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Bu sabahki 
haberler 

1Hususi mahkemeler 
1 teskiline ait teklif 

' Cava adası 
sal arın da 
blyilk bir 
mabarebe 
Müttef k ve Japon 
fJlolan çarpışıyor 

Lon- ,. ,....._)_ v_ı. ... ( 
..-aa aluıan en IOD ve en mWılm ha
ke ıöre Cava adası açıklarmııla diln 
akşamdanberi muU.etlk devletler filosu 
De Japon filosu arasında büyük bir de. 
nl& muharebesi cereyan etme~lr. Faa 

L- L-- _HL 1 faaliyet halinde Şark cepbealnde ltlr Alman uum-. naanae9 

Alman ve 
Sovyet 

teblillerl 

Vekiller Heyetinde 
Bütün maznunlar mevkuf en 

muhakeme edilecekler 
Şimdilik mahkemeler 
tek hakimli olacak 

la tarsi&At abnamamıttır. Müttefik do. 
nanmaya Felemenk amirali kumanda 
etmektedir. 

Japonlar 
Bangoonaa 
kapısında 

Uzakşarkta ) 
Japonlar 
4 mabrlb 
batırdılar 

Ankan 2 7 (HU8ıı.i) - 1.tan - ldli hakkındıaki aalihiyetin kullanıL 

Kırımda Sovyetlerl•n bulda iki: Zonguldakta üç; Anka. muına Adliye Vekaletince henüz 
ra ve İzmirde birer husuai mahko. lüzum görülmemektedir. Kanun ih.. 

taarruzları me teıkili hakkındaki Adliye Ve • tikirı önliye-cek her türlü tedbirleri 
kaleti.nin teklifi koordinasyon he - ihtiva etmektedir. Maznunlar hak • 
yeti tarafından Vekiller Heyetine kında duruşmalar rnevkt.fen yapı • Avustralya harb 

meclisi gizli bir 
toplantı yaptı 

Pu•• ~kurtu··ıdu eevk-edilmiştir. Vekiller Heyetince lacaktır. Bundan bıı ka kanunda 
~ • • • A tasdik ed:ldikten ıonra bütün ha - fiil ve hareketlere ehen:m.yc:ıt dere.. 
-- E•kı Fran•11: baıuelıılı aalıerı zır1ıkları biten bu mahkemeler faa. ederine göre hafif veya 

1
·<1detli ce.. 

Sovyet tebliği: "Birçok tah•i.ata aid nefredilen iata- liyete geçecek; mirtı korunma ka. - zalar mevcuddur. 

k " h il ti.tikleri prote•to etti nununa aykırı hareket ed.enlerın ~~a?iy~tlı makamlar: ma keme 
mes un ma a er ıuçlarını muhakeme edecektir. lerımızın ıcabında bu gen· o aalihi -

j al ed"ld• Tertib edilen lcadro>a göre icab yetleri kullanarak memleketin umu.. Şehir. baştanbaşa Bir ŞanRhag telgrafına 
alevler içinde yanıyor göre Japonlar Rangoon 

varoşlarına girdi/ar 

şg l ı,, leden hak·m. hakim muav'ni. müd. mi menfaatlerine aykın olatak ıah.. 
deiumumf ve muavinleri kit"bleı si menfaratlerini düşün«!'rek hare • 
bugün veya yarın seç "lecektir. ket edenleri; kanunun C!'n ti.ddetlt 

ŞimdTk mahkemeler tek hakim. müeyyiddterile cczalan<l.racakltarın 
1i olacalktır. Toplu mahkemeler te~ 1 da ~üphe yoktur; deme'ktcdirler. 

vı.ı, ıa (A.A.) - Blrma117adan alı~ 
nan en IOD baberetere sore Japoo knv. 
vetlerf dün aqam Bansoon fehrlnin ka 
pıları.na dayanmışlardır. (leldr lta$tan 

~a,.a alevlel'" leinclodlr. 
Hlndlıtana bava akınları 

Filipinlerde 
son vazl7et 

Ukrayna 
cephesinde 
fHlZİget ~lB~ı Ahşab evlerin 

Lonüra, ıll tA.A.) - Japonlar dun T k""" 2 7 (A.A ) 1 1 B ı· 2 7 ( A A ) Al . o J - • - mpara - er ın • - man or-llındlstanda Ben&'al körfezinde bulunan l k umi L ~ı. b ld. · · · 
toru wn 11.ararıı"'"ı ırıyor: duları baıkumandanlığının tobliiı: 

And:ılan adası uzerlne iki hı&va akını Japon kuvvetleri, Sumatranın Kırımda Alman ve Rumıen teo -
yapmıslardır. baıtı ealıilinde kain Benkoelen'i 24 killeri Sıvutopol önünde ve Kcrç 

Ranaoonda yağmacılar Şubatta almıılardır. ı yarım aduında Alman hatlarına 
Londra 28 (A.A.) - Raıtıonılakl as.. .1 d .. 

• k' mi h 1 k t , · ü ele 99 tayyare tahrlb edildi karıı yap ıan urman taarruzlarını kl'l"ı ma a ar se r n on ro.un So k ti · w · 
vyet uvvo erine agır zay at ver. 

almışlardır. Yatmacıl;ar kurşuna dlall. Tokyo, 27 (A.A.) - Umumi _.. k ,,_ı_ •• rtm .. 1 d. 
1_ "h ıı..ı·~· juırero puıu.u Uf er ır. 

misi rdlr, 11.ayrg~ ın. t~u '"ı: . Doiu oophc..in·n baıka keı'm 

h enı Gıı,e de ve Felemenk Hın- 1 lerinde Sovyctlcrin yaptığı bir çok 

Ru~ıar cenub cep e- ~laıta~ında hareket ya.pan Japon bah taarruzlar kuvvetli hava birliklerile 
._, Tıyesınc meneuıb tayyareler, 18 Şu.. desteklenen kara kuvvetlerimizin 

sigorta primlerinde 
tenzilat yapıhyor 

-------------
Bugün yeni koordinasyon 
kararları neşrediliyor 

d 7 h• • bat ile 25 Şubat ara•lnda yerde ve k · ki le ı Dalad 1 G--L 1 al 

S•ın e şe ır gerı lıavad.a. ""'""Yek. Un 9.9 dü,man .. t.a.y. mmuıttaırv.em.etıne çarpmış ve a m a ::ren n -•u.s:n ve anır 
.......... Darlanla cephede ~ınmıt bir AnkaTa, 27 (Radyo gazetesi)-ıta primlerinde yüzde elli ni.betiın. yaııeeını tahrı:b otmııler ve dllŞUr • Sovyet tebliıwlerl resimlen T' le,.' • 00 ı· d 1~ • 

1 1 · ıcaret Ve aıetı, ktymetİ 30 1 - e tenziı.At yapı'lm .. ma karar ver • a mış ar müelerdır. Londra. 2 7 (A.A.) - Sovyet Rlom, 2'1 (A.A.) - Celse ı&aaL 13 de rayı geçmeyen ahtab evleri koru • mittir. 
iki Amerlr.an, iki Felemenk gece tebliği: aeıldı. içlerinde Dalaclier de bulunan malt ve bunların aiııortasını kolay. Bu karar mucib0 nce, ı'mdiyc ka. 

Londra, 28 'A.A.) - Sovyet Ruya muhribi batırıldı 26 Şubatta kıt'alarımız düşma - suçlııların hepsi orada idi. Eski ba•'ekll, laftlrmak üzere, kıymeti üç bin Ji. dar yüzde 12 ve 7,5 n metinde a • 
dan alınan haberlere &öre tekmil ee;_ Tokyo, 27 (AA.) - İmpara - nan mukavemetini kırarak lerlemiı muhakemenin açılmasına lntlza.ren o. rayı geçmeyen abşab evler'n agor. (Devamı 6 ncı aayfada) 
belerdekl Rus tazyllu devam etmekte. torluk umumi karargahının tebliii: ler ~e bi~ çok meskiin mahalli işgal turdutu yerden Gamelln lle konll$llyor-
cilr. ~ araJa RuJa'da çenllmlş olan Al. Bali açığında cereyan eden bir e~ııl.":,~ır; ~4 Şuba~!a evvc17.e biL du. Salonda pek as insan vardL 
mln k \'Vetlerlnln kurtulmak için yap. deniz muharıebeainde Japon kuvvet dırıldıgı. g bı .20 d~gıl: ~4 dUJman Celse açılınca muhtelif ıruçlular tara. 
tıkt rı gayretler akim kalmqtlr, 1eri 2 Amerikan ve 2 Felemenk tor tayyer>eSl tahrı;b edılmıştır. 25 Şu • fmdan öne aürülen iddialar hakkında 

l\1'> ko\ıı Şimali carbiııinde 38'1 nci pito ımubrihi batırmışlar, iki kru - batta hava aavaıları e5naaında 1 7 mahkeme kararı okundu. Karar evveli, 
Alma ı pl)ade alayı imha edltmlıUr. (Dev111nı S inci ıayfada) (Devamı 5 inci ıavfada) :mahluımenfn kanuni bir tl'~kkül olma. 

Kıı.ılyıldıE ıaze+estnln yazdıtana si- ....... --............. ___ .......... _ .. _...... • ........... - ................ _, 4ıtı hakkında Blum'un 11l'rdettltı lddla-
l't' c nob c pheslnde yedi ıehlr Ye Is I \ yı ve Daladler'nln makable eamtllyet 

:'~~.:.:::.:"::::~:.· Alman ••• ,; Bu sabah ta o i lib are n ::::.:: ;;.~mm~:.~:.'::!~;;'. 
Bu sabahki Sovyet tebllil (Devamı 5 inci aayfc1da) 

..;.~:=~~:~~: .. ~ : .. ::: bnynklere 300, knçnklere 
:f§~~;:::.~ .. ~::: 150 gram ek~ek veriliyor 

Bir lngiliz muhribi battı 
Londra, ZB (A.A.) - Amlralllk d:ıl. 

re.inin &eblltlne sire &lmut ıauhrfbl 
diitm&n tanımdan batmlmıetır. 

--o 

Yeni sene bütçesi 

Yeni bir tiyatro dedikodusu 

"Para,, piyesi hakkında bir 
muharrirle mnnekkidin 

intihal iddiaları 
Müddeiumumilik cezai takibata mahal ve 

lüzum görmedi,yapılan müracaat tekrarlanırsa 
mesele Hukuk mahkemesine intikal edecek 

Cripps, Avrupa 
işçilerini ayaklandır· 

mıya çalışıyor 

Ekmekler 600 gram ağırlığuıda yapılacak 
ve fiatı 10 kuruş olacaktır ___ .. ,, __ _ 

latanbul Vilayetinden tebliğ de dörtte bir ekmek &lacaklar- • 

bugun Buyuk Millet Necip Fazıhn 
Meçlisine verilecek şayanı dikkat cevabı edlbnlıtlr: dır. 

Lonclra, 11 (A.A.) - Sabtk Moskova l - 28/2/1942 Cumartesi 3 - 600 gramlık ekmeğin fi. 
ıef'lrt Crtpps dün sece radyoda Avrupa .abahmdan iltibaren halka veri • atı mürakabe komisyonu taralın
lu'1asmda balamn lfollere hitaben bir lecek ekmek mi'ktarları aşağıda. dan ] O kurut olarak tesbit edil. 
ıöylevde balunmtqt.ur. ki şekilde de&iıııtirilmiıtir. mİıftİr. 

Crlpps ezcümle ıunbn ııöylemletlr: A - Ağır itÇilere 750, bü. Ticaret Vekaletinin tebliği 
- • Eaard altında bulunan ltçller! yüklere 300, küçüklere 150 gram Ankara 2 7 (A.A.) _ Ticaret 

Slıtlcr hürri)-et için çarpışmalarda mu. ekmek verilccek\ir. Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
hlm roller oynıyablllrslnb. Alnıanlıır B - Pazartesi günleri ekmek Hükumet 28 Şubat 1942 Cu. 
sanayU durmadan harekette bulundur. kuponları mukab.linde veri! • marteai ııününde yürürlüğe ııir • 
mak meelnıriyetlndcdlrler. Unutmayı mekte olan un miktarı, ağır İş • mek üzere aiır itçiden başka va
naz ki ufak bir arıza bir makineyi dur. çiler için 5 31, büyükler İçin de tandaş.lara verilmekte olan gün • 
durabilir ve bu ıutttle lsUhsal bir saat, 212 gram olarak tertıb ed ' lmiş. lük e'krnek miktarının yüzde yir
blr sün, lıU ay için dprur. BRDun için tir. mi nisbetinde indi rilmca ne ka • 
ne fanatlar vardır. 2 - Ekmek 60.0 ~!amlık tek rar vermiştir. 

ICy esaret altuıda inleyen lşollH! Şlnı..l tip üzerinden ıİJlıı1);d1~ıtkt1r. Bu karara göre ağır İtçilere 
dl.........,. -eti"'" loirik bl• AiiU" ;,.;~~Fit <'Y· ılind• u750» y•dİ yqınd.,. yu. 
metJaml • ._dar erı111saaanu!. Darbe • rek, büyükl "" üç~cr 'DenlDI 1 ncl •yfada) 
Jt .............. bullrlal&. \..._....... ... • .. ··?-:#:-~ .. --.. -·_ .. ____ ............... _. ___ .,,/ 

jft "'•· .., ·~ 

Ankara, 27 (A.A.) - İcra Ve-
ki11eri heyeti bugün uat 15. 1 O da Mah•in Ertairul: «Eğer mÜ• 
B11ıJVekil Dr. Refik Saydamın Te • neklıid ltalyan piye•ini oku
iali~i. altı~ ~oı;>lan~rak 1942 ae - ma .. a iki bileğimi Jıeıerim» 
nesının butçesını müzakare ve ka- r- J , 
bul etmiftir. emıf 

Bütçe yarın Büyüle Millet Mec • 
lisine verilecektir. iki (iindl'nberl is'anbul matbu'.l 

Milli PiYAN6.0 

Vj 
2 S O C>C> LiDA 

1 

nf bir tJJ a.tro clecllkodu e 
çalkaDl)'or. Ba ,.enı hidıse
nln saklet merkeslnl teur b r 
piyes, 1&lr Necib ı·asıı' Kısa-
kürek'in Şehir Tiyatrosunda 
teımll edilmekte elan 1tPılrn 
adb eaerl &e8kll elmektedk'. 
B..U-tn mabl,.etlnl anla. 
t.Jlm: 

(Deftml ' lltcıi ....... ~ .ı 



Hergün " Resimli 1'1a.kale ı Çok söyleyene az inanınız 

Bu harbin tarihini 
B·ze h .... rb b:tmeden 
Okubnıya 
Başlıyun muhakeme 

\. Ekrem Utaklıgll _.J 
·~ iom muhakemesi ilk a.ünlerde 
.. ., ou.un ı.tWAJaıım l•l:'isloı ı.:eır.Uk.eu 
sonr.ı, hem cazibe kuvvetini kaybetu, 
henı de dıinya.yı iklye uıran ha•tın bl. 
rer tarafında yer almış olanların ayni 
zamanda hucwnlarına uğ"radı. 

. {ı 

{(\(f!ı 
Davanın cazJbe kuvve lnı kaybetme • 

sinin bebebıl muhakeme edilenler ara. 
sında bulunan sabık başvekil Dala • 
dier'nin şiddetli b.r grıp tutular.ık ya
tagından çıkamıyacak hale gelmiş ol _ 
ması üzerine eelselerln biızarur tatil e. 
dılmiş olm:ısıdır. Bunwıla benbcr R"o ıı.. 
dan gelecek ses · l.aı'ihln blr safhasında 
rol ala.o en biıyük dnle ı •rden birinin 
bıitun dimya g dl!illc alakalı ıç hayatını 
o kadar çi) bır zba ile aydınlatacak • 
tır ki, yarın g'1!JlC bütün gözlerin ve ku. 
lakların lh'lyarsız olaralt o tarafa çev. 
rl eccklerlnden şüphe ecl m eyiz. 

Bir buçuk )11 kadar sü en b ' r gecik. 
meden sonra nihayet b:ı.şhıabilen bu 
da\'anuı 1\1 h er ile duşınaııLın tar2.fm. 
dan ynl zamanda hücuma uğramasının 
scbeb"nr gelince, Riom mahkemcsl da. 
vanın bu saf.hasında muharebeyl açmak 
m«E'uli~ etini Üzerlerine alDUŞ olaa P. 

bık de\'let adamlarını, bu zan altında o. 
larak muhakeme etmiyor. BilWs hubı 
iyi hazırlamamış ve iyi idare etmem.Jş 
olmak suçu ile san allıncl.ı bulunanlan 
sor~ya çekiyor ve rünun birinde bu 
zatlan mahkum edecek olursa. mııha • 
rebeyl açtıkları için detil, iyi hazırlııyıp 

iyi idare etmlyerek :ıaybedllmesine se. 

Bir 1Dsaa dünyada meveaıi biitün med,etlerf nefsinde toplay::ır:ık zeki, 
müteşebbis, eesar, dürüst olabilir. Kusursuz bir dorumda bulunabilir. Fakat 
bu ha.sletlerl sayıp •öluafye başlarsa hükmetmek lcab eder ki, ;va bu haslet. 
1erin hepsini lıılrden o dakikada kaybetmiştir, Yahud da ba hasletlerin hlo. 
birine hiçbir zaman malik olma.mış, çevrcslnl bir gösterişle aldatmıştır. 

Zekida, müteşebblsllkte, ee.sarette Te 4üriistlükte herhangi bir hisseye sa. 
hib olan hı.san kendlsinde böyle bir kaslet bulunduğmuı söylemek şöyle dur. 
sun hatırmdan bile ı-eçlrmez, onu pyet tabh billur, o şekilde teli.kkl eder. 
Çok söyleyene lnanmayınıa. Ve çok söyleyenin karşısmda kaldı!ınız zaman 
lşUtlğtniz cümlelerin arasında. kaç taneslnln doğru olabileceğin düşününüz. ----··--........... 

[...__s_ .. _e_h_1._· r __ ll_a_b_e_r_l_e_r_i_~J 
ilkmektebler ziral 
seferberliğe nası-1 
işti.·ak ~decekler? 

