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HAL KIN GÖZO 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

s·ene 12 - No. 4134 

Bu sabahki 
haberler 

Japonlar 
Slagapur 
Adasına 
çıktılar 

ihraç dün gece yapıld;, 
fazla tafsilat yok! 

s:ıl,gapur, 9 (A.A) - Ofi: 

Yazı iti.eri telefonu: 20203 PAZARTESi 9 ŞUBAT 1942 

v. ; "t:<.! 

İc;!.aTe İ§ıleri Lel~fonu: 20203 

Macaristanda naib 
muavinliği ihdas 

etiiliyor 
Bir kanan 
hazırlandı 
Naib muavinliğine 

amiral Hortinin oğlu 
getirilecek 

Naib muavini otomatik surette 
Naibin ıalahiyetlerini 

iıtimal edecek 

Fiatı 5 kuruı 

İlkbahar 
taarruzu. 

M ültef ikler 
iskc:ndina vyaya 

asker çıkaracaklar 
Bir İtalyan amirali 

asker çıkışının Narvik 
ile arkanjel arasında 

olabileceğini 

tahmin ediyor 

Londra. 8 (A.A.) Brita-

Resmen bildirildi~ine göre J a
J>on orduları bu gece Singapur a
d~ıını.n ~ax;b sahillerinin mütead
dıd noktalarına karaya çıkmıışlar
du-. Fazla tafsilat alınamamıştrr. 

Cavaya taamız hazırlığı 
Ruıyada kış harbine alışan Alrnan askerlerinin kıyafetleri 

ltff "[JSVA'B'ü"Yüi{'I Rasyadakl 

Budapeşte. 8 (A.A.) - Ofi: Ma 
car hülk.Gm.etinin bu hafta başın. 
da naib muavinliği vazifelerini ih
dAas eden bir kanun layıhasını par 
lamentoya tevdi edeceği sanılıyor. 
bu makama getirilecek olan tat 
naibin; otomatik surette daimi ola 
ralk: mevıki ve salahiyetlerini isti
mal edecektir. 

nova: İtalyan Amirah Ducci 
yazdığı hır makalede müttefik 
lerin İlkbahar tarruzlarından 
nasıl çekinmek lazım~eldiğini 
sö)"lemektediır. Amirale göre, 
bu taarruz cenubi İskand.inav
yaya tevcih edilecektir. 

B Londra, 9 (A.A) - Royıtere 
di.~t.avyadan telefonla haber veril

gı:~e .. S?Öre Japonlar Cavaya kar
~ bwyU.'k ıbir taarruza geçmek için 

az ıır la rınnakıtadırlar 
s· Sanıldığına göre. bu taarruza 
ın,g~pura ka,..,, uapılacak olan u-

tnUımı h" ~~ J 

caıkıtır. ·uıcum sırasında başlana-

Japonların Çin ile 
uzlaşmak için yeni 

teşebbüsleri 

Alman ve 
Sovyet 

teblljleri 
ORDULAR i İtalya 

HAZIRLIYOR 1 kuvvetleri . 

Orfaasyada \ italyan ko'!'utanı ~u 
talim kampları i kuvvetlerın gerı 

· kuruldu j ç~~~~~~~ni İ~~~~~~. 
Moskova sokaklarını i Ru~ cephesinde İtalyan seferi he

! yetı komutanı General Messel Mu 

Bu kanun layihasının parlamen 
tonun Salı ve yüıksek meclisin 
Çarşamba celseleri ruznamesine 
dahil bulunıması muhtemeldir. En 
cümenlerde etraflı müzakeresi iki 
~n sonra yapılacak ve hafta so
nunda kanun lkabul edilmiş olaca
ğı ıgibi bu yeni makamın sahibi 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Mumailey-h İskandinavyaya 
yapılacak b ir asker çıkışının 
Narvfilt v-e Ar'kanjel arasında 
olabileceğini tahmin etmekte 
ve muvaffakıyeti takdirinde 
müttefik İsveç ve F in15.ndiya
dan geçerek Almanyayı şimal
den çemberleyebilcceğini san
maktadır. 

\.. ) 

Ankara radyosundan ne istiyoruz? 

Halk arasında 
yaptığımız anket 

beyaz boyalı setlinıyt: ,;O:rıiierd~ bir vaporda 
tam bir taıhribden krurfarmak için 

tanklar dolduruyor İtalyan kıt'alarınıın derhal 1talya
ya dönnneleri mübrem lüzumu üze 

"Şimdilik üzerinde durulacak mesele proğram 
ıslahatı degil, teknik ıslahatıdır,, Alman 

mukabil 
taarruzu. 

Moakova, 8 (A.A.) - Rus. 
yanın ta içerlerinde mareşal 

: Vor<>fiJof ve mareşal Budyemni 
5 ilkbahar taarruzu içi n büyii'k 
~ ordular hazırbyorlar. Pravda 

rinde 1Sr4:f eylemiştir. 
General ezcümle, İtalyan kuv- y dd ok • b. · · 

veU.erinin büyük kayıplara ujtra- ~. u~ a ç geni! .. ır ~nle:1cı ço'.k okuyucul~rırnız da bize mek ,. 

