vilayet Umumi Bir lröylü vatandqın ava Kurumum.uz enatitüleri içın aşalıd& müfredatı Yaalı yerlere 19 asistan ıan, DeTlet Denbyo!Jarı İdareleri ve TL ıerıe arama J'&Pılaeaktar. 

Mecı:.: -d.ıı Kurumuna bagvlfl alınacaktır. mal"-ftt earet Ofisi it----· _._._ .._ . ._ " -n··--•--'- •-tans.-ı ----& -~ -~ 
11 

l\lfltı•b&lta imtihanı 2/Mart/942 tarihinde 18Pllacaktır. Pasıa uu.w> ~., ... .-me verm-- •- • - --ı· -ıım:.nn '°' - .a~ 
Samsun (Huıuat) - VilA.yet Sa.maun (Huııust) - Karamaa~ı almak iati.Jenlerın Rektörlut• mtiraoaa.ıarı ilin olunur. .r,768• &10393> na edtımı,Jerdlr. or• aclrfslne postaıanılıb riin~ 1•1.. 

mumi Mecliıi Şubatın ikinci Pa. köyünden Hasan Ahoy adlı bır Aded 3 - Beyana tabi tatıılan ham bu.. banın SO l'lin iıdnde milbayaa edildftl 
rtesi günü aut 14 de Vali Vekil çiftçimiz, Ttlllk Hava Kurumuna 5~ Nebatat ıı:o&titUd ı çoklara 202 sayılı ıizU koordinasyon mal aahlblerlne tahriren bllsl ftl'llme-
ÜftÜ Öz ilk riyaıeti akında ffkizin lira va!Iİtyet etmiş ve bu hamiyetlı Umumi tlmya 1 heyeti kararının ! inci maddesinin ftkL 1'eD ham baoaldar aerbe9t 1'1nkılmıt 

' 8eÇıİ.m mvree:nin dÖTdünıcU içti. vatandaı bir müddet ~nn huta ZooloJl 1 le'lme ftdltl salablyete istinaden el şayılaeaktr. 
yılının birinci toplantıeını yap. lanarak AU.tııaı rahmetine k~.vuı Nebati LI! ?e boya \le tay el ııan'&tları Eı:Mııtitua11 1 

ftlr. mu,tur. Babasının vefatını miitea • Zirai ham maddeler Enstitlld 1 1 A k l , L /~/ 
1 "- Ak.eo bab nın Ziraat makineler onatltUsii ı 8 er IB ş er Vo1i VekHi yokl-.ra.a neticeaindeksb. oi.u. ~an . y, .. ası Bat. Bahee enstJtWl 1 t.ianb111 Konaerva&uvan tarafmdaD 

k eriyet hasıl olduiundan meclisi vaaıyetını yerıne g&ırmek uzere .ev. etıt ve süt mamuıJ.tı enetiılıCld 1 lbt,·yat eratın &ertib edilmekte olan taribl mllllki ton.. .. -s:..ı • .• • velkl gün tehırimiz:e gelerek 50 lıra-
açt;cım '""'7•em11t ınuteakıben Na yı Türit Hav. Kurumu vHneııine Toprak eMtitUaQ 1 llel'lerinden aHmem 1 llaJ1 S.b slinl 

Kaynar (Havza) tarafından F-yatıTmı;u =~~:ı == ~ yoklamaları aJraamı Şehir tf7atıwu to.auıdi lıımam-
edt $ef Atatürkün batıraaına hür. T. Dıe haatalıklan Enstitöıltl 

1 
Sehremlnl AalıerUk 

6
......._: da ftl'llecetUr. Prorramda 17 !ncl .,. 

•t içln bir dakika ,.,,., wnnuı Biııaılif:te ıle iq tiılıletli oltla Zootekni _,,.....,. l 
1 

_ , • ..,. ,.._ lbll,.. .....,. :.. ":"..: :!.\.::,.,-~ 
eklifi kabul edilerek. Büyülı.: Şefin Bicad'lç (Huami) - Bu yıl her ~~;:;ltli~~S::ıs11 Enıtitad : HZ yoklamaları hersün öileden enet Benli Ballan ata. Bya'bl Daeklr ata. 

m;tlııatıraııİ ,,taziz edllm.i,tir.. Bundan e olcluiu ribi bu havalidıe doe Amenajman ve Siyaset Enııtittı.1 ı f'&pı.lacaktır. uananm hansi riftlerlade Tamt.ari MU8&afa CaY111UD -'erile 
aonra bütçe, nafıa. maarıf, •

1
bhat: kıt bütün tiddıetiiıe hüküm sürmüş.. OeoMzl ve Siyaset EMtittlatı ı han&'i dotımılnlann yoklamalaruuıı 1a.. :ranm UD' '" daha elld samudır.ra ua 

raat; veteriner ve müteferrika ol. tür. Bu yüzde., Balı.kesir • Bie&clk- orman İşletme bttısadı Bnsttttıd. 1 pı.lacap Al&kıda l'österllmiftir. blrııok l&l'blar 'VIU'dır. 
mak mere bet ça.Iİpna eneümeni Sındlrl'ı areaı poatawı munta:ııam 1 - Yoklamaya ceıecek 1htl1a' erat. 
ayrıhn.uı ve bütçe encümeninin aLııelip l'idıemem1ttir. Bilh.aua halk İstanbul Belediyesinden: lldter ıoıosrar ue nillus cimJanıan, b" Fakül • d 

• maarif Te müteferrika encümen. odun ve kömünüzlükten çok eıkııntı Bansul tstlhliklerl esld aylara nıuaran eotalmadah hal4e saatlerinin faz teıtıla ve lkametri.h vesıkaları, ihtisas- Ede .ıyat .. ~~I taıın 1 
rinin beter nafıa sıhhat. ziraat çekmektedir. E-.tten kömür bulm la 7azcııtmdan tfkAyetl olan abonelerin dotradan clofran beleclO-emls fen lan vana lhtlaaıı ...utaıarı De müracaa• Edebı>:at F~kütteaının Dolma.• 

9t • ' •· ' 1 · · d"'--1 nın imklnı olmad!iı ıibi bir m-er ı..t-1 __ .., __ -ı.es1 müdürltltilne mllrauaUan ilin olunar. (IMS) ........_lerdlr babçedekı reaım ve heykel s.&erı .. 
e v erıoer encumen erının orcıer loeb yü1t·· od da 120 k ~· _...... •-

1 
_ Y~ &1lnlerl: aine na'kline batlıanmıttı~. ~meaıtr 

ıt::rirtetekkül etmeleri bbul e-1\lflUT. ~/:: e.la~an r.'.k:irrle:e ;; lstanbul Sıtma Mücadele Riyasetinden Palal'iesl 329, 127, 315, au. tatili eon'Ulle kad&T nakıl lfl ~na 
V ~ Eth A k • h &ediye mezaThkıtıa.lô ihtiyu sakız a. evnıl 

0 
daimi 1 Sah 12a. 323 SH il&. erecek ve fakültenin Mart tedrısa.. 

,. ad dol em Yt'-~t unh aetba iaçlarını keatıi~k dağıtmak sure.. Mtlca4elembı a.ıerinde ııalıştınlmak tbere dolgun 7 ye e ame e a.. Çarşamba JS3. s ' ' .tına yeni binada bqlaaacaktılr. Ga 
ıgın and k'- ay.ı .ınec .~e .aza~_J ~ ~ilıe yard1111 etmıi,Ur. lm&caktır. is&eldilerln l/Mart;Hı tarlhbıe kadar Kadıköytinde :ocı:tre::::~ Pereembe 132, ı::: ::;: 111. lerideki • eeerleır Yıldız. aararı':'da 
nama ı .. rı ıçın muteeaeır oıaumr.. de 91 namaralı Wnadald mllcadele ri1wtine müracaatla leJ'&a Cuma 

1301 
S1'7, ili, 

113 
4Gisa- hueuai bır salona yerlettı..ibnıftir. 

rından batırlıarı aonılmalt ve mec.nıı ve Ömer Karataı eeçilmitler UAn ehmur. cıZ259u balar 
tisin sayg»l sunulmak Uzere iki ar-dir • •• .. .. v .. d · lll1IUllıele.ıe tAbl olanlarm J'olrl hn ba 

datln aeçilmeai hakkındaki rei Meclis Cuma ve Salı günleri top. Haydarpaşa Lisesı Mudurlugun en: 338 doğumluların yoklamalan bana ......... Wtecellndea ...... NlaJ 
vekili taTafından yap•lan teklif ka- mnak Uzere ilk ic;timaa niha)'et) Parala 7l'Wa talelıı •hia lotlnctl taUlt ııawa 1 Jllari MJ cllr. '1'abWerba Tabtm A*erlik Ş. na.unbimdan: rm emlı bhnanw'vı ltla ..._ ... 
ul edi1mlt ...!e-~d_!.n _M~~ !ö~ ~~İtti!.:,. ______ -. __ } - &fıre ~ ...._ ......... (JU'I) 118 •t-ıaıann w .. Waml1llull lleı"e mllaeaaflan, 
~.-......~"'"~ ~"'""'&~ 