~b oldukları için mahküın edecektir. Şehrimizde balunan ilkokul 
işte davanın tllrazlara ugramasuıın baş. baıöğretmenleri dün Maarif 
hca amlll de budur. M ··d.. •• ·· · t · d bir 

l\lihver taraf'.arlıırı hiıliı.sa olarak dl. u urunun rıyase ın e 
yorlar ki: toplantı yaptılar 

- Bir devrin hnrb tarihinin tasfiyesi 
yapılırken incelemeye muharebenin nl- Şehrim.izde bulunan ilkokul baş.. 
çin kazanılıp kaybedlldlği no~tasmdan öğretmenleri MaaTİf Müdürü Muh
detil, r at Jıangt ıoıfayıeı Am.lllenn s in Bina1'm 'l'Cİ.sliğinde dün öğle -
baskısı altında olarak açıldı{.., araştırıl • den sonr.a Eminönü HalkC"Vinde hu 
makLı. ha lanır. Balbnkl yolun tersi ıu. top'lantı yapmıtlardır. 
tulmu.ş, böyle yapılması da Anglo.Sak. I Toplantıda ilkokullarda yapıla -
son ıaraftarlarınm Vlşl neullnde ewı cak zirai aefe:ıibe-rlik hakkında müş. 
malik bulundukları, bele-- Arul"rikanın terek bir program haz1rlanmlş ve 
muharebeye girmesinden sonra derece. bu me'V"ZUCla bazı müzakerelerde bu 
sini artırmaya muvaffak oldukları büyük tunulmınhır. 

Havagazi tabdidatının 
yarından itibaren 

kaldırılması kararlaştı 
Şeiırimizo kafi miktarda kömür da temin e.dihniı olacaktır. 

ge1diğinden bir müdd-ettenberi de. Ş.ehrimiızde bulunan 2 7 havaga. 
varn eden ha:va.gazi tahdidatı ayın zi abonesi ıbıelediyeye müracaat e • 
1 inden idbare:n ta.mamile kaldtrı... clıerek 8aa'tl~tinin bozuk ollduğunu 
lacak ve günün her saatinde normal bildimıişlerdir. Yapılan müracaat -
olarak gaz verilmesine başlanacak • lar üzerine makine şubesi aboneler
hr. Bu sure&e sınai müesseselerin de bulunan gaz sayıcılarlnl kont.rol 
faaliydl:ler.i!nln sekteye uğramaması etmeğe başlamış-tır. 

İstarıbul sanayi mınta-!Zonguldakdan mühim 
kasında istihsal nasıl miktarda kok kömürü 

nlifnzdan Ueri gelmlştlr. hkokullaroa talebe boş mman.. 
Anglo_Saksonlara gelince, onlar mu. la.nn.da ve jimnastik saeıtleTind~ öğ. artırılacak? 

hakem nln şu veya bu blls.l.ıngıç nokta •. retmeın1erin nezareti altında zınıat . . . . ;"!.. 
getirtiliyor 

lm~a •-~~ - l d rs her ı"ş,erıle m__,.ul olacaklardlr. 1 İstanbul Mıl1i Sanayı Bırl gl u - Şehrimizin mahrukat ihtiyacının 
sıııı ele a ~ ouıuo.>• şoy e u un, ;ı ...,...,. • kA 'bi H l"d Gül· ·· A k 1-- 1 f d al k- .l 1 

1 
kllde ılmı bulunmasını Bu işler için ica:b eden ziraa.t a - mumı atl a ı eryuz n ~ ...... rşı anması etra in a a a.aar ar. 

ban~ b r şe :ıç ş ı·ı · d ··d·· d .. L_' • d'" ·· ·· H 1 d a ı' ab d ı· t dbı· 1 t ve• blle tamamen yersiz bulmaktadırLır. lletleri ta.lehe v e ı erin en o unç o. ra an şt=rımıze onmuşt~r. a ı c c e en yen e r ere ~ -
Muharebe henüz bl mem ştlr, ne şek lde, larak remin edilecektir. Ancak bu ı Güleryüz İktısad Vekaleıtıle yaptı. sül ohınmaJctadır. Bu cümleden o • 
hangi akibetler üzerinde karar kılac.ığı a.Ietlerdeın zaıyi edilenler veya klTI - ğı ıternaslarda lstanbulda istıhsa.latı ~rak Etibank Zonyuldaktan mühim 
belllslzdir, ancak' sulhun al d nılen son. lanlar oku1 id~releri taırafından taz. çoğaltmak iç.in ne gıbi tedbirler ü. miktarda kok kömürü getirtımeğe 
radır ki maslnln inceleni.:> süzgeçten ge. min edileceklır. · d d _ _,, v b hi karar vermiştir. Bu kömürler Mar. 

H
- b .. v k l d bi zerın e urwacagının mevzuu a s 

~lrllmesine sıra gelebilir, Vlşl hükiımetl- ..... aşogretmen o u un a . r v •• • • tın 3 üncü günü §ehrimİ'Ze gelmiş 
nln bugün bu tarzda hareketi ~ncak Al. ay İçerisinde yapılan zirai fa~l. - oldugunu soylemı~ır· buıhmacaktır. Şehrin ihtiyacına y~ 
manla.rı memnun etmek gayesi ile izah yet ve ekilen gıda maddelerıırıın --<>-- tecek kada.r maden kömürü mev • 
edlleblllr, halbuki Lkl caslbe arasınrla ka. çeşidleri haldc•nda Maarif Müdür· Belediye memurlarının Yuna-J cud olduğu.nd_an şi.mdilik maden kö 

k l k ıla varrak Olam... lt"'ıgvun·· e ___ , ___ ıı b'ır rapor verecek.• ık d l d f rarsız a ara ona mıa ... =~ı 1 nistana yollad ları gı a miirü getırtı mesın en sat ınarzar 
clıtı corülmeklecllr. tir. Zirai çalışmalar. öğretmen erın dd l • edilmiştir. 

Dünya hattıma iki tarafından yer asli vazifeleri cümlesinden 88.yıla. • ma e en B • 
· ücret _ .l Diğer taraftan uıgarisıtandan 

alanların ıtiom muhakemesi münasebe. eagvndan kendilerine ayrıca Bdlediye meımurları taaafınoan d k · ·· ·· · ·ı • 
k · 6 motör o un omuru getırtı mı~ ve 

tUe ele aldıkları sebebler ne olurııa ul. veya tahsisat verilmİy~e tir. Yunanista.nıa gönderilmesi karar ~ kömürcülere revziine başlannuştJT. 
aan, her kisinin de mahkeme heyeli • ---· laıtınlan i'kiınci parti gI<la madde. ---.,,- ·-
nln düriıstlütüııe ve tarac .. ızııı:ına do • Petrol, çivi ve esnaf Emı·00··nu- Halkevı· 
kunmaktan ı.:eklndik.Jeri ı:öze çarpan bir lerinin sevki için Ticaret Vekale -

Tevzi edilen 
maddeler için 

komiteler kuruluyor 
Oçer kiıilik komiteler, dağıt -
ma o/isi kuruluncıya kadar 
alakadar makamlar tarafuı-

dan dağıtılan maddelerin 
tevziini yapacaklar 

Vilayet dahilinde alakadar ma. 
kamlar tarafından dağıtıhnakta o • 
lan bazı maddelerin tevzii İçin Ti -
caret Odası reisinin başkanlığında 
üçer kişiliık komitelerin kurulacağı. 
nı ve bu komhelerin Fiat Müra'ka. 
be K<ınıisyonunun Pazartesi günkü 
toplantısında konuşulacaktır. 

Diğer taraftan, haber aldığımıza 
göre bu komiteler taşradan tehre 
iıst"hlak edi1mek üzere gelen mal • 
larla de. meşgul olacak ve tüccarlar 
tarafından konacak sermaye ile mal 
getirilmesi işini tanzim edecektir. 
Bu komiteler dağıtma ofisleri bi1 -
fiil kuruhm<:lya kadar çıalışac<1k, 
ve ondan sonra vazif esinl bu teşki. 
lata devredecektir. . .................................................. . 

Askerlik işleri J 

İhtiyat eratın 
yoklamaları 

BeyQğlu Yeril Askerlik Sttbesiııden: 
ihtiyat eratın yoklamalann.a devam 

edilmelutedlr. YoldRma sarası aşatıya 
yazılmıştır. Bu sıraya ıöre yoklamalara 
~llnmaıl ilin olunur. (3657) 

Bu sabahtan itibaren 
büyi.klere 300, küçUlt'ere 
150 grdm ekmek veri iyor 

IB~ tarafı l ine s ) fada 
karı vatandaışlara giinde «300n ye. 
di ve daha aşağı yaştaki çocuklara 
günde <d 50> gram ekmek verile .. 
cektir. 

Bu tedbir; sürekli ve ~ddetli bir 
kışdan sonra hala devam etmekte 
olan yağmurlaz dolayısile huhuba. 
tın dahilden istasyonlara naklınde 
uğranıla:n geçici müşkütLer gözönün 
de bulundurularak her ihtimale kar 
ıı mevcud atok.larımızı korumak 
maksad.ile ve muvakkat bir müdı • 
det için eıl inan 1 §lbr. 

Yeni ekmekler 

haktkaltir ve kabul elml·k lcab eder ki cemiyet' e-i' e alakalı tinden looİi mi.isaadesi iatenmştir. orkestrasının konseri 
Vişl biikümetl muhakcmeyl bir tarafın addeler nasıl Cevab aJ.ınLr alınmaz derhal ikinci 
tdd asına cöre bu kadar erken, bir tara_ m parti eıda mıa.d<leleri Yun.ani.stana Em1nıönü Halk.evi orltestrası, u. 
tın düşüncesine röre d tersinden aç. dag"' ıtılacak? yolla.nacak.tll\ muımi arzu üzerine Halkevleri bay. 
makta gözönünde bn1nn lurduiu slyaıi - ramı.nda verdiği kon.seri, Cemil 

Şimdiye kadar 750 gram ola .. 
rak imal edilen elan.eğin 1 5 O 
iram noksanile 600 gram üzenı.n.. 

2/Mart/9,Z Paurtesl: Sl3 - SH 
331 _ 332 tevellüdlillor. 

• den çıkarıkna.sı hak.kında verilen 
kararın ta.tbikı.na bugünden iti • 

329 - baren ba§.lııınmıştır. Ekmek tartı .. 
sının bu suretle tenzil edilmesi ü • 

3/Mart/942 Salı 315 316 
330 tevellüdlüler. 

fayda ve mahzurlar ne olursa olsun Şimdiye 'kadar kısmen bölge ia.. Eli k'esilen amele Türkarmanın idaresinde yarın te!k. 
Mareşal Petaln mahkeme heyeUnl Fran. ,.e müdürrugvü tarafından tevzii Y• • K k k mrlıyacaktır. Programda Gkı~. Mo 

,,. · d v 1 Eyübde otınan ve ara ava 

4/M&ri/IMZ Çarşamba: 31 '1 
328 • 327 teTellüdlüler. 

5/Mart/942 Perşembe: 
321 • 322 te'teilildlüler. 

318 zerıine fiatlar da 1 O kuruşa indiril.. 
miştir. Ağır itç.ilere gen~ ev:vel -s 
oe teııbit edilen miktar üzerınden 

319 - 120 - k 
sanın itimada değer ne kadar yiiksek pılan bazı maddelerin agıtı ması zart, Şubeıt gibi bi.iyük musiki üa.. 

l A b lastik fabri:kasında çalışan A}i dün, 
hikitrıl varsa onların arasından bin iti. için yeni kararlar a ınmıŞtır. Y a.. ta.dlarının eserleri hulunmakta<lııı. 

---•ştır '-'--d'll L.1 b · ··bı' adde.. tabıı:n makinesine lastik verirken na ile ~.. ve ~'" yor ... u şından itibaren teVZle .. a m Ayrıca Ankara Devlet Konservaltu. 
heye' bütün dünyaya oldutu kadar lcrin revzii.Pe devam ohınacaktır. 4ko1Uf\u makineye kaptırmı§. aağ varı taleb ~erinden Renan Türkar _ 

maznunlara da inanç verecekth-. :Site • Ancak şimdjye kadar Pe.tTol Of.si eli kesiı1m iştirr. man i1e Vedad da iki piyanoda Mo 

6/Mart/942 Cuma: 323 - 324 - 325 • 
326 tevellüdlüler. 

Şubeye davet 
Beşiktaş Aşkerllk Şııbl"Slnden: 

750 gram, ·büyüklere 30-0 ve ü • 
çüklere de 150 gr~m ola:ak .ek_mek. 
verilecektir. Bu mıktar agır ışç lere 
bLr bütün ekmek ve bir de 150 gram 
lık dör'tte bir ekmek olarak veıile., 
cektir. kim mıdll\kemenln ilk celse.sinde blç tarafından yapılan ~-edt:.o1 .-:'..~. btcnzın Yaralı amele tedavi edilmek ü. zartın biu sonatıonı çaılacakbar, Ba • 

aı:..- ftç-"'ına yolunu lutan -b·'- ıı..:ı.şku tevzı'ı' b 0-1-e ı·a .... mu ur ugu ara - H ~ı ş b 
&u... ....... - lA .,. • fınd n ya~pllaca"•~•ır. Şimdiye kadat zere Balat !hastanesine kaldırılmış, yan Nedret , ocao~ ~ u eıt .. ve 

mnnda.n Gamelln bari~ olmak üzere bil. ıu la ka _ıı: n.da hk.k b l Cemil Türk.armandan ıkı parça eoy_ 

Diığer tıar>aftan ekmek çeşnisi i .. 
Şubemizde kayıdlı yedek ölçme tet. . de enL bir ti tesbit edilm · 1 • 

meni Fehmi oğlu Muammer Yo~ar ç.l!n Y p 
1 l la hk ı ı·a-e mu'"du""rlug""vu .. tarafından yapı n za elraırl ta ı ata aş anmış tün SUÇ D sanı an r ma ·emen n sa • n , d b d t Jiyeee1ktİr. 

lah yetine. ha: la ima ile bu mahkemeyi ayakkabı çivisi tevziatı a! ~n an ır. 
tesis eden hükumetin meşnıiyetlne itiraz böyle Ayakkabıcılar Cem·yetı ta - -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-
etmekle beraber heyetin dürüstlüğüne rafından -yıapılacaktır. Esnaf cemi• (,STER "' 
huduılsuz ltlmadları oldutllna söylemiş. yell1leriJe ala'kalı diğer m.a.ddeler de ı ( N AN, 
lerdlr, Esnaf Cemiyetleri tare.fından ya - l l 

R'om muhakemestnln epeyce mun pılacak. bölge ia~ müd~rlüği.i b~ S T ER 1 NA N M A l 
ıüreC"eti ve birçok dedlkoclu uyarullra • tevziatı kontrol için cemıyetlere .b1. 
cağı şüphesiz görünen eelselerhtden son. rer kontrol memuru göndereccktır. 
ra hangi netice üzerinde karar kılabl • 
lettii tlmdlden elbette kestirilemezse ....................... ·-·························· 

TAKViM • 
28 Rw.ı .. u. 

186'7 Camarte9I 
Ş.bat 

16 

Şubat 

Arabi MDO 

1861 -Kaum 
118 

lMSAK. 

s. fJ. 

varacatı neticenin muvakkat olacağı 

meydandadır. Sulh zamanı nihayet ger\ 

rellnce bu dua ımlhun şekline göre ya 

gcn!.<31etllecek, yabua ile. bir temyize tabi 
olacaktır. Şimdiki halde yaptığı hize bir 

tarih sayfasını mümkün oldnl'n kaclar 

do{ru sff,Ude okutmaktan lbarettr. 

&ktJ111n Zt'traklı-9ii 

Bir dostumu anlattı: 
- Dün öteberi. ~k üzere Çarşl.. 

kapı pazarına gittim. l'ortakalda.n bol 
bir şey yoktu. Bir ara~ lçerlslne dol
durlllup tanesi 4 kuruşa satılanları 

gözüm tuttu. Flatına göre oldukca trl 
idiler. Benim gibi bıı müş:ılıedeyl ya. 
pau birçok kimseler arabanın etrafını 
çevirmJşlerdL Bwılanlan birisi blr 
küfeci bulmuş, memnun ve nıütebes
slm 100 tane aJıacağını söylüyordu. 

o dakikada içime bir şüphe geldi. 

ıuaı sahibine: 
_ Sakuı bunlar donmuş olmasın! 

- Bana baksana efendi, ben o na. 
mussU2iıığu yapar mıyuıı? 

- \'er öyle ise 15 tane! dedim. 
Biraz sonra da ucuz portakal alma

nın doğurdutu memnuniyetle koltu. 
kumda büyük bir kese kiğıdı olduğu 
halde evimin yolunu tuttuJJL 

Fakat evde ne oldu, blllr misiniz? 
Bu 15 portakaldan bir tanesi bile yen
medi. Hepsi donmuştu. 

O dakikada port.Maliarı satan ada_ 
mm sözleri aklıma seldi ve aldanmış 
olmama değil, bizim esnafımızda es
kiden mevcud olan meslek ahlik ve 

(il154) ön acele olarak şubemize mü-
racaatl Uan olunur. 

* Beyoğlu yerli As. Şubesinden: 
Ölçme Tğm. Şeb.su.var Menemencloi

lu (48373) nun acele şubeye müraeaatl. 

( Yeni neşriyat J 
1nkılabcı Gençlik 

Türk gençliğinin ba blricllu mecmua. 
sının bıı Jıaft.akl sayısı yepyeni bir şe • 
kilde oıkmıştır. Balkevlerlntn yıldönü

mü münasebetlle pyanı dikkat yasılan, 
edebi ve lçtlma1 makaleleri ve spor ba. 
hisleri her genel yakından alakadar ede
cektir. Bütün okuyucularımıza tawlye 
ederiz. 

Kayıb hiıae ıenedleri 

GÜNEŞ 

:>. 1). 

6 ., 

12 

Safer 

12 fı9 

01 
Tramvaydan düten çocuk namusunun bu derece ortadan talkı_ 

dedim. CITTla. yandım. Şaı-k İspençiyari Jaboratuan T. A. 
Kızdı ve suratıma ~dı: .. -

Sama,tyada otura.n 16 yaşların.da Şirketlntn sahibi bulunduğum 3976 -
ôıtle İkindi Alrpm Yat.ı Fahri adın:da bir çocuk dün Yedi. 1 STER 1 NAN 4005 ve 4146 • 4295 numaralı 180 adet 

ı. I>. :il'~ ~,' ;>.
1
·
7 
ı~~ , I. ı 1), b.We tramıvıaylnl.D haaama.iuu:la Ak- hisse senedatmı rayt ettim. İptallerl 

E· 12 2'1 u - ,._ »' 2' .-ra;rdan seçerken, dÜfa\iil. vüicu .. 1 STER 1NA N M A1 hakkında bnani Yollara müracaat eclll-

b v=. d.::::6:ııls:29~=8=86-=l-=lılıııim-m=-ı•aaı • dumm. ~f yerleriııdea 7 Ma • , ... _....; _____________ __________ ,... ctiiinden hiç bir kıymeti 1oldm. 
1 .... • ~ Kattapant 

tır. 