. : gazetesi RuS}'anın en uzak kö • 

dıklarmı, kuvvetlerinin yarısının ~utlesı. taraf~nd.~~ buy\& hır alaka tubla veya bızza.t müracaat ederek 
öldüğünü ve savaşların durmadan ıle tak.ib edıld~ .?1uh~ak olan a>;U düşünce ve temenniyi j:zhar eL 

d~vam ettiğini kaydetmiştir. Sıh- re.dycxmuzun gunlük .. neşrıyat !'rog~ mışlerdir. 
bıye işlerin;n IJdfayetsizli~i yüzün ııamı etrefında son günlerde hır ta. Radyo dinleyicilerinin bu hu....ua.. 
de-n yaralılar arasında ölüm nls- lkmı tenkid ve münakaşalara tesadlüf taki düşünce ve arzularını esaslı btr Bedın, 8 (A.A.) - Aıman or- : ~elerinde kurulmuş olan talim 

~:ıları başku.mandanlıj!ınuı telblli- E !kamplarında yeni Sovyet kıt'a. 
gı: _...;

1
• • •• d f i !arının yaptıkları talimler hak.

Şı:uıAta ~tin ~u a .. aa sa~aşlan E kında şimdidcın mufassal maili.. 
devam etm~edıir. Muteaddıd' düş : mat vermiştir. Bu kıt'alar Baş. 

beti yüzde altmışa yüikselmistir. edlilmıektedir. tarzda tesbiıt etmek maksadile açtı.. 
---o--- Geçenlerde arkadaşımız Bürhan ğımız anketin, her sınıf haik araaın.. 

man lkuvvetı grup lan Alman mu : n__ b··ı- ill rt A -· d . • ·.ıur oqos e o a l"'Ml.1a a ve • 
kabıl taarruzları esnasında tahriıb : . . · : 
edi1mi t

. şım· al" Alın 
1
. : Ural sırtlarında yetışttrılmekte- : 

ş ır. 1 anya yer ı- ! · 
terinden mıüreıklkeb 269 uncu pi~ • ( Devmnı S ll'cl ayfada) ! 

(Devanıı 5 inci sayfada) \, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,/ 

Dün İstanbul 
bir bahar 

günü yaşadı 
C Havacıhk mütehassısı diyor ki =1 ri. !~rr:ı~:~efh~~r :Üar~:n::r:t~; 

bıT kaç gündenheri şiddetini hafif_ 

Umumi durum itibarile lohnl,.i.,;.=i rınc~·~~;~d:ı· 
harbin barometresi Alman deVlet nazırı 

Rusya ya yardım ~ k b . d d Todt bir hava kazası 
e :f tlirse Almanya ~- yar cep esın e ir !~i~~~e(~~)de R~~~ bil 

mağlüb olacakmış Mart ayının son haftalarında Şarkcephe~ dir~~ devlet nazırı, a(Jkıtor 
lngilterenin aabık Moıkova sinde hava faaliyetinin yeniden büyük bir '.fud!t, bugün ~eri vazifesinin l · · . b ifası sırasıında hır hava kazası ne-

Lo e çıaının eyanatı kesafetle başlaması rok mlihtemeldir tices.~nde ölrr,t~· 
ko ndr~, 9 (A.A.) - Sabık Mos- T Fümer mılli cenaze merasimi 
Ve va .sefıri ~pps dün bir .nutulk YAZAN : MfT AT TUNCEL yapılmasını emretırniştir. 
~ırnıı.~ ve 1-nıgıltere ile Bırleşilk . SON POSTA - O k T d erJkanın ellerinden gelen yar- Bu harbin barometresı ıııark cephe. I da terkederek çekilmeyi tercih edecek.. Alın f 

0 ~or .. o t 
dırnları yaptıkları takdirde Al- sl.ndedir; buracla ha.reü.t baslad.ıldao !erdir. • . a~yanın m~ru .t:knık ustadı 
?n~nların yenilebileceğini söyle- "nra Mihver lehlne olarak yavaş ya. Umumi durum itibarile bugünkü ı_~ ~lılhassa gerl t~ılaunı tan~ 
l'hıştır. va,, yükselmiş olan ibre karakış gelip <Devamı li ncı sayfada) cnı=c= e maruftu. Rusyada kurdugu 

•Alıınanları 'lkb h ird bire ağ-ıy;-ı. d " tü Bu 'Ilodt teşkilatı ,öhTetini bir kat da-
Calkl n ı a arda yapa- basmca b en ~ · uş • ,.. ............................................ , ha artımıı~ı 
Hk ~rı taarruz bu ha.rıbin en teh- .ene kış ta o kadar ıiddetlı oldu Jd ı · , __ . -.n---