6 mcı tarihi konser 



Telgrd, Telefon e Te • sz Haberi • r 
Pasifikte l Harbin ilanı Pravdan~~ lsta~bul [Almanlar Atlantiktel t-.. .,, /\ r rT) ~ 

muhabınne gore "d . ~~ ~..C:~ ~7J "'1i: 

Boğazlar hakkında yenıb!~r~~a~emı gv~-- A [ [;Mi N D b reni bil' sırasında fra~s·~ 
deniz barbl ordusunun v .:zıyetı 

Amerikahlar iki 
Jap1n muhribi 

batırdllar 

Riom yüksek 
mahkemesinin 

ortaya attığı 
rakamlar 

Jap~n sefirı d3 
d .. meçde bulunmıya 

memur edilmiş 

nerUn. 21 (A.A.> - Alman orduıan Türk- Bulğar müşta- rtstllnda da beı:ıe.nen aJW ve tesırlerı 
başluımuıcWılıiLRm hususi tebUii: rek beyannamesı·ııı•n &'oı;ıam.iş olmalıdır ki, o &'ünden bqiı_ 

AlmAn ılenlııaltıları Atlaııilkle yeniden ı ne, mutdtabU munaaebeUulmiz.. arıan 

cem'an ıoz bin tonluk 17 cemi bakı. vfl dön ÜmÜ bir ıoalib ile devı.m el.mlş ve her &'Un 
m.ışlar ve bu suretle Almaıı cleı.ıbı:ılhlan -' blr parça dllba laa1'ırlı celişm ll'r kay. 
i.arafuHl3ı1 Amerika SIJllil acı:m&ı b&- T iiı1t • Balpr miinuelteUerlnla ~erdı ka.rıılıklt anla711 dhni.>dJnder. 
tınla.n &'aallerin adedini sek.ııuıe ve Co. Cenk m.azldekJ dlS'llmu, ~rek illaa.m alarak IMla'ün&a safhasına eriş.. 

Moaov.a. 21 (AA) - Tua DO.lam 53%.Mt e clkar.1111$l&rdır. ı-elecıelde •lacatı tekle dair Wr UDUUt- :mi.stil'. Slmdin kadar Balkanlar bh 
ajwı biıldİl'iY<JS": Karalb denl'Sinde yapılan harrU.tın lar M.aı nbaneı ka7D&klaı"ıu eria.7a ~- barb sahllfllli olm•m11 ve dıinJ-a71 u. 

Pravda gazctftjnin 1.taı:ııbul mu • ~eronesl içinde bir denh&Hı.mız Trfnl- kardı.klan riva,yeUer ft lııa&ı iaraflı aat lilP bvımuı &&eş ilalcaauun tahnlıatı 
habiri yazıyor: dadın carbmııla idin Pufa lı:ör1ezfae buatıu 7aaılıkları 7udar ta.aakl:llk ei. Diabi bir düa7a ~nnett manzanuıwı Vt

0 

Japonlar da iki 
Holanda muhribini 

batırdıklarını 
bıldiriyorlar 

JLloa, 21 CA.A.) - Crtce r~ \ll&lde Almanyanın lurkiye büyük et. aimı~ mtmlf'fak elarak Portof.Sptıln miı o1aa idi. baria,. ıı.a fld ~ rea .._ vahanm hudııcDaruubn lceriye 
klMiaı' kvldlhaaım.lııa ıımcere1erllldeo çial M . Von Pape.ıı M. EdCJD'ln ge- haıillz limanında biri ""'rOI waparu ol- bogaz boğasa ,.elmiş birer lla.al.ı lr4JU- DW• etmem~, bllllllJl, ltundan bir 
ışıt eluiılk elma.mqtır. Hiç fÜJ>beSfz susı-

1 
çen Mk..kinwıda Mo.kovada.k.i gö • malı ibere fki cemi b&tanl~a. lı dİİ.$man olmalan bir ...uıa ~lacMtı. eene evvel 1-lanan b.rşıhklı dostluk 

hı.lar WrWrie.rile Jlliipnttı dmekte 1a.. rüımckri hakkında Türkiye Cüm • Cok mn:uum olmak LhııMw ki, IHı rl.. lae7an-wıalndea ileri celdiğinf ~&onun 
hud not almak&& ve ınıı.ulu•e sao.a.. buı:rei&in.e husua biT maruza.tıta bu.. Malezya seferı·nde v~Uerle yaınJann h'9öiri cer~e 'abli lt!r neUcıcsi oldtıiunu ıröyfcmdıte 
lan.na dfililnıwmie WU.. lwımuttur. M. Voo Papen bu görüş.. mlş u meralebUerfımi&. UrşıJ•h de8' asla "r befıı yoktur. 

tunıı.... WUııwn, naurlana Ye uke- me'leır esnaaınd.a M. Edcn'in Sov. bık minıııaebdleri ~e ye ruıuo şart :ıııLeı.cr arası ı.httıatlaÔn ıı.ılalı tuv. 
ri şetterin, lnı-nm harb Win ehne.k ye.der Birliğine 1.tanbul Boğazım Japonlar 73 bı·n Iarmm miisaatie et~tt asaai ııhbcUe v~ ü..üw.ı~ ..... ,OiJeceıı: aı.:ıı;eJelcrbı 

d. rmanyadaki Çin kuvvet:eri 
mu1tabll taarruza geçtiler 

tiılere kluD&~ .sırüa ııüaaıarmaı v.e Baera köcfezibi vadetmiş oidu • sutı. ve sillı:Un balinı.o net.lceleriaden ili•·ı.qe ve aıııw. .. c..aıııı:s ~ w ... ım ili. 
Doksıı.al* ve ~ ie&'a..ful ci.. ğunu iddia eyk.nİ!lrir. "' ·ı• • • ·ı fııyd.alanm.akta devam f'tmlşlerdlr, Türk Ula&L.r.. ve .ru.. ,, .. a. ~.n...t!Ud&.ra 
meleriDia •iimkiiD elmadıtmı lsbal..ı Muhabiriınhı eidığı hahcrlıere gö ın~. l iZI esır ettı er ~ Bul&'ar milleti Ukkııı.. alCV'.&u ıq;,uı e·~ua 1'1t-.11Hıl WırW 
-•1 ....... "r!,_.I_' d L' J b L 1 • ' "" d • &.a.ıiaı- İlii9...W.U .ILiiO> Ue l!A bJ'I bil' de - .,... • re ı W:...ıye ed apon üyü,., e Çl3ı a hUS11s1 bir kaseli olmadııaı blrıok li1ill& • 

V~ton. ll (A.A.) - B&briye ne- Ok-.ı Wrçok celstlere liizıım ,c;.... ja.pollyanın bu malilmata Alman • Tokyo, 2 l (A.A) - Umumi resmi be1aalar etrala ya711Mflanbr. Fa. ilk r. ~ .. = IJuı n&.l.ıetlcr ııbı 
QreUaia ltUdirdltiıııe Côre, .Fea.mmlt Wneek lııaUr _.. ÜD ltU.JıamnNM, yanln kaynakJayJ.ndan bqka kay • kara'J'(ı?ahl!n id>üii: kal etrafı kaplayan ŞÜJ>hr. Te dumaa per ~VY~mwuui Ul.llUJi •~.ızı'-fde 
deııi:a harb ~emileriahl refakatinde bıı., milli eeltt'berlltiıı hec salhaııiuwb noıt,. naklardaa eıadıil:ı d!.duğu keyfiy.eti • Malezya aeferi esnnstnda Japon dtsl, h!Qbir 22man esaslı IAll'eUe orta.. c 7cwu.a ıalahı.ınm.L ha.m' 
1~an 6 Amerikaıı iorpido muhribi, Bali sanblda.r oldutıma bellrtınddecilr. Bava niırı ilive•ilc Türk hükümetlne bu • lcuvvetleıri 73 bin eair almıflar ve dan alllıüp kalk:mamıştd'. Hlllei ve bil. ~ t.ek · manası, buııın. ı1uıı)'3da.. 
kl7ısı açJtınaa iki düşman iorpido ıaııh.. Ye kara or4ıılanaa aabemenill DUll na lıenzer bir demeı;.te bulıunmağa 300 top zapt.et~lerdh. ]ıq:><>n ka- kümeUnılzJn &ulhıieverliti JaaU:mdakl ili dan.m. •~We datı.& Q • anlaşıl 
ribı ~. Aıılıerikan semilert !mllanel..._ JAsmı. ıreWitl liinm• ııia. memur cd"~ir. yılbları subay ve eır olmak iiz,cre 3 en s:ı.Wılyetli sidne ratmen ll11hai JllJi w hu ıa1reııerı t.o&an'Uıı dtciı, ta_ 
laek az hasara uğramışlar ve kayıblan betinde iiirdUnaaıaır.lr. Xp.hakeme Bu MJ.Tede Mihver <levktleri mü.. bin ölü ve yanıtıdır. menfaaı güden propapnclalanıı yonııl. mıuuen müd.:4laaya mılııha&ır \c 0 üJJr 
bant Ohıauş:ur. lilll.UlaJ"lllÜ IQ'dm14 •encek rabuıla- mcaısilleıri .ıkıcı bU- lSl'arla Türldye. Tokyo, 2 l (A.A) Japon :mak bilmez lddlabndır ıd bmıdıı Dsısh. le W'i'~ ~lduk.lan •iil>ın bu•maş-