Belediye ya.pmn tebliga.tı müte ~ 
akıb fırın ıahibled ellerinde bulu-
nan un mi'k.tar1'nl dün akşam Top. 
rak Ofisine bildirmişler ve kendi .. 
lerine yeni ekmek miktarına göre 

ihtiyaçları olan un tevzi edilmiş -

tir. Yeni miktarlar üzerioden bir 
çuvıal \IJldan 167'.5 ekmek mal edi.. 
leceği te8biıt edihniştir. .. 

lstanbul borsası 
-····-

27/2/942 8ÇJl1Jş - knpanış fiat!sn 

Çt:lür,~ 

AçWJ H .ka ~ ı.,ş 

\ndra ısterliD 5.24 

ew,Tork 1001)ol&r 132.20 
• ıı.drid lOOPeo-~ 12.9375 
nlcholm ıoo lneç Kr. 30.72 

Bir aı1ıın lira 34.00 
24 ayarlık bir gram 

külçe altın 480 

Esham n TPhriIA• 

Sıvas - Erzurmn 2. 7 19.90 

% '1941 ~ l 9.'15 

% 6 'l'a8ııl'ruf Booo1a.rı 94,..-
.... 



ve 
Hamdi Başar 

3 - (*) \p~lerile cıalışmaida' ve m.alı.n iamamı..'madde inkişafı halinde yapılan rarb 

S on medencyet, iruıanJa.rı ileri bir nı ba7.ırlamakta icIDer. lmedenlyetine karşı komayı, diD tabii bir 
merhaleye rötünnW, olan tarihi B) Bu iki hWirie neticcsl.nde ferdin1&"idişle kabul etti. Almanya &"İbi meınle. 

bir devirdedir. Bu da kendinden enret. ~eki roılii., bir k~ parpnın ketlerde maddi ve enternas)'onal eere. 
ki medeniyetler &ibi bir tıduın halka. lı.ollektif tekilde makiuelcrle isıih _lyanıa.ra a.kıJ yoille yıı.pılnıak istenilen 
!ardan &"eçmiştir: ul edilmesine iştirak ohqor; bwıa ınu.. bu h.arşı koma işini, şarkta din uuri. 

1) Başlangıç halkası: Dünya bllciııl ka.bl.l ,.utlkçe çotalan ve ııeşidl~n ıs. ne aldı. Bundan dolayı d.& din bu mem 
Ye t~knik seviye yükı.eldi. Eski devre.. tihli&lni pazardan •lllJ'ordu. ieketlcrde bir (Es!ci baııye;ri iio~a) 
nln ana fikirleri (dini idi; yeni devre.. 3) Garbde tem.el halkası: Bu sUtttJelw:ı.so:rıı olarak bir tanfta.n ilerlenuye ve 
de bunun yerine (akıl) üstün oldıı. J>ün'ce.mlyet bünyesinde dGğan l>iiYiik deti • aklın ~tünlü~iiııü ~sis etmlye e:ıl'el ol 
ya b.lgisinln çoğalmasından, insanları Ş:ktik IDsanlar ve m.illetfor al'asında dutu gıbl, dig-er taraftan da ı;arhde~ 
dar hwludlar.a. kapayan tarihi baskmınldurmadan büyüyen farkl-.r yapQ'er; bım gelen istila setine karşı bir siper vaeı_ 
kaL'onaSır.dan dola.yı aklın üstünlüğii ilan da sıkıntılı meseleler. lhtltafiu do. fesi r;örerek müdafaa uıururu oldu. 
lıiırriyeti tanıttı. ıı:-u:rordu. Dunnadan {Mlşlemek ve oe. Şarkta dinin hurafelere bürünen, ta. 

2, ...... ;.,.,f .__ "·--ı·. ,. "lı . mi yetin istihsal ıncünıi elinde tutınak :ı&<lub içinde bnr7-'an son dannım a•nl 
....... ...,.. .wu&Ao'> ,..,. n ve fıli.rln . 

1 
rd bi 

ı..--W&.: " ....... 1 ..• 11 k 1 b IJstJ.yen sınıflar ve milletlorı modcnı ı. zamanda onun bu me.nlf'kelle e r 
ıoer...,.. •• ve w.•UD oıı e uru a.n u .. 

. 1 f h Jı 1 imin görüşü de teşvik edlyordu. mudafaa unsuru olmasından da dQı:u. 
ml~'enı:,~ılt "'niş eme vke dre a d :.rkas;;, Fenalıklar ve tezadl.ar çoğalınca akıl yontu, 
g .r ...... ruı. 0

1
.zatemana 

1 
~ adrcli ... 

1
°". u_ dn- harekete g-ellr, Nitekim bu mrdeniyet 5 - Mater:r<ıtist ıörüşler: Avrup:ıda 

şunmU$ re& ı onıın yı e a ennı o_ 
.. ~:.. o 6 -liteni t rilıi tl devrinin refah ve yayılm!l halkasında, ;reni medeniyet nizamının maddeye, ve turm-. --.. o .ı zarure ere .. 

thiirriy&t ve sel'Msti nlumına kıı:rıtı kG- tabii hidisf'lerln tabii lnklşafma gore 
uygun inld$1lfı aklın 15'edil1 hii.rriyet b k ı 

' 
1
maya mecbur olan memle-ketlerden gar ayarladığı ilim karşı~ın~. yeniden a ı 

ve ferdi hürriyet .. Y~~lle .. -~1~•şto BTID. mf'dcniyetlne girmiş olan Almanyada yel;le btr dfulen vermek i.stlyen nasyo-
d:ı.n sonra akim üstunlu;ünu tanımıyaj . . 

• XIX uncu asırda akıl yeniden vaziyetl1na.Jist, idealist, sosyalist (ıkırl~r. gene 
lüzum yoktu Onun vazifesi, buJunan .. .. · . 1 ir 

b 
' dohıı hakikati yani hürriyeti ko jduşü.nm.lye başladı. Bu akıl Jngllt.e~e maddeye baş yer veren bir dığer r k 

u en " '. ·doğan, Fr.ı.n.sız inkılabından ~nra dıın,. tarafınd.an boğuldu. O da Marksın ma-
rumaktan, cıe:miyet tçınddı:i olayları in-I şla . .. 

. aktan ya nizamı halinde ya,.ılma.ya 1ıNı. yan taryallzmi idı. Bu riklr. smıf duşman 
Ct'll.'yip aralannd.ald ilgileri çtkann maddi ve enterıı&SFooal görüş!.e tezad lıh &ıerine Jı:urulmuştu. Yeni medeni. 

halinde akla yenıl bir iistüıılült vermiy-0 yet düzeninden ı.stırab duyan 
Son medeniyet, eskilf'ri gibi mabdud lüzum olmadığını iddia eden bu alem fikir ve iman yollle bir çıkar 

b:r dünya parçası üstünde ktlJ'Ulmamış ıörü.şünün karşısına. Alman felsefesinin fikre Markshnı karşı kodu. O d:ı mo. 
tı. Ayni zamanda bunun di~erlerinden idealli.mi, AJman lktısadının na.syona. dem eemiyetln maddi temeUer üzerine 
farkı, bu medeniyet rejlruinr &'eçeo mJl liıuni çıktı. Dlter taraftan büyük inlu. kuruluşuwlan ve serbestçe inkişafından 
!ellerde hastl olan eu lhi büyük bünye ıab1a. ve dünya ölçüsünde bü.vük iş yap memnun idi. Çünkü bu yolun sonnnda 
df'ğ'~liii idi: m:ış olmakla övünen Fransada, li~ral bugiin).-ü biklm kapitalist ve burjuva 

Al İnsanlar doğrudan do~ya bir ma. rejim inldşaf ettikçe sosyal meseleler sınıfının kendiliğinden ortadan ka.lk1L
lın müstahsili olm.aktan çıkarak bir u. .. sıkıntılar yeıılden aklı harekete cetiren oatını besa.blamıştı. Onun içln mater 
tihsal şubesinde herll.an&i bir parçanın bir Usir yapıyordu. '&ından da Fransa_ yalist fikirler, rejimin serbe.~l ve hUr 
do,udan doğnı.va yeya dolayısllc müs. da her çeşidini yetiştirmiş olan sosya riyeti)i ana fikrlnı- karşı olmakla bera. 

tahsili ara.ama giriyor, ve çokhıl< teşkil l'rm ve insanlık fikirlt>ri ycnl-deo aklı va ber, kk çL~ar yolu her şeyi olum.na ter. 
eden insanlar alet ve sermayesi dahi ol- zifeye çağırmaya ba')lamıştı. ketmclrten ibaret bulan maddeci ilim 
madan ı.rpd g-lbl çalışı.yorlaı-dı. Halbu 4) Şarkta tezad halkası: ~rb m~de. göriişünt' tamamı-ıı katı~mış oluyordu. 
ki eski medeniyeUerde fnun, aile veya niyeti z1nclrlne ılrrniyerrk te:ud halin. Artık ıarb ilmi, nl:tamın lehinde \'e aley 
kıiçilk &'l'UPlar, kenıli sermayeleri va de kalan şarkta ise, henüz (akıl) dekil, binde olan iki hakim tcm.-ıyüllle de, 

(din) üstündü. Akıl yeni hadiseleri dıi- ma.ddi bir ihtiras ınayasl1e bl'slenen 

~ 
< • ı m yazı. 4 ve 1 o ik:ıtıclkAm.ın ta. c;ünmlye va.kit kalmadan, bir takım mili mod1!m cemiyete uyarak maddeci oldu. 

r M SQJ.'lllıarunıuıdadır. !etler ve sınıflar elinde menfaat '!.. ______ .-.. _ -. ~· l!· B. 
.~~ - - - - - - ....... ......._ __ ...... --~....._....~-~~~~-~ ....--.....-~....wr•r•.r~..._.,......,......,........,. ....,.. 
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EDEBİYAT 
Edebiyat Mükafatı ve 
Edebiyat ·Akademisi 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

C R. P, st tarafından ksis eclilen l Jcrine tıbe eiınek cidden fayda.it olar. 
• san'at. miiki.Iatının birincisi, bu Bir nokta daha: 

aeııe bir romana tahsis olunmuştu ve Vfıkıi C. B. P. si bu sene romanın 

1şte llk müki.fatı Halide Edibin Sinekli müki.fa.tlanma.<U lle başlı&yaıı bu bayırlı 
Bak'.ıa.l'ı kaazndı. Bu, güzel bir başlan- işin gittikçe diğer edebi nevilere de teı. 
rıçtır. Güzel sa.o'atların inkişafını te,, mil edllece,tini bil!yorus. Yaınız öyle bir 
mln edecek, san'a.tkirlan da.ha büyük şekil bulUJDAlı tı, her sene her ed rbi 
bir şel"k ile eaer ,.ar.ıtmab sevkedt'Cek neviden ayrı ayrı hiQ ueğilse bir kilab 

müklifır.tlanabilmelidir. fşte bilbaaıı 

bunun içindir ki, hcrlıa.n~l bir kanıt.I,. 

dan edebi mükatatlarm çogaltılınM· 

ııek yf'rinde bir g:::.yr0 t olacaktır 

in.,allah bu defa Mr ~an'at eserin" 
mükafallandınnakla başlayan bu Mrf'. 
ket, ileride bir Edebiyat Akademlsı t.e. 

(Devamı 3/2 del 

büyük bir adımdır. 
Şimdi gönül, Partl'nin bil kadirşinas. 

lıtı ve bu ı:-üzt)l te~ebbıhü arkasında..n, 

bu tutulan yolun dah~ g-enlşlemesinl is.. 
( "Son Posta,,nın bulmac:ısı: 13 - ısı 1 
\..--------------~~~-------------' t!yor. Bu ı:-enişleyiş, diğf'r san'aı mttki. Soıuau s.ıga: 1 2 3 5 6 l '1 1 1 

tatarının ılA ve bu meyanda pek tabii 1 - Ekuuo m •y 

olarak edebiyat mü'dıfatlannm başka 1 va.sı 15) ," Go.ıı. (.ı). 1 
mü~~ler tarafından ~sisini ı:-&rmek. 2 - Ilü)uk l3), 

le kabıll olacaldır. Ru suretle, hf'r ""~ Ko)iu kauıula.rın 2 
mükiirat ahcak eserlrri!l afl~di .;-o<:"ala_ ~un biı&e.u alc.ıui 

b'lec('.lctir ki, bunun <;tın'at hayatımızda (:i), 3 
ıı~ha ttf' ~d .. r güzel neticeler verf'erğ"ine I 3 - Alfabenin 

şiinh,. edllmter. ı ba~ı (4>, Nuta ı2). 4 
Aca.ba başka hanı:I müesseseler ede.

1 
'1 - Bir gıda 

b;yaıt mükıifatıarı gayesini hakikate e. m:ıdde:.ı l2), Bir 5 
rişitrebilir? Bu su.al karşısm<U illt defa j haTVaıı :2), ~ık 
akla gelen, Maarif Vekaletidir. Sonra, l!l, 6 
üniversite böyle bir mıikli.iat için t'lhsi. 5 - Yatak le -
sat ayırabilir. B&sm Birlltl, Dil Kuru. vıı.ııunatuıdan (5), İ 
mu da bu sao'at teşvikine, ayrı ayn bi. Sucu \41. 

r r mükafatla iştirak edeblllrter. ~nra. 6 - Bir mu.:.iki 8 
Fran.'iOda.ki Goncurt mükifatı rlbi bir alatl (21, Şimdi g 
veya birkaç miikifatın tesisi i9ln de, 15), 
ııe~ sahibi va.tanda')larunaz arasından '1 - Lisanımız.. 
san'aı sever ban çf'hrelerin belirmesi da bir harfin oku.

1 U 
imkanı vardD'. Çünkü bir mekleb, bir nuşu (2), istif 1 l 
hastane. blr büro :\Çmak gibi hayırlı ham edata (Z). 
lşlere tebenülenle, vasivetlerde bulunan 8 - Nota (2),12 
çok yüksek ruhlu ~hJivetlerin her za. Raş (3) · lb=:bs=4=::s::=;==:===;=,~::;:==7,~:==;~;=:==-::: 

lı: ·ıı 4) 3 - ı,,. k Vilayet rn ı. man isimlerini işitmekteyiz. Şimdi bun 9 - B r omşu mı et ( . 
ıo _ San'a.t (2), Erkek (2), \'ücud 4 - Avrupa.da blr rrk 15), Eki bir lann ıı.rasmda da, ~"n'al mükafatları 

tfflls edert'k ve bu cf'rey:.ına hız Vl"nne. 
nin şnenni diişüne<ıek olanları bekliyo. 

rut:. 
"'""ra, b·r dii<riinrrcflr briki tatbik e. 

ct;lt"h\ll!': bnı Vekaletı~rin n~şrlyat için 
hh"'""lı vardır, hatta k .. ndi bütçel,.ri 
d <r lınimle kltablar d:ı rı .. .,rN1erler. fo;tp 
hn tahsiS3t'ıın. küçrik b ir vardım olar:ık. 
ı:iir.el san'atlann vP b'l me:r.:mıl ı edehl. 
yatın mUkatatlandırılm.,o;ı için oir mitı 
;ar para avnlamaz mı? R•mu ela dli!'ün 
ınck ve münrkünse bu yardım1 ela di~er 

ve ai'3<!taki çık~ (2). 
11 - Dahi manasına (2), Temb:, a.. 

rık (3). 

medeniyet ı 3 l • 
5 - Bir yemek (5), Vücuda getirilen 

şey (4). 

ız _ MiikeyylfaUan bir madde (6). 6 - Tersi b icab ve haya 12l. Bir uz. 
Al't'llpada kömiirlle me~hur bir havza vumuz 12 ı. 
(3). 7 - Tersi esınek'en f'mri haur 12), 
Yukarıdan aşatıya: Kalın baston (3). Bas, iimlr l l>. 
ı _ t}tüsfü; (7), Ali\yiş. ... ız ve tabU 8 - Pa:rça 12). Z'.Jrlf bir <'cek 11), 

(4). İskam.bilde bir kii.P;ıd (21. 
z - Bir renk (Z), ı Ne ideyim,. in öz 9 - Alışkanlık (GJ, :\il' bur bil Al. 

lehçemiı.de muhaffili (5), Bir nevi re- man film şirketi (3). 
)'ik (3). 10 - Sersem ('ll. 
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uSon p.,,,.. 11111 llrihi lelıl ••: 2a r-·-·· - - .. o 

~,~J.ı.IPATlıONA HAliL 
EDEBiYAT 1 Son Po.tanın eıle6i telrilttuıı 71 ==•==•==•==om -, 

.wne de 7~~ıa::. ~ :._..4'1" . u=-= /.('~~I il ~< -~ . =:::s:~_ 
lüzumu, evnlee de bir ya:ı:unuıı,, belirt. - __ f \;~--- _.
meğe çalışmıştık. Bııdn de a)'lli r.lkrl 

O aman ukolı. yetişecek, it pek sarpa 
1aracaktı! VurUŞJJ1&Jı. liZJ&R gelecekti. 

Yukarıdan ltahçeye bir lfl7 atıWı. l'en 
cere tekrar cürültii Ue kaııaaıiL Ramin 
elleri Utriyor, burnundan soluyordu. Ai
zını yanında ıa,ş eliti kıııırdısız dııraıı 
lı:ahvecı Allnln Jı:alatuıa J'aP1$&ırib: 

- Girse bağırıp çatını idi. Yeldaşua. 
Dıprıya süprüntü a&&ı! 

- Öyle. Pencereyi ılahJ tekrar kapa 
dı. Amma kıpırdaman, .ız sa1trt'ylea. • 

- Dotru. Bekli1ellm. 
.Karaıılıkta beş dakika btl.ar ımstalar 

Gök yüzü kara ma't'f ıriirünüyer, küçti~ 
7ıJdı:&1ar çok deriDlerıie ıtanlaıyerıla. Dıa. 
mrına arka vcrd~kleri ev ınezar ka 

dar sessiz ve kı11ırılı.ııı.zdL NIJııayet ~ıU: 
lu dayana.m:ıdı. Başını iki arkadaşının 
arasına uzattı: 

- Bunda bekler bek oba.hı ~al1U11:1. 
Haneye clrmenln yolunw arıy:ılım yol 
doı.şım. • 

Dedi. l\lanav 1'1ııslu dogru söyllİJ'er. 
du. Ali ile Halil titrek sesle sordular: 

- Kapı var mı? Görebildin mi? 
- BeH şund:ı daracık blr kı!pı var. 

