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Bu sabahki 
-Taiıef ıir 
~~ 

Sovretler 

Slnppurun ..-ulyetlni ıöıterlr bir realm 

ı············· .. ............. -··············-·············---···-··· ........ ·········-······' 

Ankaradaki çiçek! 
bahçelerinde 1 

ısebze yetiştirilecek 
Münevverler çiçek bahçele

ı rini sebze bahçesi haline 
il kogmıga hazırlanmaktadırlar ı 

Bark olta 
Alman 

hatlarına 
girmişleri 
Lonclraya göre şark General 

Wavell'ln 
emri 

,---~~--~.-.--~~ 

Slngapara İngiliz 
1 

Ziraat enstitüsünde h~lka dağıblmak üzere . 
sebze tohumu ve fide hazırlanıyor 1 

ı 

Ankara, 4 (Huıwi) - Çiçek bahçelerinin ~bze bahçeılne çev. 1 
rllmeal fikri yurdda büyük alaka uyandınnıttır. Ankarada pek çok 1 
mimevver kadın. erkek çiçek bahçelerini sebze bahçesi haline koy. l 
mala hazırlanmaktadırlar. i 

cephesinde vaziyet 
~ Londra, 5 (A.A.) - Timocenko 
orduları Haı:tkofun her iki tara. 
1

fındaıld Alınan hatları-na girnli'Ş. 
ler'dir. 

Japon Kabinesinde 

taarruza değişiklik 
Zlrut V ekilet.i Gazi çiftliğinde, Ziraat Enstltüaünde sebze to. 1 

bumu ve fide hazırlamaktadır. Bunlar halka teni edilecektir. _ t 

Düışman çekilmekte ve Rus.'lax 
tarafından taki'b edılmektedir. 

Merkez bölj(e6inde Ruslar Smo. 
1en.ske . dol'ru iJ.eı-lemektE!dirler. 

Lenıngradıdaıki hücumlar şid
J.e.tlenımek:tedir. 

"Japonları yenerek 
Asyayı 

kurtarmah yız,, 

rakın rapıldı 
Biverbroog 

harh istihsalatı 
nazırı oldu 

Ayrıca teknik bilgi edlnllmul için ber türlü vasıtalara bat vuru.. I 
lacalctır. • 

'-·············· ... ···--··---··-··--······--····--··-··········--·· ... -........ _.) 

Ekmek karnelerinde 
tahrif at yapanlar 

mahkemeye verildiler 

, Ulkıraynada QOk fazla lk:ar yağ
rnaıkıtadıır. Bu hal harekata büyıü'k 
sekte verımeıkıtedir. 
. Gerek Berlin ve ırerek Mosko 
vadan alınan haberler azd • 

&ovyet tebJlit lr. Filipinlerd• Japonların aıker 
ba~?9~'a. 5 (A.A.) _ Bu sa- inine parafütle attı/darı 

J ohor .. Bahru ahalisi 
Japonların tavsiyesi 

üzerine şehri 
tahliye ediyorlar 

n·~ ~et re~ tE'bli~i. yiyecek ı1e mü~~mmat • Tokyo 4 (A.A.) - Bugün 
~et'(>~ -~~~:~7rrU2i hare. Amerilralılartn elıne geçti n~ediJen tebliğde şöyle de • 
'KUn bf~lt _ ... ,....,.er ve mes. 'Jmelkıted' 

l:'\ Yerlerı "hışlardır. Singapur 4 (A.A.) - Uzakdoğu nı ı.r: 
rıvv~Jki ~n •5 Alm t _--1\. t bl':x.; Japon kuvvetleri Borneo'. ·1'4~ cr~ı..11,..n .. . an ayıya. Çaırş;ıııuava e l"··= 

;._ .u.~_=ulımu.-tüT. 5 Soıvyet tay- Durumda bildirilmeğe değer de mm şimalinde Tavay'da ika • 
'"~8l '&lYihıiır. · iişifklik:le-r yoktur. Topçumuz Jo _ raya çıkarak 24 Sonk!nunda 

B hoc _ Bahru'da dfüprıan ta~tlarına şehri i~al e~lerdir. Tava.y 
8rlf n diyor ki: ate~ aQll1l~ır. şehri TaraJcan'ın takriben 100 

u St J OOşman tayyareleri ~apur. a k-1ometre şimalinde Celeb de.. a ·ın p·ııAnlnln dası .üze.rinde- buı--akınlır y-aıımış.. nizi ikenarındadı.r. 
(1 }ar, bazı hasarlara sebebiyet. VOC- Japon kuıvvetleri şehirsle 

Ruslara neye ~~dir. &*erler rasında lkayıb r:Po~;ı:~~~~a~87 
1 31 Sonkanundan 2 $u:bata ka - dır. 

ma olacağı baha,r~a ~~~ w~:rn~~~a~=in~~: :=;:r~A~~';° ~-::ara. 
anlaşılacaktır'' 

halldk.a·k surette, diler 3 tayyareıyi jansı Joh<>r. Bahru'dan bildi. 
kuvvetli bir iı.timalle düşürmü.,.. riyor: 
tiin". Singapura yapılacak umu.mt 

· IBerılin, 5 (A.R.) - Bir aSkerl General WaveU'n tünlük emri taarruz. pek yakındır. Bu se -
kaynaktan bildiri:T;yor: Si~apur 4 (A.A.) _ General be.Ole Jdhor _ Bahru ahalisi 

Şiddetli so{fuık ve kar fırtır:ala- Waveıı:· ltnı,(ııi.z ve in:ıparatarluk Japon asikerl makamlarının 1 
rma .rağmen doğu. cephesınde kl..IV'Vetlerine ı~derdiği hususi bir tavsiıyesi üızerine şehrin tahli-
harb harekatına devam edilınt.-k.. güın,iitk eım;roe divor ki: yesine baş1amıştl1'. Ahali e -. 
tedir. Bzian ve Amerikan müttefiıkle- min bir bölı;teye gitmektedir. 

Sovyetlerin yapmakta olduıkla- (Devamı S inci ıayfada) \. J 
tı lharb hareketleri büyük strate- __ _:. _______________________ _ 
jik mahiyette de~ildir.. . 
· Taarruzları bir bölükten ibır 
fırkaya kadar çı.kmaktadır. Sov
yetler Alman hatlarından bazı 
ndlctalara gimıeğe muvaffak oL 
1muşlaı· ise de derhal geri atı!mış
lardır. 

Ruslar büvük kavııblarına bak
madan hareket ·etmektedirler. 
RaDkasyadan Taganrog ciheti~e 
takviye kuvvetleri getırmektedır. 
ler. . 

Stalin'in bu planın.ın Ruslara 
neye malolacağı ifkbaharda Al
ınan taarruz.u başladıı"tı vakit mey. 
dana çı'kacaktır. ---,..----

Nahas Paşa yeni 
Mısır Başvekili 

Kahire, 5 (A.A.) _ Kral Faruk 
Vefd partisj reisi Nah as Pa
fayı Yeni ıkabineyi teşlki.le memur 
~ştir. 

Nahas Paşa bundan evvel de 
başvelkiJ ()lıJnuş, 1932 de kral Fu. 
adın ölümünden sonra İng;ltere -
MıS!r anıa.şması müzakerelerini 
Ya'Pmışbr. 

. M~ısır ıriyasi mahfelleri, yeni sı:
ç_ırnlerin yapı:labilanesi için meclı
filln feılıini muhıtemel telaıkki et
IhElkltedirler. 

Japonlar Kantona 120 
Km. mesafede bir 

şehir aldılar 
Londra, 5 (A.A.) - Çunkin~ten lhaber alındığına jf()re Japon-

ar alınış olOOlkları takviye kıt'a
~arı ile Kan.to.n tehrinin 120 kilo
.nıetre şarkında bulunan K.ovkoy 
~ni tekrar ele ~eçlrmişlerdir. 
lf3ımdi Vay"w il.zerine yürümek. 
teditiLeır. .. 

C Askeri wazlret 

Uç cephede gornlen son 
hareketler ve bunların 

muhtemel neticeleri 
Yazan: Emekli General K. O. 

ı - Bay Ruzvellin bWldan birkaç 1 kruvazörden n müteaddid mahribler • 
cün evvel bir ıazeuciler toplantısında. den mürekkeb bir deniz kuvveti ile 1•. 
söylemw olduiu veçhle Birletik Aınerl. ponlann, Fillplnlerle Bomeo, Seleb, Ye. 
kanın mulıtelif harb sahalarındaki ha. ııı Gl'ne ve daha şar\ındaki adalara 
va.. deniz ve kara hareket ve faaliyet.. karşı yapmakta oldukları hareketleri 
!eri ılttlkçe actmaktadır. Oerçektlen, Bil'leşik Amerika Pulflk donanntal!IJDlD 

Birleşik Amerikalılar &'eçen ~afta .ar • muhtemel t&arruzlanna kartı emniyet 
rı.nda atlebi ih~imal Cava a.daslle bu ! altında bulundurmak ve a7ııl samanda 
adayı earka dotru bir ha.t halinde u.. lcaıbında bu hareketlere yardım etmek 
.atamı dlfer küı;ilk. adaların en ~arkın.. ' maksa.dlle Marpı takım adalıırı sula.o 
dakl Tlmor adasındaki üalerdcn hare. nnda ve üslerinde bulundunn&kta ol -
ket e•en «Uoan kale» bombardıman ' thıkbrı deniz kuvv.etlerile mubıt:lif te.. 
tayyarelıerinılen müteşekkil ve ı<uçar ~ .sisatı üzerine şlddetU bir deniz ve ha_ 
kaplanlar» tayyare filoları lımini ,·er .. ı va hücumu icra etmlelerdlr. Tarafey • 
4iklert hava filolarlle Borneo ve Selcb ! hin bu hücum netice.si baklwı.U ver. 
adaları arasındaki I\llıkassar boi'aıun. mlş oldukları haberler, Blrlf4lk Amt'rl. 
tıa bulunan Japon barb ve nakliye ı-e. lcalılarm bu hücumda Ja,POnları safil 
blilerlne şldfttll bir han taarruzu yap I avlıyamadıkla.rını ve bu ~~ı_e i~t~bda.f 
JJUŞlar ve Ja.Pon av teşkilleri uçan ka. ettlltleri sayeye erifemedık.erı rıbı Ja.. 
lelere mukanmet edcblJecek e\•safta j ponlann karşı h:ıtek!tlerl neticesinde, 
olmadıkları cihetle bu hava taarrunı aralannd1ı 11 tayyare de bulunma.k ti... 
neticesinde, kendi iddiaları derecesinde 1 zere b:ızı zııyhta düçır olduklarını 
olmasa dahi, Japonlara ehemmiyetli töstermekte olmaaına ra.tm · n bu hl
denebilecek but kayıblar verdirmişler- d'ıııe, Jlava.ı b:uıkınından sonra. Blrlrşik 
dl. Amerikanın Paaltikteld donımma.suım 

Gene ba cüm.lıeden olarak bıa hi.dl • üerille o6kanliş olan uy&Qı;klutun nil 
•ed.en ~ı }'Ukan bir hatta IOtll'a, ya. olmata ba11ladtimm lldncl ve yeni bir 
uı şubatm Uk ıttnlerlnde Bal~ A • Ua4esl . olm.ası itlba.rile ıene mühimdir. 
mertkalıla.r. bir IAY'f- «emlal Ue bir (De.amı 6 ne& l&Yfahl . .. \ 

Cripps'in kabineye 
girmemesi Londrada Ekmek karnelrınde tahrifat ya..IK'ibi t.ahT-rf ed.ltm.k.te. •e fazla eL 
teessürle karşılandı pıkhğı hakkındaki i\ı.barlar üzerine mek. alınma.b.dıı. 
Londra 4 (A.A.) - EaşveWet alakad.Tlar ehemmiyetle tahk.i'kata Kaza. ".e nahi)'eierde hrınl~ra k.o. 

tarafından neşredilen bir tebhğ:ie, bqlam}fla.rdır. Belediye tefti~ heye. nulan •lvtl memurlar \·e.sıt~ı~~ ya... 
malzeme nazırı Loı:d Bivel"bı:ookurı ti ve iaşe biiıolatındım ayıılan m~. P~~uı lontro~rd, ~vve~ı ııun vo 
hart> isttısalatı naz!!'lı~ına, tica .. mur1at tuafınd.,n yapılan tetk.ik\cı d~ -~u _JI~~~ ,~~nf . edtlmlı bk~~-, . . .. s· And R"\'" nuwıım ~~·il.'. ısteyen ...... ret da~ re ısı ır rty JJUll- aonuncia bazı iaıe büıola.rınd• tıı.h. L: _ ı...aJ b l d hal 

(Devamı 5 lw:l sayf•da) . . . aoı~ ~- anmış un ar er 
_ --v- tıf edıimmıt b.meler ibulunr:ıut. bun. mab.ke~ verilmittir. Karnelerde 

·LlbJada 
bareUt 

İngilizler Derneyi 
tahliye ettiler 

Kalhire 4 (A.A.) - Orta.şark 
İngiliz umumi kararıga.hının Çar. 
ş.a.n'fua tebliği: 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

Başvekil Ziraat 
Vekalatinde iki 

saat meşgul oldu 
·Anlkara 4 (H-ususi) - Başve'kil 

ddkıtor Refik Saydaırn öğleden ev. 
vel Ziıraat Veıkaletine gider~k iki 
saat kadar meşgul olımuştur. 

Soğuk hava 
depolarında 

20.000 teneke 
yağ ve bayaz 

peynir bulundu 
Bunlar peyderpey 

piyasaya 
arz ettirilecek 

Sehr.madeki sotukhava de • 
polarmd• ve bmbanclerde bulu -
nan mallar dün kon:rol edilmiş ve 
buralarda saklanmak üzere bıra. 
kılınış 10,000 teneke be1az peynir 
ile 10,000 teneke ıade yaj bulun. 
d11ğu ı-örülmü..,tür. Bu malla.r lh
ltiya.ç nhıbetlnde piyasaya ı;ıkarı • 
;ıacak ve bu aureUt<! ne blr fla.t 
yükse~mcslne, ne de her h:ı.nıil bir 
ııkı.ıı.bya mahl\l verilmemiş ola. 
eaktır. Ailkadarw tarafınd:ı.n bu 
busııs•a. tert.lbat alınmuthr. 

laTln bailk l'ar&fından fııın-..ılara !!- tahrifat yapanlat ıiddctle tecziye o 
rildıiği anl'"§;ln ittir. Bu tahrifatın ?unac.aic!lardır. 
bilha1S8a ceçn a.y da.iııtılan ve 14 Oiğıer taraftan karnelerin te-ni 
İkinciki.nuna kadar kallanılmıyan ıekh etrafında da eaaslı tetkikler 
lwponlal1dalc.i rak.an.ların günÜın ta.. yapmaıkta.dırlar. 

rihinıe göl'e biıhıTine eklenmek au~ Önimııüzdek.i ay yeni karneler 
retiie ya.pıldıiı ııôrülmüılıiir. Ayrıca ~ olmurken herhangi bir hile ve 
Şuba..ı: karnelerinde ciıe küçük çocu'k. t.abrife .i.mki.n venniyeeek yeni t~ 
la.ra aid olanlar büyükıl~re aidmit bir'ler a.1ınacak.ttr. 

Ankara radyosundan ne istiyaruz? 

Halk arasında 
yapllğımız anket 

"Milli terbiyenin bir kat daha ehemmiyet 
kazandığı bu zamanda Türk çocuğuna ken 1i 

türkülerini vermekte hassas olmalıyız!,, 
An!kara Radyosu neırİ)flllnln 

yu:rıd:da çok geniş bir dinleyici küt. 
.l.esi taraiıooan günden güne artan 
bh alaka ile takıb e<iildiğj 
muıhakkaktır. Nitekim .wn gCnler • 
de ra.dy.o programlarının muhteva. 
sı üzerinde yapılan tcnkidlcr ve 
mü:na.k.aşalar da bu deıin allkanı~ 
llU götürmez b~rer misalini t~kıl 
et.mektediırlcr. 

Geçenlerde arkadaşımız Bürhan 
Cahid, gazetemiızdeki wtunu~da 
bu mevzua ilişerek, sahah neşrıya. 
tında yabancı marş!ac yerine rn illi 
bavala.rın ç.alınma.sı.nın auu ve ih -
tiyaç!ara ç00c da.ha uygtJn dii_tece • 
ğini beli.rtmiıti. Bu aırada hır çok 
oikıu!Yuculaırıa:nız da bize nıektubl• 
veya bizzat müraca.aıt ederek ayni 
düşünce ve tıemeınniyi izhar eyle -
miışlerdi. Rad!yıo d·inlcyıciı~tinin bu Ankara nub'oeunun k.aıdua oku;rucala • 
düşünce ve tem.ıeınnilerini daha ıu. rın4an blri mikrofon b da 
mullii bir- tarzıda teehit etnıek ar - A • • ~m 
zu.sile bir anket açtık. Bir a~ada - af lkatruı rk~- klutı~!~r ~inletmek muv&-

. 1 • . 1 t' Jl>.aına.&. lll<l ey ım. 
şlmlz bu makee.dllıl nadyo dın.eyıcı- . ' 
l ·ı t. ' tı:m' ı·z·ın h~r Pıyaısa p.1ikııarına p.r.Jgramda 
erııe teına.s cı ti ve an.ıte . f l · ı ele. • • 

f h u _ nd . b.. . ı. bı·t ata· ka az a yer verı m tedır. Musiki zeT 
eınl aM arası a uyı.ıtL k . b 
il k l d .. ı .. d'. Ardıg"ı ce ın.e cevaı verımeıltten çok uzak bu.. e arıı an ıgın gor u. - 1 b . . 
vablarlın nıe,riıne de-vam ediyoruz. unan u parçalar, . Üstelık . halkın 

e Üsküdar Selimiye Karlık k~laıklarını f~a ıekılıc:le terbıye. et: 

d E tn.l!ş oluyor h; hu da m.cvcudıyetı 
bayırı ıokak 2 numara a 1 • arzulanan bir Tıü~ mu.siki..tnin in . 
cümend Kopman: · ldşafına eneeldfr. Ziraat takvimin.. 

cc- Salbah netri.yatında alafran. de konuşan llBlt, köyl~e h:tab edeJ 
ga min!İie yer vermek lazımsa, ha• tekilde 'konuışmu~OT, adeta biT e • 
Fif pa·rçalaor seçmek daha doğru. o. debiyat yapmaea özeniyor. Kö7 .. 