İki Holanda muhribi balırldı ra ıire daha muhaaicmaıt• başında yı' müttefiJclcırjo mevcud obnıyen ıresımi teıbliğiıne ~re, Singapurda i '--~t t.ar. 17 ŞIAJJat 9n muşı.e.rek bey .. nnamt 
'- - ca. am 1 o...._ ur. Faka1 yabancı PH. ainiıl ~--~u Buı-..ı..ıA-•,~ b T •-·· 

'lokn, zı (A.A.) - Japon doHJUll6. Fransız cııntıasunıuı düıiklinlitii tdıariis ywianlarl•a inandırmağ.& ilcnaa gay esir cdi1en yüksek rliıtbelı ~Hiz su ııaıanda kalesinde ilk iedik 911 Sırlı:\. eli -- .•--.... ..ı:ıuı ~ 1• 
511 unıımu tara.rd.hınııı tebllli: dmitı 1NallWlllMd& W.. Bil diiıiliinlük 1'd: etmekı:ediT.Cr. O yalanlar ki uy bayları arasında aşağıdaki general. tının Udnci yansmdıı aeılınııştır. FUnkt ..-aa:ıda şahidi oıdutıuwu tna.lıur-

Ca.tna.rit& ıccal illi krurasir Ye iio !/9/939 claıı 11/i/tU lll kadar reoen dwuhnuı tamMDÜe Hitlerdkre a.. ler varolT: 941 l:)ubcıtmın on ;rtdhıcl &'ÜDÜ Türk - lerlıl bizde ~andırdliı meınnuui.yet, 
11Uıhribdcn mürckkcıb bir Hola.nıtb fl~ ten.k.ku! den-ıcAwle Oha arimıetar. i.ddir. Bütün 00 yalAn uydurmaiarın Singapur ve Maılczyadaki lngiliz yuka.rıda ka;rdaUi ımla ac:bcb r"'-cn do 
'-ııa kar1ı Lorubok boia:unda iki Ja. Ş11baı 1940 da Ji"rallWUD elinde lt t6.. Hitleııile hempaları tarafuıdan İ§<'c brvvetıleri bqloomutanı general !W;-ar ~~~~ ~m;'· layı buausi bir mır.biyel. abn&kt.ıdır. 
Pon muhribi tarafından yııp:Jan '8.arnu men bulmıurken Ala&a71Mla 120 Waıen edilen ve bir çolt defa Sovyet w! ya Percival, l 1 inci tiimen kom.utanı cd n Türk Cümhuri liai X:~,:! Balkan•ann sdameU namına lükse.. 
~da Od Holancla nıuhribl bat.ınl. meveuıJclu. 10 lllA1llia ....__. ııili.b hancı basınlm taınhndao mahiye. general Heeth, 18 iınei tümen k.o _ c~ ~lıı re~ • 

1 
l len k barış abidtts onünde saygı ne. ba. 

nıtı;tır. Ila.şJrA bir muhrib ciddi basaİ"-' altuada 115 &.iimeıa 'tarken, Alm&a7&da ti ortayt vurulıan k.aba ve adi ya • mutanı tuğg~ Smit:h, 8 inci A. ve aaa mı 9i9d t 'ımıaı eten.en Tiirk iliş slJ'aaeUııiu bl-
tıira•ıimııtır. 11 i3i sa1ılı olmak priGe l8t limen lmıların tekrarındaın başka bir şey vustra}ya 'komutanı tuğgeneral Kza.. tarihtenberi sulh ft musır.leme& J'Olun.. ru ıeç olmakla beraber, dü.riistlük n 

Japon mulıriblrrl bir dilşm:tn ıau-- 1Ndmı97ria. Slliltlan..a Jll'OCraını l>il. atmadığı herkes için açı1'br. Bu gan ve bhinci tümen komutanı tui- dan ~ -~~ Ye ~binin samılınQetlne karşı cöst.erilen takdirler. 
tlriinö liı mi takllJ chnitlenUr. W .Ja_ 7iik "" 'llie WWk .. tmişi.ir. 7/9/ ye.1a.n'ların tahrikçi biır mahiyeti bu.. general Siru.ong-. maddi b1r ~hurunclen bqka bır te:r dea tloJ.ayı haami ve baktı bir zevk d111 
Pon muhribi daha tltilWı: edlnoe m11h.. tS6 ela naıı1ar medlsi taratlDd&a ka- lımduiuou ıanla.mak iÜÇ değildir. olmıyan bu hacltse, komşumaz Balp.. maktan kendİllDisl &ıa.mı.vorm. _ ** 
::ff~~ad~~ :::::::. :ı~:.D: ::=: ~":: H. d--0-ı·d 1 ·ı Yarının subayları L.b d ·h ' u k k Al tinneğe m11vaffak olnuışb.rdır. rileceiiaJ tekeff~ e&a:ılşkcn ınütemacll. JD l er erJ e (D--tarafı l i .. ~·t ... vfada) ı• ya• a mı ver• za şar ta n1an 

Ba.tavta, 21 <A.A.) - tnıtıfslt.rin a.. Jat wıayaa reeüımeler baaun tesirli su- Çan • Kay • Şek ~ - __,, } 
nwtııne mukaftmethııe ratmeG h.l*I l'efıte t.atblldııl felce alratmışlardır. ı~. - ~enç. ~biye~il~ haric~ elbise. cı erın taarruzu lnıyyare'ftr·, go··ru··tdu·· 
kıt'alan Bali adMına asker ommta de. tthanıınamede ~ dellllere röroe arasında yapılan go- Jerinl glyml.Ş ve ıntısab ettilderı aı.. Mit JN 
v-..n etmektedirler. Framu ordmn harbin başında aJey .._ •• ı • . ı • n.~nn i:şaa-etlerİn İ takmış olduk. • başlan"adı Camberra, 21 (A.A.) _ Ha.va De&att 

Japon bava üınlart (l&D --~- 4--~-en -•'--- ruşme erın netıce en larl halde muntazam kıtalar halin. ,. H-&- • ~ıv.en ~ _.tUlll .......u Cumariesi r\lııku te.bliı:i: 
Tokyo, ~l lA.A.J - Umu.mi karar- fmlUllJIJ'ordu. H:wa lıar.5ıkO}'m& toVlan.- Ankara, 21 (Rad,• ıazetıesil - Jfınd de önlerinde kendi borazanları ve Kahire, 21 (A.A) _ Ortaşatk Teybi edilen raporlardan anl.t.,ıldıtı-

l'i.lı. Japon tanarele.rinln dwı Batavia,. nm &a31SJ. dı;:siktl. 47111 -.anda tank llderlıerile •~ Ça.n Kay ilek arasın- band.d.ııuı ve onun arkıwında. Harh İng 'ft. z tebli ği : na. •Gre Da.nrln civarında u.in ,b., han' 

lllQ 10 kllome&.re c>CDulni.ncl.ı bulllDAJl ~oma ~ cıa ini ebltli1ı: da ya.pılan f-eP'laruı IJi neüecler w.r. Okulu aaocaiı ve ik.incı sınıftan ac.. Gaz.ala batıaında hareket yapen ada5ma. 1ııarn1z eden duşman t.an-are,. 
ICaıica.tik hava meydanını bomb.uı:lı_ &'Öırihneılltallr. diii lriNlrilmmteclir. Bind Uderlertnden feri teçhiz.atlı bh bölük olduğu haL mui:ıarib müfr.eıulerİmiz, yeniden &eri ar:wııda Gamahhaç &.aş.ya b ru.aç 
'-ıı ettliinl bildlrmelı.W!clir. Yenle ve H.rlala llilu ......,ada kon&re reisi Nena 11ennaUa. bahuıarak. de Harb Ok:u'l~ ita~~ Ulus Tnıini _ Meld.l'i yolunu birçolt nok.. a.1 ,..are lnıJUJUlll&J{u idf. Taarr .. L '1d-
ıı.Ta nıuhareltelr:riııde 27 du1111an ıa7. Bar'bla u&ıu llD'Wala Jl'ran•ıill lltt c1aAa haı1t o*-'Mia111 Diac1W1'1ia faıfb- meydanına iclm.itıkr v-e mtı:zunla tli1a.nna ~mıışlardır. TanWa.r re • *'lJ o~ır. Bu tanare!er Danrine 
~ t&hrlb ecUlJııitilr. HaY& ~ _......., ......_ «'-iı... varllfoa Al me ve DU.l'OlllAI Mqa)Jsme aleyhtar ol. abide etııa.fınd.a yer almıtılardır. fakatİ!IKle d:üfman nıühezckırine taarr.. •- ~lll«e af•di 
~ taıl&leri w.s:.Ur askerı hetldler aiır ınanncla UH .._ 1Jlllallla7orda. lt ~ -.e 1 'I lrrilıı - llıitAd Meydan dohı.yla.rında büyük bir ra~anmlf. faiuııt bu. kvvvc:deT" ~mu. C-. sabahı &ananJe.rami~ ~oep&lll' 
ıı..r. utratılmıstır. 11&7.ıa :na-.cıa IHI taDk varken AL olaa .ıa.-~ lı:at'f7e. a.