Yanında d:t.hi bir pencere. lİkl adım a 
&ıp :Pencereye yanaşarak muayene et : 
tiktcıı S-Onra ayaıklarının ucuna bas:ı 
basa döndti l pencere !tüçük ve demir ıs. 
brah. Ked' dahi zor geçebilir ıeldaşuıı. 

- Iap17a baktm au'l 
-Yok. 
- Hay dzünti seve1i111. Anı ıla .. Wr 

muayene eyle. 
Muslıı ses çıJ,armadan ı!uvara ıilrlne 

•ürüne arka kapıya yamı.-sh. Karanllltta 
l!llerlle şurasmı burasını yekladktan sen 
r:ı ıımu:lsıız amadsuz başını salladı, ten 
di kendlnr ııöyiendl: 

- .Kapı muhkem. Bundan rlrflemez! 
İhtiyatla duvara J'&PIŞI'> bekllym ar. 

tadl\ tarının yanına sokuldu: 
- 'Kapıdan umacı yok. 
A'lnfn aklına ba~ bir şey ~ı .. ıştı. 

Bunu yapablllrlerse eve rfrlp JqHll .ka
nyı ansızın bastınnaJr mtiW\lriin olahi 
lec ğlnl s:ınıyordu. Ark:ıılaşlannı11 tı:el .. 
lannı taftıı: • 

- Bakın yoldaşım, başka Mr 98re ... 
hl var. 

Ötl'I iter b•r ıınlakta sordular: 
- ~öyle imdi, Ne tedbir dilsiiniirsün? 
- Omur. verip .Mır.ıluyu üst Pnlee • 

reye rrlşt!r•b!Ilr miyiz dedlmdl? 
Mııslu bu teklifi unun bulmayera. 

Yavaşça dedi: 

- Yek yelılaşım. Zor 11itlr.· Dem lla. 
tan odaa ise, siiriiP feryad eder. Ant 
raft1 a't'lamalıt 
Ali~: 

- Ya nieeT 
- Detnrdan ııebfa rılnp, lt.ane kapı. 

SDU 't'W'llp "'hnnalı yelllaşnn. Hatun 
şiiphe tlahl et~yl• salma salına ırek. 
rek kapın açar. 

Pa.&rona HaHI yatlru ... u! 
- YanJ, 1'1rtlafı111 sıllıp ccırıkı> dedirt

JBNen ifttl7e uları'I~ 
- Bay -.ôaaa rahmet! 
MullUHla teklifi Aliye •e «~ alla 

Yakua relıllıt. Aa •~iik&en aeara ka. 
rarını verıli: 

- Hde bir sma1al- yeldAşım. Kah. 
ıte ~atırıp çıtırır «k91J) yetişir ise 98rpı. 
şır mıyız? 

Patrona ile Masla kar.uı!ıkis parlı. 
yan geniş yüı.Iö palalarını ıallMlılar: 

- Beli. ÇarJHŞırı:ıı! 

- Yürüyün, eyle ise. 
Geldikleri ltabçe kapııpnılan tekrar 

sekafa 911ttılar. Dar sokak kapkaran • 
lıldı. Yeısllli kaclının sekall kapr.n yanın. 
daltl cumlıasındau hafif lt!r ~vk kıpır. 
daş17orıl-t Alı St"t'iaçle mınldandı! 

~ mabada şavk .ar. 
- Bell, var yoldaşım. 

cellteylemek sana düşer. 
Ali ~aşmı salladı: 
- Ka)Jlya yaııaşaan sis. 

raa. Ben 't'&nl'la. 
Alarsa clu. 

- Acele Wr haber retlrıalı rlbl ita • 
pıyı mı placaksm? 

- Yek. Sabreylen, imdi göriir, an. 
larım:. 

Karanlıkta susup 'iteklediler. Ali başta 
Wr teY ıiiyleml'!'ien h:trlt bir ııpık titre. 
~n cumbaya dohu ilerledi. Başını a. 
Tatıp g-ö:derlnl ita.fes •eHklerlne yapış. 
tll'dı. İld elini sözlerinin etrafına slper
llycrek iyice l'irme:k istiyordu. Pence. 
retle lnee lıir perde vardı. Hiç de iste • 
rniyerek ellerlle kafese r.arpmJ$ oldufıı 
için 11'.lfif bir giiYültll oldu. Perdm!n bir. 
denb're açıldıfını. cıımbaya bir baş 'ka -
rartısı a7..andıJ.-ını hayret içinde gördü. 

Ali ba.~ı huıla çekmek isterken kula. 
tına bir fısıltı çalındı. Caınbadald rölıre 

yavasç:ı sordu: 
- Siz misiz Ali? 
All dehşet ve helecan içinde g~Je • 

rlnl açtı İçeriden kendi adı veriliyordu. 
lıkl11 eevalt ftftlllecll. Bir an ~ plJlnn 
~ıD savsaldaaılı. Cumba.elan ses verip 

adını se" il k d r ılt kimi ... ortaya sürerken, k lst.ikDalln de __... ae 
Y yen a ın 15 ısı 0u•'l - Nalıleden: Matnzn Talıain Berka-.ı 

Yoksa ,Weride lı.eııdi.slnf tanıyan biri sıi olknıi7ecıett kanaatlal beslıemeldeyb. KendiS.ni .. .. nu 
ftl'dı? Yelaıa, yoksa ..• Blr tuzak m.ı ha- Zira, W,le Mr aan'a.Uı:lrlar toplıılutu, •şunları 00 J.e ~rseııiz lutfenı - Evet, haidmw; var, Ömer. 
nrlanıyorda'!' Fısıltı bir daha tekrarJHı: o san'atHr.ların dab.a salim bir kara ile :son cüml 1 Y. ~: ~kt'l.Lbunllill b.iıraz datha yıu.mu:şak bir üslub ·kuıl..~ 

_ sız aislz Ali? lı:eadiierin.I ellel'lertne yerebllmelerlnt te. : , · ıe erıru tamam.ile kabul e- lanımış, g:ıt.gide onunla anlaşaca .: 
JI.aıa.,.ecı Allnln 0 anda ;-özleri parladı. .ın edeceittir. B'9 .,._, 111111•.ttar :mrr ~onun fikrine .ifitirak ede. ğımız şüphe.ıoiırlir. ~ 

Orıa41a ltlr ad ltenzerlltt oldntuna an • -ltlr romaneı, lıılr ıtalr, bir tiyatre milel- s;~ a birl.iıkt.e asla! asla! di-. s~~~ samimiyete onu? 
Jamıştı. Deıaelı:. yeş!JH kadının t<All» ad.. ıırı, bir münekJdd_ diter blr takım işler- : Arttık Dkiıın' .. . ıcanu.ııı.1111~ ıçin, ilk defa o!arak.: 
1ı bir tanıtı da Tardı? Yoksa, &iizel Nt • le ufra~ kurtula.eall Ye sayretıe. hıat t:ı' .. .., 1~. de ~~erih ve ra. ?na. ~~an. bahsederken sadece~ 
Sin» kaf,Tan 9 «Allı> mJ idi? Karan _ rnJ yabtıs san'at abidesine yeni nakış. : ~ ~~r SU!rebilmz. ısm:.ru SQylemı.ştinı. : 
ııına yere sinen Patrona Halil ile !UU!lu lar ~lemete kasredebflece.kt!r. Milli e. ~na ecı~ım, · -~i kollarım arası- Bu~. o sözlerimden dolayı~ 

deb'-atm bundan ne kadar kazan"'n"~. •. alıır, go .. 2lerı.n.ızden. yanakları - Allaha ";.ı,,..edıivn.rmn Mutlaka bı·r.· da WrMrierine 9Dlı:aldal~r. Mııslu Pat. ' 3 -•· d ~~ J ~ -· ... 
nı izaha ıse hacet yoktur. . :012 .a._n. Yüızl.e.rce defa öper, op·· e.ı~. hissi ka·blelıvukuun tesiri altında: renanın kut&tına 11ZSndı: • S 

_ Allye ewmhclan lakırdı etfDer. Bir 51181 daha •• büyle bir Akademlye ! LZı seven hürmet.kar oğlun hareket etmiş, bu zavallı amayı üj 
Patrena «Sus .. ~rde arkaıbşJJUB kimler rJrebflfr? •. Han~I edebyatçılar? •. j Ömer:t züntüdeın k:tllr'tarmış, hayatının~ 

ketmnı ehndllrledi. Bu suaHn cevabı k1Sa ve sadedlr: kim ! !Bu mek.tl»bu büyük ıbir clik*katle son aylarını huzur ve sükün için.'E 
Ali e•ntlıa ihliin•e dikli. Karanhlda ler JAyıtıra? .. Eserlerini az çot umwııa i0~ Annesine kar~ı olan ıhaık de g~ne sebeb olmuştum.E 

da olsa tanmmasnıjan korkmaştu. İçe_ SMdlnıı.iş ve son devir edebiyatının Jçln :s.ız.l!ı,gı tamir etme4e onu lben mec Bu yüzden vicdanımda bir rahat-: 
rltlen se5 bir daha tekrarla•ı: de bir mevki tutmuş plan san'atııa.rıar ibur ettiğim halde her nedense bu lık hi.ssedliıyoruım. Ne iyi etmişimE 

_Siz misis Ali? blg şüphesiz ki böyle bir Akademide ~lar beni istediğim ve tahınin de kadıncağı.u ümid vermişim! : 
Kahveci Ali yavaşça C'!Cvab yerdi: yet" alacaklardır, İlk seçımı yapacak o. ~~~ kadar sevi.nd~rm~di İçiım- X E 
_ BeU sultanım. lan bir komlsyonan tc killne tellnl'e, ~ denıı, çdk derin bir 'hü2iin var. . A • • : 

_ Efendhnlmen bir haber mi retli • onu da rene Pa.rtl'nln ve lUaartf Vekl. Edııı. Omm yaZlSIJlda ~izli bir mana H~~y~ ~mıle .. anlatabiL.E 
rtirsiiz? il-tinin ı·clıbcrlltf ile başarreak pekaıi. ka ı ;buluınduğunu zannediyordum. m~ 1ç1!1 ıbır~z genıye donmck me<:E 

- Beli sultanım :ıçın. bildir. Elverir ki, bu :ıdını da. bir an ev. : - Nerimancığı.ın, ömerin ne bun~et~<ley~ : 
Kadın başı lçerde kıpırdandı: veJ atılmış olsun ... ötesi kolaydır. pt~-~ dıeğiştiığintiı ve tatlılaşt!ğmı ·ı Ta~dekı ~partıımana yerl.eş.E 
_ Az mekseylen. ı Hakikaten ne güzel manzara!.. Altın. :~oruyor mt.13u:n? Senin fi'kirlcrme tıkten bmkaç gun sonra Nezjhe: 
Kahyeeı Alinin ırötsö &iimltll.r ırüm-. da yalnız san'at aşklle çarpan kalblerin Ei.ştirak ediı~, mektubundaın mem Haınıımdan .. b..ır mekıtub aldım:. Z~-~ 

ltll.r fal'Pıyorclu: Bu oyunda muvaffak 1 toplandığı bir oatı ... hayat kayC"uların. pmn kalıd'ıığ'ını söylüyor. Ah Neri fın Ha·kmkoy posıta.sının muh.rıle: 
olma& ıla, yakayı ele verip partiyi te • dan uzaklaşm1Ş ve yıuıWcı muhayyile. E~an, Nerılma.n, ne kadar mes'udum damgaiarunı.ş olımasında~ c..<ı:,tları.i 
melinde• bylııetmek •e Tardı. Cımıbaya j ıerue an rtbl his ve tıltlr pet~klerbıl :~ıeme.~.:nı şekerim. Ben sana her mın İs~.~nıbul~ avdet e~~ş olduk -: 
akseden k•netalz tavlı; •a&rumm biı' • dolduran san'atklrl&r." sonra, ber yıl, iş~in d:üzele<:eğin.i söylemem.iş ları~ı ogr~dım ve sevındrm.. F!l:i 
ıleıabll'e lı:.aıanlıtı.aı sirdil. Demek IEa.. köttibhaneleTin cameUnlannct& tflr, ro :mıytlim? halldka Bwl~nd aınne~} :e .kendis:: 
•uı U.Oa sellyerdu. Kapuua 1'•-n.tO• ınaıı, b.ikiye, tiyatro, tenldd, her 11evf. : Zavallı lkadı.nca.ğırz meseleyi büslnamma bem P_azar gunu I'Çın ye-; 
oynayıp aralarur slbi oldutunu hyun- den mökifat almış bir e3erln rhlere ve ~-fün ters a:rılaımJ$ı. Kocamla a-ımejte d~ve~ edıyal"C!lu. E 
ea dilşlineftiUe r.&ndmadıtını anladı. rönöllere rölen cildi... ve nDıay.,l, sek.iz I ~raımııınn tamarnile açıldığını anı~J Er.~e.91. .gun, erken_den ~~ 1nrköyei 
PaJuınm kabzasma .aı slluya yapıp. on yıl içinde: Sfnekll. Ba~l"m yanııteta ~~ onuın sözlerfni bana !karşı koştugıuım. zaman. Bulendı ısıta~~E 
rak kapı!,. yanaftı. Kapı 1lir adam •il'e. ayni şerefe la.yık röröimnCJ blroolı. «!Ser .•• :bir ıltifat addediyordu. Ken&ısine, da ·buıLdıum. Benım de, k ndıJerı: 
bfJeeell Gıadar aralıktı. Kadıa ae.ı kapı Ve bütün bu eserler ellerde dolaşıyor. ~iri>i.riımize asla yakın olmıyacağı- giıbi~ sab:ı:sız~a~.aıcağımı .. tahmi'nE 
arclınd.n acele acele tıa•ldacb: San'atUrlar mes"uddar. Bilhassa edebi. ;mırıa, serbest ve müstaıkil yaŞJya- etım:ış. Benı gorunce, go IerindeE 

- istical eylen. yata lsildadı olan rençler, önlerinde a. ~cağnmıı.za daıiır 'karar ittihaz eıtımiş ~arı d~. ve kardeş, .yan an Jarruı.k~ 
- ! ... AU yavaşea ıeertn uydı. Kapı çılan bu parlak lstltı:balln şevklle köHör :Oldı.ıığıuımruru söylersem bundan çoık ıstemedıgım başka hıslerlt' kanşılk: 

ardıTMla bir kadın söl&"etıi kıpırdandı, a.. lerlnl, üsl6blarını mütemadiyen derin., filruleceğiın.i, aına kalbinin gene sız.. b!ır ateş ve heyecanla eller:me sa-i 
ralık siz rm ıriröp rıeçeıniyecelt kadar Ieştırmek ve işlemek için en bti:yllk bir :Jıııyarağıınıı tahmin ettim. Onu üz_ rıld1.. : 
karanlıktı. Kadının 711muşak eli Alinin vttde kendilerfnJ kaptınnışlarcl1r. Ve ö. :ınekıte ne fayda olabilkdt? B'.ız ne - NPI'i, Ne:rki,ği.m, seni görc?i.U 
koluna dotru uzanıp tuttu. El hele • tede Edebiyat Akademisi, 11aı1'at yolun. ~e olsa genciz, kendiımize ~aaİıuk ğiime öyle mes'ud'arn 'kt.. i 
eanıbn tltrlyorda: da varıJaeak en son n v,refıt merhale ~eden .bir meseleyi diled·iğiımıitz gibi - Ben de Bülend. i 

- Sahibi devlet erenılimla batcbn olarak ırözl~rt ka.mıı.:,tırmaktadır. :hallederken üstümüze diişen mes' u - !stanıhul seni çdk: değiştiraniş 1 
döndüler mi? İşte SlnekJJ Bakkal'm kazandıfı mti. il'i'yet yükünü takdir ediyor ve - Nasıl? j 

- nen. kitat, bize, ııek yakın bir iUlde brı tlmld !bundan tevellüd edecek neticelere - Büsbütün başka bir :kadın 0ıJ 
- Ya güvercin anda mıdır? lerln de hakikat olablteee1'1nf möJdeleıll. igıöğüs ~ebileceğimize kani bulu- muşsuın. Yüzündeki çocuk ananası! 
Alfnln to]JUz gibi yamrutu hnalan. Artık şuna eminiz ki, Türk san'atkflr inuıyun.ırz. HalJbı.rkıi Za'VaHı ihtiyar tltÇ'l'lllUş, y€rine olgun bir kad n! 

dı, kadın ıröJgeıdnln beYnl tlzerlne indi. lan, Tfuk edebiyatçıları, yann bnırün.. radm-cağıız ~yle bir ağırlıığın al - manası ~elımiş. i 
Y~lli kadın bir inilti \»kararak kahn_ den daha verimli olacaklar ve onlara u.. j•tıırıda lk.~l~biıll!l'. _ Bunu biır Irornıplf man gı'bi ka..~ 
cfnln adaleleri gergin kolları arasıaa zanan 1111urlu ve müşfik eller, mohak. • Bu duşuncelerle hareket ederek bul etımel,iıyi:m. : 
yıkıldı. kak ki bu istikbali de geclktJnnlyecelı. ... :ona cevaib verdMı: (Arkaıı1 var) i 

(Arkur var) Ba.Jld Fahri Omnso7 \._. = ..... ____ • 
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4/1 Sayfa dON POSTA 

MONOLOG: 

a hatb ndemi? 
Soruyorum ya, kabahat bende 

mi;> Zaten ne olsa kabahati bana 
yiikletirler. Kabaha tlerl yüklene 
yüklene halim ne olacak bilmem. 
Hele şu son defaki hiç sormayın. 

Ne o, 1ıiç sormayın dedim <liye 
ağızlarınızı kapadınız. Sormuyor
sunuz. Sormayın dedimse lafın ge. 
)işi öyle geldi de onun için dedim· 
Siz sormasanız da ben anlatacağım. 