~ı safhası olacaktLT.t demi$iır. bütün Avrupada, hattA en mutedll yer. ! ''Soya"ı nı IAzım Sovyet Rusyada bu 
taç 0~~a]leyh AJ.ı;nanyanın muh- &erde bile yıldırıcı bir tesir yaptı. Kıs 1 l!. ' ' Q 
için l{ ugu ,petrolü temin etmeık gelelldenberl barb tebllilerlnde heye. S 1 d • ""• • b • 
taarru'Z:fkas~a kuyularına doğru can verici haberlere nadir~n tesadüf ge ıgı gı 1 sabahki vaziyot 
~aınete ;;.. :eceğin!•. fa~at bunu ediyoruz; Japonlaruı Okyanusta.ki ba.s. Q 
Şeylerin grılt.mak ı~ın ıcab eden kınlarından sonra esaslı bir şey de oL 
St r . yap acağını söylemiş ve . saymıyoruz 
ti a ı.nı~ ırneziyetlerini tebarüz et- madı. belki pek yakında t<Singapurıı ~ 

• ıırn1ştır. serinde hava akınlarına ve pek çetlll 
--n-- hava muharebelerine şahld olac;ıi;'ız. R YAZAN 

Portekiz reisicumhuru Fakat bu da İngilizlerin tııldb edl'l:ek.. ~ . .. _ Prolesör doktor 
LiıibQ ıerı stratejiye battı bulnnmaktadll'f. : • , · ..,.i s· d' 1 k 

Carınon:· 'k' 9 .<A.A.) - General Belki de sın~apurun bütün ehemm1Yl : ~ ·"1. 8 1 rma 
te'kl"z R . ~ ~ncı defa olarak Por- tine ratmen lnsillzler lıava kuvve~. : • • : eısıcu-n.. 1 " • "~ 3 .. .. f _ _J ed,,,,.,...~....., auıuur: uğuna intihab rtnln bırpalandıtını istemlireeekıer~ \'e .: .ı Tazısı uncu say amız.oa 

-·~~·,r. __ :iL:. \.. • / birkaç paalf çarın.omadan sonra burflıl'ı ~ ....... ~ ••••••• .,. ..... , ..................... .-
"" . "' . ... . . .... 

-# 

Londra, 9 (A.A.) - Sovyet or
duları muvaffakıyetle ileri hare
ketlerine devam etmektedirler. 
En büyük muvaffakıyet Lenin
grad ccphes:nde kazanılımıştır. 
Sovyet süıvarik"'fi Leninıgrad etra
fındaki A1rman hatlarını yaTIIDlşlar 
ve Silbicyalı ve Uranı aSkerler bu 
suretle açılan gedikleri devam et
tir.rn.4.;lerdir. 

Cahid de gazeteımizd~i 9Ütunuınd.a da derin bir alaka uyandırdığını 
bu m.evzua temas eıtmı.ş, sabah neş.. görüyor ve bunlardan bazılarını çok 
riyatında :rabuıcı marşlar yerine şayanı dikk.aıt buluyoruz. Bir yük.. 
milli havaların çıahnmasının umu • sek mühendisimizin evve)ki gÜn ga. 
mi arzu ve ihtiyaçlara daha uygu.n zıetemizde çıkan yazısı da bu ciim. 
d'ii~eğini beHrtmişti. Bu arada h ır (Devamı 6 ncı 34yfBda) 

Lig maçları yeniden başl 1(1 . --
idmansız takımların 
oyunu zevksiz geçti 
Tekirdağlı Hüseyin eski amatörlerden 

Adnanı 45 dakika uğraşhğı halde yene~edi 

Betlktq. Beykoz maçından b~lı bir aafb 
fstanbul l'ig maçlarına dün Fe • pılmadıg~l i,rı·n h ah Ln 

hah d d 
. .,. ' emen emen uu 

ne~ çe sta in a yenıden devam tün takımların 1· -1~- • • • 

edud
. H c.. t-_J _..:ıı... _ , 1 wnan vaz~yet• fena 
ı. a.1·LaN1>ruıuıoer1 maç.;:,: ya. (DOYum 2 nci 11a7f*) 



2 Sayfa SON POSTA: 

Kıymetinizi arttırınız ~ Resimli Bakalaı Hergün --
-····-

Propaganda •• 

J" ngiUz ve Rııs işçileri arasıra Alman 
lşsıl.Jere hltab edıyorlar ve hülasa. 

ten diyorlar kJ: 

- İı;inde bulunduiunuz öldürücü ve 
npratıca rejimin bir an evvel yıkılması 
sizin eHnizdedir, az cıaJı.şınız, yavaş ~a. 
bşınız, kötü malzeme yapıpnız. 

A.Jmanya 1914 de beklediği zaferi 
imparatorun askeri planlara müdahale 
etmesi yilzünd~n. ona en fazlı yaklaş_ 
mış oldutu bir zamanda elinden .kaçır. 
dı. 1918 yılında ise yorgunluktan do. 
J~yı yıkıldı, taka' oaa bu yorgunlu~u 
C~ cephenin sarsılması verdi, bu sar. 
sıtmada en büyük rolü ise düşman pro_ 
Pa.candasl oynadı. 