~wııı~~-..ııııwwıııı..-w~~~~ J:Ur. ötle netriıvatında plak yerıne CDeftlDI & ncıa u7radat 



Hergün 
Boı Jcalan semıagege 
l ılegebi:ec.ıti saha 

1 Gostermeligiz 
'9 Ekrem Upldıd-.J 
• lrabk Mr n ltalaWlm* bir -
.... pile bir emlAk ........... ~~ 
~e1bn. 

Miieme1enla miilliiril beıulea 9ftl 
selmlt .. •tlraeaattı ile .....atür., 
•..ıatı- •*""'" Mr mulaaftre• 
.,. parpaı selb"or. müracaa"uua ı.o-
mlr. bir Wrlr.oeıleı 

- K17me .. ı ~ d••a, J'iis •.a Un 
e&.Wlü\ 1eter ti blaa •ilam, 1ert IJI 
...... tleditbai lfW:ror-. 

.................... ır .............. 
..... 1atncata ICPlmJ'.UU ..,.. .. -
leeetı f&ime tle halr.nuJ'acalt, hemen ._ 
luakiır, Fakat 11e 1'ank. satılık •lna 
,7ok&ar, •iİPbem bir TM U. •&ifa e ,, 
4llerek fllnp ..W:rer. 

Mliemesenln müdiiri bana kiralık n-

BeslmH•ableı •Kudreti millet oerirm 

--

lerin IWMI•• Wıdl. -tleıtal. MrD. saı-. Ası. lıll' cibı .,.._.._.oe .-.,.._ Ca.M.I*.... ..alll'lll• ...... ,_., il zuıa ._ •lı *" ...._. ...... ..... talılıtAler, 
tiikler Dl Ye kiralarını kaqaiqtlhl"alr. aab.la 'lııül7orm111, ...Cıda, eııki :Pl*illr ...... ~ 1ıılı -"ti atr- ,......_..., '-- ....._ .. ...-• ._.Bert.le .-. llNf, ...-ıe& ek-

•üdea setlr'l7waaa. •iil. an·-• ~ .ına •-- ı..uı- -•ıtS .......... ..ı•wtı ..,_ ~. 1111111 ...., ......, 1ı ...... bıllwM ..._ ..._ ..._. 
~ ae...,•, ltertre INlfti lı...- - - Gelals. ._., lıM•-. ilana .UJırıi&ea ._. .. mtl7erlar, ..meı tmllea .. Bir -... 1ılır .......... lıılr ..._ .....,... bYftl& ·-- .. ...,,,., r 

~ıU bin tolir clrlJor Te bir W. lf>J -ı adam deiU mldlrt a ı.,. ..... el , .. . 

ll)t~: Banundendl qafada oCemobUde • [;;:-;-:.:-===~==,=~ı=;===~,;;:::1=:;;::::::::::;:;:::;:===;::::::::::::::::::::::::::;1
:-

lılelr.llJorlar, 11*anr• , ......... n.. e .- r • a b e r 1 e r .-
süıfkll caaetede SiileJJD1&11i1e chanadA 
.atalık blrbo dlkUnı- kladuiuaa 

ela~ bir U1n slraleler. aalt.M al - ~~-----------------------------------------------J 
..-k wı,.or1ar. . Şeh e d k.. u 

Hllemaenln miidiril 8i1leaea .... r o un, om r 
lfl&hıee J'erlnden fırbJ'or: 

--: o ıtllllinlar ıaanmııerenttı• _. letirlilmesine 
6'1ildfr, mademki emir~. 

:a:--..= .:mw: :..=:. =: evdm ediliyor 
lerl"• blld"rlrlm. 

·- ftl'tlen IWede ... ..-.n ... 
dee lr. eY Joktur. eofenlen enel 011tı.. Din ••Lm S •aron ...,....ı 
J'onmi ,. o•••nllill ... lı'a. 11 ...... 1ıöıJtiirü EJirnJıop., A.lılaray, 
oainde Priborum. Ban ... ,_. lfln- Kanılıapa ~- JNirnir. 
4kdlr• ' Janldıla. bir ele batb lr.a4lm ~ cilae cla.jıtılJı ..... 

'•H•mlat,, dan dallan davalar 

Talatın açtığı davada 
Peyami Safa ile iki 

arkadaşı mahktım oldular 
Gene •Pi de .. hal .... .-it ..! 

' 
lr.-•ı .. _.__11 ...... ...._....... ..... Şdın1nıbe od.• "Ye kömür seti. M hk T 1,. hk• h• • .,.. en ft -""". '*- --- ,_ i1m • .J _..._ ___ L a eme yazıyı a atı necren ta ır ma }• 

1'11• lndlrilerı llü~ aPAF'-unaııa llOk • r eanc uevam U1umnaAtadn-. Ev. y 
...... illcıe &ilıeı 111r ...ıik .... ıua.. Yeke eelen ~ua. Ye .lrıi&Arlıerden yetinde bı.larak saçlulan 6 m.r ay banma ve 
11&..Utu. bat\& d.iin. Sinekicfea bet ftlO'I • t y- r--

Or da da aiiıee&eee miWlriUıtl ta • mancaJ ltöm&rll 1retiıtiJmiP'. Bu }O() hra para cezallD& mahkÜm etti 
DIBllllf ıalsorta eh'ketlerl_.ea Wıtala kömıürleT ~ckap~, ~~ ve cff-nLt,. davuandaa doian di. 
.......... ao " ,.. .... lkM* miUk Kumtr.ıt>ı tıemtıadeki köllliiıeütere ier di&valıucltm biri~ leçell haf 
almak ieln mbalr.ereleNe t 'PAL 'evzi ~. Beykoc ~ Yalo.. ta. netJcdemnıifl'i. • 

...,.._at 111 ~ vadaa da~ actirtWrıiftir. Odun Şehir T~atıro.u artietlerfnden Ta 
llomk UlrlroeU &Mear, ptla ....._ cuh.r da hm-~ batına 50 kilo o. ,,. A _ _. f nd T · · 

....___,_ ~ .... ita We' d 10 L:ı L- •. __ L._.ı· •t "- t.ara ı an, anınef. 
"9 t....,. -- __ .. • U9 ve &..& o A....., ıre~ır Ur -w•iınde dı" y· tro 
urfmda ......_.. elM&te ....._ e- &cır. •- yaz 81 • IY& • 
lacıülardll', ~aı - ·-•h..., Dan bui mı...,..lanla .. rt.taa mımm hd1 ne olacak>» b.tJıklı ma 
'tm Wıl .a Wdlııe ı.ana aı 711 8YTelLt faız:1qa Umıllır ..ıtaa k&mılbdl1er sa ._....._ cl~~ı mahan4r P~ 
Din ı. •ilfahedelerhıl hatırlaU&: ru1nıüt,. ~ ,elıilde la&Teket eden .30 ~ Ye 1:"~rtefklr . netrlyat ~~O 

Beletl 18 Qlrp Asop aaıt .. m•a ıtraa kiti hakkında taicihata batlenmııtır. ~ i:J.e eahibı akyhler~ne. açılan ıkın. 
.Wtt analan aatıea olkanJ'•r, ilk iki,. Kıok lılömürii eatacak kömür aahf cı d~ de ~ye 1 ıncı u:za mah .. 
tlnla me&re lr.aresiae UU) er Jlra w., ba.yiW de dmden i6bawm halka kemeeincle dün .ana erml,ıır. 
rilıllJtfir. 9 parp arw1an k~ bık Msi elmeıie 1-tlamıtlardır Dümii 'bra., -*ame ialkim)i
du 1tlr m'l7o• Un. ltelkl • _.. Oı.lmd. Puli W.. Heyeti ~v. iine 'WIÜlet• t9Tin ..ıl'lea 2 ncL 
tuıa peeceldlr. •elrıi llÜD fakir Mika tki llOJ"IU W&im.i Kl,if tamından ha. 
.. ,._, aıme 'r...._.. w .... 71'- bra kBo kıiimıür ..m ebaittir. zırlamn~ ve tefhim olunmuftUT. 

ınn. e1aba b'l ,..... llll .,. 11 ... "'"' 1).-a -ı.ill avalmt il.an Mak.. 
ftll it lraJa, ..... ~....... p • rt b:ll n_•• ··~L L 
lf llraJa eatddJ. revaatoryum uce • J.A .Dml ln mua&lll .. lna ÇOA UYCUJl 

ıaraa "*9lta w· ıır. • bir ıekilde c.ıba ~ kuVda mab. 

Fiafları yokselten 
ve mal kaçıranlara 
verilecek cezalar 

Milli loımuna iMınullWlllll 
yeni plıli phrimime 

ala.leatlaı.. ı.61ii edileli 

111111 konmma ballDllDda -
PP'h•~alıl ..... 
..._. O.•deıle ....-... ..... 
~ aıu ........ Walli 0-

- atw. 
........ ~"81taaltm 

......_ itin Mdaal ,__ek setli -•'tf.lr. snel7d .......... kiti& ... 

·- .... llltiUr,,.......... ........ 
.... bm ldktbnlerf WMk e!a-
Wllldlr. Yaıl lllklbıııPae m 
IZaltan Jtibeltmek .......... pro.. 
~ .... ..,. ..... 

~ bçırmat, shıc:lrleme •taş 

7ıııPmak 11lt11Ul11dur. 

(lal..-a aaı " sDnlerine rlaıe& 
etaiJ'mler, eUW Ye fW IWeei b7-
malt ....... ., ... .,.,...,....... 25 

............ bUr ..... '"""' 

._.....wtıL ı•l1lalladell &. 

..... ........... alır ..... 
re de ..... ._ tir Ja&ftMaa it a-
ra bılar 1ıap• oesu11e teab• ..._ 

Sabahtan SabaM: 

Her gönülde bir 
Aslan gatar gal •• 

\. Burbo.n Cahid 

il er sönülde Wr MlaA ~a. ar 
... Geten Pli ertalılr 

X..Un haı.tı.ınm eönllraıie 7Ma11 
lalı ......._ M.baJ..& aalaa 
ıi*mnll ......... bıJlluıaa 

.elea "*'""'• ... ...... 
Bu harbin Nfıudanberi iuciıiJ 

TekUlnta •""Tftnde 1-. .ıalan 
ı... i& N~e& • .. .......tuıa erdi. 
lalı QllklaadL 

llillYer dl»lomatlanıım coolu.ıde 
........ t&lk lislü. .... ba~ı 
ponda. Oalaı- da maradlanna • .. ........................ .. 
iıtı 9e ............ Llaa lııeJkellne 
JeD .JaPGll .. ~ slnildi ~ el 
kesklll ........................ b 
Ue w>dııbia cıktL 8lliWarme maftl 
fllll olam••• baptı U. IMib1 nzlf 
Dl ,. ...... , 

Gönlllleftle plan .... alana ardı 
ıdlmes. Ananım. Uatlpe111, lh&i 
........ ,.... ... _ .... her 

IAlllml 1'l'hal '* ;renbl •oldurur. 
bi bastln dila7a iırle Jaale ıelm şiir 

...... - .. llıtlnaa - bi
tir. 8-1eee Zhtlnf ........... ata 
Jlilnnül ltlr aaıaa rilti siDöllerde sök 
reıfp 1ajQor • 

Slm•lli haWe W.lm slalimlWle 
'taa fidall "11a, men ı .. ıiüa, lr.aı 
ftJ 4...ıa.b .,.. &eDJI bir pembe 

.... De•ılıln 'l'imwleella mı ca"'bt .ı 
••ea ... ll'flaılınlaln en • c k 1ı: 
ı.w ••hılı .. ıra twlnlal lfln s6nlil 
~ baJwodae 'bmeb banci asim ... ,.. ..... 

T._.IWrd lııer aefeıt .., her baret 
•• &ti ...._ w aualJeMc 1"ddap 
inn ı. ...,._.et t!tbıJa ~ırahı 
.. bir ........ dptll. 
' Yalnrs auİn Liitfi Kmların ~ö 
• 7afan ııslıaa it r t1etll iki ols:ı 
-. o Mslmle Ma&er ... .,,... d 

"" ...... ...,. ... ..... rlil('t 
.. lıeMIJer, Clb*I -.ı .-ı•n ts 
tanJnal elMltlelertnz .._... brt tem 

, ...... foln Ollha hwftfll. oMAD 
Hr ,...._.,.. ,...ı 

c23ıuluu.. Calud _ ......... _, _______ , _____ . ____ __ 

Toprak ofisden un ve 
çuval çalmışlar 

E-vvelki rece. geç vak.it Beyoğ.. 
hmda Yen-- bir ,.hsın mtın.. 
da bir takım e • ii.e ve ıiıphelı biı 

""'• tıarafından ydkalanmııtır. 
lsmi~n i'brahim .olduiu anlatılan 

bu ,.hlln Toprak M.haulni Ofi.i. 
ne aid 2S bot çunl çald.ıjı tesbit 
eclit.niwtir-

lhnııhiınafn Kastmpqadaki ~n. 
de yapıılaa arattınna neticeainde 
J 2 8 kıiio u n bir hqli ltoı çuval 
bu]umıqlur. 

Bu •--'* nk"uı etııdında za.. 
bııa t*kıikM.a. denm etmektedrr. · 

.:~ ..._ ..._. •~ lerıne zam yapıldı bme Peyami Safanıa razı11nda se 
...... ne ...... ft7A .. ,... ıw lııiuir ..... b' .......... bir Çllla a.blıteri hakareti muta•mmlD Belediye memurlarmm Yunan 

_. illa .. _.... ~ ...-.ıw • tok ..... --rd.&.laia ,... uı.w le- Ye bir -'.Urın _.•at baywiyet ve 'blM B 'nt rdl 'a memurlarına hediyesi 
1or, blrlneill lteledlJ'e Te ylJA;reı me- vazımm pM>eJ.-••I JGdndm Ma •ele.arını fahk.ir eder mllıhi,.elıte aör.. ,9'1Çw.m 1Uıııı11>1N.t b •- 27 • ViJlıırwıt ,,.. Belediye memurlari-
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.. •lafsll mtlplıeckerZa ..... ııetleıftı de 2S eer Dal'Uf zammedit De vanlmıtur. ~çlu tanfın bunun bir ...taktmiyıederl 1-lannıadıiı lan ·ıdarelerı·ıe R •-:,= =-.. =~ .- nıitııfil', abi'l'lli iddia ed-en m&dafaalarl ~ ~-a. alınmak bu cezaları tecil • '------------

leket elarm ...... laaM8 ....... F.&lr l!tJebealn lııu ale Meler. dedilesıek. Peyami Safa ve dıieT d.ilmitti'I'. ş· k t• H • baz ,.3t: :..,a.D•P""&.111o1..-,ııoaıDA.,:ı:u mo.lk 
.. _,_~ .. 11111 __ ,__ .-.a;renln delci. paTl9l'Z tıecl&Yilerine devam e.. • • • ır 8 1 ayrıye 1 -.....- -- ~ s ı L d k y h <Pl.), UI: Ajan& J:ıııııl>edW1, a: Hafif 
bUM•Mı•lll ......., ............ ım11ı11ıı1ııı1ıa • ınemacı arın zam ımanımız a ı a u- f I . k 1.,. d I ımDılk aıu, 1.11: Bv'.b llMll. a ao..a.4ıs: 

~ ~ _. .......,...., Bir katil 12 sene talebi reddedildi diler gidiyor S8 Br &rl 8 wr 1 ar ; ':•:~~ ;:ı. ı!: 
ı.uıu ....... .. ...... .. .. .. h mahkuAm oldu Si'nemaalar he'tediyeye miraca- Bulgadılıaadan Jıic11et eda ~ K.&mllr -..fi711tblıd.. IMarıui .., 13: Kaı'I* ... ve Wt&Al'IW, 
tr- ._ ı. .. .._ .. -htellf • .. apse atla ım6telif mura.flnının arttıiın df)eıi Fitimne götürürken makine.. yapmak ma.bedilo ,.lırimizdeki 1s.ao: Karii* •Oılilt <PL>, 111: ea.a1 
..,._.., ........, ....._ eıll7er. p_.....tucra Anutuyanan panel. dan W6ıle zam talebinde bulan. lerine uırz olan bozuklak ~en nakil •••dwı tıuUe&oriade 1-a tab --. 18.0I: ftd .... 11: <:uc:ni-