1

1halllt köt)esi de fıop]anmı.,tı. mıyetJe muhareıbe vermeden 91ma. elvarmcla 'bir d~ 1ııan1eat l'inaiİL 
llihr c•tıeUeo bihlirilcUtiDe söre l.ı ~-- '2 ua a w. .._ ...._ ~ bı111 e&mıi7~":!."'.'bd .ıi:ırl~. Okuluın hafta komutanı lrunnay le do~ çelo1m~lerdir.. Tmimi'~~ ıer.r. 

611ba.tta Sun.baya üttine ,.apıla.ıı kuif mtidafıııa ..aı-ra P"'k :)abandı. ona Neda1l.. __ lilede hııc~ •mm.da albay Mustafa Eren ve alay komu - bazı crU§lmll11 k.uvvetlerı ve Melı::ıli c.... P.tl Jlc~pıuııp 1tir hava taar
bit ı...ı-ru. esnasında dooaandllfa mea.. lritfaa kadar lmecıek "'77are6eloe lı:uşıl lıam lht.il&t1ar mevcwl olıaa.kla bttaber, j tanı yaırbay Eyüb Sabri olduiu haL ile bu meYki etrafında düpnan na. 1'11..Wıiı bild.r~lr. o nmaa. 
~ t&7JVeler 31 .&merıkan ıanaresi ~ ... toplar mevollld bahmmam banlann ortadan Iıı:aldırılNıltıecıetlni "e dıe idare ve tallim heyeti ve diğeT Icı..mı ltüDisi görülınüttür. daııılııeri eradald lııan. blrtiklerinden Jaa-
tl~ilşler ~ Dmaııcla demlrii bula- na raiwm ancak 18 1'fay.._ ~ in&'iltere ile dabna ılettt blmamaı.rı 1 ordu mensublan da törende hazır Alman !tel>llii ber ahna•NJ1111tır. 
tıaıı lııeıt ~ ... lrUfada w.ıaa t.;awelen: de$ ed~ itin h~bir lebeb balnmnMhtuı ilin bulunuyorlardı. Berli.n., 21 (AA) - Aım.n --o---

ll• alnn=Ja~::~ cıeıuae.. ~plar iftluik tdlhı:ııl,Ur. Sahra ntar. elalfür. Her~esio aiızla aöyliyerek .itti - t~liği: Şimal'i ~ik:8:da l~ili:z kC.: Şarkta dört hafta Süren 
~lr. ,..ıan ile af1r toplımaı ..._. c~ ft --<>-- rak ettıği 1.tildii Dıarıı çalı.nmıı ve oıf uıuudcı tuki Sırenaıkte gen &.. • • • A 

8~ Çlnlller rnabbll Ml:ri1k HlUI mWılıareMsirulen ı-ert Şark Ceph8Sİ0d8 aonra abideye H. 0. Temizli büyük püskürtülmü.ftm. mUı9Cr8b8f ere aıd bir bı.a.JÇQ 
taarnaa eçtiler ~ olalll ~ ~ e'-'*ie bm. C8'ıf tanrı 1 inci nJflMla) bir ç~k:nlt . konmu,tur . . Bunu müte. • • • lllas ıa.ra.tı ı lnei 5a1tada) 

.. ~khıc. ıı (A.:.) - Ci• aRerl ıanm .. idi. Htbta!ııkem menilf'.rf döv. Lelonya hududlarmda ak.ıh ıklınc:.ı aınıfta<n bır_ ~ genç ınglltere ve Amerıka ı ~lı. kuvvetıa C'Clleral Mode'Din ea 
löaciiaii, Çiıı lı:aneC.lerialA strmuYada m5 ftbıı bbtlk Jaavaıı topları 79kta. L:mdra 21 (AA.) _ Son cift. ar.ka.<la$anrıa «hoş gdldınlZ» d.cmiı ~·il hava i&ri1arı lıciode d•rt hafla 
el~~ taarTm yap&itmı ıeJld Plb ,,.......,._, '*-klann fakfrllti. aı,. lerde Rwıilar ıtaniın<lan ekle edilen kendikTini tcbrtk etmiş, okut ve R b ""d ı suren muharebeler .aı:Uoesindc blr dti$-
erteınfıttir. Bu baret t 5 eatı.Ma Bir ... ~- lı:ita7eınıttı nakil .,._ mvva.ffa'kiyetlcrin kıymeti timdi Mıbayhk hayatın~ pn ve tere.Be usyaya u i1 ıy ve -:an ordumı- klilli lmmlnı çember 
'~Qa ıhen Çin e11.....,&llft tanla- ..talanma elı:lllditl, M...-ın.ı laMtm.ı ._ adlaı:hnaktadır. İlk defa olaırak &-eçmesini dilemi, ve Ebedi Şefle .:J ~ınc ~ tahrib ve baek11. bh- ordu_ 

ılaıı Bbaan1a &qw b ...... lseria- m6aeU. ft ltmıam ~ *•'"-at ... rnunta.zam Sovyeıt k.ıt'aları L!:ıtonya M.t.ırı Şefin büyük. adlarını .. nı ile şeker varıyorlar 111111 mühim tuımılannı lmh:ı ~.uü~tir. 
ele Ta!JIIU'nln ~ 1 Jı:llı• dft .._ leriale ...,_ ~· lııaaalü la. tepeleri le temasa geçmiıkrdir. Bu ~nnıı§t -r. Di9man_ -•~atı takriben 5 b n esir 
~ llılelı:eas .-... apk1anaclaa ldıi&au prMa. iaBlq &l'UUlda IMııhm. hadise Ruaların Letooya hudu.du • Genç Harbiyelinin hitabesi V-.hıa'ton, il (A.A.ı - ~ ve Z1 bin olöctiir. Bundan baeka duşmaa 
ll!nnoeı...,_.. ,..ı lı:o de 711Pd • ..--. na ıe1dikierini ve hiç olmam hu . Bu nutka ceva.b veren yen.i Har. Blrliıti. Blrlır:ıı;lı ..tmerlbam, .... clt,ye 11'1 tank, 615 iop, l~SD bomba topu 've 
bllllıtl!', Bava k••aUai iolm Mi ..... Te :re. hududa yaklaotıklazmı göltennek • bıyctilerden bir genç büyük ve tan- bdar aldıtı hfdaT. an ve IClerdea aakt.ell We.k .Ye millılJn mlktanla &11r 

1kı 8aat lliiren btl oarf't$ma ... ama. nkt*me mabMllle 113'7 de tan.im e- te&ir. Şimal kaiminde kaydedileıı lı Türk ordusunun piıısiarı içinc:lc ha.İka m&him mlldarlarda ır..-w )la. barit mahıelllesi b:rt>rimltUı". Bu onlu 
~ Cin a)ulsınm l»IJıllrditf ıibl Cll• dilen pllıı fe'l'blüe Wr ...._a'* &'ÖS. RU9 ileri harc'll-etini.n ·cenubdaki ıi.. bu!Ullma.k f.Crefi?i ald1klaTJndan llmle et, ...ıent, nebMi :raf. tere:rat •:mi mmııncla dÖŞlna.ıun telu~id altıncJa 
~etleri cfiiı5mam ırmağın cma- ili.. ttrmittlr. Ba iarllttm 91111.l'a h plıın lcri hareket k.acfar mühhn okluğu • do;Tayl hıssettıkleırı gunıra teıciiman vesair &'MÜ maddeleri bülasuı cönıler- bala.un birliklerinin Jilkünn hatlnet. 
~ BÖl11di11ıt111ir. iıMlll ve 11- eı"...,. de aıı yit'lı9ek na .inanma.it İçin bazı a.ebeblcr mcv olmuş. büyükleriınhı tuttuğu yolda mcslni ı.temlstlr. mek için arasıra rautıı;-ı son ılerecede 
S~ tabJI ediliyor• Can 8*eri ....a-m ela 1ılJcllriili sflıi Fran.. cuddur. Leningradı kurtarmak müm onları İnuaıcürecek biı sayreıt'Jc ça.... ptııleC11 htlClmllannı ıerf PtWciirtcniiş 
~e edilecek' l!llS un klnYCtleri kendlshae ~ edL kün o1<:1uiu takdirde muazzam bir Jtı~laıTJnı -ftd'ctmiş. ecdacldan p t k• J yayı ve ba muhuebelıerde ıJtipaa.nı atır ka-