İDt isyan bayrafuıı düşmanla kat'i 
müsademeyi aramaya çıkılacatı günün 
arifesinde donanma efradı çekmiş, do. 
nanma efradının cebinde de düşman 

propaganda servislt'rlnln beyanaam.ele. 
ri bulunmu~tur, Almanya lehine vadle 
dola risaleler çıJonıştır. 

Tarih hiçbir zaman aJDen tekerrür 
et~z. buna mukabil bem:iyen sebeb. 
Jerılen dalma az çok benıiyen sebebler 
dotar: 

Takvimde lt!r ikinci 191!1 saklı değil 
midir? 

Jstanbul He garb Alemi arasında dok. 
ru PO&ta mün" kalitınm kt>sildlli giine 
kadar elimize gt"çmlş olan Fraasız ve 
İnrillz gazetele~nde Almanyanın bl11 
bir savaşa lüzum kalmadan sa4e ab. 
lııka sfJi.hı ile içten yıkdacajiı timidlnl 
çok okuda.k. O zamandan bu amana 
kadar da Alman devlet reısl tarafın. 

Sizi hel' vakit metheden, bel' hareketinizi hoş gören, alluşlayan alzln 
dos unuz ddi'd.:r. 

Jler harek~i dofTu, yerinde, sanb olan adanı henüz dünyaya relmeml,. 
til'. Döşüııcelerlmiz, hareket1erlmlz, kararlarımız arasında çok Cena olanlar 
da oares!z buhın.acaJdır. BIZi mütemadiyen. metheden adam bu hataları,. 

Metheden adamı ihmal ederek tenkül edeni arayınız, onu dinleyiniz. SÖY. 

•edlkler,l yanlış da olsa dü!>Üncelı!rlnln arasında dotnı bulunabilir. 
Tttılddlerl birer birer, tarafsız bir kıılakla Gfnleyinlz. imkan bulursanız 

bn ba.hls üzerinde başkalarının ne söylediklerini de araştırınız, doğruyu bu. 
ıu.rsa.nız düzeltiniz. icabında yanhe yaptığınızı, fakat yanhşlıiı rörür cör. 

mızı &'Öterek tashih etmemizi lsteml;ren adamdır. mez düı.elttiğinfzi söyleyln i :ı:. Kıymetinizi artırmış olursunuz. __ 

ş e ııı---11-a-·-;-r·-. .. ; .:·ı-·-- ] ............. -.. 

( 
Şehri!l et ihtiyacının 

k"rşılanması 
bekleniyor 

Havalar iyi gi erse bol 
yakacağa kavuşacağız 

--------·-----dan böyle bir ümidin hlı:ıbir zaman ta. _ 

hakln&k etmiy~cdl kan&:ı.ti.ıdn izhar e. Toptancı ltaablar bugün Mez Zonguldaktan kömür yüklü iki vapur bek· Merdivenler de beraber indiği 

Gal !lada eski bir 
hanın çatı katı 
birdenbire çöktü 

dil~~~:o:;~~~ekte ıı.angi tar.atın bahaya koyun getir~zlerşe leniyor, odun ve mangal kömürü c.ie ge-.İyi>r için hanın içinde bulunanlar 
hayvanlara iiç gün ot itlaiye vasıtasile kurtarıldılar daha kane1li sebeblere malik ohlutu., 

nu araştırmak ioln elimlzde bulunan verilmiyecelr. Şe'1r1in rnalhrukat ihtiyacını kar. ve mangal kömüırü yü·klü olarak 
maliımd kiti değildir, sonra da çok tılamak üzere alınan teııfüirlerll.e peyderpey gelmektedirler. Gönde • Dün sabah Galatada bir inıhidi.m 
uzakta bulnnuyoru.z. Buna mukabil Fiait Mürakabe Komisyonu bu • fdhre bol midarda odun ve kömür rhl-en 25 motöııdıe-n 15 tanesıi dün ohnu.ş, Şairziya caıddesinde Maltız 
l\lmanyaya karŞı yapılmakta olan pro. gün öğkden aoma toplanacak ve getiıııtıil.m-esine devam olunmak.ta _ odun v-e manga!l kömürü yükü lıaınının çab lkaıtı i!te bir kısım meT-
ııa&'andada blrçok kzadlar ve yanll.ll. et vazi~tini teıt!ki~ edecektıir. Top. dır. ile liımammıza gelmiştir. Diğe.r mo.. d.ivıenleri bin:lembhe çökrnü~tür. 
1 klara dtlşülmekte oldutunn ciirüyo_ tancı kas~lar b~n. de M~aya Dün. öğle ürzerj Zongui<la.k.tan törler de bugünlero·e gelc.ceklerdir. Günün Pazar olması dolayısile 
ruz. Bir misal sö:rUyelim: ~n getı~dıkkrı ~ak~ıııde ko. Şa.d'a.n vapuru iJe 4500 ton mad..,-ı .A:lemdağında havaların diiızıelme • handa. fazla insan bulunmadığından 