U....S .._. .... llld laaWhta • ?ODwdııı 'b .. rad70 me1eleeiaden çı. ma,1anhr. Belediye v~ziyeti incele. bZUJl müddettenberl limanımızda cfıdat l)'1Ml>tlmıttır. Bu arada D~let -- ..->, 11.U: Dini ı.-..ı.n 
lam: kan ka"VP .onunda komt\BU Maz.. m.t, ._mm 71lpılmuına bir abeb kalan •Stmma• ...,....un tamiatı DenD,dlıırrı ilarai Anadolu. Ada.. <R.>, llat: W a.-m tııe a,Jaas .._ 
' Bet..._ aermQe ....._ ...,.__ barı Uıl>anca ile öldürenı Fuad llba. aörmi'yerk ha tatebi nddetnıitti7• ~· J.r ve Yalova hattında yaptıiı ele. timtat. ııu: Tmdllın 9111ııır, 20.15: 
~~tıp eler. ..,., 

11 
ıell zın .. .a..ıume"- 1 inci aiırcezada iifikMhıh Köprihiea Yalonya. ~o sı c-. :I0.41: ~ maTuımm. 

v.u .....,.. 1 lll düa - tmnittir. ~ v.ıo ..... Köprüye cümle 'bir YL dııD-Tclllır. 11: mrsıaıt lllbim.I. 2UO: 
_.... sW ı •* - .... .... Mılılu:ıma, ~ 12 eene müd 1 STER (NAN par ....._ etmJt" Adelar laattıada ..,... w taMlh. 21.30: aml1e .,._ 
bıill ıw ..... ~~a!~... .... cf.t1e ~ ıı..,.. k.onulnaa&na ve t da....., -.yn ayn aatlerincle bnı il>, 11.61: ._,., emfaD& ortestıuı, 
.......... ~J'll..J-_ .. , __ ,_._"""!- _::w_..: 1000 li ··r· iSTER INANMAI fafetıi ;.a._ .......1.-;. n.ıo· .. .,,.. a.Sambll>el4a'•" .,..... •h - .... 7111M1ıMı ~ auı:ımn.e ra. o uru ee ...- ""7_....f'lr. · • • • • fwminM& wrme-iıae karar veımİf- Dfiıer taraha.n Şhlteti Hayri)oe , .. ' 7 • 22.41: DMııl lllllWli <PL>. 
~ .... L 1·: ""1a w =-- t&. Ba..,.•anirlerlaWea 1tlrl nr • .._.. www.-ı..w- aal n 't • ida.._. de timdilik Cumnt.i si- -------------
.......... ~ raıll•eL ~ paınlırmldtalta.-sSMclrl ı• ........... _........._. ......... nünden~ Köpriiden Boiu 
!'!!.!*" ~· __ ...... "' Hem ihtikl•, hem JUie ... ~ ..ııer haUılMI• 'bir nıMe .......... - ...-.. Mr a.a. i.bletertine '" 8oiaz iakelelerin. lstanbul borsa JJ 

~ Kalyoncukulluk•ta ... ,...... .. -.l1ıırl el;rle ..,... • ..._. .._ ft - sin f.a&s& lııa- elen ~ yapı1nıakta olaa ilk 
e Şubat ır-.1> IWcir AJemdai •• Haınalb&.. 1t7or: ... ._....,., 8-ra plms • .. f&. '" ~n .eehıılari itp etmeie karar C/2/td .c:e. • ....,.,.. t...:ıan 

._ __ __,,........,,~--,ı-----1 ,Jıada IDuab Yo• etin Uosıwa 90 l - l'lat m.tlrablle bereQerl tüc- tımnn ~ ıM '*l MAia ..._ vermıı~ ... 
TAK 

Rull - 5 ANIM-. Jtı ....... elllluk• cürmiiıme.wbud ha earm plea ta&.ralanııa lıüank b ...-aa,..... _., ... Mlaırlllı Odvlet Demiryolluı ~de 
~ P.ı• t. !!!! finde ~ıtlud~. Ka.ab Bekir ..... ıble ta u.ar bCıar ft mal lı•' ,.,_. Ha1dıa11>•ta Pendık l>anliyo •fer. 

laai Klaaa R...ı - L.aa eti lıılrtıp ......S.. kilo bat1na 50 IJ'le aidll. BalWld ..........,...,. tir- 1 - V........,. ., ... .,.. malı -.. leri ta.Jiiıfıminde Pendiktan ve Hay. 
• t9'2 • smm lı:adu kiitd ilave ederek a,TI ... tldtl ı.llelerle ........... .ıatc fa- w ....................... 7 dlup.,.dtm üçer -'er kaldırılmı .. 

...,~"'!'!!"'.-----... ..-ııııı--11 ea lıJley. bat wrduiu ~in kendisi tıaaıar sMlı'm7ııa 70!ml• ....._ - bllmt stlıl dri Mı ft =•••rbe tır. 
..,..~;,p;..;;;;,;;..a 1116kında bu aoktadan da tahkikat .......,, Ba ı..-.ı.r Jaaldkl _.,,., ,..... .. lllaaa lr.1allamıuetu': dlal 

~ ... ..,..... ...... .... ., 'J'Wıe iki :ria, 91 ~ rMw. fMM ...._ w.r.. IGla Wr Ka7DU aadan yanan küçük 
fUlMa. ~ 1'lallhıra7I& Ne tare M ..._ eocuJı 

Sopa ile '-tmd.. yaralamıt 1 - Atıkais nrıwa. el1rMle .cGk .. n.u.. llfllıll ..-..... Fatil.~ K.ar•ba, mwlleııinde • .,.. A._ Fa1ihte oaan ~ ar1lİ yer 1 S T ER 1 NAN otunn Alinin 18 aylık çocap Nee. 
1 D. 1. &>. :S. O. • O, =k.5..a..;..t.. MPmed. cim bir ka dıeıt dün odada oynallken mangalııa 

g. n 18 Si lJ 1'1 lo 1t GB cin . , hdm ..... etmiıler. 1 s T ER 1 N AN M A 1 üıdn4e b.Jııaayan tencereyi fi&ftlİDe 
y. • 19 1 '2 Ja 1 19 11 ıl n a Ur _,.. He Recebi batta. dWiwnıi9. ...a..dumıa mahtelif ~-· .. _._._İaılaİlc _ _._ ... _._.ıllJ~ ......... ~--.... ,_ _______________________ _,, w JW "Jlli• 

as•••• 
All1JI ... b ' 

uondıa ı IHeltlD u• 
n-Tm ıoo'ODllı 132.JD 

.ladrMI 100.... 12.93'6 
tolcholrn 100 t.et D. 31.00H 

~ -- -. 3'1.00 
3'~t*cı-~ 
eılJJD. 315 

SW.- 3*aUrD 
% 'l lMl ı:>ı*At>dll 
llmtas Berıhe 

20.-
20.05 

1ao.-



Çocuklara şeker 
Yazan: Prof. Dr. lhsan Hilmi Alanlar 

üyükler içi.a bir tat. .... di.'ı-ilecCk mıameların tadtnı verir ve'nın çoc:U tuaftudan reddedilme 
L.&,..., leği, aiız deiiftirme, valitba da ÖDCmlıdir. Eier tad yetecek ini doifl. bundan ha.olta ve daha 

eçırme gibi te.:yıhıhiten ,eker ve lııadar ol.mana ç
0

oculc o m.•m~,..ı~nıcınti olal'llk çocuk.ta hut;aJ!ldara 
,elerli fey'ler yemek çoculclv kinyemeldten veya ıçmdtten ımtına 1~oinı bir tenuıyiil görOlmceını ınu.-

İr gıdadır. edu; buna «canl İ'al>el'9C» demek cib olur. 
Çocu.k daha ılk günlerini yapr. inwmin aklına gelmez. 1 ltte çıocUk büyütmede tadın. te
n bile ona biraz oe.Jccr1i Mı veyaı Bizler .J..ek.imkr, • 11.nalar. çocuiu kcrin 71Cri bu kadar büyüktür: o 

İçine fekıer ~arak hazırlanm\f bi..tuzlulara ahttırmak >Çin nder çeke.halde çocUklann tekere meyil o~ 
raz pirinç auyu verilir; anason, ıh..lriz: ne yanı yava., e.lışttrmalar, ne}cı avutmak, gönlünü eğlcadir -
lamura da ocker katılır; onun yedi.levvela • tıuzlvc:bn baılıamalar, ma.mdt, isteJderini yerine getirmek ıi-
• bU\a.maçlar, pcltelef-, maJ.allcbi. manhl 1UDIAlt yavaf yavaş çoğaltma bi cbemmi',Ycbiz ve tilli bir ıcy ol 

gene ~dfr: eier ona inek iar ne ço~lara barlarken içine bh1maytp gerçekten büyük bir ıhtiyaç. 
"tü vcri.tiyoraa bu ela içine teker u 

0

,dı:ıer lı:oymalu ••• Bunlerın hep. tan doğar ve o ha1dc herkes bunu 
onara~ vcrikcelı:tir: ilk ,. .. ını bi- ai gayet açı\ olaralı: çoen.iun tekcrc1ycrinc eetinneie ç•llfm8hdır. 
"rdikten eonra çocuğa veril.n ho-~an meyiiınıi cöatcrir: çünlW tabii Daha bıtmcdı.. Bız çocuk!Ht 

• kıomposto gibi mamalar da ıe.. tad tat'iıyadır: te'kerliycdir; çocukavu'taoaığımız zaman da gene ıcke.. 
tekerli fcyler mcyanma ııirer: ne ekti ne tınlu, ne acı, ne yağlı ac.. re münıcaat c<Htiz; ona isteldcıl • 

nun çıhılatuındo, bieküvhindc ver: 0 doğduğundan ittlııar~ tatlıyt mizin bir çoğunu fl'lterle ve teker. 
~ 'Vardtr. .. ac:vcr: onu .vaktı gelince- bu yuka.u te>lıeırfe yapttrabıliriz.: ona miılı:L 
Cörü~r ki .~ugua heme~ rıda •ydtiımız ba,ka tadlara alıf.fat 'V'eTTOCk, onu aevi.ndhmc.k gene 
men her yedıgi tef' ,ekerlL tınnak gerekli olmakla beraber o. ,dcer ve ,dt.enı ıcykrle olur; eğer 

İr. Böyle ohnana o ne büyür, ne nun gene birçok öğünlerini tadı haeıtaianap ela ona ilaç vermek la 

Y&f&ra; ~~raiz ?üyü:UC '!e ~ mama1ar t.ef~İ'I eckekur. zım 8'C~ iliçın kendini saklayıp 
.lll1l çoc~. lçtn kabıl degıldır: çunı Biz çayımızı fincane ietcrsek bir, tadını ö~ ederek belli etmeden 

onun vucudu ,ckel'C çc>k. muh -,~.. tıııth i'ç.mck istersek 3.4 VCmidiey.e indirebilmek de geoc ıekcı 
açttr. ~i hatır için veya laf olsun diye ve tclcıerli meyva au1an ile olacak • 

Bl.z büyük,cr teker yen~'k tcb~ d-IL '--r '- tara-k öy'k llt 
dl"' • •--- ı.. '- • • ır tane ann fC.~ ıı; • gımtz e1UT1c ... ma1tarna, pırınç. . . . . 1 k 1 .. mı ca. ıBütıün b lara balı:tnea ıekcrin 

ulıgur gibi unlu tc)'lcrlc bu ihtiya. lçcrız; 0
• bı:~ a ~·ş a~ıg~t~~· fa uk ~u İçin çok önemli bi 

tmızı tatmin ederiz: fakat çocuk nımızın ııtr;aıne ır a m ' .. • çoc . ld • d 
1 Y•rlaıda ne bulgur. ne de makar- ket çocuk için pİ,cn mamalara gu. gıdıa ma.dcleııi 0 ~gd~ meyd 

8~.kçl'. 
· " k f göre'--- J..t bunu tar. ır e en nu u • a yer; onun undan b.,Ca ıckcrenc.. çocuğa. şarta, ıatege, ey e Jt'al". ırC .k .cbebl d l ı 

iht1.yacı vardır ve onun hu ıbu.lcieği-=Ujlı: olarak bugün bh, yarın mctimix ckonoını "1 ı.. 0 
•
1
Y 

1 
~ .. · · ·ı • ı ken ıoun arı cı m~a.kltak yerine gdltilmeli • i'lci, öbür gün üç yahud bu çocuga aile ,ek.er ışı 1 e ugnao r b 

İr. Şckıerin QOcult vücudunun büyü bir, öte.kine üç. tcl:cr koyarak v;r·ı~ n çoc~ktara. ~iter• em 
i, tamiri, bcalmmC$) için önem.'ıntl hiç de makul bir şey olmaz: de ucuz. ,eket' vcrılmosını t-emln e. 

i .. ~~r yeri va:dır; ıeker çocuğu hü_çocult mamalarındaki teke~ mllda.deceık bir takım tedbirler koymuş • 
tür; ona bu)'tmcai için lazımge- rının gcr~lc ve muayyen hır alnlrl, tur. • 

arasında: 

"Gurbetteki kadın,, 
' - iz - <•> Y A Z A N 

• ,. ....... iDeolalete ~ D . ~ •Gtube~ Kadlll> • rcıınce. 1111 e- brahım Hoyı 
ar'de de deierU eıllb Mebnuc $aminin 
•Jlll k1u1re& Ye Uirt~n ol&u lıiklmi- ıaa. kDtt J"ll Cinde ,...ayan, Jetli ~ 
.YeUnl bu.llQ'orm. G~ Kadın. tundan, denlımia o t.oprakl&ııl& ıomm: 
Dılkf ula lnıfllsee olaa bir reman Cin eUeriDClc ıur'.ltet mUwetl gdden, 

ıkıiil de, ıtirkl'fl dütliaiilnUit. Ulrt.çe ku. tiirHl tirli ıonW ac.ıaına uirayan, lh
rulm .. ft Ntka blıotka yinlud~.n ç. tilil. kyan, kıllık, ~ın. hu&alı.k ıiln-
8eftJm. fbcr.tncı 'eJlrcnil~ bir cana.o 11 lerillde qaYnalanna, ralUIMlakU~re ka
l'elıimlqea Ye W.isl de biiUin varlıtı- ....ı ,.ettn, yıbaak WJmes, an ıritt&.a, 
mttla süriikle:Jfp cö&.irea bire.er ta- kıınlct rtllli batnaa :b&llW'ı niee bdı
lalkuelbr, bUl W. .natı olan, pUlyetlnl hiç 

Ortada bir dlisince nr: Mr.bnare b;rı.etmemlf, eYlidlullWI ~I &. 

na 7urdon Jıatm Ye nlıınUerile salla. 
Jll.lf ve butun ıurbe& Kfcrlcrlndc. DP'· 
aınJ her yokaula "'ık blr ;ruu kunu:ı. 
ana bilmiş olan, ıısıtı ı, koru.rucu ye 
&nen> bir kadınının: SOP nclııslnl blk 
uyurken ~ ölümünde de •rliria 
l'cn'8 bir cüliimııeme lle aşılda:tan. ac. 
kaaından da atır, deruı (brncc enı:fnı 
bir clddl1cı alan• bir anfLDm hlki)'e-
• 41lr. 

Blııaenaleyb hıWlarınm kldi;i eimı* 
lılWıdltr.leri ıfbl, ~Gurbelı.ekl Kad•nıı 
ml57onerUk propseandası yapau blı 

Saaıılnia deıliti ılbl: -:;;;;;;====;.;...-=:.:-=-=-;;;.;;;============-=====:;;;::-
.. Uaumal,yeüe *ttclim~ltrc, lılr ku. & 'S p t b J 2 o ) 

(DeY&ml 4/1 de) 

m-.ın c.cnı-. ,.anı piirüzli, kıısurhl on os a,,nın u macası: - (7) 
Ye donu *-alma :b&ltar rtbi la'Asis _ 
b'r hill bc91ealr. N".UJtim dllJ'Cll. ca.a ka
tıtnuı.clau 7apdaa, kt-cüaeler ile l'Olu 
.unan, bta umwai lı:aou.U kuTYcUeu.. 
d~ •• 

Fakat Mebrure Sami, haklı olarak 
iddia ettltl ctbl, Pearl Buck'a ha:tran. 
dar, ooanl& bir his lr.anle$111ine wa1-
mıştu, lk11'11 lı:ell•e kabblatınlJl cerl
•lnde kalanı du7acak kadar ona ean
claa 7aktqmıt•ır • 

işıe b• J'tiııdeo t:Gıır:bf:Ueld Ka4ın• 
~61 dlllıalse n&kledU~n tcrclime 
tahC9frierlnta -....- relmektedlr, wı 
iN Wr baklkatUr. 

* CGeatıeUeki Jl[ıwba), Pnrl Bllek'm 
k llDUUU aalataa bir eeH'dlr. dlak 
J"O&c..» adını "8rditbals TC H ak. 
lan psaa taratından ıett.iim.e ed;lllllf 

olaa, (Flcbtllll' Ana'el) .. h dltcr bir 
eser daha Yardır tl, bu da mubr.rrlrtn 
babaatnm ha.J'atlnı fttlİm~. 1936 Yl
landa lıısa bir ara ile Loadrıwb nett11-
cDlea be iki roman blrpok cUllere de 
cenilınlıt ~ulunmaktadır. 

laJere Gurbt'ttcki Kadmaa lftf:ft9D

nu biittio ct'nişlltuc anla&aca.lt detlllm. 
\'alna& t• k1Mlarını .cQ-ıonek laterinı: 

Sanlardan 30 tanuini hallederek bir arada yollıyan ha 
o1tcıyacuma.za bir la.Jiya talıclim etl~eğiz 

SoJclıwı -.ta: 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
l - Du,ıu-a tar 

:m&n&D bir nebat 1 
(8). 