Karyolanın başında duran bir ko 
modin vardı. Anneme sormuştum: 

- Nedendir bu~ kiş kuturunu toprağa ektim. Güçlük 
Ccvab vermişti: komodini ekmekte idi. Kazdım kaz 
_ Cevizden. dım. Nihayet onu alacak kadar çu-
Annemin dikiş kutıusu var. Onu kuru da açtım. Haydi o da toprağa 

da sormuştum: O da cevvizmiş. Ba toprağı düzledim. Üzerine su da 
bamın yaz:hanesi,nin Ü4tündeki döktüm. Ma.dem ki topraktan yeti. 
tampon meğer o da ceviz değil şiyor, birkaç zame.n sonra bir alay 
miymi~: Ceviz de meğer neymiş, ceviz komodin, ceviz tampon, ce. 
komodin, dikiş kutusu cevizden, viz diki' kutusu yetişecekti. Lazım. 
tampon cevizden... gelen kadarını evde ahkoyardık. 

Bana merak olmuştu. Anneme Geriye kalanı da satardık. Gelecek 
gene sormuştum: sene gene ekerdik gene yetİ§irdi. 

- Ceviz nereden çıkar) Böylece :zengin olurduk. 
- Topraktan! Annemin. babamın eve geldik-
- Nasıl) lerbi duymamıştım. Meğer kapıyı 

- Aferin, dediler, bahçe çapa
ladın değil mD 

Onlıı.r ıncler yaptığımı öğrenseler 
daha memnun kalacaklardı. Söyle. 
dim: 

- Hem çapaladım, hem ektim. 
- Neler eldin bakalım! 
Neler ekbiğimi söyleyince her iki 

si birden kaşlarını çattılar. Üzeıi. 
me hücum ettiler. 

- Ne yaptın sen. Şimdi dikiş ku 

tusu, komodin, kamp~ nerede) 

- Merak etmeyin ziyan olmaz, 

bir aya kadar onlardan birçok ye. 
tiıccek. 

- Seni yaramaz seni. 
Babam kulağımdan yakalamıştı. 

Tam lbir hafta bana yemiş verme

diler. Üstelik bahçeye ektiklerimi 
de topraktan çıkardılar. Sonradan 
öğrendim meğer ceviz böyle dikil. 
mezmi,. Yediğimiz ceviz4en ağaç 

yetişir, o aığacı keserler, komodin; 
masa filan yaparlarmiş. Ne bileyim 
kabahat hende mi. Bunu evvelden 
anlatmamı.şlaıdı kil .• - Ekerler çıka.r. anahtarla açıp girmişler. Beni bah.. 

Darılmasınlfl'r amma, benim an- çede görünce: ** 
nem babam biraz te~belcel~r, _cevL ı --~-----------------------------
zln topraktan çıktıgıını bıldıkleri ,,.--t-... ~ m;ıP·~~~ınfBmj wırn 
ha.ide ekmiyorlar. Onlar tenbel diye ' \J (!i}}Kffi~· ~ _ 

hep de onlara uyacak değildim ~ ---

;: ya ..• 
Her ikisinin d-e e'Vde olmadıkları 

bir gün işe başladım. B:ıhı;eyi bir 
güzel kazdım. Annemin dikiş kutu. 

sunu, Babamın tamponunu bahçeye 
indirdim. Komodini indirdim am.. 

ma o İşte biraz güç oldu. Merdiven 
den de birlikte yuvarlandık, nasıl 
oldu bilmem çok §iikiir ne benim 
bir yerim kırıldı, ne de komodin. 

Lafı uzatmıyayım, tamponu, di. 

Annıe - Sen. ylııe buımdasm. 
Çocuk - Ne yap:wım annec'ğJm, sen barın del"SW 1Yi plşlr dedin ya, ben 

de k:itıabla:rı Wı.cerOJe kcyup aıteşe bı.ratatım. Pişmesinıl. bekliyorum. 

Mangahn başn1da 
Geçiyor kış ~cesl, 
BJr :maııgalın başında; 
K~ın hep cjlencesı 
Bir mangalın ba.şında ... 

Topladık mahalleyi. 
Bu halimiz ne iyi, 
Kavmduk kestaneyi.. 
Bir mangahn başında ... 

Blı: birçok şeyler dedik •• 
Dnmiruıeden bekledik; 
Blrçolc masal dlnl~lk. 

Bir mangalın ba.şında.K 

Dışarısı pek soğuk. 

Rüzırarm sesi boğuk. 

Bizse rahatı bulduk. 
Bir mangalın başında ••• 

Bltct'elttir kar yağış. 
Gt'('iyor böylere kıs, 
Koğuyoruz kış kış kış .• s Bir mangııhn başında... ** ) 

~~--...-..-----~ 
Geç;nbif,;e~iide 

kazananlar 
Geçen bUmeccrnizd" kazananJa

nn isimleri Pazartesi cünü çıkacak 
sayımızda ilan edileet·ktir. JIE"dlye 
kazananlardan istıınbu!da bulu • 
DIUllar, hediyelerini P:ır.artesı Te 
Perşl'mbe gtinlro..rl ldarelıaneıulzden 
alabilirler. Ta,rach bulunanlann 
h~iyeleri posta ile adreslerine 
&'Önderiltr. 

ı-······ ···· · ··································, . . . . 
Yeni 

bilmecemiz 
Beş harfli bir keilmeyim. 
Baştan üç hllrfim yanan kömür. 

dür. 

Baştan dört harfim orman olur. 
Beş harfim birden üzumun he. 

nüz olmamışı. 

Baştan üç harfim ne. dört harfim 
ne, bc.c; harfim ne'.' Biliniz. 

Bllrseniz, uBilnıeceıı kı mını ga. 
zctedcn kesiniz, bize gönderin, bi. 
rin('iyc At:ıtürk'üıı ya;lı boya tab
losunun ıenl.li kopyası, lkiııı-t)·~ 1ı r 
şişe kolony:t, üçiinrüye bir el lşl 

kasfct ve diğer 35 ki h" de :.:rrı &''
rı güıdlikte hrcllyeler \'erllerektir. 

\ -.... .............................................. .-' 

Şubat 2!s 

Ormam Umum Müdürlüğünden 
Devlet orman işletınesine alınacak 

makineler hakkında 
Devld Onnan İşletmE"Jerjruleki ağa~larm mukavemet derecelerini tayin hıı • 

su.sunda kullanılacak bh· adet makine ile hacim, irtifa, boy ve çaıı ö ~me~e 

mahsus cı232·• adet muhtelif ilet satın alınacaktır. Makine ve aletler ba .. kın
da tafsUat almak isteyenler Orman Umwn Müdü:rlütü Merlmı l\lıib.ıya.ı Ko 

• ınlsyonuna müracaat etmelidir~. • 

, Teklif mektublan en geç 9.::.9t% Pazartesi akşamına kadar ıımu:n müı!ür. 
lü.k merkez mübayaa kom:svonuna vermeleri Han olun•r. «104?, •2651 

Devlet Denizyoll_arı 

Müdürlüğü 

işletme 

ilanları 
mum 

Iknl:ıyolları umumi yük navnl t.vlremfztle bazı tadilat yapılnıı~hr. 
Muaddel tarife 1/1\Iarl/9~2 tarihl.nd~n llib:ıren istanbo.ldan kalkac:ık 0 _ 

lan vapurlarla yapılaı?ak nakllya&a tatbik olWlacakhr. Acentala.rımızd:ı.n ~-

ha.t ahnabülr. (2377) 

Karar Hülasasıdır 
c. 42/12• 
Milli Kol'Unnl!I. Kanununa ınuhalefetten Küçükp:ız:ır Atlama. c:ıdtlt>'<inde 

34 numaralı diıkkanda manav ticareme meşgw Mehmed otln İsmıı ı :\ y 

ha.kkında İstanbul A.-;liye iltlncl ceza. mahkeml'.'!lnde cerevan eden m h e 
mrsl neticesinde suçlunun filı sab'ı olduğundan l\lllfi Korunma kar..0'1•1 : 

nnıı 31 ve 5!> cu maddeleri mucibince otuz lira p:ıra cezası o<lıome<;ln , on 
gijJı müddetle dükkanının kapatılmasına ve hnküm ka''lleştiğinde ünt"D" c. 
Juya ald olmak üzere :taı·ar luıHsaı.ıııın Son Posta ı:a:tttcshıde neşredll ne 
15.12.941 tarihinde karar verlldl. ızcı O> 

Karar Hülasasıdır 
c. 94.2/202 
Milli korunına kanununa ınuhalefetten Babeekapıda Arpa('ılar cn.dd .,·ııae 

11 No. da çay ve kah'l'e tlcareUle meşı-ul Mus afa oğlu l\lchmed Tn 
kında i.stanbul ull1e ikinci ceza mahkemesinde cereyan ı.-den uıuhak lf!si 

neticesinde suçlunun r:li sauit olduğundan milli korunma kanunınıun 31 \°C 

59 uneıı maddeleri muclbiıtce yirmi be} lira par.\ cezası ödemesini' Vf' wdl 
ıün müdd<'Ue diildtli.mnm kapatılmasına ,., biikıim kat'lle.ştl&ıl~ öcre'I -rot. 
luya aid olmak üurc karar hıilas:ıs nın Son Posta ra.,,cteslude neşrı.."(\Jlm •stııe 

26.7.941 tarihinde karar vrri!di ('!SS6) 

İstanbul Liseler Arttırma ve 
KomisyolJu Reisliğinden: 

Kom.is~ onumuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 Mayıs ı;onuna kaılar Ilı il ç an 
olan azami 19000 kilo sıll"ır \'e 17000 kilo knraman etleri b lı•r ki 01.ır 8, ı. 
ru~ tahmin bedelle kapalı zarf usillile eksrıtmcye konmuşlur. Eksi tm • 10/ 

l\lart/ 1942 Salı saat 1s.:;u da istanbulda Liseler Satın Alnıa Kom~. nu 
bhınsında p.pılacaklır. İlk teminatı 2'!il:> Ura.dır. iskklilerin .?490 sa3 ıh •• ır
ma ve Eksil'me kanununun taıifııtı d:ıir(>siıııJc hn.zırl:ı3 acakb.rı kııp:ılı u tın. 

rını belli g-iln ve saatten b r ı; at evvrline kadar sozıı ge~en Komi yon r" ı. 

f,rine mnkbt z mukabilinde \:Crm eri. Ş.ırtna.me Galata.sar y ll~sln .. d r ve 

bedeli 153 kuruş ur. (2l44ı 

Üniversite Rektöriüğünd~rı: 
Edebiyat Faldiltcsf, Dolmnb:ıh~" s:ırayı yanındal•l Rt"dm G::ıl .. ris n •n .. ,n 

mışiar. 1.'az sömcsüri dersleri Z l\lartl9, bu blnad:ı. b.Lşlayacaktır. «288 ~ 



Memleket haberleri 
Babaeskide bol miktarda 

ekim yapılıyor 
Hemen her köyde patates yetiştirile-cek 
. Baba~!'l. (Husıua1) - En mün.harekete geçmesi İçin bir çiftç.ikrle 

bit arazıaı i'le ~hret alan kaumız.. m.ak.inist ve ekim mütahasıslartn
da ~k~ bu sene hükumetin irşadı dan mürekkdb bir teşekküıl vücuda 
d~ ~-n~ıma.m e~erek büyük bir hız.la getıirilmi~ ve bu tcıt<?ltk.ül ilk. i§ ola.. 
yurutülmckt.edır. Bu meyande fab_ rak k.azamızda ziraata yaTayacak 
rikanın m.evcudJyeti yüzünden hızla olan ıJi.t ve ede'\- atın tamir ve dai. 
devam eden pancar zeriya.tından mi sUT<ette iş'lemesini temin ma.ksa 
maada buğday vesair bütün ürünler dik bir aıterye vücuda getirerek işe 
bi!a~tı11na herkes tarafından ekil- başlamaları karar altına alınmı~tır. 
mıştır. 1 Köylünün ihtiyacı 

Kazanın bazı köylerinde ekil. K nl rın kuzulamakta olduğu 
mekte olan patate&İn hemen her köy b ~-yuı ad """"'~nin her saatinde 
..ı_ k"I · · · . · u gun er e .. --
Cl'C e ı mes•nı temin ıçın on b~ gün w l _ '-rı dola."-mıak mecbu 

el Ad .. . I agl ve saycuu. ' -
evv apazarına stondcırılen s.. . • d l.an koyun sahibleri ile 

·ı T k .1 K . .. .. rıyetın c o 
mat o er ı e arahalil !.:oyu pa. k·· . .ıı·· .. .. azsızlık yüzünden ka 
t t .. - .J H c· ' 1. 1 Or umuzun g 
a es z~?Ta;1rn:ıan asan ırgı.n na - ranlıkta bu işi becerememesi dolayı 
kın ekım ıhtıyacını karşılayacak O- • zulann telef olduğu ve kışın 
la.n 50 ıton patates tohumunu müba- s~k k~ d . . d'ı Lo"ylü 

· • f ı· · ..ı d" ~·ddctı e ınz:ımam e nc.e JL -yaa için aa' ıyete geçml~ıer ır. .. kt ldum• 
Çift i kurulu müzün zıarar gor~e . e o .. - . 

Zi V k. ç · · önüne alnarak bu ıhtıyacın t.emın 
raat c aletl tarafından tahsı51 • • ,_ . ..ı· Kö lürnüzün hal-

edilip halen kazada bulunan ıki rica edılmeıcteaır. Y • 
traktörle haılk elinde buJunan on kevimiz.e vaki müra~aatı ~etıce5in.. 
betı kad.aır traktör, harman ma'ltine"i!de ilk patıri ola.rak hır mı~~a.~.~az 
ve hiçcr - bağıl-ar orak makineleri- gehniş., köylüye ve koyuın 11/iUıl e
nıin her çiftçiye yarayacak şekiklt:!rin.e da.ğıtılmağa başlanmıştır. __ 

lzmirde beden mükellefleri Çorlu çiltçi•i.ne tohumluk 
için bir kamp kurulacak muır dağıtılıyor ·w· 
Jzmir (Hu.usi) _ Beden terbi. Ço-du (Hu~usi) - Öğrendıgıme 

yui bölge istişare heyeti, dün ak.lgöre mınt.akamız topraklarında f~ 
~m vali ve beden terbiyesi .bölge yizli ve bol taneli mısır mahsu u 
-r- • . • ov• d"kk.atı lınarak 

ı binasında tolpanmıştır. Son ıkı ay yetıştı:gı . nazarı ıl e a 
zarfında beden te:rbiyesi l§leri üze- Çorlu Zıraat Ba.nka~ı tarafından 
rinde yapılan çalışmalar hakkında çift.ç.İ)'le mı~ır tevzii ne başlanmış -
ajanlar tarafından izahat venilmiş. tır. •v • • • b i 
şehrin bazı semtlerinde yapılacak Dıger taraftan çıft-çının ara a. z 

· __ L L · u· lAk işl !Ta.at alat ve vasıtalarında kuHana-
yenı sıpor sana.carıntn ıs m a er j . •

1 
k d w t } 

İçin kararlar alınmıştır. İlk olarak cağı demirler getırtl ere agl ı a. 
Güze1yah spor sahası iınşa ottiri)e.caktır. 
cektir. Çorlu Tarım Kredi Koopera-

Yaz mevsiminde açılacak beden ti/inin toplantısı 
terbiyesi mükellefleri kampı için Çorlu (Hususi) - Çorlu Tarım 
yapılan hazırlıklar hakkında bölgelKredi Kooperatifi, Ba.nka .. Mü~ür~ 
)asb.askanı S. Yurdkoru tarafından Mühat Selçuk ve kontrolor Husnu 
>ayrıca izahat verilmiştir. Kampa Otıat'ın da hazır bulunduğu Halke
•soo kadar mükellefin devamı mümlvi salonunda bütü.n. azasının. h~zu-
~kün olacaktır. rile y:llık kon.,.resını akdetmıştır. .,,.,,,,, 

SON POSTA Şubat 2h 

:tSTARBUL .BELE D :1: YE S t H DE ?f: 
Ummni Meclisin 19/ı/942 tarih ve 71 &ayılı kararile 1 Mart 942 tarlbi11. 

den ttlbaren muteber olmak üzere Belelliye vcrai ve resimlerinden baz..ıJ&ruıa 

,aptlaA zamlara aid · 7enl tarifeler aşatcya dero cd.Uml,. 

Tanzifat vergisi ve tenvlriye resmi 
\lah.arrer K.ı. 1 kU.ruştan 5000 kuruşa kadar Glan evlerdea ayda 2.5 Kr. 

» 
}l 

)) 

• 
• 

» 5001 " 10006 )) » » )) • 5 )) 
• 10001 
)) 20001 

)) 30001 
)) 40001 
)) 50001 

)) 100001 
» 200001 
J) 300001 

)) 

• 
• 
• 
)) 

,, 
» 
» 

20000 • 
30000 • 

48000 • 
50000 • 

100000 » 

20001>0 » 
300000 » 
500000 » 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 

J> 

J> 

• 
• 
» 

• 
• 
JI 

J> 

» 
)) 

» 
» 
JI 

• 

• 7,5 )) 
• 10 )) 

:ıt 12.5 » 
:ıt 15 )) 
J) 17,5 )) 

:ıt 28 )) 
:ıt 22,5 )) 
» 25 >) 

n 500000 n Yukarısı için 25 kuruşa ilaveten beher on bin 

kuruş!& yirmi para istifa .ıuna.r. 

Lubiyat resmi 
Hasılatı P.Yri safiyeı.i werinden r<'Sme tabi ola.n sirki.erin, isketlnlı:le.rln, pehlL 

van müsabakası ve ca.ınba7Ja.rm a.t kayık, araba ve sa.il' yarllJ(arm (Siadyom.lar 
da dahil) ve Luna parkların mü.~~riler taraCıodnn duhuliye olarak ödenen üc
retler üzerlnden rcsıne t.11bilyet nlsbetıerl kanunda azami had olan % 10 a !b

iat cd~tır. 
Pazar yerleri l~al reeml 

Para 

Odun serrllerinln 1 inci suufınd;ın 
Odun sergilerlnfo 2 inci sınıfından 

Odun ser&ilerinin 3 üncü sınıfından 

beher metre murabbaı lçin yevmiy;--u
beher metre ıııorabbaı loln yevmiye 20 
beher metre mıırabbaı ioin yevmiye 10 

Kuruş 

10 
10 
2 

Paıar yerlerini iı;gal edenlerden alesseviye 
Meydan, me-La.t. ve iskele mahallerinin 1 inci sınıfuıdan beher met.re M. 