Demokrasi propagandası müa.nlte. ~lıara 3 guın yem ve:ılım.iyeceık ve köm.iirü getintilmişt.lt. BuDUn 3100 sini bekUyen araba ve kamyonlar teihlike ucuız aıtllatılm.ış; 11alınız SuL 
uln ilk gününden ltıbareıı Uı;I J'll müd_ vılayet hayv-aın}an .. getırterdt .bun • 1fonu elclaıı-idc, tramvay ve rimel iş.. da odun gdirmişlerdir. taa:ııa isminde 75 y~ında bir kadın 
detle hep Alma.ayadan nas1na.l...sos_ lan Me:zJbahaya gonderece&.tır. ~etm-e'l-eri idaresiln.in ihıtiyacl·na ta.h~ Şe'hrimi:z.de havalar bir ka~ gün enkaz altımda lkalaTa.k. vücudunun 
yallst rejiminin kaldırılması Jcab etti. ----<>- • • sie ollunacaık.tır: Buıgün ve yann Zon iyi gittiği •takdirde civar yerlerden mubıte1if yerlerinıc:len ağır suıretıte 
ğini ve kaldırılaea.t•nı tekrar etti, fakat Ekmek karnelerın'n gıukl'alctan kömür yüıldü iik.i vapu. fazla mıiktarda oduaı ve kömür ge.. yaralamnıştır. Yaralı kadın vak'a 
Rusya. haıbe katıldıktan 80111'~ Rus kontrolü başlıyor ruın daha gelmesi beklenmektedir. tiri~ecek ve şehriın mahrukat iJıti - yerine yetişen iıtfu.iy~ tarafından 
rejimine k&rışllaaıayacatına. ııere At. . . Diğer tara~tan kmit, A'Va, Şi _ yacı tamamile ktW'Ql•lanmıo olacak - lc.urtarı'larıailc Beyo-ğlu Belediye hae-
J:ıntik beyannamesinde her devleUn iç Btitüın kaza. ve nahey-~leıde .ı~şe leye gönderilen 1notörler de odun ıtır. taneeine kal.dınlımı~tlT. Hanın yı _ 

rejimini tay1n etmekte serbest olacatı büroTarı nw:ımurları .bugiın~en lltı. • kı'hnıya.n diğer kı~ıımlarında kalan 

Şubat 9 

. Sabahtan Sabaha: 

Yıkılan her şey 
Yapılır amma bozu.arı 
Ahlak koiay 
L)üzelmez 

..__. __ Burhan Cahid 
....,.. edenıye..&n lıısan.a ve1d . .ırı rıı. 

.lııT& hatlık aa1mak.la biter mı'? .&. 
1ektrlk bir mucize, radyo bir hankadıJ'· 
Evimizin içi, ıehirlerımızin yıışaYG1 

medeni icad.lar say.sinde ne ran:ı.t ol. 
du. Ko~eude otur, Londranın c!'aııııı, 

Berlinln orkestrasmı dinle! Aç telt'fo. 
nunu hududlar dışındaki dos.ıarınla 
hal. hatır sor. Çevır muslııtu sakır şa.. 
kır sıcak su ile arlan, paklan! SOı:uJd~ 
kalorifer, sıcakta frijider. Beıısı s"!nlJJ 
rahatın için. Otu ma od.:ısuu:Lın oıııt. 
lata kadar her ~ini kolaylaştıran biD 
çcşid icad, hep senin rahatm lçin! 

Bu, medenfJ'et madalyasının bir yÜ. 

zü, Amma bunun bir de terslnı çt vlt• 
Beyninde patl~an bombalar, ocaguı.J 

söndüren mermiler, bağını, bahçeslJll 
dümdüz eden tanklar da he.P ~enlJl 
için. 

Yalnız bu kadar kalsa gene iyi. JJll 
ziyanlar tamir &"ötürür, emekle yerin• 
reJir. Fakat iş.in bir de sinirini e:ı.eO. 

ahliJı:ını bozan ve seninle ber:ıb•r biİ. 

tün hemcinsluinln fazilet, tnsanlıİ 

duygularını sıfıra indiren tarafı \'ar Jı.I 

tamir kabul etmez. 
Mdı.ltf'blerln, fakillıtelerJn,, hayır o. 

eaklarının insan ruhunu terbiye etmek 
için yiizlel"Ce yıl harcadıkları d:ı bu a. 
rada. kaynayıp cldiyor. Ne eski dinleri1' 
lroydıık.ları a.hli.lı: kaideleri, ne yeııl 

kültürün yaymağa çalıştı&-ı fazilet t!Wl
turları rene o mtderr·yet madalyasınJll 
•ters tarafına dayanamıyor. Siyasdlı> 
yalanı Ue dıizeni onları da silip ~üpÜ. 
riiyor. 