!!ıaıa.,ıa. il l&.A.) .....- 1l11«et!k1er Sa- lıea nıdfeleri le&lt eWti ~ ppabl,. Rus orduw bu hölgedeki Finlere kalan mirasln ebedi varlığını canla or e iZ apon yıMara atrat~ıştır. 
~ adasaodakl tnsllh ve Holands ltleek Uliie ~ 1/1/919 tarihlndeıve Alman olldularına muhtelif ieti. baŞla muhafaza eyliyccelLlerine and t t tt• .ea: ~Cl!iİIÜn t1lter kuhnluhııde 
kıt•aıarm. tabll7e e*-9le 11Gı1h=Qla.r. bava -- hlmaF ...... General kametlerden taaTruz ede-bilecektir. iıçmiı ve insanık. feyiz, faEiict ve pro es o e 1 mölı ...... kln"letlerinln hfma7esincle 
dıt. ll&ba limdltkD Japenlana ..uaa_ Vd1 *ı. l'r.- uva mı.unun ask.erlik derslerini. akhklaTJ Ebedi hıır8et etlea enha teşktneri So'f)'t'tleri 
~ile Daarn p.tpadao ıt wa.-r ca•• 499. ---- ......... Hıt byya_ DJ'lflıllarau büıılltt oıUya lıtanıye Şef Atatürk!le Milli Şef İıırnet bö.. IJzbon, ı1 (AA.) - ~0 il. sa.. •Hı"Mft'a~ teamnlan tıanumda 
~ prttında M1lıman 11.-ü IL ftden ter+DJ e*MiiDi bildlnntktedlr. ___. obnuma ntmıen Da~ ni*'ıün adllm-ını derin aygı ile aDL lasar ınt't>'asan meclWnde 'l'haer Ma- atw byıblara -tı'atmqiardır. 
~ 911 

tir Bu aurrtle tüliie ı. Ayni tarihte A.fm&n7acla 4ltO i ilk hai :rtlbek harb meclWwia Clalııa fok top. ra.k sözlerini bitinnittir. amm Japon kane&kri tılratmaa ...._ Ceııll.eaba .-.ı ueanıla ıılle tana. 
clileıı ltu= ~mlMDJ petrol ıe.lıa. tanarml 91ma1r. liRft ıe bin tay7art !ant.dar yapmasını teldlf etmem.ek ~ Atatürlrün IDll't'tlkkat laıbrlni ldte br9ı .......-. tcekil edea Mr de- releri Jıl~ clemlryohanun lıar.ı ki.. 
lel'tadıe iahrlba yapaaala a•valfak o- meveucldL ttaı:ra ısH taJ"Yareyl ön sa.- illna41 ol__....•. 1138 ılanJ»erl 7i1t- ıd7Wft ınerte -----· H...aeTlt wtlna.. _...,_ Mb'iUı oaııta bombalar atllllf-
1-1a ım-alanbır t fa ~•.-...ıh idi. 1t Jlay..U. selıı han WleClllal ,.._ tl9 deb topla. Alay um. meydanından b.ııe • le •ıe cJc-'t*: lmriır. 

lılt*eftk1w 'ea Wr bJe bli• FranR ısıt c..ıetı1 ...-ra obMlı: tlılere m--. tı~ Blw'e ite a.lcl b- ketfte Atatiiıttün muvakkat ktıl.-in.e hısWs - Bolanıilt luall ~ Pelklııls So.yet tıebllii 
~ karar .:.::.... rdi Bu sıırd 1730 f&nal'l'J"C -.bilııcll. Raliıllld .. ta. n..ıarm ta&Mllaima •~k 9lll'ef.i.. gehniş ve h.cr hötült ve her mekteb bülııimnnlııtm& ;papalan teeavib Jçoıı Jılıı8ılreva. ı.ı (A.A.} - Öile tiseri 
~ 14an.: vaaifesl A~~-- Ja .. n: rtllie A)maQUUD 1'1M tanareli vardı. le milli aUaf~ iQlfkeye )ı~ ve .d~ birer okurdan mürekkeb bi; 8*d JaM"ı .. z*bi ldebıir amaa ~ı ~ 8"Tet tebllii: 
lar t.ı.---- ~ "al .lmAk Sınai aeıenerllk b1 Jıı.auriaamamı$1L bllhM!la tada ınemi ....uert.e dlltme- k t' LA ... _ ık ta l Qld w h 1 ciflteremez. Bu itibarla. um.. lıiikfi.. ıt/!l Sab&t sece9l s..nt ıut'alan 
letıa a:::..,~ iaıWhmı ~--" ..___ ._,...-_, __ ~ eıdflmemlş " 1'of me_ yl rayri ın&mlı.ün lııılaeak tdblrler it.. dl aEtn:4-'-~Dlil _ n ~n '~k aE. meta tan.lmdan TobeıTa ba ..ıtl~ d._aa bqı ta&"7dlatae cle.ftın et 
.... v~ olacaktıT. Ba.u- --- ... ---- e ogrGIJ'D muzesıne grrere - __,__ •--a.. --'ll'--:....H- • 
...:r ada _,11,_ ... _...ı. _ .. •-•--ı --•-• tam Ju.Tmetl wrilerek bı~•e. tiha:1 etmell .ac-. -... .,.ı .. **""1'. '--eli c::..r. • h ~- '-- ut"! '*' ... - ~• -....-.-.. -.~. 
1- -. ı...rinln 111•vu- 11 .... - ._. • JIO den faıla .. k div h ·&>e ~ın manevı uzuruncıa. ar~ ---·-------------------------
ı.:ı!-1ların karaya ~ılUDaJarına .nı.a. mJıtif. .. • b • .uJdlr Y~ aa claa- cla!jiar ve okui adıına sayaı ile eğiL 
-.... Dlter tanltaııı Ubaııııname, lıüı fa • sanuııı c-ıreoelderd . Ban1ann arasın mİı} ve muvakkat kabre bir çe1enk ~----

rikaf&nDm mllllleştlrilmesl i&bahıı tstlh. C'.atux. Wena..ı, Georrea. amiral VlUe.. aoymıuftur. 

1-Iind kıt' aları Siyam sall ~ olarak TÜide 2t ôbeUııdc mlıı. Dufi~ ~~~ .. ~u: Törene bu euretle son verilmiş -
it l" diiflnne'9 ..,._ eklakaml WlrUDek- :':'unııı.=eri :ıııaw.e = Jeaıanet. tiır. uvvetlerine tes.1111 ieclfr 

~ben mılhak-e edlleB Cot'a ce. Georres :Bonnet. Chauı:ue, Benuet, Her- Asyanın mu··stakbel şekli 
O}uyorlarmış.. . ta pransn it.ava Juln'd,lerln.. rio&, llehlel, SarnMd, Laureni Eyııac, 

~ lince, ba sa fabrtalann mmaı.I iisıe- Robbe, Pallll Bqna.. 1ıuı-·aııtıec1... V~. 21 (A.A.) _ Bmveli, Çalı TiidL aasmm. Tiırk9e şartılaruı, Tiirkce filmin +ahOlerl. 
kollluta.ıı ltoi. 21 (A.A.l - 81,.am baŞ- ele :nd!c;ıeleıf eden mwvi.. SalaidlC'rin istlmaı eldılkea siiraUe ,..., ıtay Şek • G...ıi ııaiilibtı ba.lık• .. a Bes&ela: Ahmet Yatmıın • Ohyanlar: Nenat Altmok • Sma;o Gii~n _ 
f.e.btli lığı tarafmdaıı neşedilm bir rinde vahla ~ lb ılacMtıı' Çin ııdiri be ~tar Mpııuı Gümı Arkın • Semiha - Nuraan İt>~ 
~~Yle clemddeclir: yat ~ ~ .-u..- ._ P FüM ;...._. ..... .,.....,.. ~ ~ şelıliBI ta,.+ne ~ ec1eedl Fflmla 1( lmmı blrdaı ıQaterileectfııden .ea• s&mam lnılunwnuıeı rica 

~ lnta·1arı Mitiln te9)ıbıallarile Si.. oa __. ~· maL tos ba6•""'an evvel kar.U'1D.ı Mldlrmm! olan bu miilüaia WiFiill Wr ebmr=b'et nlunur. 