ı - Do) ıuı e1-. 
mı* (61, Av~ 
(3). 

3 - 'ı'an (JJ, 
Kurtulq (5). 

4 - Yanarılai· 
dan pbr (!). 

5 - 4ıer (4), 
Bir rakam (S). 

8 - Bir uu' 
m. ı.taua <•>· 

'1 - Amud (4), 
Nota (21, Kuyu. 
nua f&kard&lı se. 
m. 

2 

8 - Bir YllAJC.. 
tbnls (5), Kınnan]O 
(Z). 

9-~ 
Musikide bir 
bir (Z). 12 

10 - Bir ~el 
iıJmi (t). 1 ti - Bir haJTan (2), Dllsb, 5 

(3). Kaba, llft't ( 4). 11 - Uı:ü: {!), Boşlak (4). 
12 - Yalan (4), Ufaklar (4). 6 - Kahve ve '5b.mbllle bakıltr (3\. 

'1 - Mesken (!>, Kan koca t4), 
(5). Sırta Nota (%). 

Yukanlan atah: 
l - Mln'~ bir baJna 

çtkık (6). 

PC&J'I Jkıclt bu elCrlndc &DAAlllD ha
yatı.aı aena olarak kullaamıp.cr. (Hak 
:roleQfill) ls'mll romanında rhU vnzl. 
fr;ıılndcn b.. hiçbir fe1 cörmc1cn, 
p.yoeıııl aturunda en hı.klr ~ere bile 
~rYUnCa atılmaktan çekinmeyen lı.o

yu sof-. sert ve çet..in mlsJone.r bıba
sını blae safha safha rösttrfr. Gurbeı
tdd Kaclm lıle, blr mlsfoncr karısı o. 

2 - 1sUkbal (S), Leae& (J), Sahlb, 
malik (ti. 

8 - KaBuaaktan emri huır {il, 
VUiJd m. Allabeıle bir harf m. 

le 1o • • .ı • L • d d l O ha.'lde çocuklar teltemz ltalmı. en 8 n,,~ vcrır ve OrMMa yetini bir yclu vudtr ve o ıı;al ~ en ay • . . .. .. · 
İç blır fCY tulamu. kırı ba~t ederek meme.ya az ve. a.cak. onların ıyı buyumel~ri emnı (•> Birlaoi 1ua: ı S•ba& !Hl C.a • 

~~B~un;clan~~h.~ık~a~:k~eT~ç~oca~-"'~v~e~JY~•~:ok~ttı&=;er~k~oy~ma~~lt;aa~d~e...;o~m-a._m~a--lyıedi,___·~o-1~·-re.k~,..delıııll_ va~m~e1111d1111ec~ek1111t1111ır1111._,._,._,ribll ~. 
3 - Talim o1aaak (il, Gai ceYlr

me (4). 

' - Berüer (1). 8"lıntli (f). 

8 - Almane. Met (21, Bir nevl ba.. 
- (t) Aaab (1). 

ıt - l>eDlacl <•>, :aeraa m. 





Muvaffakıyetin 
Yazan: Max ve Alex Fischer Türkçeye Çeviren: Ha'id Fahri Ozansay 

sırrı 

Btt1 ıtiphesb, daha pek yakında, 

.Montmatre bnh'Wl.Dda yeni bir tiyatro 
binası yapıJdıtından haberiniz v&nlır, 

On beş ~enberldlr, İsl4ore Cardiao 
isminde bidalnln bu aahneye ınr.hib e>I-
dutunu Ye orada ~ Nouvelles vö... 
ıcud.a gedrdltlnJ de billyo"'1!nmdur. 

Ben vaktile bu İsidore Cardiac'ı ll.. 
sede. «M'kizincl» de iken tanımş• ıun. 

O 'laman, saçlarını uzab.n ve kısa pan
ialonlar giyen bir ~ukk ştmd1, u
ıron pantalonlar (iyen ve k•fMJnda 
htıı,ı ~· olmayan ihtiyar bir mösyö.. 
diir. 

Cordia ile ildmJs, aramudaki dosta.. 
ne mönasebcıtleri hitı keMnemişlzdir. 

Dün ak.sam, Montmatre bwnnııdAn, 
F'aD:ıeıs Nourvtf.!l'eıs önünden ~yontma. 
Biraz onunla geveselik etmek içln ioe
ırılye g"irdlm. 

- Merhaba, moruk! Nasıl91D? 
- Mersi.. mersL. tylceylnı! 
Cardiac, dtserU'a. •kenıfüıinc oevrilen 

aazıı.rlara neş'eli bir ~e a.neder. 
Balbtıki kederli prtinüyordu. 

- İsidore, nen var, yaba, şişkom'! ..• 
Canın mı sıkılıyor'! .• 

- Ah! ne demezsiD.n lla.ni Allah 
belisuıı versin! •• 

- Na nr eaınm, ne oW1ı? 
Mr:nıs bir tanrla ba.smı aııllaılL 
- Ne mı oldu? .. Olıanlar oldu. işler 

Yolwıda. gi~yor. Hani hiç mi bipi .. 
Fo1ies Noıuıv~'I aı:tıtım saman, ~r
•etin yolunu tuttum sanıyordum. Hal
bllki fU beni gördütiin anda aerkça 
ifil$ eşitlndeyim. 

- İflasın mı? .. Sebeb ne amma? .. 
Oynattıtın piyes enteresan delil mi? 

- BUilds, son derece eıderesıuı. 
- Kumı;ıanyan 171 delil mlT 
- :UüteınmeJ. 
- Ey, o halde? 

- O halde.. o halde hep a;rni şey! 

Bu canuıa yandığımın halkı ddlce hep 
blrblrinı taJrlid eder! ~ korkuuç hal_ .. 
Bir Parisll, bir eğlence yerine, ancak. 
başka ParisUlerln, bil' ün Parisli~enn 
oraya gittiklerine ina.nına gider! .. 
Anhyol".'<un ya, büyük kir edebilmek 
L:ı·n . bana l1zım olan, ne başka bir 
kunıJ>anya, ne de baŞfta bir piycstlr ... 
llayır, pdece, halka, her akşam, ala1 

1 ı 
ı - Haııi ftkriml 10rar mısın, azhim ! 
Tam akıllıca harelı;et et,ln!... G6rü. 
JOl'SIUl ya, baza.o hayatta. bir takım 
fedakirbk.tara btlaıımak JA•mı! 

Bana hayretle klltı. 
- Bfr takım feclaUrfıJrlarıı. katlan

mak mı lizmı! diye mırıldandı. Ne 
saçmalıyorsun yahu? .. Ben. bunun Jqin 

hiçbir masraf jblfyar etmedim ki ... 
Hemen hemen b~blr şey: yalnız, 

Pi'ga.ro ırudesinln küçük llhJarı ara.. 
sında sa.tırı altıı tranKa on dört satır ... 
Bu da, bir feclaJcarlık sayılmaz .. 

Bu defa da ha.yretle ben ona baktım: 
- Altı franktan on dört satır mı 

alay m~ l'eri oerinfifim kanaa - ~ nJam d .. -in? ... A a r.m dotnısu. 
:tini vermeldJlim li.aınıdır! Cebinden o sabahki F~a.ı:o'nwa bir 

Sust.uk. N bayet., Cardlac"ııı her ak- niiShasını çı.kardı. 

fam mükemmel ba.sıla.t temfn eıattnl - Oku bakalllll ş11nu, cancıtazım! 
halka. inandırmanın çattsl aklıma ~el- A,al"ıdaki ilanı okudum: 
dl. O 'laman şu teklifte bulnndam: FEVKALADE iLA."'l 

- Öyle ise, uhlm, neden utemobll- cÇoık şııll b ır şo!ôr aıruıu.yOT. 
ler lfleten birlsl ile anlaşnıQ'ennın? dllıe:Ji görillmhnış ticın!t: &(Vela. 1.SOO 
Kendisine ödeyecetin muayyen blr P!I.· tııaırıı •. 
ra He, her aJt.,am, senin tiyatronun ıHeır akşam. MoınUnıar.t:·e bu!.vann
lı:apıs& önüDde töyle cö.sterlşii. Kırk1' da, Folles Nounlles taıt;b.l .ğ.ne mtira
;yakın otomobili dunl11rurdu, senin is- cıeıı.ı ecfaned.. 
'8diiiD ıııetiee tltı lııaaıl elanlıı. Büttin cGütı<iüz lrul~b<l*!en otomobilll".te 
Para balkı. hU akşam, üYatn saln-~ yemdiııden Slm'8 9'lhlb <ıtamı
nanu hıneahmç dolmuıı saaınlı. Y*l voe a.."lO!lk yaıya gıid>"'ecett o:an 

C&nllac bir Wıaa düşünür c-ilti ehlu. şofön'ıenn h.!ç 2J8llmet etmemelert r.ca 
Nihayet: o!ıunıur. Balld Fahri Ozansoy 
- Vakıi fena. f'ıltlr detil, dedi ... Yal_ ---v----

nız im.kin yok yapmatıı. H:ıydı ı,ter- Külliyetli miktarda ithalat 
sen, çarçabuk bir hesab edelim!~ Di.. qyası •eliyor 
yelim ki, &lla.t dokuzdan gece 7arısma tsıkenıdenm ve Mensin giimıükle.. 
kadar kapımın öniiacte duraoak ~lan rinde bckiliyen ith:ılit eşyıasının çı.. 
beher otomotil f~ln kırk frank TttıYO- ._ ,,._ · • V kA' tç - -kl t &.arıarnaaı .ıçın e a.ıe e gumru er 
rm ... Eh, Jfte, her akşam kırk o oıne- id'aresine emir gelmiştir. Mallar pey 
bil. bin iki yüz frank tatar. As P 'il"~ dL •· . bul.ı ti' •1ı _ ı_~1• o1· A 1 im crpl!o/ ı.ıan ge r eccıı;ı r. ~ 
mı bu? .• Demek lıı:1 imkanı 1ok... - v ftan Edr· K ık-~ _ ı 

•---· , 1 geır ta,Tn :ne ve a.p uıe y01 
kinı yek: aksi takclir•e mahvou.uum. L :L d ....ı...; • uh•-l'f l 

1Uyuı. a !"'=" ... ,mlze m ...,_ ı meı:ıı e-
k.et!eroeın kiı°'myetli mıi.1ctaroa demir, 

Bu ak:!am, tekrar Monhnartre bul- . ~_ır ı:_..._::. f malz• · ki. 
yannda, F~'nin kapısı önünden "* ı;tvıid • ıııoJmôlşı~v~b ~ ,_ _dmıeeı ve 

x.ı Dol>. uıı.mmaııda ır. 
lim. 5 o-

Yan kaWınmlD.in kenannda. omn, 
çok uzun, aonsuz bir otom•bU tafU:9i Corluda Halkevi. reisliği 
bu.lmıdatuau rördiim. Çarll.ı (Hususi) - Aç.k bulu -

inkara m.alıal yolt! K.aüawa.ntı naın Halikeviınız reisliüi:ne orta o _ 
masrafa. ratmen, Ca.rdlac, otom\lbfller kul müdüni Hüseyın Te..'l')l()Çi!ı se
tşıeten birisi ne lşblrfftl :ral'mıştı. ~. Hii~~l Ternoçin halke

Bundan clola11 kendisini teıtrlk tA- vıi klaıresini ele a~m1~ ve yf'lli iştne 
met üzere içeriye rirdlnı. ba$aıtIQ bulımmaktadır. 

Kitabf ar arasında 
(Ba., taratı 3/ 1 de) 

eser dcığildlr. Bunu b<iyle aıılıyanlal", 

idraki kıt, cörtış ufukları dar zavallı

lardır. CGıırbettelı:l Kadın) ı.n .tahra- Yazan: Francis Je CTCnuet: 37 Tercüme d • H V = ~:u~a;~e. ıı!~ls ::u :uhı:~ Japonların mukaddes gureuernu. . 1 

lı:endls.lne ötrett'll, sevdirmek 1steditl 

Tannyı detU dt1, öz' vicdanının. sat- Di~ taraftan Çın!ılcr •.ha duık1 · . 
la.mladıtı, ve daima bir liaretini, bir krv:rıak ve ~ o~a ne ka-dar cıaa Bı an ıçuı hunu müdriictirle:r. 
emrini beklediği Tanrıııını ar~u. blr riıb ~ö· '~"~ görüıısiin .11arbı:?h - h :enaleyh, Ja.ponya~a. bu bey

v~lıktır. Fakat hasta. döşetiode iken, yatına :sv.ı d•:rece daha ;yi ıntıbat m~tem~~~b takl~dcılıgı aleyhine, 
bir g-ramalona heves etmesi ii.ıerine. ediyorlar. Japoniar huı, ·ı l· .•• 'P' yen büıyuy~ıı hır cere • 
sahJJ ~hlrlenlen blcinÜff!n aatlniJen a:hşaaıuyo"lcir; zorl~ kab~J ~j. ,:0;_ yan :"~~· Bl;" cereyan Çınde de 
ırramalonda, bir ırün kız.larındao birf lar ve onu taı.-. ı e·' , B :kendmı goste.rıyor, fakat o kadar 

JULU t.1ıyor1c1L·. ır ba.!iika elkbl l ki . 
«Cenab~~a dayan .. onu ııabırl~ bek- Çinli, b ' ılın modalarmuzı takliJ s . e_r e . ! Amerıka ve 
le .. ,, llahıslnt oalıruıya b~la;Jınca etımez· te. S<:Üsten h . • ~vTuıpa, Çınlılerın boşuna 1ııdebı.. 
c . 'ni d ha . • - - ' o.ş-ıı1,a ~ıttıgı lir Japonl asl h 
arıe n « er ı -.kin ve denn bir acı içi!ll, hazan zarur~t saıkasile. ek • , arın a oşuna 1! tJni-

lıkla: Kaldırın ounu. Bekledim. Sabır- seri de laka.ydi:fon dll kabul - yecell\jtir. 
la. bl"itledlm. Boş yere! .. » (İldncl cilcl der. Çtik yeri zanned:ı:ıi\ .. e biı-Ç(l~ Japon n askesi 
sayfa 98) di.Ye sessizce swan.ı~ına. 13- ıxıkıtalacd:l da ız.:rı olan Ç:nh aır- J 
yanına. ne demell?. 1?\·U.eklm genç ve bin modern hayatll"a ka b ~ k. ı,._~pon rl.lhunu anlamak için, 
def-erli edebiyat müJ,ekldJ.;lutnılıden bir inc·za,;) · u~· ·C ·1 .rş.ı •. a 1

1 
•
1

1 sc~n Y<ı.şıında bir Japonun orta 
d _ _, .. tJ • u J ~r. ın ı r:aom ar, çağda 00 ,_. ··--' b ' 
""'am Husa.met n Bosokın zihni de modaların· ı;:ı alı-ken 0 .ı .. t k ı . Ja.ş.cu.ua u1unduğunu 
nl ltta t l . 1 ~ , T'ilC<Tl e • mutemadiyen ~ .ı. 

ay no ya. attı ıp kalmı.,. inanı. rar ya....·aı. rıa.r. . ~ ~ıı....:ıa tutmak ıa.. 
•nnea, Pearl Bu<'k'un an&liı Cıule, h'~ Gal!be avak uydurmak . , Zıandır~ Dıger ıbır tabirle, h:ı.tırla. 
t.e bir ölhld d ı·ıdı ı:ın·ıuo. tı ~ · ıst.:;en mak lazımdır ki b 

iş .':'° .. ı · · bire~ r. :ı isi gay~ Japon 'Jcadınh.ı i:>e, terzılerımizin kUl\"Vetli bir Ç" , t ıoayette, ,ga}et 
r;n C'Oru" u :ı nn seTg ~ do.n SOtil model eriri l?:ymekle ıkt !:ı c- lan Japon . lın866 esırı a ltmda ka-. 
ve ~u inanç -n sel'ıti il!' kırı. yıl Çın diyorlar. Tuvaı~,tlnı ıçın, :ırxla k ~ :Ja, . . ya kadı:ır, kendi 
eJlenrıde, gurbettle kalıuı, kocasmm da.. ~ grasınc!:l bir uzlaş ş t abugUına çekılmı.ş, kapalı bır haL 
varuıa, bir fedainin eesaı·et ve !5CTkile 1 malk ıht"yacım dl:vm~ı ~~ı:.r· d: ~aşıyordu. Başk ı m .uetk ı .ıQX 
katılmış olan bir kadmdır. 1 Sebebi <le, huna ehc.rrınni:ı-.!t" Vf'r~ t~ırl.u temas ve ~übadde yasaktı. 