Ne ittifaklara hürmet, ne nrnahetle.. 
lere emniyet kaldı. Eskiden: - l{osko. 
ca saçlı, sakallı adam, yalan mı söyli. 
yecek! diye olgun, dolgun hısanlar3 

peşin peşin inanılırdı. Şimdi koMloc• 
devletler senedll, sepetli, Jmzalı, mü. 
hürlü sözlerinden seyyar satıcı gibi ~ 
dönüveriyorlar, Bir kalay madeni ele 
,.eçlrmek ve bir petrol kuJ'llS~ ll'lltib 
olmak için ne hilelere baş \'OrD or ve 
ne tatlı canları ateşe veriyorla ~. Eh, 
küçük büyüklıen ders alır. Devletlet 
bunu yaparlarsa ferdler ne yapm·.zlar· 
Bu mahşer elbet bir ,ni.n nihllV"'t bıı. 
lacak, bu kıya.met ercpç son'l rrecrk. 
Yıkılan, yakılan y .. rıer elb0 t tanıh· ~. 

dfiecek. Fakat harb'n nılılard:a .•hlik.. 
ta, Tlcclanlarib a~tı~ı yara mnb:lk)ll'Jt 
ki netıillr.rce i$1rylp duracak! 

nazariyesi kabul edildi az sonra in_ baren mahallelerdekı evlen dolaşa. L • } • d b ] d 36 kişi de tahli'siye merdivenlerile 
clltero haridye num da Moskova se. rak ekırndk ~ame!'f!fl'iın.i kontrol e • ıg maç arı yenı en aş a 1 handan tahlİlye olwnımuşlardır. .. .......................... ••••••u•n• .. ••••H•••• 

yahatlni müteakıb bu prensipi te:.ld deceidetdir. . .. Hadise etrafında zabıta ve adli_ Trenlerde tenzlJi.tla biletler bugiin 

c.23ul!han Cahid 

ederek, İıı&'llterenln Almanyaya du..,_ Ebnek ka:ıınıeleırı nufus teZkere.. . . . , . ~ece ıt:ahlkikata haş'}an.ılhn.ştır lnhi kald nl 
m.anlığ'ının nasyonal.sosyalist oluşun. lerİQe lkıonaol ~ecdk:tir. (Bas tarafı 1 lnc:I sa.J',fadal lan Beyikoz 38 incı dakıkada. Şaıkı.. d • "· • w • 1 ıyor 

idi. N.t k.i l .. L h f"f · b' d k''- d şüık· .. •• ıaımın meıs ıul}eri O•""' olmadıgı a - D · il İd · dan de~ll. memleketinin dışına çJknıak Mart ayına aid eJcımek karnele.. 1 e m oyıun a.r Qla a l ne • nn; ır a hca sonıra a runu-n l ·-.... Devlet emDrıyo arı aresı tren.. 
t . -' I d" kl 'k' ı A • la - _ı :rıa~tırı maılctach.T. lA ~ı i.d. d.. ·· hı." isteyişinden ileri reldltinl söyledi. Bu. ;rl die hazır~nmaltadır. Mart kar.. ıccıer e sona er ı. yaptı arı 1 ı go e manl o mcııoan ----<>- lerde tenzi aıwı g lŞ ve onuş 

bir prensiptir, ve te:rid edilen bir pren. neı'leri lbu ayın 20 ıı:iındcn irtıi.baren l.Spor 3 - Beyoğluspor 1 devreyi 2 • O ımağlub olarak bitir. Jetlerinin kaldırılmasına karar ver. 
slptir. Artık propapndanın davası da ev~eııe dağıtılac&kıtıl'. btanbulspor ?yun.da dilediği şe- di. ikinci de-vre Beşiktaş için daha Üniversitede sömestr roi$'ir. Bu kararın tat'Pikına bıclüı-
bu, olmak lazımdır, fakat sık sık d~. ----o-- kilde hakimiyet elde etmesine rağ. ümidli bir şek.Hde geç.ruemeıJde be- • • dıen itıibaren başlanacatk ve hugün. 
ğiştlrilerek cene nasyonal.sosyallzmlo Dün birbirine benziyen üç men güç lbir <>yundan sonra netice raber bir müddet da.yanan Beykoz tatıh başlıyor deın sonra ya.lnız gidiş veya dönü! 

yara ama va ası o u ~ a uu • nx ~ . . . . gene uozu unca uc:şı -taşın ışı u • ..,. ''''"' ·~~ ıırıcınıDC11 _ b'l 
1 

inci ele alındıi'ını Jşitlyoruz. l k' ld 1 b:ı ..ı 1• t,m_ _ıevrede bir gol yapan 

1 

L _ I n _ 'k .. d'" Ünı· ve-ı· •-ı··n :ı..., ;:ru·n f-•-"'·L-~e _ bi:tetleri satılacak.ar. Müddeti ik:i. 
Almanyanın iç cephesini !larsmak ı_ Diiın şehrin muhtelif yerlerinde lstanbulspor ilkın<:l devrede ıkı aa.. zeldi. 2 7 nci da:kikada Eşrefin yap riınıde önümüzdeki Çaırşamba günü ay olan gidit dönüş ı et er• en 

~ı; =~~;:ıı::~a':ı:e ~e::~:~ b:!::::: üç ya~almna v~'ası olm~ur. b' yıd daha yaparak maçı 3 • 1 ka - tığı üçüncü •gole; Şaıkir penaltıdan aal:ıah1ından iıti'ha.rıen sö~eetT tatfü ~~eke·~[:d~~d:~il~a:~r:~~~e::k: 
Beşıktaşt:a Oiden sokagında ır zan ı. dördüncüsünü de ilave etti. Oyun yapılacalkıtlr. Tatıl 2 Mart Pazartıe- .11 tıa.n görmemek mümkün değildir. Meseli: . l B ıtır 

lokantada ışçi olarak ça ışan ur- Galatasaray 3 _ Kasımpap O da normal bir netice ile sona eT.d.i. si gününe kwa.-r devam edecekth. · 
1914 yılında Almanya lmparatorlnk ban ı'le -..ıı·adaŞ1 Mi..ı..at araların~ B '"7t .:. _L •• 1 ..ı.. O . . • . 