-.ıı ~ne teslim olmak ieln ıP- Gftlef'al G~e =- mnb_. .... _ pıiimldbı el•a41iı difüniilmelıtedlr. atfedilmeJıtallr. • · a._'llllllm••• 
._."ill Aadadana ~· tışhbı, ~ -un_...... - --.. 

e.cün ııe-ımtar, 10,31 • 1 • ı.st • 1 • 8,30 da , 



C Askeri wazı1eı 
(Bq tarafı 3/1 de) 

~ttk taşları \azan tl.a tamamen 
MIN'eiio ort&sUMb ve içinde tqek)dil 
etler, Ta.Mi \öyle taşların düşmesi \ek_ 
lenena~. Çaresi ameliyattır. 

.... ret t&.$larının tqhlsl kolaydır. 
Hastayı kriz ıin:rlnıle cören tllkkatU Wr 
tlffter tltthal ıeşhls byülllr. Saacı.. 

ların Ia.arlcıntle de llult l>ir renıktn mu 

(Baftarafı 1 inci sayf"da) ı land ara.zis.ini .itcale \t~şılamıı ol • 
fe uğraşaük en tabii kuvvet ıde bu du1d.ı.~1m 'bıltli.ane.kte.iır. Ja.poala.. 
donanma idi. Esasen yukar:daki rın, Bırma.nyacla .. rka cloiru iler • 
dlı nconın varid olamıyaca&ı Brcst lerken c~re~ 1:•.rJ~n•:ın, serekK 
dek Alman ağır filosunun geçen Fransız Hıncıl çlnıaının ıımal hu*u4i 
naf nihayet!ler' nd.c çok cür' etki- l&rlnda mı ili Çin "uvvctlerinin muh 
rnne b r hardc.etle Manş kanalın • ~.~.dl teşebb~lerınc ltar~ı ıadcce 
dan v.•çerek bır Almanya limanlnil orlu ve emniyet kuvvetlerı ~ır~k • 
gitmelerinden sonra da "'imali A - mıv . o~akta.n dah• esaslı ıhtıya't 
merikn şark sah 'Heri yakınlarında. I teô.bır;k~ı al~11 elm«ları rmıh.ık -
ki Alman deniz.ahılarının iDu defa kak glbı olducundan bu haber. ken 
dikkati tiaha ziyade çeken yeni fa_ ~ilerinin el~ il>ild~uliii sibi ı~:ntii -
a1i1 etlcMe bulunmUf oltn.alannd<ln ıık pelc. d.gru olman se1ektır. 

a:renNilt. tlerlaal teşiı.la v:aulunar. Safra 
1&.~acınm ... otken ile lClihlsl ltazan ı.cras 
•ii'1kül olur. IülfttlWlr. Fakat IH\brelı: 

taşların.. leşhiMt .rentkcn ile. ~k kaVi 
ve kelaytlır, Jla~a:ra titr ıaiı,ıııı ,.ererek 
"ittreklerlnln resmini almaktan lbareL 
tir. 

, diş, nez , • 
1 ' r 

anla !maktadır. d - Sumatr.ı. adasındaki P.Jem. Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
\ b Ahn A 

'k bang ha.va meyeanı ile bu mey.lan. 
ı ca a, an rın merı a su. _,_ . v . 

la .. d d'kk • d . 1tıl o.an geçerek •ıle doııru sıden 40.eh 
rın !k°" er ı rı enıza ar • . n.itf'ft t&ilaruun tt>tlavlsl: F.ter kü. 

çük tl•~\llrcek taşlar ise &Nı&'ri ile tlü-

lcabıntl• pnJtt 3 lıqe 11lınahilir. H., yade /t•ll• lnıtuları ınala ilıl~yinis. 

k k · · ·ı d ' d b 1 rın ma ı ka.rıısıncblcı Banka a. 
ço uçu gemı er ır c un ar d k 1. b ' J 1 
b .. "~- d · t ·ı 'k ı uvvet ı r surell:e a.pen a • 
ıeyll'KÇe entuı ti ana gemi eri ı· d d' J __ ı ·· A 

b t L. " B' b. · ı b rın e ın e ır. ar--.. ar. dun vus • 
m ı es enıyorr ız. ta atı e unu ] .. .. 'cld 
b·ı · b'I k d b' · · · tra yanın O.rven unune de fi et. 
1.emey~ ~t ':'e zl· me .b ~ ızım ·~ı·- li bir hava taarruzu yapml ar .. ela 

m z degt dır. ıra. u ış tamamı e 19 Ş L :.ı._• L _, Ca -' 
b . d • k •V' • 'd' b 1 U•<lt tarınınc ıı;a.ar va a.a. 
ır onız te nıgı ışı ır ve unun k L. L •• .. _] _ 

"'- · ~ d d · 'l'k "tch _, sına anJı ıolr 1aaJW'UZ t~l..uııuna.e 

şlirülar. Ve a:rnı aamantl:ı Jaastaya bu. ~--••• 
SUlli ~Ialller tatlılk edilerek taşların J 
yf'llİtlea ~ıilıme anini elunmata ça 
1..-ak lkı9111tr, Bunun için tle bası 

lliçlar-tz mncutlur, Eter 1"lar bii. 
Yillı: 19C n bi"ttle cemUlınüş \tr halde tes;::>ıtı e en ı ;r.c.J ı mu a aıa. L l I 

'dd' s · 1 1 7 ş b t QU unmamış arthr. Ayrıca, ea, a a. 
ıın aı ır. ız, yanız u a J__ _] ı_, Am ·ı_ h k t ise ve kritıhır tle ha~•--ı b'• ... rd~k de 

hl Al • br· · de A1: U<UJ!n~aıu erı1tan ava uvve • ~ _,, 
tar J .man resmı tKe ı~bn d .- lcrinin Sumatra ile Burneo aras•n. re~tle devaalı •e tidtl tıı olursa o u. 
man denızaltılarıntn arı ya eni. d b' J Jd' k f'I · h" 

• • L- C a iT apon na ıye a 1 e3lne u.. ınan 4erhal a.meUyata karar 't'ennck Ii. 
zlne girerek AruDA ve uraçao a - d ,_ .. • ·ı _ 'k' 1 b 

d k • 1 7 000 cum e ereıı;; uç gemi it<: J ı sa a. :ımıiır. lli\rek taşı amell.ratı s:ı.fra taşı 
daları açık.farın a ye unu , t ld--,-ia _] 18 t 'Lı · y 

ve 
MücaCJıomizde daima Kadın ve Erkek. KOL, CEP SAA TI..E.R1. 
Masa, duvar aaatleri. Altın ve Pl~tin Nışan yüzükll"ri, ktymedi 
taşlarla sıUalü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve Yeni (Şevaliye) Yüziilr • 

lcrinin Zengın Çeıirierini Bulundurduğumuzu B ldir. 
mckle §eref duyanz. 

GE 
Mağazaları 

• 
1 

Saat 
ADRF.S: lsTANBUL EMiNÖNÜ 

.. . . ırmtş o uıı;: rı ca ar.ııl il .... eWr.ıtınan i.aba kola:rdır. Bunda 1 
ton tutarı uç petrol gemısıu batır· ıington tebliğin.ele biltlirilmi tir. tla ea~,.aUan enci hastanın kanı tala 
mış ve o civarda.ki liman te~iııleri. K D. 
le petrol tasfıy~nelerini topa tut. ' W ettlrWr. Ve .. IUDi vaziyeti lıentrell 

CADDESi No. 8 

muş 01duk1.arın1n bildirilmesi ve bu Emı·n•nıı Halkevı·nı·n e11ıı-ı. oıar. ------------------------------------' suretle Alman d~izaltilarınln Pa - u brabi:m Zati Öret "'il 

nama kanalı sularını bile tetidid e - iş ~ulma ~ e kurtarma 
debılecck bir sahaıya varmış olduk.. 
larının anla ılması Üzer ' ne bu mü - yJrdu açıldı 
luhnz:ılann serdi .cihetine git~ ğimi. (D-J--afı 1 ind aa fıula.) 
7 k yıd ve bahsı geçen denızle a., ~ . Y • 
daların yerlerine İşaret eylemekle nan ~sim Par.ti be,. &nl Rctad Mı. 
'k f d v1 maroglu tarafından açılmış, yurdun 
J ·t a e eceı: z: 1 .. 