2 • )) 

Sahilde bostan sata.ııJarw işgal ettikleri yerlcriıı behec metre 

bamın 7evaıiye birinci sınıftaıı 

l) ildnci » 

üçüncü • 

murab 
10 

13 
2 

Hallerde istifa olunan .srdlye reami tarlfal 

A - Kutular, paketler, sandıklar 
l - Ktıı.uıar 

2 - Tok Portakal pakeLleri ve aan.. 
dıklan 

3 - Şeker ı;andıkları ve ems.aJJ. 
4 - Orta sandıklar 
5 - Büyük sandıklar 

6- )) » 
7 - Yumurta sandıklan 17201 ilk 

8 - » n '1440) lık 
B - ~pe.lcr ve kufeler 

1 - Küçük çilek sepetleri 
2 - Karadeniz çilek sepetleri ve 

benzeri 

3 - Kaletlı.ebir, Adana ve uraı. 

hmir sepetleri 
.ı - Topaç ve yarım arka 

5 - Aİ-ka Vf' kapelya 
C - Torbal:ır ve çuyailar 

ı - KW'U yemiş torbıı.l.ın 

Kilolu 
En u 

l 

11 

21 
u 
61 
81 
o 

• 
1 

16 
36 
61 

1 

En çok 

16 

20 

40 
60 
80 

100 
o 
o 

s 

15 

35 
60 

150 

Besim roiklan 
Kuruş 

3 

3 
? 
9 

12 
8 

12 

5 
8 

10 

ı - Kuru yemio torbaları 
3 - Kuru yemiş torbaları 
4 - Kuru yemiş torbalan 

5 - Küçük ~uvallar 
6 - Btiyük çuvallar 
7 - llararlar 

D - Tenekeler, fıçılar, variller 
1 - Küsıük Yoturt tenekeleri 
2 - Orta Yoi'urt tenekeleri 
3 - BiiyüJı: yoğurt tenekeleri 
4 - Yanın gaz t~nekel.l'ri 
5 - Bütün 1'8z tenelı:elerl 
6 - Tenekeler 

7 - Fıçılar 

8 - )) 
9 - Variller 

10- • 

6 
11 
28 

41 
66 
91 

o 
o 

' 9 
12 
31 
51 

]()l 

151 

301 
E - Kavwı karpw hal ve helvacı kaba.klan 

1 - Bir tonu (küsuntıu bel' 100 t.-ilosu 
ta.luı.kkuka eus tutulur.) 

1t 
25 

40 

65 

90 
\50 

1 
3 
8 

11 
30 

50 

100 
150 
300 

500 

s 
4 

5 

7 
11) 

12 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

ıe 

u 
18 

30 

IOO 

1 - H:ıle rirecek eşyadan yukarıdaki tarife mucibince anıt.ve resmi alınır. 
Bu resim umumı, hususi p:ız.ar yerlerinin işgal cdilditi mu ldeUe muJcaned 
değildjr. Bir ay içindir. Bu mliddet.ten faz.la duran her ay için ayrıca taritede 
yaıı:ılı mikdarların yarısı kadar ardiye resıni alınır • 

2 - Meyvalar 100 kilod&ı, sebzeler 150 kilodan fazla kaplar içinde &'elditi 
takdirde bu mikdarları tecavtiz eden k•bmtn her 50 kilosu Için a)ru.:a 15) kıı
nış ardiye resmi .Uıaır. (Kıiı;urat 511 kilo addecUlil'.) 

3 - Ard&e resmi kabın cins ve eb'adına göre tahakkuk ettlrtllr ve eşyanın 
hale &'etirilmeslni muıe.ı.~db tahsil etllllr. Kabın cinsi tarifenin ha ll'İ mad
desindeki kab İ.filnine uyarsa bu maddede ı:-ösıerile-n resim tahakkuka esas •U
tulur. Kabın cinsi yukarıdaki maddelerde yazılı b;lm.lerden hl~ birine uyma-

dığı takdirde büyüklüğü ve atırlığı tarifede yazılı kaplardan hangisinin vasatı 
biiyüklük ve a.ğrhğına uyarsa o ır.adde üzerinden resme tabi tutulur. 

4 - Cfosı ve Şeklinin hususiyet! dolayıslle yukarıdaki tarifeye göre resme 
tabi tutulması mümkün olınayan eıjya vesaireden yukarıdaki tarlC~dekl sık.. 
let mikdarından hangisine U;Jansa o nisbeUe rP..S1m alınır. 

5 - Hale girmesi ~cburi olmayan kuru meyva ve sebse ribl mevadın hal 
da.bilinde boş yer l>ulundulı'u ve hal idaresi bu mevaduı içeri kabulime ınuvs .. 
fakat ettiği takdirde bu •ibl mevaddan da a;JD.1 reslın abnır. 

Levba ilan resmi 
Taliki mecburi levhıt.Jaruı asılı bulundukla.n mahallerin varii.llltt r;ayrl s:ıfL 

yelerinln beher metre mıırabbaı hıhı iki liradan aşalı ve attı yüs llradau ram 
olmamak üzere binde (41 de. 

lilkat ve mukavvadan ırayri mevad üzerine i.erllb edilen llıinlarm beher 
metre murabbaından l51 Ura. 

Elektrikli ilanlarla projektör ziya.sile sinema tarsında teşhir edilen llan ve 
resimlerin, ıccelerl elektrik lambalan veya sair suretle aydmlatılııı olı:ttnabi. 
lecek bir hale ceıtlrllen tli.nlardan senevi (10) Ura. 

Sinemalarda cösterlleıı nan ve rekllimlann beherlnden haftada (1) lira. 
Katat ve mukaYVa üzerine tertip edilen el lli.nJarından (10) para. 
Duvar ilanlarından (.SOi para. 

Süs köpekleri resmi 
Süs köpeklerinden senevi (5) lira. 
Kunturat resmJ 
Senelik bf'deH icarı 500 liraya kadar olan mukavelelerde % 1 kurus. 
Senelik bedeli !can daha fazla olanlardan % 2 kuruş. 

Ancalı: 4109 numaralı kanun mucibince istifa edilmekte olan nıuhlae askr.r 
ailelerine yardım 7,a.mmının bu kararla kuntura.t. resmıı tarifesinin tezyldın_ 

den mütevellld farklara sirayet ettlrllm.eyecektir. (2818) 

.J 



28 Şuha. SON POSTA 

' 
Yeni bir tiyatro 

edikodu u 

Sayfj 

ıfattarafı 1 inci say'ada) bsrrir bize dıin akşam $Ulllıı.n öylectl: Reis C:ıo birkaç kelime De scbcble- dan yapılan demeçleri ele alacak 
iddia sahibi ne dı"yor? «- Flklr hnyatımızda bu müe f rlnf izah etti ve Blwn' unl::u-1 söyledi: ~ ~ bu ayrılığı 2U)'et açık gö. 

hfı.c!!5cnln CJ1 oriılmcmtşt.lr. l hmay Eter lstcıunb ma.hkcme arzu ett!iL l'Ul'üz. 

Ev\' cwı uı milddeiumumL l&tmll lıir mline\;kld çıkıyor. fk1 eser a- niz vesikaları size vercecktlr. Londrada kurulan Polonya hüklı 
li&'Ule :1'~ (.,"imen l&nindc genç b!r r.wn.da hlçblr m bchat l'e Jşt.!.rak Daladier'nln avukatıwn kil.tfbl Che.. m tinin &,vekili General Slkroaki 
muharrir tarafmcbn blr m ~ va.ki noktısı ka:rdetmeckıı. ~blr bt'lızcrlik wel, bımdan sonra sllıı: aldı ve şimdiki Moskov dnn )enı ge.lmlttlr. Rwya.. 
omwş;ur. t yapan enç, bir ös1emıOOen benim eserlmln lntllıAl ol. davanın mentaa.ttar blr propapndA Ue d"" nın L--ısınd yer "im•• olan dü"R_ 

ir ib~·rga 

E ajino hattı 
tesis edildi 

d b!Jo eft.:lin wnl ö ünd ç ort gün evvel Şnrk cephe. ._,f .. 'T ,... 
csenıı Jrendfslnln ltalya.uadan tucume d .söylüyor. Böyltı bir hareket e am ye n e 1 1 manın n durumunu 1·yl 0··~ • 

.1.1.,., lddtas ta 1.A u al 6lll n § mal kedmlndc iki haf o• ...... 
eUlii b ıdl' ten int.ılıal oldul;uııu iddia olsa idi u mUneklddJn ye. T-lP>MU6ı ını r.a""""1• ıuum • danberl .. mlı olması lazımdır. Onun edlndlg·i 
<:! kte ve ..... mı e.r'>le -•-t~oH" rlnde buhınmak w.emezcıtm Hahkmda leyh memleketin haldlô davayı öğren- cralıluu surup glden bır '-anaate g·· 

~ ,... ....,. ......_ • &aVafln son hesabı örüld"" 6 ore, 
dır: lccek htikilrn ve yapılnc:ılı musmele mek!ten menedlldl,ğin1 söyledl B --•-~- •. g u. Alınan ord '-

olabllirdi. B!r adıı.m dcllllerlne Reis Caou'la Chewel arasında şldddll u ·~ uzerlnde &aVafl yapan.. _ u .. ~ ~ıı harbi ~s n. 
«- Altı ay oluyor, Mııhsln Ertuinıl cok ~ ıı:-w 1 ... _ ka ...... ııklar olda. Reis eğer dedi sö:vll- ların lklsı de mutabıktır. Yalnız ne.. da okada buyu..0< kayıplnrn ugrnmış 

ile kon~on'hun. Bir Alınan Uyalro maı..,. olnıadAn blr d ...... ne n:tSI llll. ·- ' • tJced lı lnr tı ki art k bahar 
m ~ Ghe.rtıarda Gherbar sn:hı: 1snn4 eder• J"'C(leklerlnls da.vaya ald değilse otur. e ayrı yor r • ı gebe de gelm se 
dln.ln b1r komedisinin ltalyanoadan al. t . · .. manm rica edcrlm.. Ruslarn bakılırsa Straya Russa de Lenlngrad, Moskova ve Kafkas.. 

Toı~·o, 27 (A.A.) - Asahl ıa- A!diaJam canı meselenin lpyüzu &U- Chewel mahkemenin b1taraflığmd:ın bölgesinde 16 ncı Almnn ordusu yaya doğru ÜÇ baflı bir hücumu ay 
n~ • manc.an.,. tercum.c edilerek Berllnde Şil- dur: Kencllslnl tanunadıktm, lsmin1 da. 96 bl ı b d il · d • 

zeteslnln muhabiri Sl~ll')a hu~uda ~r tır.Urcs OJnıındJtı,ıu, çok rnt- hi fş!tmedliim b1r gene; Şehir Uyatro ve lstfklfillndrn fi,ıphe etmedlğinl, fa. n u:an mevcn u e muhasa. ru zaman a yap mu. Petrole ka. 
boyun.da yapılan So~-y t asken. ha. ı eörducwıu sô>ledl. Bu i goetir. sun:ı böyle b r piyes tercümesi tevdi et. t d va:ra cebren verilen -reçheye kar- ra al.ına nlınmıt ve muhasara al. vu§mak. için ya' ız Ul:raynadan 
zırlıklarınm ehcmmıydlni belirt -ı Up e.mı ~vsiJ'e etil K.Üabı mb ve bn tercume Muh!ıln Ertuğrul 61 protesto etm~ ... mecburiyetinde oldn.. tına ~ın kuvvetten 12 bini yok Kak ıst kame ınde saldıracafrtır. 

ekte ve Sovyetkrln bilhassa Vo • gdUUfm. Muhslne c cnllm: tarafından b:uu ver1lm1ş, ben d b tunu lş!n mutlııka uduılanm:ısı za.. edll.mi;tlr. Buna karp Sovyetlerln V aflng. 
roıllof şehri önünde haklki bir t Si. - Pekli1A, dedi. tere bakarak oturup eserimi )'azını~. ~ ruri bulunduğunu anlattı. Almanlnrn gelince, Berlln böyle ton sefiri L tvinof Alman orduw. 
hlrya majlno hattı 1 vücude gtlrdik. i:ıd ay uiraştını. PJy e ede. ~ün. Öl'le bir auc ld koca bir UyatN- Reis SÖT.lcrlne devam etm...~nl Is. gcn"ı ölçude bir 5enllmeyi kabul et nun el'an p ku" tll old ğuna 
lerlnl söylemektedir. Mıılti.fne cottird 1eri o u- nnn mtidürlil41i reJlsörlu u ve nlbayet tedi ve Chewcl yerine oturdu. mek şöyle dunun, benzer bir bidl. emin ö~n.ı: ktedlr D pnan sın. 

Buna mukabil muhabir hududu yan l\lmmed Sükrii, i o wlııtunu. ben buna iştirak edlyorur.. Daladye sorıuya çek.ildi senin bil vukua g lmcmlı oldugu mıftır, fakat yenllmem"ıtlr. 
~dafaa eden Japon kıt'aların;n bunu bizim ha,...tımıu uygun bulmadı- Dedikodulardan hnberclu olan !ll:uh. Reis Daladier'iıin rgıısuruı başlana- lddl!Wlldadır. Rus ordusu her yer: Sefirin dl:§ünc ine göre bu ordu 

lsnai kıymetinden , ehmmlyet ~ bu swledJ. TerctinıeyJ alıp çı.karilen ıEln ba.aa bUKıın: «Eter bu mlinekkid C3ğını blldlnli ve eski başvekile: de olduğu gibi burada da insan ve ancak iki hatta üç cephede nynl za. 
ebnekte ve bu kıt.~ların gar e Muhsine ra.stc"cldlnı. Piyo!Sl aldığımı du_ i:.alyan muh:&rrlrlnin eserini okumll$Sll ı - DIU'bc haurlıksııı: ginncktcn, malzeme kayıbına bakmaksıztn AL manda açılacak bir ha.rb ile yenile. 

c pheslna sevkedllmek uzcre ceph yunCG: iki b!ldhnl lı:eseıinu dedi. 2 - %3 Eylül 1939 tarllılndekl top.. mnn ordusuınm kıt hattına saldırı. bilir 
1ıln bu kısmından ahnar.d .. • ~ ; - El!'M, Alman.vaya Jrltmeden ben • Ortada bir lntihııJ ;yoktur, bir inU.. bntıda ldığı durııırulau dolayı su~u yor, aaldınıının her defasında d &ud bl y d • I tcchl ll bl 
ile nlsbeten zayıf . ~n .• ovy kendbn oktır.ı.catun. dedl. hal ftl'dır. Bu zl.yet dahlUnde ben o1duJ:unıı hatırlattı. ölçüsüz kayıplara uğruyor. Durwn r er e •Y~ z l' 

ıt'alnrt:ıa nazaran ustunlükkrlnl Verdim ve bir müddet bıraktım. Al. on1ıın dava edebilirim. Fakat böile Rela uc 6eJ1 zarfında :ralnız bir dr-.ta bınıdan ibarettir ve kıt bitip de Al. ordunun bulu.~. cgcr bu ordu 
bcllrtmdrtdir. m:ıııyaya gf ttıtı ~ı miiracaat eWm. mevzuUı.Ma .bcidww mıı.hkem::lerde nrn.. ıvUbek harb mccUsl toplantısın:ı fştlnl mıın ordu.:.."1J bahar harbine ba.§laya. fark aavqına mudahaL etmezse, ye 

F.serl \'Udiler. Bondıuı bir hafta sonra malt r.evıdnde bl.r adam clctillm. Hükm kin.elen dolayı Daladler'yl tahtle etU. cağı kadar böyle olmakta tlpne:z..l kbaharda lüzumlu olan mad 
d::ı PaJ'1l plyesinln oyna.na.ca!mı gucte.. memleket g-ençli!ine ve efkin amıın: Dalııdier, ordu ~litm:ı. n.1d olduğu d vam edecektir. di yardımı gönn zsek eline geçir. 
Jerde o!tudum. 88.brc:dcrek işin sonanu yeye lmakıyormn. takdirde ~bl:rc nazınru yüksek .tıarb Haklkntln hangi tarafta olduğu. dlğı büyü< serveti rle her feY ha. 
bekledim. 1 S . bitirlrkcn a lliv ede_ meclisine ~ık etme!c m bur tut- nu maklan k lrip atmanın lmkiın- kim olacak ve o zaman mu• flkle. 