ıuw:ı. ıu lid G L b · · cı aa Çb6. nıversHe genç:ıerı sömestr ta • idaresinden kendisini knrt.udıb tak. ..ııı_1· bir meseleden d.olayı kavıraya Lig · eri amtasaray eşıncı eş-ı aş a • aya şoy e • 
k U1A "' •- • J... w l1k ld tilini ıgeçirmodk üzere yakın yerlere dirde muhtelif nimetler d.dedUme tutuşmuşlar. lbu esnada çok fazla daK:ıka~ yaıptıgı i . go ·en sonra mıştı: 

yolu tutulmuşken bu muharebe esna_ hiddete kapıln Buman bıça~ını çe genış bır sayı farıkıı ıle ınaçl kaza - M. .A:U - Feyzi; Yani - Rifat: gez iller te11tib edecd<lerdir. 
sında eski usolön tamamen aksine ola. kerek Mitihata saplamı.ş ve ağır nacak bil98ini vemıi~i. Kaslmpaşa... Hüseyiın: Çaçi _ Şalkir. Şükrü, İb. . ~ ., 
rak muharebeden yalo•z nasyonal. surette yaralamıştır. Vak'ayı mü- nın canh müdafaası karşısında du. rahim. Şeref, Eşref. Fabrikadan ıplik çalmaga 
sosyalizmin değil, fakat büttin Alınan. teakıb, suçlu yakalanarak. yaralı ran Galatasaray, ilk.inci golü 32 nci Ömer Besim kalkan ilci kadın İfçİ 
yanın mes'ul tutulac:atı ve ODa ı:ire hastaneye kald1nlmış~!r. dakikada güıçlıiMe yaıparak devre • İ 
cezalandtrılacatı lli>ylenmiş, gazeteler_ Kumıka.pıtla Yüce Ul;ıkü lisesiın,. yi 2 • 0 kaıpadı. Tekirdağlı Hüseyin ~aray~a brahim Ziyaya .aid 

1m tla ... _ ala a .. ı lf Id · 1 h d" çorap fabrıkasında çalışan Rahme de A an:ranın ma .... \JarÇ nm ·~ de çalışan aşçı k~ a~~ .. ns i e a İkinci devre Galate.aray ir~ da.. Ad 
it-ab ettltl nanrlyesl müdafaa et111. Aı..--.J d d kav T nanı yeneme l ve Meryem isimlerinde iki kadın 

deme ~ut:'U İde .1ş yuı· zun en. d v: ha güç bir şekil aldı. 28 dakiıka de. f k h d I mlş~lr. ga etmişler, ns e ıne ,ı;teçır ıgı ed .;:...-.• b' _..ı 1_ .. ı..r Tek. d vlı abri adan ayli miktar a ip ik 
. Aı..-ed· ht l'f ve.m en m._..,vı ır oyunıı:ıaın .:ur- N.ilıayet baışpen ıva.n ır ag 1 k .. dl . ı· 1 . 

Görülüyor ki, Mr taraftan Almanya_ bir demırle .n..uııı ı mu e ı yer w.a· G I t .. .. .. ı-· d Hüıseyinle 'karşıla~ağa muvaffak ça ara vucu anının gız ı yer erı-
nın "iç•en yıkılacatı ümidine ltel bai'. !erinden yaralamıŞtır. an aka a asaır3ay uçO Unk cu gdıo u e olan ____ ,,_

1
. amatör mire-ilerimizden ne ve çaımaşırlarının arasına sak-

lanırken bir taraftan da Alman milleti Üçüncü vak'a da Balatta olm~ yapar maçı - .azan • es11. .. - n lamışlardır. 
kl t B 1 "'a İ ..... elyonun meyıhane· GalatasaTıey" ~ oekılde sahaya Adnan dün 45 dakikalık bir mü- Fa·kat, etr:fta"'· c.iinhelenenler ta arasında dü•ünce ayrılı arı varsa on.. ur. a a~• "'' . · . çıkmı.,,.ı· l d b b t..: .uı .,,~,., 

Iarın ortadan kaldınlıp kütlenin ntfüJ. sinde raıkı iQIDekte olan Necmı, ~· · caıcle e en sonra maıç.ı era. ere oıL- rafından yakalanarak dün adliye-
tettk menfaatle hlslendirllmesl lçin ne :ilh.san ve Ömer isimlerinde ~ ar- Saim • Fan&, Salim • Kemal, timıeğe muvaffak oldu. ye veri1miştir. 
yapmak lizımsa o yapdm)$tır. kadaş arasııOOa saıtıoşlU'k saikasile Eşfa'k, BatlbaTOS - Hikmet. Arif: Yalnız Adınaının yıirmi kilo ka - Suçlu kadınları mclıakeme e-