K rib d · · M k 'k k'' f ga.yesırun bannd.ırma ve kurtarma 
. a ya enızı, e s a or ek - olduğu tcbaruz cttırılmiş, İstanbul 

z nin ağzından başlıyarak şar a a_ • "f k 'f · · · b 1 b' h 
v s·· "k A ·ı d l ' ~ı.ol nu usu csı • lfSIZl o lr şe • 

?ogru uzanan uyu ntı a n ı>.r re örnıek oması temenni cdılıniştir. j 
ıle bunların şark ucundan cenuba B d H Ik b k y 
dovru büküler.ek Wenezut' l:ı ş'mal un Aabn sod nrabi a evkı ~şlanı. a. 

h 1 · k d d• d k" vuz a an r nutu ~•Y emış ve 
93 r ne a ~r tema ı e en u - d ı·ı .. · b 

,,n_ A '1 d l V 11 · l vet ı ere mue sesenııı anyo ve 
ÇuK ntı a art, nrzue a şıma f • kh · Lh . . .. , . mpt agı, yeme an.esi, yata.ıı;; ane -
sah lı ve Panama cumhıı,yetlerı - . d ' ·ı . t' 

. 'il . a d A Si gez Lrl mış ır. 
n n !t:ırk sa h ı eri ara !" a ır. ve • Yurd bir Marttan itibaren faali. 
mer kanın tam. mnna<1 1· b r ıç d~ • y.ete gcçnüş olacaktır. Tesis mak. 
11 7 hniind,.dır ve Ambn adasıle k - d 1 •v J_ V 11 • 1 sadı, sı ıntıya ugoramış vatan aşa. 
d {"er ada l;M\ cneZU" a "' ma sa • • h 1 k.t 
h 'll•rinde Hobndalılarsı ·id birkar rn Mış .. u mat· lrd. I 'k b']' ti ·

1 ·k' 'd" uracaa e ener a ırye erne 
kUçük adadan 1 ısı ır. .. göre fabr'ka ve müesseselere yer -

B'r küçük nokta daha var : Ku.. k irilecekkrcfü. lş bulu.nmad1iı 
ç~k .A.nt~lerin Ma.rtinique tle diğer' zamanlarda ayak satıcılığı yapmak 
btT ıkı adası Fraruızlar· nd ır. Buna üzere aynen küçük sermayeler ve • 
göre, A~n, denizaltılar•n1 n b~ a- rilerelc kazanç yolları da göateril-e. 
da1ardan ıstıf.ade ederl"k KarJbya cektir. Yurd bfoa!!.llnda 50 kişi ha
deni:ı:'nc gircıb'lmi!I olmıılar1na ihtL rındırabilccek tcstsat ve yatak var. 
mal verilcbiHr nü} Birl~şik Ame - dır. Yardım görenlerden yalnız ye. 
rikahlar, tariiı 'bağlarına rağmen, mck; hamam ve traş ücretleri alı -
Frans•z1uın bu ndalarını i~al 'ç'n nacakıtır. 
çoktanberl bahane aramnkt olduk- Ayrıca Halkevinin mşir vasıtası 
ları cihetle Vişi hükum .. t'n'n böyle olan «Yeni Türb mecmuası da ila 
bir müııaadekiirl kta bulunmuş ol • ve olarak bir kısım neşredecek; bu 
ması da pek var' d görülemez. suretle yurdun sirkiileri mcmleke -

2 - Son gün1erdeki haberler U. tin her tarafındaki ınücsse!telere ta 
zakdoğuda şu dört önemli olaydan mım edilmiş olunacaktır. 

bo.hsetmaktedirler: lnslliz .. irinin mesajı 
a - Bir Va ington Tesmi tebliii 

Luzon adaa1ndaki Mak Artur mev. Lemlra, 21 (A.A.) - ı .. ndra llalkc. 
ziler ne karşı birkaç zamandanberi \inin açılması naunase" tile, ingfüz şal. 
Japonlar tarafından yapılması bek. rl John l\lasellehl, buyuk elçi doktor 
!enen kat'i taarruzun hav.adan ve Tevfik Ruştu Arasa a fulak.i dostluk 
karadan büyük bir ıiddetle başladı. mesajını gö.nderm.1$tlr: 

Uclı.lenıncltte ..ıbn 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 
DİKKAT: P".>KER traf bıçak. 
lan perakende olarak bütün 

Türkiyede 

5 KURUŞTAN 
la"l" •"'tı1,...ıvacaktır. 

lstanbul Levazım Amirliği Sabn Alma 
Komisyonu ilanları 

• Bdaer kllesu.oa 95 kuruş tahmin edilıen 3500 kllo btlar Karaman keyun 
eti alınacaktır. Pazarlıkla ekı>lltmesJ ıt/2/!IU alı l'Una aaat H ele Te11ıı.ılnc. 
tle L't', Aaıirlltl satın alınA komisyonunda :rapılaca&~ır. Kat'i kmlnatı 498 Ura 
75 kuruştur. Tallblerio 1Jclll vakllte komisyona l"eluielerl. Sartnamcsl komls-
yelNla rircbllirlcr. (51U.2G4t) 

~~-----~~~ 

Beher kllosana 95 kuruş tahmin edilen 15 ton sıtır eti alınacaktır. Pasar • 
hkla ck.siltmesl 23/2/H2 Paza~I &'iinu saat 15,30 da TepbanNe LT. Amtrllll 
satınalıaa konıls:ronunıb. ya11ılacalttı.r. Kati teminatı !137 lira 50 karuştur. 
Şartnamesi komlsyonıla ,örülur. Talllılerbı belli vakitte komisyona celmderl. 

l5'19.t57'7) 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 
1 - 313 lla 333 dahil ihtiyat eratın yokla.masına başlanmıştır. Bu doium.. 

lularm haı .. i cun yeklama7a relecekleri aşatıd:ı yanlıdır. Yoklamaya ~elccek 

Uıtlyat erat nurus ew:danlan, lerlıls vesika ı ve Uıtl ı olanlar ihtisas vesi. 
kalannı ve ikamelg'ihlannı rosterlr \eı.fkalarile blr'likte müracaat tdcceklerdlr. 

2 - Yoklama cünlerl: 
Gimler 

23 Şubat H2 Pazartrsl 
U Şubat H2 Salı 
25 Şubat H2 Çarşamba 

26 Şut.at H2 Perşembe 
27 Şubat 9-12 Cuma 

Dotumlar 

313 llA 316 
317 ıır. 320 
321 ilA 3H 

825 ııa 328 
329 Ilı\ 331 

ğını bildirmektedir. JaponlaT yeni Tüı1t hükiiaetinin J..ontlracla "lr 
takviycter almış, bilhassa ağır top. Halkevi aı;m.akta lıulunduiunu thı.>mak
çu tabı ıyesı getirtmiş oldukları gl. la bahUyarmı. llalkı:vlerınln kadın ve 
bı Fılıpın adalarını daha fazla ge _ erkek, genç ve lhUyar herkes için ltllgi, 
cikmeksizin tamamile e!'ler:ne geçir. kultur, l*l)'lll to11Ianh, kilab, fikir mıi. «2516• 

mek kendıleri içi.-n çok ehcmmıyet. davet • kenfcrans, U~atro ve mlizlk ita- -----------------------------

23 Şubat 9.Z Cumartesi 332 ili 333 

lı oldu~ndan hu yeni taarruzları • kmıınclan 'birer merke-ı oltluğıın ı u. 
nın bekledı'L'll i l b'I tantl.:ı$lar:ım "llml.reblllrl r. Jlalkevltrl 

lQIC'? sonunca u aşa l -
mes ne faila ihtimal ver' lemez. nertYt gelmişse oraya bilgi, ıılik:ı, neş't, Bugünkü merasim 1 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) b B. T k arkacla.şlık, d061luk ve anlayın r:etlnnlş 
- lr o yo telgrafı, bundan · ı.ıa ~t ı iti "'-

evvel B vı Sa.lw .. \e 1Jirçok dı1na.. n U.6 ı ya .... ntan Sekreteri Dr. Fikri Tw.erln \"erecetl nu-
şag n 1 geçerek bu neh ..... B nlann temin ettiği fay 

rin mansabında ve garb sahilinde kor;:armı;ı•tr, 0 
_ - tuk ratlyo ile dinlcnocı.."ktlr. l\lul.eakıltcn 

bulun n Martaban ıehr ni dah 'ı 
1
· dalan ben lılzzd cordum. Jılrkaç 711 her llalke\i hazırladığı pro~ram dahi_ 
' - fi eni Türk ll:ışşelırlnl zlya --·· k r gal etmiş o1an Japon kıt'alarının once o ne 1S Y _ •• llntle merasime de\am etle.,.,.., on c. 