Beni me ett ğ'lm eser Chcr ~ tu.,1-unu soy1emlş b mcellsln müt~ zı ğ ı. .. _ d • 
' - Flm: .Dediko:lularm ç.ıkm.asııuhn sonra addld d talar toplanmasını istemls 01 aı ı W..glsm a radyo gazetesinin rln blr zafer ka.zaıunalan ihtlıruıll 

lınnll'nln COro puro), ;rruıi «S fı attın,ı ~ İtalyanın eserile a'lkadar -- ..... dislni b---'- - çok iyi bir isabetle kullandıgı ölç~ çok azalmıt bulunacaktır. 
&ellı ply dlr ki uç perdedir Türkçe ın ra.,....... A..-n n ... ..-o .. alarak d. cl 1 

linde bfr e c ~ ve okl N fnuı.<moa&ı. ne de türkçt$1 ml'S'ul t.utulın mm ook prib olduğunu yu e •• •Y m ki, Rus ordu. Görülüyor ki Rus sefiri Rus dev. 
yenJ bir pcrd~ ve ':ı :: beş perde mevcud olm::ıyan bu eserle benim piye- llbe etmlş:Jr. : ~~=:uı~çind~. ~~ Rus.. Jet reisinin geçen h t izhar ebnlj 
yapılmıştır. F ş:ı..h 1 r. baıtli sim arMmd:ı mevırulannm (Pamı o!u,. Mnm.-ılleyh h:alınt vermtk htedli{ni ve cenubmıdan ca beg~ ~ 

1
t1°i81 olduğu knn ti glidcrek muhtemel 

Tayyarelerin casuslar 
tara/ınd ın idare 
edildiği sanılıyor 

1trçok cümleltt h!rdfr. Yalnıs eserin smıdan hitıblr m , hiçbir ve kendisine f:Ullller sorulm sını bekle. ycbl eliği takdirde r Rus 
0
;ksl ~d: bir zafer için ikinci, batta üçüncü 

L'ilmdUi hl'atıı.3n, iki n"I secfyesl allka yoktur.» d ğ nı 50ytedlkten sonra, her şeyin, bu ise Alman lddlnsını kahw etmek bir ~phe açılmasını ilk §nrt halin. 
'Dlull3tl, hazan blrtne, b:u:an diğerine tün Jınkilaı.tin ve ekseriya matbuat lcnh ed rtir. O vıı.klt de gittikçe de g~edlr. 

tabi olan bir adamdır. (Para} piyesin. Uzakşarkta sayfalannda tashihe ntrıınnş iclunii rıı. yaklqan ilkbahar harbi münasebe. Bu vazıyette, Almanyanın düt-
d bu DdHk, bir bemer icadı suretli ita. kamların bilinmesini istiyorum demiş.. ti! L~dı-~.ı 1 1 tlcel manları bile Alman ordusunun kuv e na ~en yen yen n er . 1 kayı......._:. 1u • • b• b de ohınm~ · CBaş tar.ılı ı inci sayfad ) tr. çıkann.ak fırsat& ele geçml olacak. vetın ucuu•i 

0 P olmadıgı 
J Ç l r 0 ffi a Eser ıs 9 d yazılmış, 1941 de ttııı. vazör.le bir torp. do muhribini .. ~ r Reisin suali t 

1 noktasında yekdlgerlle birleşemez. 
)''11<b Ell9CO tı-•rosunda '" ı ed ~ Reis, o "1 dırde :U:art 1935 tarihinde r. lerken uzakıbm bakanların bir fikir 

h ~- e ayn sen e hasara uğratımı lardır. 22 Şubatta O zmnan gelinceye kadar Alman a ma ı Berl1nde Siller tiyatrosunda oynanın~ Timor ud '91 --1-ı'nı' cLe La L t - nazır olmadığı halde - ı:ençl ın uzun d llkbah bl suhibl olamamalarını tabii görmek 
tır. 23 İldncl 1941 tarihinde d t '"'7'" n n J"C&.e ya. m ' ı;imh nltmdıı tal.u.lm:ılal'ına ne- or usunun ar har ne ne de.· lazımdır. -

Vaşmı-ton, 27 {A.A.) - Bugün açıp rud;ın do!ruya Cherhardl ile lmzalad • pan Japon den~z tayyaı:e~e~ı 300.0 d uhal ret ettiğini suçl an sor rece zayıflamıı \•eya kuvvetlenın f --------------
lduturuı gore, Los Angeles üz.erin- hm mukavele. bu eseri Türldyede te~ ~~hık b~ mayın ~~ısını ve bır m~::. e • o!arak çıkacağı tamamen müphem 

dckt h va akınını dllŞIIl!ln bomba taY.ı •--'- t k ..,_ t d~an .tıca:ret gemısını tutu~tur • "'-v:ab kalacal..-tır. 
cUDlC e~, o;rn:ı ma . nu.ıp e etmek, L_.ı 20 000 l k d"~ · ~ 

>1U'elc;rlııln değil, fakat t.ın-are k.ıı.rşı- ~e ln~aı takdirinde milelllfln hülan- ~u uuıuır. . . ~n u ıgcr bır Suclu, !J:ı5 sen sindeki thflyaçtnruı Bu muphcmllk bl.araflar için 
ko)ma toplannın ve proJ kt.örle.rlnin L nımak _,..,._, t ır tıcaııet gemısi de batmıştır. ordu m .. vcndunu arttırmaktan ziyade mevcud olduğu glbl, Almanyanın 

nı .. o _.....,;ye "e wz esini beş .. 
yerlerini oirenınt"k lsie)cn casusların sene için b:uı:ı vcrıncktedlr. Fll"plnlcrde. Amerikalılar sllühlann tazlala5tınlmasuu lc:ıb ettir- düpnanlnrı için de mevcuddur, üs.. 
idare e:tll:i ıicard tnnarelerinin y.ıptı. Da\"aJUD ll'&b etUrdltt tescıı • ilerliyorlar clltt cewbını verdi l:.endlnln her r.a. tellk Alman düşmnnlan arasında 
lrı sanıbnaktadır. lelerlle meşıulilm. Mt"Sele yattın";,';;:: Vaşi~ 2 7 (AA.) - Hm-bL man ordu mevcudunun ve scyy r mu- Alınan dunanu münasebetli büyük 

ayri e lis si e 
dün ge e y n,)n 

çıktı 
Tehlike işareti IL.i saat sunnuş ve mancb ., kıemclcn: ~eoecdı ve haki- ye :oeza"«:tı~ general Mac Arthur fwar adedinin ıiyadeleşlirllınestne f"klr ayrılıklarının bulunduğu da 

y{u.lerce obas atılmıştır. Hiçbir boınb~ kl\t meyd:uıa çıkacaktır» SruvvetlerınLn cephe hoyuncc 1 i. taraftar olduiuon tın.ve euı. EÖriilmektedlr. Bir misal olmak Üze Dun gece saat 24 le Saraçhane.. 
nWmillnı.ştır. Tayyarelerden bazısı cu I:.scrin l'al:r.ıncadAki ;Saf Altmn piye. la 8 kilometrelik bir s:ıhndaki mev. Frnnsız ordusu subayları re, Londranrn veya Moskovanın başında Hayriye Liscaine e.id ve 
az siınıtJe diğer bazısı ise US kilometre ı;:lnl andırdığı b hinde Tan gazetesinin zileri İşgal etıtiğ'ni bir tebliğle bil - Dalader milli müdafaa nazın olduğa yaptıkları radyo propagandasını bir kantin olarak kullanılan ah~b bi. 
ile uçmuştur. 

1 
t1~ nıtint'kkldl Ulunay da genç mu dirmektedir r.aman onluda 29.600 süb:ıy oldu.tunu. tarafa bırnknnı.k, yalnız devlet a. nadan yangın çıkmış, burası tama. 

Gece avcılııruı•n rıleln hııva ıınmak ~ - Avustra!ya ta "h imali 1 bunun 1939 da 81.500 e yükseldiğini ve damlarının sözlerini ele almıt oL men yaıım~ır. Bu arada l senin 
em.rint aldıkları bilinmiyor. Fukat Bil- 1:' r ==iMcı~lıtmumfliğe ""'P. ya amız 1 

t er barb il.Anında, lldnd büronun lsUhb3. mak için Polonya BafVeklll ile 'revirine sirayet eden ateş itfaiye 
kalı makamlar bunl:ırın tlearet tana .. - Melboumc. 27 (A.A.) - Avus. rahna göre tıpkı Almanyıı.dakt subay Rasyanın VB.§lngton sefiri tarafın. tarafından :bastınlmıştır. 
rebırJ olduklannı anlamış olsalar bil; tttı müraoaatta hem milelllf, hem de tnı.}yn >:iibek.. harb meclisi bugün 
hl d ği.1sc ncreclcn gediklerini ötr rejlsOr alr-7hinc emniyeti nlls4.fmal su- dost miiletlerı.n ask.eri rniişavhlc - ;ayısı kadJlr Fransız onlulan kadro un-
m!t fs~erlerdl. Ancak !iUDD unutmame:~ çuııdan da fkameslnI lstemlşttr. }"ıı- rinin İ§tlruki ~le. g.izfl bi.· topta~! da da 37.000 ın bııluncluğuou sor. ___ u_ll Bugün 

IA.zınidır ki, av tayyareleri yijkselnıfş ol.. kat adliyede yaptı!'nms tahkikata na_ ya.pmıştı-r. Sal:ıhıycttar mahfellcr • lemiştir. 
sı idi bn casaslan ötrenmek istedik.le- aran hldlsıe resmi takibat safhasına de hasn olan kanaate göre bu gö • 
rint yn.nl tayyare meydanlarlD111 7erle_ intikal edememfşUr. Zira. müıll!da.mu. riişmc!er esnasında yeni taarruz atre. 
rini ~öst.ennlş olurlardı. n:dllk 6u meselede cezai tak[bab es:ıs tej1'İ tcsbit editcıock.tir. Bu strateji 

1939 da CUJ\IARTESI ı8/2/194Z 
SA. AY 
SiNEMASINDA 

o b lecek bir mahiyet r&cmemiş. hA- Japonyanın pek yak.mda AVU6tur. 

Litvinof 
mültef ikler
den azami 

gardım istig r 

cltseyt hukuki m:ıhlJ'ette bulmuştur. yaya taarruzu ihtimaline iatinad e.. 

Şehir Tiyatrosu ne diyor? deceWr. 
Japonlar Rangoon va~ına 

girmlJler 
llicliscyl bir de Şehir tlyatroı;u dra-

ma.törl um ağ1ımda.o dinli.> elim. M 
med uı..rü Erden aşnfıya .uakledecetı.. 
mh beyana.tında Yaşar Clm"ıı'lu iddia
sını oldııkoa çilrllten dcllllcr serdclmek. 
tedlr. Diyor ki: 

«- Necib Fnzdın, (Para) plynini 

Taza.rken, Yıış:ır Cimenin verml oldu. 
Nevyork. 2 7 (A.A.) - M. Lit. ğ'u t.erciimedcıı istifade cl.ınlş olması 

Chall4rhal, 27 (A.A.) - Salilılyctll 
Japon knyn:ıklımncbn h ber vcrlldlğinc 
ıröre, .Japonlar Ranı-oon'un ·nu0$f:ırma 
glrmtşlerd1r. 

man ve ov
yet tebliğ eri 

vinof Sovyetler Bırlığı elçisi aıfo .. mevzuulJahs olAm:ız. Cünkti (Pa:ra) pL 
tile Birlqik Amerıknda bulundu - ~. Yaşar Çimenin fl"almz Adam) ls
ğıın.cbınberi defa verdıği biT de- mJıe verd1tı tercümeden daha evvel tı_ 
rneçte Angto - Saksonlarla mütte • ~ ~Ur. Sl7.e bunu tarl.tı.. •. (&ştarafı 1 inci &ayfad ) 
Eiklerine h t:ab ederek lkbahard ki lulle söylb'ebWrim: dtŞnan lln')"Yal1C9i düşiirii'hnüş ve 
Alman • 1ta.lya.n tnnrTUZunda k.cn • (Pan) U.11.9'1 cb:ı alınmış ve 23.12• düşman harva alanlarında 4 royya.. 

dilerindeın azami :yardım iatemiş • 941 matbuat umum mfidürlütünce tas- re t.ahrib edi~tir. Yekun 21 tay. 
th. dik edibnişf.lr Yn.şar Clmca ise tercll- yaredir. Biz 5 tayyare kayb.ettik. 

Litv.inof ezcümle dm.İŞİT ki: m:'Sbıl 15.12.941 ele 'tt:nl1iş okundnkbn Ulaayna cephesinde 
Hit!er'in orduları, iki cephede sonra Jı!llkımnm zevkine' uymıyac:ıtı Mask.ova 27 (AA.) - Kızıl _ 

birden hatltA daha :fazla cephede ya. dtisfb>ülercl: endlsbıc hele edih:nlstir. yıldız g.azctcısi muhabiri diyor ki: 
pılacnk taarn12:Larla yenilebilir. Muharririn escrln aslından fsttfade Uhayna cephesinde yepılnn ve a • 

Batıda bl!I' mahalde iyi teçhizatlı ip fi b:lhslne ~ bwıan co- kim kalan A1rnıuı • Rumen müşte _ 
büyük ordu1ar bulunması, eğer bu vabını ~k Noclb Faul:ı. alddlr. :rek mukabil taarruzu esnı:ısında 
ordukı.r doğud ki kal't muharebe Benim lcuıa:ıthnce Ptı bily(l mlielllf. 2250 Rumen ölmüştür. Ahnanlaır, 
esn.nsında faal"y~ gcçmezleree, k8. lCT blle bhibirlertnden 1stUa etmiş. sayı üstünlüğünü kcndHerioc zafer 
fı değildir. Bu muhnrehe bittikten lttcllr. tem.in edici bh umH ob.cn.k. zannı 
aonra gatb cephesi ordu-lan için be.. <Para> om <Safi Altın) lsl:mll pty~- flc 4 tümen'le birlikt-e Rumen bir.in.. 
dcflcrini 'tahakkuk. ettirmek htıl5U - ten tntfbal oJduiu filil!RSJ tamamen ci tüme:ninl de harbe sokrnuşlaı- _ 
etmda be1kl iş imen geçmiş olacak - 1-anltstır. Çttnkil {Safi AJtı ) :piyesi ile dıT. 
tır. Sovyct zaferılerini çoğumsama • (Para) arasm4a btlytik bir benzerlik Bununla bemher Sovye:t: kuman.. 
malıdır. Düşmanın kuvvdti aaraıl - TOktur. danlığı düşman tahıidattnı vnlttin. 
nı~ır. Fa.'kat henüz imha edilmi, Para dörtte üçten razh\ COro Pnrol de gönnÜ§ ve Rus lafalar:ı taarruz 
değildir. Eğer ilkbaharda liiz:mı3u ile Qndır. Vefnıs her flrlsintn de mev. teşebbüsüne geçm~lerdir. Ahruın -
ota. maddi yardımı görmcnek Hit zuu paradtt. fkı milelll!ln ayni menuu lar ve Rwncnler ric"at ~~erdir. 
ler; eline geç.imiği bütün eervetlerle cçUfl ~k g&rülınft,iiir.n Rualar, Rumen kuvvetlerini takibe 
lıer ıeye bak.im olacak ve o znmnn Nec·ıb Fazıl ne dı"yor? devam ediyorlar. Rumenler, verdik 
ıniititıefi'l&:rin ma:ğlubiyetten kur - Leri tdefaıtta.n ba~a muharebede 
tulmaları Jhtimaıli pek azalacaktır. Şimcli Weoib Fuılı dinli~ Mu.. 200 eeir bı~ardır. 

Suçlu bundan sonra ordu mevcudu- 'J.SO: Saat a)"Urı, '1.33: Harlf müzik 
nnn bzlalaştı.nldrtını bydeylem4 ve (Pi.), 7.45: Ajans b!lberlcıi, f/8.30: 
1033 de ~.000 yedek ı.'Ub:ıY r.ırken bu.. Se.nfonlk proı-ram (Pl.), U.30: Saai a-
uun 19l:9 da 56.000 e l iikselditlnl, 1933 le 

J'al't, 13.33: PllSll, 13.45: Aşans haber • 
öe 258.000 lbUyat eratı varken 1938 de ri, 14114•30: BiJ1l Lcü.m.hur bandosu, 
511.000 Uıtl)at entmm silib altına a- 15.30: Devlet Konservatuarı salonla • 
lmdıtını Uii•e etmistir. nndan, 18: Saat ayan, 18.03: J.Uıdyo 

Dalaclicr. bundan başka ayni sene oocuk klübü, 18.:&5: 7.J.raat t.ak"\i.ml, 
r.artmdA 710.100 ~nln daha sfi1h al. 18.55: Radyo dıms orkestrasının her 
tına ahndıtmı ııö1leml •e reisln bir teld lB.30· Saat •ft- .... A_ m, . ayan. ve a,,...,.,. .... 
ı>u:U n cevaben, dahA C\"Vel llilı ndı- berleri, 19.45: Serbc'st 10 dakika. 19.55: 
nlnınya b~ i~b eden menıle. Karışık :ırkı v türküler, 2 .15: Raci)o 
ı;et.l ı;IUhlandırnıK acln 1~36 senesini gazet I, 20 45: Şarkılar, Zl: <BUyUk A. 
beldemcdltinf bc71lll eylem $tir. damlar), %1.15: Dinleyici 1 tekle.rf, 21.45: 

Sucu, askeri '::::ta aid olarak (Gunün m lelerl), 22: Radyo salon 

Mevsimin en fa.:z.la şarkılı 
ve muaikili §8.heacr 

Hallo ... Brodway ... 
Filmi:ni görünüz ve dinleyin"z. 

Hot iki saat geçireceksiniz. 
Baş Rollerde: 

ALiCE FAYE 
BElTY GRABBLE 

JACK OAKIE • JOHN PAYN 

~edilen lstaUst protesto clmlş ortrestzıısı. %%.:SO: aat ayarı. ajans ba. J 
ve kiri miktarda wrare ve tank oı... lerl bo b "t~m.iE:3:::'.~=:Jıa!!tzl•m:m .M 
madığı hakkındaki ddlaların asılsıTJıtı. btt • ve rsa __ r_. --------'- r 
nı yakında lsb3t ctm~ vlidcylcm!ştu. ~'.J!liB!lllllCilllll"EE:?!l:JiilCllllml .......... cm111 .. E11112JEE:&;:~~Z!lllilS~ 
14 milyarlık si ah~ tahsisau 
Beis u mll.ra.rhk sllAhtandırma proı-

ram.ınm taıblk edilip edllmcdliinJ sor_ 
mu,,tıır. 

Da.ladier, eski itt!taldarı Ye bilhassa 
dörtlü p:ıktı hatırlatarak bunlıLrm 1934 
yılı askeri tahsisatının indirilmesi fize
rlrule ~mll oldnklanru öne siimılis ve 
bunlardan, k~I şah mtlan b:ışluıları. 

nm mt'.S'ul olm:ısı lizım geldlkinde ıs. 

rnr etm!şttr. MumaUe:>h, Cbmtfn fle 
aıllas:u-aıt bütün pyreU~rtnı ırlltuılan

ııııık 11 üzerinde teksif' cUlğ{ni tllve ey. 

leml~Jr. 

Bir Japon askeri heyetinın 
Madagaskarda buluniluğunu 

Vişi tekzib ediyor 
\•ich1, 2'7 (A.A.) - Sübaylanlan mü.. 

rekkd> bir Japon heyeüaln MvJacaslua
ra seldlttne da.lr muhııllf ra47o tara. 
fııulaıı Tedlezı habeıieri saWılycUar Vl. 
~ mahfellcri 1ekzlb etmektedir. 

BUGÜN 
p K 
ainemaaında 

Ya1'nız en muazzam film. 
}erde ırol alan 

GARY COOPER 
t.a:raf ında.n hArikulade bir 

eurette yamtllan 

r 
bay 

Görülmemiş derecede he • 
yecnn'lı, miıthiı ve muaz • 
um aahnelerle dolu e§Siz 

bir pheaer. 
Büyük bir a.tk ... 

F cdakArhk ve kahraman.. 
hk filmi 

Bugün saat 1 de teozi. 
!Atlı matine 
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il sabah, öğle· ve akşam 
Her yemelrten •onra 6Üntle 3 tlela muntazaman Jitlerinizi lırçalayımz. 