(Gurbeff•ekl Kadın) da birbirini ta- med i1der;dir. Avrupakari · p,.yin ı 1'.ıkır. iharcıketierı, fenni ke.şıfler, 
kib eden, hevecanh vak'alar yoktur. di'kler: zaman, bunu, zevkt•rın~ S:yası kn.ngaşalı:klar, medenı d'Ü.ıı.. 
Sayfaları_ çevirirken, kar~ılaştığ1m11. gitıtiği ıçt:ı., v;,\z;fe yaparlar; -b;ı.zı I ~ ~yı yenn<len oynatan bütün bu 
ana sevcısinl, ana ruhunwı, ir.uurcı ve ahvalde Avrupa kıyafel; dııbden ..re.lme dal+?alarm h iç birisi, 
cesaretini resimleyen k:vhaLU', bi.rbl- kııyafet '01,iJu,l!uı için VP ı!al b r~smı ıssız adanın yabani sahillerine u
rinden acı, to sızlatıcı sahneler bi&l öy- dileri de bcy.ı:ı: ınsal:lcır ~:~~ g~r-_ l~a.m~u. On altıncı asır orta. 
le 1&1ıyor, kavrı.vor, kaplıyor kl kUabı yimnesini wLi.~k!erin: i·hat ar sında, ılk defa olarak bir vabaneı 
bir an için bile olnn elbniden bıra.. Sllilda oldukl'in iç"n \'a~ ·Ja zu. ~endez Pinto ismindekı Po:-tr.ıkiz. 
kamıyor ve tü.rlü türlü 1stırab, mihnet. Japonlarda bir ne~i grlH'~ ve lı .• ıb.u d~ebeylik devri adas•na 
mcşakk.atlerle yoi~ulduktan 1~11ra, bir r ~ili:ılerin dediRi ,gibi bir aşajtı l Jrırdı, mı~rıere bir ~edik açtı. 
mnm gıbl eriyip bıten, raka.t. o.~ece~tne inısan olma hissi vardır. B izim gi- ~unılar~ lbırtk'.'lç sene soıua, vahşi
ya.kın, ıenıe de: .. Tabutumun uoıeı111de bi hareket €'tti00led ve b!zim gibi .'-~e ?ır -~.ılde 'katledıldiler. Por. 
~· _ ~zln ilahller okııma:vın. .za~er giyindikleri zaıman, bizim mC'de- t~:k1zlı ka.şıfın gelişinden sonra, 
turlıusunu istiyorum. Ölmek (il,ruı~ nvetimfain tu.feylileri nib" olu ~z seneye !kalmad an Ja ........ n a 
hı .. .. t .. k dl be. t ·...: . ·"' l yur_ rnıs .1 • ' t<'V 'Y 1 
ncım var, omrum u enme : n ın lar. KendileriOOe-n hen .. 'Z -~i~ _ yoner.ıerı !kovup yaban ı· 

.. bll k b. 1 u ıı-=A e t rd tım ' <:ı arı ynz sene 1~.ya ece ır ya1n ıcıım mi-n deailler. fazla süratli J!itrniş.. a e ış, teikrar, iıki a.sır müddet~ 
nrdı. Amma. olml'm lazımsa ... Illç de. ler. Güzideleri çıok fazla zeki oL le kapamnı$1. 
i:llse bu, ne$'e ve zafer içinde olsun... ..Yabancı.lar.ır:ı bu kısa süren 
Başka yerde ~vam edece<- luı.» (İkinci Garbet.tegciirilcn kırkyıllıkpile..ihlr ~d.ahalesı. J.apon an'anelerı"nı· de-
cild, sayfa 103) diyecek kadar ölüme ömrü, büt.üıı güell tl; lyllite it;ık b:~ ğıştumemıştı. Ayni hükümdar ha. 
kafa tutan, meydan okuyan k.adu1:1 '(ean) ı bütün düşüp kalkışlan, ac&, ıı- nedanı. saltanat mevkiinden u.. 
biiUin saygı n aevılmizle b.itlanıyo tırab ve inleyişleri, fakat ~ene de yıl. zalclaştırılınış olmasına rağm~ 
n12. maya.o atılışları; gayesi ııturunda her kuik senedenıberi hüküm sürü)~ * türlü sorlukla.n yenen netis fera.gatL ve dini bir nüfuza sahıb buluınu-

(Gurbettekl Kadın) Mebrure Sami- nln en son noktalarına çıkışlan ile ay- yordu. 
nin 11tercümeshıl' can "P- ruh katmıul DAiayan bu gerçek Jıayat romaıunı c... Bu sımsıkı lkapalı ada, c.han.. 
'lçln bütün gönlünü. hissini ve,dltl» kuma.lı, hep okumalıyız.. dan a!l"ı devletile ;ktifa ctm.)or. 
olaıran üstü aklCı ü,lüb·1. cldden güzcl, lbraJıim Iiuyi du. lçınde oturan ahali de b zzat 
'bir oya. ıibi işlenmiş türkçe!d, ve met- Gurbetteki Kadın - Dünya mUbar- mulh.1elif sı.n:ııflara ayrılnıışt~ ve bu 
ne olan tam ıadakati Ue blr tercüme rlrlerlnc\~n tercümeler serisinden ro- sınıfların sınırları cta aşılamazdı. 
pheıııeridlr. Böyle bir e.'IHI'! k~nıştuh- ınan. İki cild. Muharriri, Pea.rı S. Buck. En üstte, bilfiil saltanat siirsü'll 
inm: için de çok hem pek çok snml,rer, Çeviren: Mebrure Sami Kor1a7, Uomzl sü:r.m.Esin. ila:hi imparator Mikado 
've dboru kh ı Ki'ahevl. vardı. (Arkası var) 



Memlerni Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3İİkincikinun 1942 vaziyeti 
AKTiF PASI~ 

Çukurova yaza Seyhan 
barajından sulanacak 

Barajın son kısımları da tamamlanıyor 
~~aııa (Hoeusi) - ?ç aeneden..,kuınarııılk lloobırl .eıiilm.l'ştir. Rapora 

bert ınoaa1ınıa. devam edılen büyü.kgöır.e, Kurum 1941 yılında (213) 
Se}'ban barajtnln heınd ve ayakları. çoc.uığu gıİ(yd'trmiş, ( l 00) çocuğa 
yani hetQI\ ]uetmları tamam.ile hit. mu&:.telif yardımlarda buılı.ı.nmuş ve 
miıtir. Geriye kalan ~ ~ir kapak geDdl meTkcze ( l 252) lira pa.ra 
la-rın mıootajıdır. Fakat Bu kapaL göndeanifdr, 
lar henüz Almanyadan gelmemi,tir. 1-d..re ~tine Bayan HUTiye 
Barajı İO'fll etw:ıekte olan Hahtif Kia,ptanoila, Hakk.ı Mete, Şal-ı 
şirketi bu kapakların getJrilmcsini Ö~aın, H.nd.~ Turan, ve Menu. 
taahhüd etmişti. Ve ıirket bu h- ka Tuna. eeçihi.şti.r. 
pakları va!ktinde getireceğini bil. Bundan 90nro, Kını.ıım azasından 
d irmekkdir. Bu vaziyete göre önü_ Şııibaın, Ö&aın tarafından bir konuş_ 
.,1üzdeld yaz Çukurova toprakları- yapılmış ve Kuruma hizmetin 

a baıraj-dan BU vermek. mümkün o.mernJ.ekcte hitzmet. ıkendimize hiz -
lacaktlT. met okluğu befütUmiş ve MiMi Şe. 

eyban Çocuk Esirgeme Kurumu fiımıiıze ib&ğilıhk ve ea.ygı hisleri. gö 
kıoogresi yapıldı teıriieıdc kongre nilhayeıt bulmll.§ 

Ceyhan (HU\9Usi) Ceyhan tuır. • 
ÇocUlc Esiırgcme Kun..nu lrnngrcsi A.c:I.r.da klbrıt ıtoko bitti 

Kasa: 
Altm: SAft lıilocnm '1!.605.431 

Ban'laıot • • • • . . . 
tııa1t1ık • • • • • • • 

Dahildeki mahabtrlerı 
'rctrk l.1ra.sı • • • • • • • • • 

Bari~~ 11111.ba.birlerı 

Alim.: safi kiloınm 6.G3Z. llt 
Altına. tahvili kıı.bU· ıserbest dö.. 
vtıs~ • • • • • • • • • 
Dfter dövl.zkıT ve oorçlu !Oirins 
bakiyeleri . • • • • • • • • 

B.azine tahrillerl: 
Deruhte edilesı evra.kı n~kd1'9 
karfllıAt . • . . • . • . • 
Eanunun 6-8 inci m.addelctin.e 
tevf"ıkan Ha&ine ta.n.b.ndan vA.lı:i 
tedlyat • • • 

Seıleda~ ctndaaı: 
TiıCarl Senetler • • • 

Esham ve talrfflU oibıdanı: 
c Deruhte edilen evrakı nakdi. 

A ( yenin ~lığı f'J6ham. '19 

< tahvtıA.t <1tibart kıymeUe> 
B c Serbest Esham ve Ta.hrl!At: 

Avanslar: 
Altın ve dövis üzerine avans • • 
TahvilA.t üzerlne avans • • • • 
Hazineye kısa vft.deli avans 
Ba15iDe'Ye 3850 No. ıu kanuna g<Sre 
açılan altın tarşılıkl1 &n.ns • • 
mssecıarıar: • • • • • • , 
MuhWif: , , • , • , •• , 

Lira 192.125.357,22 
• 8.598.2!0, 
.. '193.'7'79 80 

• 118.019,85 

Lira 9.328.596,3 

-.-
• '11.021.'164,(0 

Lira 158.748.563, 

• 2lU27,90S,-

Lira 310.00.793 39 

IJra ,5.501.881,93 .. 8 J96.454.'11 

Lir& (.906,19 

• '7.808.690, 

• -. 
.. 16'7.500.000, 

Tekin 

111.51 '1.357.62 

118.019,85 

80-350.360,'16 

136.52t.658,

UU31. '193,39 

5U98.336,64 

175.313.586,19 
4.500.000 
9.126.089 ,89 

882.375.210,94. 

Sermaye 
İhtiyat ak~eai: 

AdJ ve fevk&lide • 
Husus! 

• • • • 
Tedavüldeki banknotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evra.lı:ı nakdiye 
B:anunun 6 _ 8 inci maddelerin• 
tevfikan Haa!ne tarafından vaki 
tedln.t • • • • 
Deruhte edilen evrakı nıU:d1ye 
bakiyesi. • , • , • • • • 
Karşılığı t.&mamen altın olarak 
ilA.veten tedavüle vazedilen . • • 
Reeskont mukablll U&vete.n ted&. 
VÜ.le vazedllen • • • • • • • • 
Hasineye yapılan aıtın lt&rşılıkh 

avans mukab111 !902 No. ıu lı:&nun 
mucibince UA.veten tedavttıe va-. 
dilen . • • • • • • • • 
~UAT: 

8'7'1.150 
3159 No. 111 kan!llla c8re hazineye 
aeılan avans mokablli tevdi oh&. 
nan altm1ar: 
Sali kilorram 5'1.931 

Döviz Tııabhüdatı: 
Altına tahvil! lcabıl d1Svtr.ler 
Diğer dövizler ve alacalı:lı EJir1n8 
bakiyeleri 
Muhtelif • • • • • • • • f 

Lira 
u.oot 

Iha 7.8!S.019,15 

• 6.000.000,- ls.m.e 

Lira 158.'748.5'3,-

]) 22.221.90&.-

Lira 136.520.658,-

• 1'1.oot.000,-

• 252.000.000,-

• 115.000.008,- 520.5!0.G58,-

Lira 8'1.813.495, '16 

• 1.233.'182,03 89.04'1.27'1.'rf 

.. 'Js.ı2us'7.~I 78.124.167,9' 

IJra. -,-
:o 22.625.18234 22.625.182,:tı 

143.2!5 905,1! 

Yekb iB!.37 5.210,91 b1.1gün Ha:lıkevi ealonunda bi.Tyük Adana (Hususi) - Son günle
kalaıbdığın i~ralcl.b yepllmıştır. rin asılsrz şayialarına kapılan bazı 

E.bedi Şefimiz Atatürkün hatıra. imsel«in ihtiyaçtan fazla kibrit 
sLnıl taziz için beş dakii.a. ayakta almaları üzerine Adanadaki kibrit 

l Tem.mu 1938 tarilıia.ıkD itibaren: hlı:onte lladcll ,_ ' attm bertne aft!ll " 1 

durııMukta·n sonra kiare heyetinin stoku tükenmi,tir. Maamafih bir, ... ____________ O_'ır•e•k•t··o··r-1-ü-..,g-ü~------, 
biır yı\ i.çindcıki çdk özlü ve g~İş aftaya kadar kibrit geleceği SÖY- Beyoğlu Vakıflar ilanları 
Çı81hşrn,ııdaır1:ınl göstoren raporu o - lenmektedir. n-----·-----------------------Tabm.in bedeli ~lnatı 

Artooanın yeni hükômet ı lunirde Kaneraltı caddesi u.a Kuruş Llra K.U1'1q 

konağı açıldı g~nifletiliyor 
Artava (Hususi) - Tctkattanı İzmir (Husus\) - Kcmarln cad 

gckn kı* kitinin huzurilc Artova desinin tewii ıçin baJ!ll mağaza ve 
hükumet lc.onağııun açılı§ töreni ya- diili:anla.rın cephelerinin ilci metre 
ılmtştlT. Kordela Vali tarafındanlgenişliğin<ile yı'khrılmasına dün baş 
esilmittir. Vıı.li bu münuebctle bir)lanmtştlr. Yıktırma &elhebile cadde. 

söylev venniştir.Me.ra.simde köylü_dün halka ka.patılmıştır. Çarşıda 

129 89 19 50 

1000 00 15t .. 
1275 •• 191 26 

an a.rka kapıdan ve Yemiş çarŞl-
611 ıs ez " 

Bo:raeıko)'iiı:ıde Safsat soltatında oski 1'1 ~ni 
19 ~ı 124 metre mora.bballlıda arsa. 
latın1ede Xiirk~übaşı mahal.lesin1n İstlııye De-
re sokağında eski H9, 149 ,.eni 9, 11 sayllı. 

bir çatı altında Od ev. 
Eskl. Bedrettin ,..enı Evllya~ebi mahallesinin 

Bedretu.n sotatında vaki 90 metre .m.urabk-
mel& vakıf bina ma.b&llt. 

Kasımpaşa.da K.ıı1aksız Alım.et ltapta.a maha.1-
lesin~ Kulaksız caddesinde eek1 80,8 miiker -

j 

Ier milli oyunlar oynamışlardır. ~işleri bulunanlar, hük.Unıet avlusun-

Çocuğunu bırakıp sıvıtmıf sından geçmek ıuretile, aksi istika. rer yuıJ. · ız Te Ut &a7ılı altmda. dükkıUıı olan ı 
İzmir (HULSusi) Kar • metten gelenler de ayni yoldan iş_ 

~ıyakada 1671 incı sokakıtaJerine gitmişlerdir. Yıkma işi, dün 
oturan Reşad !karısı 17 yaşındaak~ama le.adar ikmal edilmiştir. Bir 
Fahri.ye de, on .'CÜl1 E!'VVel do~an kaç fazla amele kullanmak suret ile 
ve Saadet adım kovduJtu kız ço-' •- · · · .. ı b' · '-- lk lid. · · . yııı;:ma ışını surat e ıtınneıı;: ve ana 
cugumı., ayıova esının evıne . .. 
bı·r:ıkara'k sa:vuşmuştur. Şikayet caddeyi gunlerce kapalı bulundur-
üızerine Fa.briye tıuıtuJm\.111. tahki-~aımalc her halde ye:rinde bir ted. 
ı.,, • .., ba.slanırAıstır. bir oldu • 
.,,,.,,~ 

ev. 
Ynkanda :racıb •a:rrlmenlı:lllleriıı mö.lkiyetlui peışfn para ile sa.tılma.k tise

re 2/ı/94! ~inde1l lt.lba.ren 30 giin İnöddetle pazariıla bırakılmıştır. ta.. 
~ Vakıf Akar ve llı:lahlüller .Kalemine müra.ea.at1an. UOGO) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
İşletmemiz ihtiyacı l~fn kapalı •arf mmWe Od :rü bin tane makmc tut. 

laat satın allD~kur. Behtt btn tullaom Ba.yclar~a kslim muha.mrut>n 
tfatı 35 liradır. 

Eksiltme 12/2/942 Perşembe ıünü r.Alit 11 de Baf')arpaşaıb Birimi İ!!JeL 
mıe komisyonund:t. yaın1araktır. 

Teklillet"i ve kananf t~mtna.tt havi mEikRıb.lanıı eksiltme cilnü saat ona 
kadar ve teslim edile1lek ı11tlalardan tit ad)edinbı nilmune ularıık etsiltme. 
elen 2 rön evve1'ne kadar koınis.yona vermiş olm&lan IAzund'.l'. 

Fasla isaha.t n şartname işletme kalemlndeııl ahnabillr «78'h 

Bursa Askerlik Şubesinden: 
A.5atıda i&lmJert ya7,1h yedek 9Uba1Janıı saman •ecinneden hemen Bunıa 

Mb:rlik şoı.esine müracaatlarL 

1 - Yd. P. astetmen '7065 H. K.ema.l oim İstanbul 325 dotumlu EKrem. 
1 - Yedek P. astetmen 18351 Müslim otla İstanbul 315 doiumlu Mf'lıınet 
Şe~ Toyear. 

3 - Yedek jandarma hesap memU1'1l ~l87 VQ& 23'78 Uacıt Ömer otlu J6' 
clOfumlu. Mehmet Şe11kf. (2007 - 10'76) . ............... --.... .................... _, ___ .. __..... ......................................... . 

Son Posta Matbaası : Nepiyat Müdürü: Cihad Baban 

SAH1B1: A. Ekrem UŞAKLIGIL 
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Telgrd, TeleE011 Ve Telsiz 
... 