bu son bir i'ki gün çinde b __ L • rrt etmek ı;aatletlne ennl'J ve dert ltir ranslar verilecek ve pi) esler tem U olu. 
u nennn el ı 111 ha) atın akşlnl ez- .. _ 

garbında ve Martaban'ın 100 kilo. tarafın a yen r aacak-. 
metre kadar şimalinde bu nehTe mü. mlştlm. llalkevlcrlnln yıldoniımü münasebeUle 
laki olan Bilin ırmağını müdafaayll ---<>-- tlıin 'buhm meltkblerde toplantılar ya_ 
uğra an lngi?iz İmparatorluk kuv - Evlenmeler, boşanmalar .ıı .. ış, Halkulcrlnln ,aındlye kadar 
vetlerıni eol, yani şimal knnadla _ ,-a,tıkları işler ve amartarı hakkınd;ı 
rından tehdid surdıle geıİ püskürt- ve ölümler k.onferan lar verllmlştlr. 
meğe ve bu suretle bu ırmagvı da B~un memleketin muhtelif yerlerin-

(Ba.ttarafı 1 inci sayfada) 3 ıı lk vı ve 2Z Halk Otla geçme;e muvaffak olduklarını bı'I. ie yeıtlim a e il .., Evlenmeler vfli)et, kaza, ay, yaş, me- Ocl d J1 lk ı halin 
dirmclcıtedh. 18 Şubat tan'hl'ı Ran. açılacak, 3 Halk ası a a n e deni lul ltnııarlle incelenmiştir. 
gon resmi tdbliği de, b i raz kaTI ılc Bu ı.tatı.tlle aere menılmetlmiule J'dlrlkcektlr. 
bı'r ı' fade ı'le o 1- - 'lcla beraL - r bu Halkevlcrlnln yıltlonumu miın~be-una DC 1927 7ılıntla 21.3711, \B'.!8 yıluıtla 21.775. m t r d 
haberi teyid ettndctedir. Japonlar tile bu(iin Emlninıi Halk ara ın an 
aıkilet merkeile.ri Bilin bölgceinde 1929 :rıhncla 11.757, 1930 yılın•a Zl.11311, l>lr ttsianbulda kıyme&U Turk anıt nU. 

1931 :rılıntla 22.151, 1132 J'ılında 23.15•, ıaunelerl) 1errisl açılacak, 11t1oilu 
olarak hareket etmelt.te olduklarına 1933 :rılıntla 21.2'9, 1931 yılmtla 22.151, bi ;; ... me-1 ve-

ı ' li · Jule ,_ Ba.lknlnde de r , .. r m..- '""" göre ngı z imparator ırnvvetle. 1935 71lmia %1.1111, 1936 :rıhn•a 21.593, ril~tlr 
rinin Salven ve Zittaııg nehb1cri a.. 1937 :rıhnia H.131, 1938 .rılıncla 211.%51, • 
raııındaki dağlık saha.da daha faz. 1939 :rılıDtla S3.li3, 11140 :rıhnda 3U'19 
la lutunamıyarak bugün veya ya • kiti e...lenm1ttlr. 
rın Zittang gerisine çekilmek zo • 19H 1llıntla i.tanbulcla '711, iz.mir. 
runda blacakları tahmin olunabi • de 206, Ankara HU kisi nlrnmlftir, 
lir. 1131 yılm41a 21%'1, 1931 yılınb H75, 

Şakaya kızınca 
pastırma bıçağını 
karnına saplamış! 

c - Amerilc.an radyosu, 18 ta _ 193Z 71lıntla 314, 19::3 yılında 2113, Süle}rmaniyede, Siyavuıpaıa ao. 
rıh1i bh Rtı.ngon tebliğinin henüz l!IH yılma znı, 1933 de 2357, l93i kağanda oturan Musa adında biri 
teyid ed'1momi~tir, kaydı ile Vf:Jr - da ıns. un de 3693, 1938 ie 3415, dün Sirkecide Ankara caddesinde 
diği bir ha.bere atfen Salven vadisi 1939 tla 3H3, 19H da •127 boşanma bir bakkalın yanın<l:ı. çıraklık ya. 
boyunca ıima den gelen milli Çin .ak'ası oh11o.ştur. pan Eın~er iam.inde 1 7 yaşlarında 

Gönül işleri 
(Baş t.aı'afı 3/1 de) 

uzakta buldum. 
3 - Bu erkek Wnlc eğlendi mi, ei-

lencll ini? Tayin eclemem, takat <ıÖyle 

ıılşanlıuıalun., tekhfi b<&na ,uphe verdi. 
Seven erkek nişanlanmayı değil, nikah. 
l:ınmayı ister, nlşanm, bele bu asırda 

delilet ettiği mana, ~okluk etlcnre a.r
ıusudur, Bir renç kızı t.lr muddet «ket 
yakasında bir karanfil (ibl sa.kla:rıı> 

mümkun olablldiii eeJdldl' roz n conıil 

avuttuktan sonra yuzuiu çıkarıp tak
maktan kolay ne ola\llir. Garb mf'mle. 
k~lerlntlc nlşao :rıizuğiinün lı:ı.zı zarar 
n ziyan tla•alannıo açılma ına ıebeb 

oldatunu \ilırLm, bizde de mümkumlur. 
Fakat MJ'le bir teşeb"ıis alle aruında 
kalması icab eden skandall daha dy•de 
renlşlet.lr. 

<& - Baalt bir iğne yapmalı. mecb11ri. 
yetinin ancak bir dektorı. karııılanıla

ı.ııeodl dıişiınoesinl slıdeo lşlUyoru.m. 

Bu, daha ııılyatlf' \lr hastabalueı btm. 
.ırenln işidir. Bana iyle rell:ror ki, 
ca..enhıre11 artasında siz koş111enıunm. 

TEYZE 

CiLD GÜZELLICl 
BÜTÜN GÜZELLIKLER1N 

ÜSTÜNDEDiR. 

BELFAM lruvvctlerinin Tay'\andlı örtü ve Saşlıca 25 ...tla7etlnalztltkl •liiın alk- bir gençle pkalaıımak istemiııtir. 
emniyet lcuvvctkrini mağlub ettik- tan da 9e!M'lere (irt. ~yleilr: Çok asabi bir genç o1an Enver, Sisi :rii.ksdıı: merte\eye eriştirir. 
ten sonra Tay.land firnal batı hudu.. 1931 7ılmtla 25.5it, 1932 tle 29.lit2. Muu.'nın bu latifesine birdenbire Maba.Jmıat :ra111D&un enci lıu 
dundan Bancoeunun 500 kUemct. 1933 de 29.995, ıt:H tle 29.354, 1931 tla içerlenüş ve tezgahın ü.tünde du • kremi kullanmıs. Cehrcnlze )l&yat, 
re tİmalindeld d.enıiryolu münteha SU'71, 1935 u 3!.611, 1937 de 25.CSll, ,-.n ucu sivrj paStır~a .d~ğramaga 1 Net'e, SılıhM Te Letafet •erir. 
noktul ccr.:ıJ Utikwtinde bir ta.- lHI de !'7.Slt, ltll .. z.&.115, 1'41 tla mahıua bıçagı kaptıcı gıbı zavallı • ., ,, 
a.rruza cec;miıt ve o NhadaJr.i Tay. H.4" •ar. nın kam\C\a Mplamııtır. 

Mağazanız,atelyeniz, imalathane 
ve fabrikanız için muhtaç oldu
gunuz sınai tamirat, montaj, 
işletme gibi işlerinizi ve her nevi 

otomobil yedek parçalarını 

Artık: 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
yaptırabileceksiniz 

bu iş için kuruldu 
Adrea: Mercan Y okuıu Üniversite kapı.al karfıaında 

caddesi No. 50 Ka.hra.man Barbaros 

Fuad Pap 

Bronşitler• KATRAN HAKKI EKREM 
Türkiye Cümhuriyeta 

ZiRAA T BANKASI 
Iuruhıs tarihi: 1811 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şa1Jc ve aJan.s adedi: 265 

Zirai .e ticari her nevi banka muameleleıt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraa.ı Bankasında lı.umba.ralı 't'e ih'b&nıa taaarn.f laee&blaruula en l 
u 51 tiraaı bahuıanl&ra llCDMe ' defa eekUeoek luar'a ile aeai1dald 
pli.na S"ore 11ı.raalye t1atttılacaktır. 

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

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

DLUa.t: Beeabl&rmtlalı.1 paralar bir sene lclntle 51 llraclaa atatı 

düşmi:rcnlere ikramiye cıkhtı takdirde "- %1 faslaalle nrllecekUr. 
Kur'alar aene4e <& defa, 11 Mar&, 11 Hıulra11, 11 E:rUU, 11 B&rtncl 

lı:laan tarl)\lerln•e çekilttf'ktlr. 

...................... -.............. ·-·-···-··························· .. ·· .. s:;:p:;:·Matl»auı: Nefl'İyat Müdürü: Cihad Babıuı 

SAHlBl: A. Ekrem USAKLIGİL . 