Ahşab evlerin sigorta primlerinde tenziıal y" pılıyor 
<Bas tarafı ı tMl s:ıyf!Mla) ı derceeği rçor üzerine Vekaletçe 

ltnan prıimler yüzde 6 dan alınacak.. yapılaıcak tcdcik'tcre gÖre na:ııarı iti-
tır. ban alına.calcbr. 
.. Bu karar ~ Mart 932 tarihiftden fqe mÜltqarlığına tahsisat 
lb barcın tatbık olunacaktır. A- "-- 2 7 (R el: ·) 

Romanya ile ticaret ra.ıara .. a :Y~ gazet~ı -

A k 27 (l:>-d t ·ı) Yarın (bugun) nqredılecek bır ka. 
n ara. ~ yo ııazc ea - "b" · ·· 

Yarın (bugün) ne redilCGCk hir nl v~e m~dt .. ı~e. ıaşe m~1 .ekşlar .koord · na'S}"On kararı ihracat tad r. 1.gı, ıa~ .mu unc:rl ve amir ı erı; 
ı · ·

1 
• ~·k d ,_ k.ted"ır Bu fıat mürakahc memurluk rının er m z aıa a ar c ..... c . . 

k 
·· 9 ..ı ı ..ı l _ ,__ _ ı 1942 takvım yılı 90nuna kadar kad. 

arara gorc, "' ae mz~ın k T 'k R ti ret la Hl h'" ro masraıflarına kaışıhk olara 

k.~r I - . um~.° cR& an dşm . ..ı.. u-I 689.5-00 lira ve jdare masraflarına 
um erıne gorc 0 .?1anya: an 1=• da ka ıhk olarak 2 1 O 500 lira tah. 

edılen petrol ve muştakkatına kar. . ~ Lm ' 
şılık ola ak verilecek pamuk, ha - •tsat a.yrı ııştır 
kır, palamut hiı1a&ası, tiftik, deri; Pamuk iplikleri 
zeyünyağı; bahkyağı ve kıroozot Ankara 27 (Radyo gaz~esi)-
gib" maddelerin fonları Ziraat Ban- Koordinasyon heyetinin 30 ikinci -
kasından hususi bir he.saba yatın • kanun 9.f l tarih ve 45 eayılı karar
lacaktır. namesi mucibince pamuk iplikleri.. 

Romanyadan petrol ve müştak - nin tevzi ve aattşlarının bir <"lden 
larından mubayaa edileceği sırada 

1 
idaresi İçin; evvelce lktisnd V ek.a

bu fonlardan lüzumu kadar petrol l leti emrine verilen bir milyon lira, 
o~ !le veril~'ktir. OFİ!ı bu hesab.:ıan iki milyona çıkıarıfrnıştır 
tediye yapabilecektir. Ancak bu te-I Bu karar, n~İ tarihinden itiba-
dıyelerin mildarı Petrof Ofisin gön.. ren muteberdir. 

SÜMER BANK 

YERLi ALLAR PAZARLARI 
Miiessesesinden: 

F.rz.urum. Diyarbakır, Konya, Ga:danwp, Jü.yserl, Sivas, Trabzon, Sıımsun, 
Karablik, Naz;lli ve l\lersln nıBl,"D.ı.alarımn için lü:r:amu kadar 

MUAMELAT AMiR ve MEMURU ile SATIS MEMU
RU ve SATIŞ MEMUR YARDIMCISI ALINACAKTIR: 
A - Türk olmak. 
B - Askerlik hizmetini yapmış bıı unmak. 
C - Yıı.şı kD'k beşten :rukarı obuamak ve tam sıhhat halinde buhınm!\k. 
n - Mu rn la iınlr \'e nıeınurları için Lise veya Orta t:ıhsllinl yapmış 

olmak. 
ı.; - ) aıııl q k tah 1 l neUceslnde s!oil ve seci> esi iUbarllc hezmetc alın. 

ruı m:ınl b r h.ıl bulun ı aı ıl n 1a'l.ımdır. 

1 tt ar d:ıkl r 1 rı h iz bulun ınt rd n Jnh o;nb .. "' Y zı 1 !erinde kc-
rub sah bl ol:ıı hır ve tezgahtarlık ynpmıs bulunanlar tercih etl lir. 

Alınacak memur t h oldu üU'l vasıfiar dr c ne gore 

60 liradan 120 liraya kadar ücret verilecektir. 
1 teklllerin 20 ~l.ırt tarihine knd r b ı m:ığnz:ıl:ırımızın bulundu u mı_ 

h eki m:ığaza başınemurluklarına ve t 'anbuld:ı 1\ful'SSt'Semlz ?..at i l rl 

ervı ine muraeaa lıırı. ECB~~::!::ı~!!':'.!IR!Ô.,, 

GE EL TEC. ~ TO:lK AN: N;, ı SIRt\E al D N: 
' 

Davet ilanı 
Ticaret l{anununun 361 inci nU&ddcslle d hUi nlzamrınmemlzin hükümlerine 

tevf k.ın ştrkctımız lı sedarl:ınnın sene. • urr.umı hr)eti, a gıd yazılı ruz_ 

name mucibince mlız.ıkeı·ede bulunma, uzere J 7 l\lart 194? tarılılne musadlf 
Sah gunu at 14 de i tanb ıld.ı Hasır ılımla 12 No. d Şirketin idaTe meT
kerlnde adı surette tçUına t>dccciinden gerek asaleten ve ger~k vekall"ten bir 
h enedlne sahih olanların nl:r;amnamem zin li2 inci m dd ine c-ore l;U_ 
ma gununden bir hafta e\veı şirke in mrrkeıinr. Jılsselennl tC\dı ederek mu
kab 1 nde duhuliye ,.arakaları almaları ilan olunur. 

İdare M ecllsi 

Müzakere Ruznamesi 
1 - İdare mecllsi \'.e murakıb raııor.arımn okunma L 

2 - 19H sen bilanço ve kfır ve zar r hes.tbl:ırının tetkik ve tasdiki fle 
idare m cllsi ve ru r: ıbm lbnılal'I. 

ı - Tem ttuun sureti te\"Z.ll. 
4 - 1942 senesi için mUr kıh seçilmesi ve kl'ndlc;lne verll<'cek ücretin tayini 

ile seçllec mürak b, her h ııgl bir seb belen dola) ı va:t.ifcslni ıra ede. 
m dlltt takd rde k n:ll ini fı.~lif t"d c<'lt lltlııel bir murakıbın tayini. 

G - İdare mecll i z:ılarına, ~ıke le tlearı muam lede bulunm !arma sala
hiyet verilmesi. 

6 - İdare meclls1 zalarınn verllecrlt huzur ücreti hakkında m•cll 1 idareye 
salfıhlyet verilmesi. 

7 - l\Iuddetlerl hitam bulan iki meells1 idare aza mın 7erlne yenilerin in. 
tlh bı. 

8 - Til'aret VekfıleUnln ı 'arı muclblnee t tanbul l\lınU 1ı11 Ticaret Müdür
luti\nlin 7 /1/942 tarih ve 100 sayılı tcz!<rreslle bllıl!rll,.n 8 maddenin 
şlrl etin esas mukavelenıımesine ııa~-ı hakkındaki teklifin mü12kttesl. 

Üni,,ersite Rektörlüğ .. nden: 
Ün ,;erslte konfcran<ı lonund.ı 2.1\1 rt.1942 rnzar!esl gunu ı>ror~r 

llisch tarafından cıÜnlverslte grnçllği ve tlitün , 6.1\Jart. Cumı günli profesor 
l\Inh:ır Ornıan Uzman tar fmdan •Tü'üntin bedene ve ruh te lrlerl» konulo 
iki konferans verilecektir. nu konferan tara saat 18,10 da başlanacaktır. 

cı2797» 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
ilan No. ı 146 
Bir çuval undan % 40 rntnbrtıl 16'1.5 ade.d ekmek imal olunan GOO gramlık 

b r aded ekme Hn fiah 10 kuru tur. 
Şube ve satış masrsflarının bn fiatın içinde bulundniu ilan olunur. 2882» 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğiinden: 
Paralı yatılı talebemizin üçUneU taksit E&manı 1 Mart 942 dlr. Taksitlerin 

ona gore yabnlmış otm ı lazımdır. (243'1) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
1·ardım dlletl ile müracaat etmiş olan talebenin laerl'iln saat 11 elen 13 e 

bdar B.ekWdilie ibq vurmaları. d812• 

OLAB) 
İstanbul Beledlyelİ 
Şehir Tiyatrosu 

fep~başl dram kısmında 
Bugün aaa,lt 15,30 da 

matine ve akşam 20,30 da 
PARA 

Yazan: Necib Fazıl Kısalcürek 

htildal caddesi komedi lct"1Tllnda 
Bu a'kşam nat 20' 30 da 

BiR MUHASIB ARANIYOR 

,.. Bahçe meraklılarına"' 
Modern villa. b:ıhçe\rrlniı lcln ıü. 
zel çamlar, envaı slis fid.ınları, 

salon yeşlUlklt'rl, manolyalar, l'ül
ler. nadide meyva ataçlan ve_ 
s:ıireyl Ortak o} de Ankara B'.llı

!)('Slnde bulabUlrslnlz. Katalotıı

muzu istlyf'ıılere conderlyoruz. 

VASİL .tf 
' 

NEZLE, G İP, 
···················································· 
Son Posta Matbaası: 

B Ş, o= 
VE BÜ N AG ILARI DE 

OMAT·z 
HAL KESE 

Neşri7at ltludürti: Cihaıl Baban 
SAHİBl: A Ekrem U,..AK.LtOlL 

Sıhhiye V ckaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lst~nbul Levazım Amirliği Satln Alma 
omis onu ilanları 

Beher metresıne 100 kuruş 
0 

l:ılımi,1 edllen 5000 metre cibinlik bezi alınacak ır. 
Pazar.ık .ı cksfümesi 5/3/!J!ll l'erşcmbe ıwıu saat 15 de Tophanede J.v. Aınirli(i 
satın alnıa komis)onunda y:ıpıl.u:aktır. !llwuunesl komisyonda &'brulür. lık te. 
mina ı 375 liradır. Tallblerlıı bellı v.ıkıtte k ımısyona g-elmelerl. (599.2670) 

75 ton yunlu kırpıntıdan boz kaııutluk kumaş yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek 
slltmcsJ 4/3/942 Çıı.rşauıbıı gunu s1a 15,.;0 d Tophanede Lv. Amlrlljtl satın al 
m.:ı kom!s::1 onunda yapJl ı· ktır. im !henin ilk temlnatı 80 lira &6 1'ur~tur. Kır 
pın ılar r>ef ..crdıı.rd:ı bir 1'o. hı dıkını evi ıde gorulur. Tııllblerln belli vııklttc 

kom is) ona g lm 1 rl. ı o •• 2 > ı 

Bel~rlne 15 lira tahm n edilen 1000 adet kadar cibinlik .ılınacaktır. ı•azarhk 
la eksUtm ı 2/3/9:12 Pazarte~ı gunu saat 15 de Toplı nede ısı. Lv. ,\ınııligl 

ı;:ıtuı alma komls)onunda yaııılae:ık ır. Uk teminatı 1125 liradır. :Numune ı 

komisyonda ·gorulur. ısteklılerlıı bcllı aalte komısyona gelmeleri !58.! • .:tı64ı 

Beherlne 15 lira hbmin edilen 750 adet kadar clblnllk r.lmacaktır. l'azar • 
lıkl eksiltmesi 2/3/94 ! J>a:.:.ırte ı ıunu ı;.ıat 15 de l'oı h:tncde Lv. Amitllı,;ı 
satm alma komisyoııund.ı yapıl.ıcaktır. İlk teminatı 864 tıra 75 kııruş•ur. Nu -
munesi kom~onda ıoruhlr. Talıblerm belli vakitte ıumlsyona gelm teri. 

150 Çift la tik ayat.kabı. 

150 adet atlet fıınllası. 
150 adl't atlet d mıı. 

20 çift ko u aya'.<kabısı. 

20 çirt futbol kundurası 

20 çift futbol çorabL 
20 adl't futbol dona. 

(583.2665) 

22 adet futbol ranlla ı Kırmızı, Yrşil. 
Yukarıda yazılı spor m~lzemesi paurlıkla atın alın:ıcaktır. İhalPSi 3/3/942 

Sıılı l'Unlı saat U de •.roııb:ınrdc Lv. r\mırlltı s::ıtın alma komisyonund.ı yapı_ 
ıacaktır. Tahmin bedeli 20 .. 3 Ura 50 kuruş, ilk teminatı 153 liradır. l'alıbl rJn 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (584.2666) 

Da\udpa.şada askerı fırınının kapı, ı> ncere. vesı:ıire tamiratı miileahhid nam ve 
hes bın pa arlıkla eksilim ye korun ştur. İhııle 1 3/3/942 Salı gunü ı;:ıat 

14,30 da Toııtıanedc Lv • .Amlrrtı satın alma komlsylnunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 995 Ura 28 kuru • ilk teminatı 75 lıradır. Keşif euakı komi Yt1ndan go. 
rulur. 'l'aliblerln belli vııkltte komlcyon g-elnı0lcri. (585.26C7) -

Beherine 1450 kuruş tahmin edilen 300 adet clbinHk almaeaktır, Pazarlıkla 
eksllt.mesl 2/3/942 J'aLartesl &"iinü saat 15 de Tophanede Lv. Amlrlitl satın al 
ma komf.s:ronu•ıda yapıl.ıenk ır. İli• teminatı 326 lira 25 kuruştur. ~ilmu: 
nesi komisyonda göruhir. isteklilerin belli \akitte konılSl ona gelml'lerl. 

Cinsi 

Çift dllll toka. 
Y rım yuvarlak tek dl111 toka. 

t58G.27'13) 

Adet 

1000 
1000 

Yarım yuvarlak halka. 4900 
Rabıt dütmesl, askı kay~ı için. 1000 
Pe~ln çlvist. 1000 
Büyük perç!n çivisi. 1000 

Yukarıda yazılı 6 kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 3/3/942 Salı ıünü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği ı;atın alma komis)onund:ı ya.ııılaeaktır. 
Tahmin bedeli 405 Ura, ilk teminatı 30 lira 38 kuruştur. Numuneleri komts • 
yonda görWlır. Talihlerin belli VRkitte komisyona g-ehnelerl. (58'1.2774) 

50 adet bü~ük ve 50 adet küolik bakır kazan alınacaktır. Milteabhld nam ve 
hesabına pazarlıkla ckSJltmesl 41: /942 Çarşamba günil sa t 14 de Tophanede 
Lv. Amlrliil s:ıtın alm:ı komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
9350 Jlra, ilk temlnatı '101 lira 25 ı..1Jhı.stur. Nümuncl rl komls)onda görülur. 
Talihlerin belli vakitte komisyona cclrnelerl. (588.2'175) 

Behe~e 435 kuru.ş tahmin edilen 2500 adet demir borulu beheri iki parça • 
dan fl>aret mııhruti çadır direği alınacaktır Pazarlıkla eksiıtmesı 4/3/9-12 Çar. 
ı;amba giinii saat 14,30 da Tophanede Lv. Amlrlitl satın alnın komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 815 llra G2 knru tur. Niimunesl komisyonda görülür. 
:isteklll~rln belli vakitte komisyona gelmeleri. (589.2776) 

Beherlne 435 kuruş tahmin edtıen 6500 adet yekpare mahnıti çadır dlrdl 
alm:ıcaktır. Pazarlıkla eksllhnesl 4/3/942 Çarşamba günü saat 14,30 da Top • 

hanede id. Lv. Amlrlltı satın alma komlsyonwıda yapılacaktır, İlk teminatı 

- ~- --··~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE iN EDER 
~~ 

HER·AYIN·BIRiNDE·PARANIN · r:-AiZI ·VERiliR 

'TÜ ·TfCA ET· BANKASl·A·S· 

İŞÇİ ALINACAK-.. 
DE I VE TAHTA FABRIKALARI "1 

TÜRK ANOl\İM ŞİRKET1ND1:. 
Fabrikamız lm'l a hıınrlerinde palı ınlrnak uz re 20 Dokuml'Ü, 10 Tor_ 

nacı, 10 Te8li) e ·I ve 3 l\lodelcl)e ihtiyaç \"ardır. Bun! nn derecelerine 
giıre saatta 30 11a 50 kuruşa kadar yrvmiye \•erllecel Ur. Ta lııl rln musta 
Cf'kn Ad. a rınd ı 1 brll amtt l\lüdUriyeUne milrnl' ı rı i n olunur. 

i LAN 
646 asSl~ri po ta numar s na ald 121920 sayılı ayniyat makbuza ~ayl ol • 

muştur. B.ulundutwıda hukmu ulma•lı"ı. (2331.2823) 

NEZLE DE'l1P tiEÇME\1.SiZ ••• 

VEREM, BIWNŞİT, ZATÖRRİE. GRİP, N zlede:ı 

OMENT 
N[z.ed n korur ve ncz'eyl kökUnd n keser. 

gel r. 

L 
"•••• Eczanele oen ı~rarla G O 1\1 E N T A L a~ :Yı.mz. •••.ıır. 

ELSAMiTOL 
İdru:r yollan Utfhn!:n, yeni ve eskl BELSOÖUKLUQ'U, idrar zorluğu, 
mesane ve prostat lt habı, sıStıt ve koll SiStıt ere Bob < k rahatsızlıkla
rına k:aırşı en mükenıme b:.r ilde BELSAMİTOL'dur. BELSAMİ'l'OL .kulla._ 
nanla.r yuka.n~ ıazı t luıst.ahkla.rdan çab kurtu :.ır ar. Blltün Erza 
ne'erde bulunur. &ıtış depo.su: Sami Aksu. Bahçekapı İş Bankasi 

arknsında Rahva.ncıla.r sokak No. 5 

2120 lira 62 kuru-1tur. Numune 1 komisyonda gortılur. isteklilerin belli l.te 
komisyona gelmeleri. (590.2777) 

Beberlne '1 lira tabının edilen ve b heri bir metre mıır. bb:u olmak öttre 
1500 adet tahta ızgar.ı alınacaktır. ı•azarlıkla eıtslttm ı 4/3/942 Çarşamba 
&'imli saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği tın alnın komlS)onund.& yapılacat-

tır. lİk temlımtı 787 Ura 50 kuruştur. Talihlerin belli vakitte komisyona ıeI.. 
meler!. Nümunes:I komisyonda ıörıilUr. 500 adetten aşatı olmamak üzere "" 
ayn tallblere de ıııaıe edilebilir, . (595,.ıaıs> 
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