Haberleri 
)Akdenizde geniş vef Tork - Amerikan J Şark cephesinde 1 · 

şumullo hAdiseler dostluğu şiddetli çarpışmalar 
Ol•••rlll 
tarlle 

kanana cereyan edecek Varirwton büyük elçirnü devam ediyor 
yeni AOlel'il!a ~lai tereline Japon devlet adam- uıdırmak ıüo. hat.ti imkinsız oı.ıatu. 

Göring·in ziyareti 
münas:hetile Romada Al :na cöre zalleri &icor&.alamanın tek ,~ 

Resim hadleri 
olduğu gibi 

n1uhaf za edildi 

vailen 
1ziyaletıe bir ntıtuk man ve larının son nutukları .resi bu ülkenin dosllutunu elde etmek-

··~J a· . 1 1 ? ttr, Ve &ili.ışılıyor ki Japonya ou.ı AGlo 

•
0

.J'Se ı bıze ne er -an atıyor -
S t P<'alt'lır, fa.kat muvaffak olablllr mi? 

ileri SÜrül--n mÜfalealar ovre J~IUllD FWpiıı adal&ırm• kUo As1anm A.."T&hlara. aid olm :;ı di&s-"' Vaıİ.nıgtıon, 4 (A.A.) - Britano •- w 
-il ,)'&phj'ı b.&8kuı .b.ıueketi tle - • .r&poaJarla Çin.iJer tal'afındım he-

Ya: Tüaki;uıin V~ıııgtıon büyük el t bı• v 1 1 mu.ba.rt.'beye l'frişi.ij'i ciiaden buciina mnı ayni zamanda ortaya atılmıs, " 
Roma, 4 (A.A.) Mue,al çisi Mdwned Münır Ertegiin, An.. e ıg er .kadar bir seri hMincte dlarmaıbn kıı- .Japoa1a incilterenln mii~lki sııauıe 

Göıing'in halyadakı ikameti uza_ way• ~n eıdilcn J'C'llİ Amerika &aııml9 olduh muvaflakı,)'~ w: .. :lafel'- ım yılma kadar bıı b;Jıls uze.lıMJe 
:ınaılttadır. Siyallİ mahfrıkr ve ba. eı1çUi M. La.vren Stıe-i.nbard.t şerefi.. ler milli karaılderinln uraümaa büııaen 1 b.r hayli ihtiyalkir davranırken, blL 

ı sın. MUG1&lin ziyareti meYZU\l el. ne .v~ ~ ~i~ ~~inde yeni Berli.n, 4 (A.A.) _ Alman or- sUkiiııu.nu 1ııiraa deti.tUrmlte beıuiJ'or, ıa.... .kapi tilisyonların ilgası. Sanc-Gü mrU00 k ve nhisarlar ıwfında tam bir ketA&mİyet muhafa- elç.ının tt.yımnı büyük bır menımı. _]____ L-1-- d 1 w b'ld' . . bwıu hariciye nazıruıın IOD dCUU'ein- Aarda memleket harici mıntakal·-.. · )e ka Lad ğ ··yı · auıR1 .....,......uan an ıgı ı IT!yor. __ 

V k·ı· • b b za etmıelaıe ve ııautekr, resmi teb..T n~~ ---''"-~!'. .. ı. ınStı 90ha-~~lfb~.e Şe.rk cepheaind~ ,iddetli bir çar. dle olduğu kadar bahriye nezare'-ı Miz.- daraltalmaaı 1111ünakQ1JaJarı e~.-n sında e 1 ının eyena Uii lW!lfl'İle iktifa eylemektedirler. Urıı;. ~in lH, en J'(K in u. ani eüsiinün - söderinde de sar.Wa.Ue tlu dmlur en •17acle Çin miinevverkırl 
M.~ :tİ.ye.retini takib eden tün eıeWleri b.&kında bealediii yük ~~~-~-- ırd ....• d"'-l rl t le göriiyonu. tarafından mihlafaa edflml'Jti. Fakal 

Ankara 4 (Hususi) - Gümriik ~ baein ma.lılıDeri, .allhiyetli eelt bfumet h:inini obdirtm.i§tir. . ~in Ufur ua <; ayyare r .Deaüebi.lil7 ki, her ikisinin ıedinde ıJas»onJ111LDın Cfna b!'ŞJ 1895 ten ltiba-
ve İnhisarlar Vekili Raif Kara - herhangi bir lı.M>e.t'in yo\:luiu karşı.. Mdunıed Miift.ir Ert-eciin. dernı1- . Berlın,. 4 _(AA.) - ?.: N: ~'. de AloaDm Alya milletkrine ald olmam ren &alı.lbine ba.Jiılıyarak llOll 11 )'ıl iohl
deniz Meclise verilen gümrük ta- aında Görf.nc'in İt~ada buluruna- dr ki: nın aakıen bıır menbadan .ogrendıgı lca.b ettiği dust.uru Japon siinıasü.nım de efddetlendlrdıiti aly-.et iki millettn 
liife ikanunu layihası hakkında be- ıın.ın Akdısaiz keaimiae hatrati bir Di.pbnatlar1111zın haıt!nı... ıyalnı.z ne ~örıe, :41man tayyeıek~~ g~rb cer- bimaycs: altında 7akuı ~lr ba&ibt ol- aııaamda cle.rln bir 'ueuruqı ~~tar. 
yanatta ıbuhmmuş V'e ezcümle de-~ ~ ~ seri kal. ıvşivlerimizr.le yazıh değıl, ka.Iblerı- hesinLn -tım.al kL'.!lrlllnda uç ~ub~Ua mak yoıundaclır. Mareşal Saıı Kay ~ln mllnferid "11' 
miştir ki: . mıyaıcaim.1 *ili ~- Bu mM mi'Zld.e ım:ahk.iktur. Tür1ıii~ di. cereyaın ~ hıv~ muharebeleri .. es Gelecdt giinlerla b&r~ ye politika 11111Ja akdetmemm: ~in Anclo.Sabon 

- Yeni lfıy:lıa mcr'i tarifedeki fi'leııe ~ Cöt-iag'ia %i:,ıareti ıü. ifer' mıilleder ufll9t11dak1 durwnu. naeında ~ta ~~~an ~ 7 du~ aaıı.1annc1a. ne ıibl siirprlzler ııa"'r- il'*8ine v-erdiii sözden sıa7ı1ıe bu qu.. 
res;;ın ihadlerinı 'Olduğu gibi mu • mdii ma de.ıcce .,.wj~ ba.cli-'erin on!..Tın ~tlerlao.e veya kudT~tle_ man ta,yyarosı du~urmuş.lerd:r. Alı- lıya.bllecetini düşiinmek.W.ll yalnız ıru-Ju.r Jd, mllhdeınel ıe.ebbüsl« ii
hafaza etm~. M'lli iktısadiya .. ~ .+M.oda cereyaa edece.. tine baıii1 dıeğildir. Belki be,onelmi.. nan 90n haberlere göre bu muhare.. ı-eçmiw cünlerhı Japonlara b;l.bşef.mts ~ bürillı: Wr reı O)'n&yacak&ır. 
t~ cüımlluı:Jyet ~ind~kiı f{e - i%ni ~n eıttiımthedir. ki ..J.eıdA;j har~eder~ ~i ço!k d.a be1cr ~-lı-ıtlRrının üzerinde ce.. olduh l'eAif Julsa.nçla.rJa, ır'cn4ş im- D jıer &aral&aıı Anl'lo-:Sabon &lemi 
lışini ve?Ri ~Uıeri uzerinde za.. - 1'a yü\ı.dt maneovı amı~ e-eerı. reya.n ıeıtm1ttır. kanlara bakılaeak olursa Japonlan is- Ja"nn wdUeriıııi ~ Çin ile ma.. 
:rnan .zaman b:ızı ~ikMder ya ~ • p· • •tt:Jak df.r. Sa.yet lebliilerl ükbal beııab•na hülsderi lıimscr ıör- nueltetlerin.ı l'ltlJkoe lllkıtA.armak ._ 
pıJırnasıru icab etmni.t ve bu değL in JZ • ıran 1 il Mosloova. 4 (AA.) - Gece ya met1e baksa .aamak ~ &'ile olur: )11UU1 iatmaeıar, IOn olu'ak ia YIMI 

~~le; de yapı}ıını$t~. . . . • h kk Alman maıı·yes·ı .1'11111 neıpec:lilen Sovyet tebiği: Pa.ııiflğe filen hlkhndlrler, AmerL lllemleke1,e Hl nıil:yon dolarla GO mll-
Ziraı ve smaı faal•yetler:mı~ muahedesı a ın• ' 3 ŞUbat.tıa. c~pbenin birçok ke. bil, İn&illz -.e Felemmk adalannm yen İll&'i.liıı IİJ'Ui iaiarmda JBİİhim )ir 

he dereceye ~ada;r OOıaye edılmesi eim.lerindıe k.ıt'a:.Uımı.ı. taa.rruz ha. haJhcalannı eJe feflrtn* atide rele- ödüne para ~rdir. 
l~·~ .n ld"ı..; ı..a.k d tar:.ııe d Ede • • h t . l . bllecelı: tehlikelere ka"'1 ana vab.111 ~e.. Göriiliivor k' A~--•-·- .... ._ _ _.. __ -.mu ..,e ll';ı 'lJ ınnın an .liL - ıza a 1 y-: ,.:~.- -~ netieeleri rıekıeıtlıerine devıı..m et.mı, erdır ~ .. • ... _ ..... -
tnizin resı· L dl- . .. 'nde enı· a nın ....... ıaı ..... & ~ h. D\$ mesafeler artuısıncla çel!lı:ten 'bir ç&arılmaaında. Ja-.n ---'--"en _,,.A.._ ~· m ua ~rı uzen Y DÜ§m.an mulıarebeye taze i tiyat .-- ...._... .. "'_ 
baştan · 1 1rn düşü hakkında Alman Maliye ııerde il,. mııhflta.ı:a &!tına almışlardır, Çiil kararı rol 07Jl&Yaeaidu'. nü-ı,.,,..;~.....:~e ~ ~ .. .:e: ..ı.:w...~.. LonıdTa., -4 (AA.) - Avam Ka. L _.. • kuıvvetkıri aok.mu~tur. . Siyam ile tttlfaı1t etmişlen'ltr, onanla .Tapon bahri--' .. :- llÖ&C"'...u.-c -ı•-
d ..... .,.....,.~uü~.l'I;~ ':1~lll\.ı.ı. ........ ,a _____ J_ E..ıı- . l "-· l~an ·ıt.. Naırı i.ıafl(U oerıyor Bir k~imd'e düşman mukabıl .., ....... __ -.... .. ~ --
llJII"llnm uvy.ıe ibrr ınceleı:meye W ma~ ~n. ııg1.1tere • • - d ~ . tl eJ"le vere-~ bötön Ma\en'ayı ele ~ ce, bu :&a.t. bize her te7clea evvtl lUDW.-

" b"t lk 1 .. . • ____ _ıı.._J __ ; • 29 s--L~-un.. taarnl2la geçml~ e a.ı:ır zayla a -1-hJer Birman.,,a-wa -'-f..l•r bir L_' 
ali arar ar a ~mya ımısaid bu ti.fak IIJMS)cıo.eaoının Of~ ) A ı.....~ • _;:.....l,.;;....•·ı •• •• Ku'a} ~nn . ' ~ " ... rn '1'" • au Japon P1inınm küçük bl kJSIDllll 
lumnaml"ktadır. ~ bundan do : da 1..-. Paı-lamentoeu taraıfından Berlin 4 (A.A. - .1U1u.ııın ~~- gerı. ~uu n;ıu~tur: ... anmız tel'aftan ıb ~J>nrun knl'\ısma di- anl&t.Qror. Bu pli.na söre ~aponya Hind 
lavı -m.ylıad'l ~- veqd had - t.acr.ık ~ni ve ıiaızaıaı güoü o. liye m.azm. 'YQn K.re$agh dem~tu yemden ilıerllemışle~dır. . 1dbnlşJer..ıir. Ba, bir lla"bt.tir kt, btl denidne bübn olacak ve oradan Sü., 
!erinde biT de~ yaıpııı..,,.,. lan U Snka...ndan itibaren mer'L ki: 2 Şdlıatta 21 duşman taY?'aresı a1 hce rii7ada l'örtll-.e inandmuaı, ıven kanalı TMntaaiJıe müUeOklertne 
tır. -.. :..._~!~· - h b ......i...th .Allarwmyanın iham masraflarını talırih edHmiştir. 6 tayyaremız ka.. fakat bu hakikat deYW edeeeit mi? el ua•acakt1r . 

... -e Kauıtrını a er ve-·-r · dah · diıd ı • uba M ıık · 
F.dca .ı>zleri ila-vıe etmittir: k.axşıl~ .~ a iL1Il en yıpt1r. 3 Ş tte. o . ov.~ .~ı.:ı-ar~~ ~sı beni delildir. Japon bahıVesbıln bu ilü.iünceleri 

Mısırda kabı.ne ~ tauı :nııetftİ bir Be- iı&;bat ~rr ki, AJmany~n.~n m~- da 9 düşman :ayyaresı dUJurülrmıt- J&poll)'a baricqe na&anaın llÖ:ÜeriD- Ue Mibverin Atrikaıla. başlamış oiduta 
yaz it~ ,dtr d intif!IJ edece& ve 1i Y*tlımasına dayanan but~ du-ş tiir. ,den a.nlıyor~ ki bu memleket milli uJdınaa aruında bir mii.n.aeebet. ftl' 

b h d bu 'k.i1ıabm ~.İarı bucün paıla.. m~ ümi~eri bir hayalde:n iba ~ Danetz 1'av.utnda ~inlıl Slfenluii ıtii.küneUodell ne nnclır, yok mubr, bl1mtyoruz. Yalna 
U fanJ CVam JI>_ _r.nd ~rlk. olu. :re11tır ve oyle kalacaıktır. M·,_,Jl., 4 (AA) _ Kızıtor de.rcee &Jrılmış olum olsun iı;;azancuu priiyorm ki, lllilı-,.er ordusu .,,bı Ja-menııo -.ı:ml taru an Alım 1' .. zl · \F.U\.ova . . .. • . . -

d• naıbil«:ıdcı'iT. . ~ ıe dan ma ı~~·a.zLrı sıo erme du Donetz havzasında Alman mu. ~lam~~. ~ırı:ıb~~~c~d~ pou filosu da 8tiveyşten ook uzaklar.. e 1yor Muıalııedıe, harbin Avk ve idaresı ~V :vamimle - ~r: ı .. ,_ ı kavemetwni kırmış ve düşmanı bir t.un .Aıi.>'a m e erııd~n ,_~ ıbıu t 6~ c1aclır. 
. hek!miad:aa lngilU ve ~et_ ma7 eııgı ver . erının arl.L~7uflS oak ımesk.Urı mevıkilerden atmıştır. ebıekle kaim o upnu ·-a em.,..- ** 

K:ahırc, 4 (A.A.) _ K.rtd Faruk 'ka:mlıaırımnı zaruri teUilı et_tıklerı ve :fazla satın .a~ ~retin.n a. Düşman elinden kurta:rılan kasa- i.edir. • --.-.----------
partı şeflerile istişarelerini bitirınit k.~1.:rı beAtıetriği gibi, handa zaltıl:ması yenı sıstemın ba§}ıca balama bah~eler ve tarlalar yüz - 811 ~ıa. mesc1:1 Flllplu hat~una, İngıhzler Alman hava• 
ti.~ . .. Yarı~ bütW. e.ki ba,vekillerk ..iter "Y'e .,.ı,,..,..., gıcıçirilmek kolay. v?-5ıtalarıoo~n b-iri ~Jn:uştur: Oyle ler'Ce AJıman cesedile doluduır. Felemenk somurgel ... rıne lstlkl ... ı vaileL. 1 .., k ti• b• 
gtııruşodk4t1r. Kralın hir k ali hklerını kıc:ı:a. münakale vasıtaları.. ki geçen Dtmya Hc1rıb:ındek1 şart. - ımJş, Male11a snltaııla.rmı 1erlerıne O- Cl ıgının uvve l ır 

~~~edte<"..,koilini arzu ettiği
0

:ann:dri Q1n mdıatinast ve idahı iç.~ .. lüzum llararın ters.~ o:~~!ar:ad~,~~ SovyetlAr Ko.rç ::a~ ~~=:. ~~~D:eı~~!: silahını ele geçirdiler ~ h-. lu oJaıı ~\ık.arı ve .ansurun kon ıınm )'U e e ~ _ _ . . 
Tayınld trolmii tııemin etmektedir Muahe losrm ve:rıgilerle kan$ılanmı.ş ve mqş_, Bindi'>ianda ılddc ı, hir p.oıaa- Londlııa. 4 (AA.} - Daily Mail 

Lonra.. 4 (AA) Y•f. dedle --- le tk et'~ ibi ,.-; ancak yüzde ellisi kredilerle ılka - yarım adasını pndaya ~ bir tarana. eh Cia- KWZdıeısİnin hitdirdiğine göre lngiliz 
.....: L·· b' -;-_ı.~e•,_~~-- ..ı.- ,__.._.t ~2_ı_~ 1 

• '-=Ki :ı ...-1ı.m--ı 1r Ha.buki gcçı;;.n Dünya le lıanıma-n yolunu arıuDQa. fw711l.. hava k~i Alınan havac:lığı. ....-, (( UZUIJlılıUz iT ~lne PUDr&.. n., ... .....,.ı DC9Lr ... _ ı.een.n ..... ngu- .,_.. ... ,._...., · L _ _._ · · · ·ı.,ı. l 
iL._ __ .,,.. 'le .... So JriiL'L-_,J,_...! lr Harbmde harıb masraı1arının ya 1 h'. . d. o lar -· nın gizli blr kuvvetLi eı ao1nt e e ge nı. "J'a91';.gl. 1 n~.-etttg1 ~IMD teıııe '9le ~ ... ~ anln ruz • ..;;._...ı.,. 13 Ü vengilerle kapatı - a ııye mı e ıy r ,,...... bario(Je ıaaan Chı denet raü i~. Bu .naıı yeni Domieır 

d'e Oiyor lci: toprak 4Jaıramryet1ne, haktllliyetıne :r~ a Mauışal San Iay Şek ~-.8'aa •- ç _:ıı:_ Piao w il 
Mıııslr'dalri kabine buhranı, parti ve 9İy'MIİ -~line 1'iimwıt etmeii labiA.~lm· ti. aı· -··'----be s::I.-..- .. (AA.) Kırımda :randıiı Um&• Çin t.arahndaa l'elebL 217 auı.. ttun o~ı· ıı J.__y~r_L_e 

ı _ _,_ b" v _ _ ı_ı_,, _, _,,a_·_L....Ji an m rye nazın .ııRAMc.... ......~ "' . . . taıY)"arenln ça ıaı zıHHı se ~ ocu .... 
;;r arCl;8ın~ .ır anl&fmlMElıgın ve;~ t&ISDDU'O ~ı,-.u r. eden devlıetlerden lh~ birinin ve henüz RuJ.rın elıirıde bu'-tnarı ıki keek Wr ..U. ~~ilini iaoaemeye ı.a. ri 14 .ilindirH 1600 beygiılik ık~ 
uıd blr 9lyat1 anMtınaitıitn ne 1 ·ı· k ı..• • d billhassa İ'llJ{ilteren:n en a~ır ver. lk.eeime 'karşı yap:lan haTektler, mu mr oklatanu eiyluyor. rnotıörü zıthlr değildir Bu tayyınıe 
~ dcğilldir. Vakıa Kahiwıec:k bu lt.l lZ lvtft&SUI 8 gilere nğımen ıbo miwazeneyi bu- ' vaifakıyeıllıe devam etmıektedir. aa.·aaue ba eümle Cine ctoiTadan ik. boımarch.nıan ta~r~i olarak 
rı an~k..l~r ınevouc:W'm. Fa.. d;"'gi~iklik Jlplldı lamadaklannı belimn.iş ve demiş - Sovyet k.ıt'a:lıa..rndan büyük h.ir kıa.. ftiruJa 1a~ılmıe A(llk ~-Ml!.:ı~~~ i t,~nıl~iıeeeğ· gibi torpi1 taşımak 

at b~unkii .hvıhran, aırf, metrnt1 Y tir iki: mı K.e:rç yarlmadaaını tahhye et.. dfllall!kttr, Wyle ~ Zir J için de Jruılımffabilmektedir. Tayya 
~ ~k ~!'- K.-knd hu <Bat &&rafı 1 taei sayfadal Almanyamn v~le~ yap - miftir. &.m..dak.i Sovyet mevcudu. ııılotıını.,. ura;:n k.i~-::•r.aı~:n~ 1 re Mtı tıoıp ve herhalde beheri ik~ 
mii ıın nettceel~ J!: kan'ırı mabeme nazırlığına, barb tığı tahiil'8t l~ de 6 mılyar B~ nun amhn.aaı. Sovyet hMitıarılll. 80~ ~:S:senlar tarahndan sfWı- bin tibre a.ğırlığındıı munzam ilu 
~ 'Ye b. b'*-nın tuzantıaUZ müınaıkal.atı nezareti mü.;tereık ırnfu; 1 milyon ma~ ılren bu rak.aım 19 •• S ~~ z.ayıflıa..nış.~ıı. ~unlar, ttmdı n 

1 
obrak karşıcla durdaia bomba taşımakta.dır. Bundan mad~ 

gu ~ teprı albay Levelvin'in ticaret de 17 mil(yar 700 milyona ve ~9~1 pmalde Ar~at _korfezıne, cenubda ::::ısfmcli uzanıl&bfieeek her :r.a.. kanadlaTlnln altında bin libr~lik i.'k.ı 
daire.si re~ine tayiruerinin kral de de 32 milyara ıçfmuştı.r. Göru- Feodoeya ~rf_:zıne da.yanmakta.dır. fer muftltkat olab!1111, ÇbLI ort&clan bomba. butumnak.tad1r. Libyada harekat taırafJDdall tasv.11> edil<lğı bildiriL lü'Y'Ol' iki tasarruf evovelld altı sulh --.-- --· -------

nıekte<ilr. senesiıne nisbelle QCık daha eh.enı- General 
(Jlae tarafı ı ıaeı ~llııia) Bun!. an başka •. Maknnill~ müs.. miyetli oJrnuşh.r. _ 

4 üncü Hındli tiimenimi.z, ric'a.. turilelkit neza.retı. Aprestcm mal • Milli varidat 1933 de 46 roılyar Wavell'ı·n . 
tillli ltesmeje çalışan öaemli Al - ı.eme nezareti. Kork. evdal milli marlk :a.en 193g de 80 milyara çı.'k.. emri 
ma.n mütrezelerisı.i püskürttükten hiızmet ;ı:e iş :n:z.aretı, N_o:!l ~er m;ştl.r.-1941 içinde bu rakam ~10 
soma 2/3 Şubat gecesi Denııe et • harb ımu~alatı nearetı P'.ll'ıa • ile 115 milyar marfk tahmin edile- CBae tarafa ı bıcıi ..,.,.._, 
rafında iı!lgal etmebe bulunduğu mento mustetarhklarma tayın e • b"li rimizin doku harb sahasına ~ -
oon setir mew.iinden :cie'at iç.iıı dilmif}ero'r. 1 r. der-diğjınıiz büyüık taıkviye kuvvet.. 
yaptığı son harekelıl ta.m.aml.aanış Am:rallik dairesi parlamen.to ve u f b' R f t lerini beklemek için zaman kazan 
Ve iküBi kuvıvetlerimize iltihak et- mali ımüst~rlııklarının binbl-rle • r a me usu e e ma.k rolümüzdür. Almanlann ileri 
tniştir. Bu arada hava kuvvetlerL riooeın ayr ma-mı kra1 tasvib et. hareke-toiıni durouran ve birinci 
m.izin sıkı yardıımile seyyar kolla- miş ve bun'aroan iHtine S:r V1ktor u• • ı h k'· d Ypres meydan. anulıarebesinde Av_ 
:nmı.z Maus'uıı ıd'Qğu şimalinde ve Varander'in i:kincis!ne de G!h. g~n 2 ~ın a :ru.payı ikuır.taran İn.ı?iliz seferi kuv 

Aşkın ne büyük mucizeler yantbğıı;ıı ~·. ~lske..nçlığın naaıl ölüm 
Te ateş eaçtığını söeteren hakikı bır hayat romanı 

Bu Akşam 

doğusundaıki QO!de taarruz f~li • Hail"~ tayinlerini. muvaık bul • vetinin durumuna benzecr bir du-

Yetine devam e1ımi$1ıerdir. rnt~tur. . . ..l Si açı'dı rumdıa bulurılJIY'Ol"l.12. Onu layık v A-1- ha. M. d 1ed h 
Deme tablfye edildi Kral ayni za""'~,.da Str VıktQr amme uava "' oldu~ şekilde :istihli.f etmemiz ııibi 3 büyült yı~:hz'ın yarattısı. ""'tan yat... ilea e en e. 

T -~ i_-:ı:- lru la ....... •-· k yecao alan en gü2:e:l filmd'ir . .ı.~.ıuuca 4 (AA. - .u.1,1(,,_. v- Varander'in birleş k kıraliyet b:ı • ve Japon n yener~ .oa,ayı ur- _, ı.,._ T 

L A L E sinemasında 
B.ABA YILDIZLAB 
MADELEiN CAROLL 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. - TULLIO CARMINATI 

l · • n_ · -'1...1" tı·ı..a · •-n- A) Urf ~-md ~:~ · Lu·~c ___ ......,,.al. yedıeinizi evvmden .....,atınız. el: 43595 vet erınırı .ueıne)"ı tı:ıu:'~ e 1 ıue.. ronlu~ rütbesine yüııtseltilm · sin~ .n.ıfAara 4 (Hususı - a tarmamrz ...-..w.ı ıır . ...,.._...,an şım_ ı:reu ·-··-
ri sö,Jl.emnebedir. kabu.'l ~ir. Mac Mllan husww melb'usu Refet Ül;ı.;enle - ~eni di öyle bir bô~eye va.nm.ıştır ki, MÜJ• .le: LAL E'de DİSNEY'in Renkli 

Almouı tebllğl mecli.s üyesi sıiatile yooıin ede ~ maarii cemiy.eti e-*i vemedarı Ze orada bizi ~ecemryecektir. 
BerlUı 4 (A.A.) - Reami tebliğ: cedrti ki Ü~en lıaıklarında amme davası Ameribn tehlatl MIKELERINE Başlıyor. 
ŞimeH Afr.ikada İngiliz ric'a • B~e!kilin bati> istiih&aliıtı na _ açılmıştır. Refet Ül~ isnad o - V~ne'lıon, 4 (A.A.) - Harbi. H il dda y ld • R • G "d" 

tini örten mnd ku?Vetleri mafltib zmnm yeni vazifelerinin hudud ll.Hlan suç emniyeti suii6timal ve lyıe neırAJOCCİ lıeMiii: 8tl Akşam o ywo 1 iZ ar esmı eçı 1. 
ed'imu. ve püdtürtühnü...qtiir. Al - ve ljlÜmU)Ü hakkında yakında par. eıvnMkıta sa:htekarlı.ktı.r. Zeki Ül - Fitipinlewıde: Üç Şubat gecesi ~=======================~ man bomba tayyarele ... i, Tobruk ı~rıtıoda beyanatta buhmması ~n de emniyeti suiistimalden ırna-z Kiırruııra tümen.i kırvl"etkTİ Bataan .illi 
6a!hasında kamyon kollarını hır - ~r. mm !bulunmaktadır. Muhaıkemele- yartmadımııncla sol b.ne.d1mm:la ma 
Palamış ve Marsa :Matrub yakinin ı..amra 4 (A.A.) - ~ltere • ri yakıında 'başhyacaktııı-. haili bir taaınız yapmı,lardır. Hü.. 
dE' malzeme depolarma hücum eL nin Soıvyet Rueyadaki sabık bü .. aını tiddet:le pij•kürtülırwüftiir. Kuv 
rniŞtir. ytt'k elçisi Sir Cr~'in 'kabinede Genaral Rommel'in vet'letlİmiz dıaha evni· batı ktylımıa 

Malta ve Gm:r.o adaları.ndaki bir vaııife a1maması umumiyetle çıkrnıt olan Ja.pon kuvnırieri baki. 
hava österine. tayyare karşı 1r.ıov. tıees;üru mucib alacaktır. R<>~e. Fransız arazisi yolile yee;ni tıem.izlemeğe ve hadarmı1r a.. 

ma mevzilerine Te daha başka as- ıin sivasi muhabhi Sir Cri:pps'in k ld ğı rasına giıtıenleri çUcarmAğa devem 
kerl t~ere yapılan hÜıc'Umlua ~ar ücerinde ~ar ett"ğini, vi.. ta viye a 1 ~sdiır. Bu gruplar Tatori klıv-
devam ~len1ştir. si sal~iyet istediğini ve başpve - k •b d"l" ..-et!erine vıe Kimura tiimen.İae men-

İtalyao tehlltl kilin de lbuniarı 'kabul edememek te ZJ e l ıyor au.b münferid 1'.ıt"alaııd'ır. Bunlara 
Roma 4 (A.A.) - İtalyan or - meı"Jkiinde ka.khığını öğrenme.'--t1:!- Berliin. 4 (A.A.) _ Yarı resmi lüçhir tııltviye kıt'Ul dipemi,tir. 

dUl.an wnuııni. ~arang1}ıımn 613 dir. bir k~ bildiri?i~: I>üşme..n, hu .K.nvvctle11e paT&fÜll~rle 
hWnaralı teb1.ı~: _. . , • • • ~i mahfillere cöre. Gene atılmak ıuretıle zaman ~·maa ~ 
. ~aıiô Sirenaık.ada. t~ılız rıc a- lzmırde şıddeth m!I Roı:Dmıerin Fra.nıı:z ırraziai yolu ce1t ~mühimmat atm.aga .~~bbu.e 

tini ~ ~ H~ kuvvet - • 1 ld ae talııvi.ye ve malzeme aldı.iı hak.. etm.ı.ıtir. Bu yard~ların ~ k~ ~ a~ır bır ıme,~tub yete u~rahL bır zelze 8 0 U .lcında lngih lıaberler aıeviılinin yay mıı eı1inıbıe ııeçmıttır. Japon eeırte11 
bü ~rdır: Hava ku.:vveiler:_nden 1 bım.h 5 (H~) - Ceee yari. m ~ uıkeri lmTfı dari>eleri taıre.fım.ı2Jdan gölll'erifen iınaani ~ 
kıt~~~ ~rııa=~ Mı:= aJDdan :.0..- aaa.t biri yinni g-ece dıiı 1iddti, ,imal Afriuda lnailizle. ~ h~ e~~·~ 'Ye k~1l~ı: 
bO.faesine ~ deftRl ~ _ ;ıelww.le olıt Jıça ı~IM.r ael.. :mamr ~ içia yapılım ;reni ne .bıa.~m "."1~t ıdam ~ı~ı'Zl 
-1i- ....&e oLm"'*1•• bb- t1e9dl>biilt:iir. .ö)rWikJıedsi .il.de ey\emitierdır. 

Bu Akpm 

ŞARK 
Sinemana da 

Ki RI LAN BI R AYNA ... 

Kahkahalar Suvareal ••• 
Zevk. ve Nq'e T~ı ••• 

BAHTSlZUK 

~ 1c.a.dar gidebilir?. 

Bl!f KADIN KAPRiSi.. .. 
ve KAHKAHA KRALLARI... 

THEO LINGEN ve HANS MOSER 
WOLFF - ALBACHA PETTY 

7 SENE BEDBAHT 
Filmi.nele en eğlenceli Se't,üzeıdeııi gıeçİ.recek\crdir. 

MEVsllllH ~ FILM1 



6 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 

Ankara radyosun
dan ne istiyoruz? 

(Baş ta.rafı 1 iocl sayfada) <Bat tuatı l Jncıl sayfada) 
Vi.kıiir Japoinlar BlrleŞlk Amerika .. 1'ümüz bu füaaınıclanı aniaımaı.ı: ve baz 

lıların bu .kaN'ıketlerine hio ehemmi • etmez... Köylüye b.iır ,eyler öğret. 
yet venneme.kte, geıüş hareket 6ahala • meık i"St.İyoırgak: her ıcyden önce 
11 daJıllindeki işlerine Te taarruzlarına oınıınlıa aınllıya.oaiı tarzda konuJIDa~ 
biıyiik bir faal.'1'eüe devam etmekte - 1ıy12. Sonra ziraat takviminin sa. 

SON 

(TiYATROLAR)} 

1 
İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
f epeha§I dram kıemında 
Bu akşam saat 20.30 da. 

ROZGAR ESİNCE 
Pek yakında 

PAR~ 

4iiier ve bir taraftan General Mark alt 2 f <:ile ~laana.sıı da geçt.ır. Bi - latillll c.ddeai komedi kismiada 
.A&rthuru.n FiHplnierdeki Ba.taan 1a • zhn lt.öylü erken yatv, cık.en kal. Bu akşam saat 20.30 da e·aş d• 1 • t• 
rımad~ı dahilindeki elddem m~aYe. lcaır. Hele kış saatleriınde çiftçi 2J KİRALIK ODALAR ' ıc nez e grıp roma ızma 
meUaı kınll.ata uğraşırla&'ken dıter ta. de u(Ykudadir. Bu 88&tİn 19 da h~ 4f"' ' 1 
rart~ Avmkalyanm slmaliıuıeıu DM'- laması hcriıa.lıde daha fa}•dalı olur.»@ektor 1. Zati Ogel ~ NEVRALJi KJRIKL BO O X 
lrin us ve limanına r!den tleal:z 31olo • Hakkı Söyler; lzmir: ' IK VE T N AuRILARINIZI DERHAL KESER. 
ilııeriade Tim.Ol' atlasına. zamlmeien e. «- Programda hafıf bir ıtadile ... eıtl,Je bqUmdül Dl..,.._ I b d J 
be~eUi bir encel olan MolWr. takım tiddetle iıhtiyaç vardır. Sabahları lııMmnde ......... buta- ca ın a glin e 3 lıate alınabilir. Her yerde Pulla lmtulan urarla uleyin~ 
adalarına aU Ambohıa adaaoıı lşcale ala.tur'ka, prkılaır. ajansiar Te evin Juma Ubul edm. -
•e Bomeo aıdasının Hol&rıdaya alA ce. aaaıti. -----------------:----------------===== 
Dub kcımunın merkezi ve b-a kısmın ba. Aqamleırı 17,30 da tüxkçe mü. ----------·-------........:..--
tas•nd.a ehemmiyetli 1Mr s1ratejlt Uman _;ıı_ ulk ti k ·· tııerruıil 
olmakla ~ Can Ye Somatra a • ~ ~c .. s:a111 

• • ara~oz, ; 
d 1 .. d 

1 
bir _._,,.·

1
d koy türkulerı vesaıre aJ,IL'.lSlar ve .. 

:a arma a.&1'81 a esas ı ı.,... mer. T ka.d <i edeb · ı· 
keııi te.kil eden Pontaık ~brinl elle • 111 ınoeye. ar ıevam. • l lT. • • 

~ rine ceçlrmefe muvaffak oldııkları cL • • ~sım V~ adresrnın nepını 
tıi Malab yarunac1Mıı1uı tşpllnl ta • ıttemıyen bır doktorun dü • 
.... hT&nık JGher Baru. k17ılarını1a.o fÜnceai: 
aaO&k 1..2 kUometre ayn bulunan 508 «- Ganb mU6Jkieiıne rn<lyomu • 
kilonııhe bre ıenlşlltlndlekt küçük 21.1n gümlük neşriyatıod.a muayyen 
lfaı.raPUI' aclasmıa ke!MlislnJ de tehdide bir zaman aıy:rl}maıeını herkes kabul 
lılaelamaşlard.ır. K~llk. Blrman:raya eıder. Faıkat .abanlart yabancı ha_ 
karşı olaıa taarruzlarını da lnldşaf et- valaırla bieledmiızi· tağşİ§ etmeğe 
dl"mlşlet' ve Hind Okyanusu sahntndeki lıiç de lüzum yoktur. 
Merıi adaları bölııeslle Tavoy ~hrin .. Bilhlllll!a mi11'i teııb1yenin bir kat 
den sonra Mulmefn şehrini de sapte • daha eheımıniyd ve nezaket kes • 
ders Salftll nehrinin mansab kısmı- betıtiği bugünkn:le T tirit çocuğu ya_ 
lıa dayanmışlardır. Bu harb haret:et .. ta.ğından kaDc:tığı zaman bilmem 
lerf arasında Cunk.hıc hükt1ml'Ute bir ı hatı4ri G'llbaınıct mHletın musikisin • 
ulaşma.7a vara.bilmek ve bu au.retle mll. iden e-vve! kendi tiirkübiru d.inle • 
il Cin hükUmetlnl, demokrasi cephe -l meli; m11l'i ve lbedii heyecanını on. 
•inden a)'111Dak lçln büyük bir siyasi da bulma.hıdır. 
faaliyet sarfuıclan h ıeri durmamak.. \ Sonra mahalli tüıdtüleıueın hazi. 
kdırlar. Bununla beraber, Filipinler •

1 

Jııırı da gıü:f.te ve bee.te ıtiharile fena 
fılekl Malt Artur muka•emet!nln bu. iınıti.lhaıb edi'lm~emi.ır. M~ııela; ~ 
•uretle uzayıp ıt'meslni ve Felemenk ma'lıucl Bioo da bu kahi.i.denıdi. 
Blnd'".ı;taıu adalarlle Avmtralya maıı - Ehil eller taıafından idare edil. 
*-si altıncbti adaJanla l'öriilea mu • dijinıd'e ~emt.z olmiya&\ radyo -
bvenıetleri Birleflk AmeriJ.alılarm Pa. muz; ha.'tkı.n hieısiıyatlle neşriyatını 
•ICikteki ilk pasif durumlanndan sonra tem e1tı1:iıği gün ç.ok daha muvaffak 
•u ıon &'iinlerdeld binnish aktlt d1U'9- bi:r ıt~ül halini alacaktır.» 
•• ce9m.iş n 'b• aa,.eü 'bwralara b&n e V nnecilerde Bouloğan 
~k.-i:reler n yardunlar cindermeie im. Kemeri solt:alı 31 numaralı 
kao. bulabilmiş olmalarına a*feı.ek de •• • 
•otTu bir mülihua •lacaktır. evde Munır Kaya: 

tn,.lliıslerhı rerelt Malak& 1'U'•mada • «- .Bay Bürhan Cah.idin hu mev 
t1Ha'ki, cerebe Blrmanpnm ,ark kıa- zuıa daır Son Po.~alı >:azJıtliftl o. 
anadaki muvaffaklyetslzllklerlne relin_ lwdUm. Y erclcn go~e . ku..er. ha~lı
ce: Bunların milli Ol• kanetlerloln ~ı.r ve ayni temerm.ıyı haıı:-.gı Ttl'rt: 
ı.~üz kendilerine yarclmıa b&fhyam.a • iıdıar· etmez... Fak~t benim ... ~a~sı 1 
but hatt& mühbn mllH çı btrllkterl- temennim bundan ıbıuet degıldır. 
eJn' Birmaııyan deiru ,.0 : oddlklan Ra<:lyıomu:nm ~tük neşriyat pro .• 
llaldunıda Uk. 19aa eılllen Jaaberlerin ele Faımenda ııaz ve caz oldukça ge.n.ıı 
• .. h berlert üıal bir yer ~itnnıl,tlıCfır. Bu ııaatler<len 
ısmen propacan a e. e • birer ıni.k.ta.r alına.r.k terbiyevi kon 

alnc9en otmala.ruulan ileri l'elımJ ol • feırane ve müeaha.belerl arttırmak 
clulı:lannı kabul etm.dl ele kecallk ~ ç.oık faıy<lalı o1acakttıır.» 
lış bir tahmin olnuya.mlı.tD'. • C 'h . J A 

. . _, d .. _ ı angıT • • : 
Mılli Cin.la Japo .. an.D D aema .., - So p "b' J,i 

ıebbüsleri kat"$1Sınd& Ddl1 bir Yad)'t!4 «- n osta gene: mu tm r 
al-.catı helliis taayyün ef.ınem.lştlr. zı. meseleye temaıs etınl~ bulunuyor. 
raı, demokrui deneüerl de bılbiik la _ Kaıd1köylü obıyucula.rınızdan Mu -
tlkr. da.r Yidi ıuretUe OllU iteni •fla- r azze-z lbrahimin dii§unce ve temen-
.. uııı1a alako1111ata ~akt.adırlar. 1 nif.eri ne lc.aciar makul... . 
•Yalnız, şaraaı muhakkak l'ibldlr, ki e.. I Bilhassa Nec;b ~ın~~ ıdare -
ter milli Çloin Blrm.&nya hareketine ı sindeki konserlere ald mutalea çok 
aıiid.ahalesi ıeclkine Ja.ponların, Bir -1 yC'!'iınde?'i'r. . Diğer t~ı 1..ftan .. halk 
lmanyanın dallık arazisi lle sa.iıtı ara _ ı tüıkülerı dıye dinletılen mlU\a&l~ 
ıu.oda.ki ovalık arazi dahilinde Ye sade. havalara ne demelı? · • • Halbukı 
ce Salv~ove Slttanı nehirlerlaln man.lmalhalll 1-ıalk .t~rkü~eri an&l~~ gü~
Mıb Ju un"arUe bu dolaylarda.ki lna'Ulıı 1 ~ ve beSte ıtıbarı)e c;.ok euzellerı i 
lmparatGrluk kunetlıeriııin temia ede _ lçok orljina!teri vanchr. Şi.ndiye ka.. 
bi&ecekleri örtü n emniyet :ıUında lnı. ld'ar bi2 radyodan buafa.rın pek a%Lo 
lunan Ranıon şebtr n limanını da sii- nı dinlemiş bulumeyoruz. 
ratle ellerine ceçlrıerek Birm&n.Jıı. yo • Bilha..""Hı; günıi.in mu.a.yyen birr ıa.. 
lunu kesmeleri kuvvetli bir ihtimal da_ atinde bando ile biz.e milli marşlaT 
'11Uoe ıireoek n ondan SGnra milli Cl- çalıınııa ne iyi olur.» 
h~~ haretııete ı~~bilm"t ise daha n:üs e Gedikpaşada Tiyalr? 
kul bir mesele halini alaca.ldır. addeıinde 25 nıımtJTada Edıb 

ı - SoTYet cephesinde art.ık AJ.rnım 1 c 
laruı da kış hareket ve muharebelerinıe Alpculan: . ti, u 
alıştıkları, takviye kıt'alarıuı Sov>d «- Radyomuzun neşrıya • • 
llteplerinlQ kıı şartlarına ~öı:.e ılydirlıı ı ınuımiydt itibarile her t3h~~adan ?· 
kchlz ederek cepheye ıöndermekte bu... lan d'inleyi.ci'kriın ~e~k.ler_ını tatd~ln 
huıduJdan ve her halde bu sayede ola. eıtmdktedir. Faltat ışı tntıha"? .e ı -
cak, Lcniqrad, İlmen ırölü, Valday, ıru. milli havalwrımızb; kla:tklere 
Vlyasma, Urel, Blr,.ansk bölcelerlndtld daha geniş bir yer ayırmak lazım -
büyük SoVJıet taarruılannı durdurur ı d!ıır. • _ 
clbi olduktan anl~ılmaktadır. Kezallk SonTa; dans ve caz neşriyatına 
Mareşal Timoçenkonun Kırımdaki mub , ai.d plakların iyi &eçilmemiş o)c)uk
telir teşebbüslerile bu kere Doncç mın- 1 Jarı kula..iklarımıza çarpmaktadır. 
takasından yeni yarmala başladıi'ı Te~İıyevi ve öğretici. hasi~iha1lere 
biiyük taarru21 da birçok yerler~ Al • de daha fazla yer verıhneeı temeın
man kıt'alarlle mli'teliklerl olan kıt'a. nilerim cümlesin.dendır. >> 

• lar tıır:ıfındAn tevkif edllebilml~ Ye bu.. F. Öner 

ıtlqe kadar esaslı blr netice temin ~ele. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiim•••••••·~~ 
mMn1'J gibi ıiriinmektedir, 

3 - Şimali Afrika. cephesinde tnlsL ~---~ 
r•W şimdiki ha.ide Mihver kuvntterL s EL AN 1 K B A N K As 1 
ntn eli.tule balım.makta berdevamdır. 
M'ılıver kunetlerf, bir ya.nclan MWIUS1ln 
şimal dotuaunda. büyük İD&'lllz lmpara. 
ıtorhik ku'VV'Ctlerlnl ba8k.ı altında bu • 
hınclura.rken dlter J'&ndan baıtka kav. 

Tesis ta.rihl: 1888 

• 
reüerie Cebeli A.c;pr mınta.kasıncla ve tda.re Merkesi: tsTADUL <GALATA> 
Sirene meftttnln mötee&zıran 30 Te 60 
lldlometre kaclar cen.nbandakl ıaba .. 
..._ blllunan sıonta ve Maroa mevki. Tiirlriyedelti Şcıbelmı 
Jerlnde de llUlharebeler kıra etmekte .. 
dil". 8trenenln Det'neniıı 75 kllomett"e f'STANBUL, Gel.ata ve Yenıcamı 
'kadar carbinde kluntlutu u hatır • M&RSİN, ADANA B11ron 
tardadır. 

Mlhvertn Sicllya kıma.11 tarikile aza. 
mı imkan dahilinde elm.a.li AlrkaJa tak YrıncınmGlf'ldalri Şubcleriı 
rire ıöndermekte oldatunan en btl:rök 
'lefill cene dnamlı Malta ltomltarılı • 

aanlartdır. t..ııı.ıer ise Uuktarkta 
pek s~l&l'dır. Oııaa l"ba eter il • 
mail Afrtkara siiratle Birlf:$ilı; A..merl.ka 

Sa...\Nİlt _ ATİNA 

• 
l!er nm •nka ~ 

Kiralık 'k.U&1ar 88rNt 

SÜMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 

Türk Lirası 
Merkezi: Ankara - Şubesi: İstanbul 

Banu muamelelerl4,.apu 

vadeli taıaft'Uf ve ticaret mevdua.Jına en müsait prtlarla 
faiz verir. 

Müesseseleri: 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesi, Ankara 
Fabrikaları : 
Bakırköy bez fabrikası, Bünyan mensucat fabrikası, Barsa Merinos fa.b -

rikaaı. Defterdar mensuw fabrikası. Erettt bez fabdk.uı Gemlik 1QD.glpek 
fabrikası. Hereke memacai fabribsı, ltaJ'sert 1tes fab~, NuWi buma 

' ta.brfkası, \ 

Sumer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 
ISTANBUL 

Somer Bank selluloz sanayii muessesesi 
1 Z M iT 

Sumer Bank Yerli Mallar pazarları muessesesi 
ISTANBUL 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları mUessesesi 
KARABÜK 

Fabrikaları: 

Kütahya Keramik faürikası, Tosya çeltik fabrikası 
Sivas Çimento Fabrikası 

AJTıca bir çok mühim anayi ve ticari te
tebbüalerde ittiraki vardar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

•lt5b 

ZiRAAT BANKASI 
~ tıu'ill: 1111 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

PARA BiRIKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

~ lluas:umda kwı:ıbuM .,. tbbum W81 ~ • 
u 111 Una wıu.naAlt.r& .o• • dıda oeıaıeceır ara llıt • ...,,. .... 
-- acın lkramJri 41aiıtalacalıt .. 

4 Adecl 1,000 U...lık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • J,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 - 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 ~ 3,200 • 

91dı:Mı Beublarmdül .-raJar '* _.. llilad9 H .llNdMa ..... 
~en flcramJft O*tall tıatdıns. .r, IO ful.alüe ~ 

ltW"alar aeoede ' defa, 11 ... " 11 ...... u llrlAI. ıı IMrtDcı 
tf,nm ~ oektlecıettlr. 

r 
Satı hk eczane 

• .~, GÔZ DOKTORU~ 
ıskeletı · Nuri Fehmi Ayberk 

bi bir halde blr ecuae iskeleti 
maa teferriiaıt satalıkttr. Arm e - 161 miUNM"• 

t.lanbaı Beled11e aq.ı. denleır c.ialoilu ecsanesl mes'ul 
mlldllri A.. Bertu.&Da m.öracıaat e- Tel zszıı 

Şirketi Bayriyeden: 
Şubat'1n 7 nci Cumartesi sabahmdan itibaren 

Yeni tarife basılıncaya kadar tatbikine 
zaruret hasıl olan tadilat : 

1 - Pazardan başka ıünJ.erde Abahlan Yenimahalle ve Bqk.osdan 
5.20 de Köprtb'e. Akşam.lan köprid*1 Bukou. 21.10 da, Yenhna.ballqe 
Zl.15 dje hareket eden ilk Vf' son T&parla.rla; Köprüde.ıı 11.15 4e Ye.nlköye 
ve .Be7kold&D H.U ö .Köprüye u.ıt~~ edeıa Yapurlaı- seferden bldırıJ _ 
mışQr. 

Buıı1aı-a mu.kabil herciln Köprüden 11.31 da 'K.avNlar postuuu ,apu 
vapur H tlald.ka evvel .bareketJe fUla olarak Rumeli tslı:elelerine ufn.n _ 
cıalt Te 'A. Kavatmda.n bu •eta 13.10 d• bardılet ett.lrtlecek vapur da BeJ
ıkoman itibaren K.anclU.li1e tadar Dl 9ahil lllkelelerlne utrayanılı; Ki11riiJ'e 
ceteoe1tt1r. 
ı - Cmnarktd akşamları KöpriideD H.15 ele Kavalda.ra ka.claı' Jld,en 

ceee n•uru Çeqellr.öyünde ıseferlnl bitir~tır. 
3 - Jtavaliar ile Yenimahalle ara~d& kaldırılan ilci seferle 1*elelere 

PlllYUalaıt aaaüerln.t ve aktarma defişlkHk.lerlııi etranı eösterır cetnne.. 
rin iskele Ye vapurlara aa~ı •Ym 1'olc~ Ui.n olunur, 

& 

Taşra müşterUerlmiz iÇln pırlantalı ve elmaül wıt.ıiel"ln .1U11 modelleri sel. 
m.tttı.r. &:nısall eibl 15 sene temınathdJr, Tetradan sl.P&l'il etmdt ~ı.. 
k&taJot ıı&ıderilir. Mektubla <İstanbul posta kutU8u lH> adreıll.ne aı~ 

Türk Dil Kurumu tarafından neşredilen 

imli Klavuzu 
1929 ca b.aılan ınıııa lii8111ti. sUıriiiea lim.mı - ihtıiyaç üzerine bu 

~~ yniden gözden geçirilerek, bi~ kieTimclcr nives11ct ıenel 
1unla kuralları hakık.ında pek ehcmıyetli bifıgıiler ver.i.lerek ikinci 
basıma çtkmı§t.tr. 

Yoeni çlbn ve eıehde ta~ınabilen h. (İm!& Kılavuzu) yazıda Ye 
kiıta'bda im.la katttaplıjının önüne geıçt§ir için her sınıf ha.Ik n beT 
meısldc ııaA.il>i ve her okul taleheai bıufındaın alınıp cebde t.a.ıın.. 
mıa9ttad.ıır. 
Fia.ıtı 25 kuruştur. Toptan .a.tlf 1cri Lıtaıııbuı HiLMi KlTABEVfDI 

: -==-
; --~ 

~~ 

TÖBKiYE iş BARKASI 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANl 

KDJİDELER: ı Şllb&t, ' Mayıs, ı ~. 2 İk.l.ncite~m 
taı1hleriDde yap~. -

1942 ikramiyeleri 
1adet2000 Liralık - 2000.-Llra 
1 • 1000 • - 3000.- • 
ll • 7H • - lliOO.- • 
1 • 600 • - 11100.- • 

1D • 250 • .. 21500.- • 

··---
50 • 

:ııoo • 
200 • 

100 
50 

25 
10 

• 
• 
• 
• 

""'4000.- • 
- 2500.- • 

-~.-. 
... 2000.- • 

J 