1939 harbinin propaganda silahı bil. ka~a çıkımıştıı;. Bu kayga ~.ıras.ı.n Cemil. Muıstaıfa, Ga2lanfer. dar Tekirdağlrdıan hafif olma.sl, bu den Sultanahaned' 1 inci sulh ceza 
hassa radyo sahasınd:ı. L9H harbinln da İhsanla Ömer Neemıyi dovmuş Beılkt;q 4 - Beykoz O maça .ietenen zevki vermedi. Bil - hakimi neticede her ikisinin 40 ar 
Propapnda sili.hından c;Ok ku~tll, ler ve sandalya ile başından aEhr B-ı'ktaş t-n-ı..,.., kıolay bı:"T ha· ki_ ha9Sa Adnanın bu ciı"lsse farkını te. ·· ·•,..Jl,J tl h · 1 · d 

yaralaımışlardır. Hadiseye müd·a- ...,.. -. ... ~ guın. muıuue e ap•s erme ve er-
sahası cenlş, yakm, el altındadır, fakat hale eden zabtta ~çluları yakala- mİyete rağmen • idımansızlığtn se - lafi için biraız fazlaca müdafaada hal tevkiflerine :karar vermiştir. 
bi-ıe öyle ,eliyor ki lnsan nılMııu bil_ bebi1e olacak • ça.bUk netice olama.. kalmağa mecbur oluşu da maçın 
mek bakımından çok sayıfttJ". Başlıca mı.ştır. ---<>-- dan güzel bir mücadeleye bat vur - bdklenen zevkini aM1, götürdü. büyük avantajdan istifade edeceık 

Bir yıkıcı dü§Crek yaralandı 
70 yaşında Sahak isminde bir 

yıkrcı Orta!köyde Çarşı ağası s~ 
kağıında bir bina yıkıcılığınd:ı. ı;a-
lışırken ayağı kayarak iskeleden 
düşmüş ve vücudunun birçok ye
rinden ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kal 
dmlarak tedavi altına alınmıştır. 

VEFAT 
Şehrimlzhı tanmm1' tücearlarındaıı 

Bay Ferit Şerbetçi sekl:ı: aydanberi te .. 
da.YI edilmekte olduğu evinde şifayab 

olamayarak gece saat 4 ele rahmt"tl 
rahmana Jtavuşmııştar. 

Cenazesi bugiinkü Pazartesi C"ünii 
Teşvtkiye eamllnden (itle namazını 

müteakıb Asri mezarlağa defnecllle .. 
eektlr. 

M'efltnma 1111'ttlrıet, keclerıllde aile. 
sine sabır •e tahammlil dileriz. 

•Fanus» Cenaze Levasımatı 
kusuru da bu noktahdır, •e bn kasu. h •• .. du. Artıık tamamen müdafaada ka Teikirdağlı Hüseyin de eliınd~ kadar gu'"zel güre~ernedi. Bu suretle 

1 ti Bir aece ırsızı curum ı 1 run tamir edilmesi aJllanı ceçm ş r. 6 kal d iyi cereyan etııniıY'en müsabaka be-
/ q I / üstünde ya an 

1 
( ~ rabere ıbi'tti. Diğer müsabakaların R A D Y O 

&kl!IUff LA.AŞakluj.il Si.i"leyman Günec; ismin<le biri 1 İ 5 TER 1 NAN, neıtiıceleri ~nlardır: '-----------· 
................. --···-· .. ••••• ............ evvelki gece saat 24 dı:: . ~hırk~- Servet Adalı Ahmede 

6 
da.ki _ PAZARTESİ 9/2/1942 

pıda Hikmet isminde bırının evı- ( 5 T E R ( N A N M A 1 I ·ı 'nt TAKVİM • Şubat nı·n nen"'eresine tımıanr:ıı:ık sure-. k.ada, Süleyman drise 5 dakika.da, 7.30: Sıaaıt ~. 7.33: H.aiı p.a.rçaı; 
"' ..... (Pl.), 7 .45: AJaı'ls haberleri, 8: Hafif tile İ"eriye rıfom.i.$. bazı ktvmetlı Ulusta, Nurettin Arta.mın «Yankı.. temin etmek hevesine düşmüşler, Kazım Musaya 4 dakik~a galib 

Ruıai MU 

ltlö'l 
9 A iti ıMO• " · "' k H · J Al. ~ CP1.), 8.15: Evin saat1, 8 45 : r•1361 eşya çaldı!k.tan sonra kaçarlar en larn ında şu küçük fıkrayı okuduk: aldıkları köseleler yerine moltavva geldiler. Ankaralı üseyln e ı Mit'J'lk CPU. 

12
.
30

; SeoJ; a;ya.n. 
12

.
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: 

- Pazartesi 
l ine• t.i.oıın Reanıi .. ı:ıa 

~'I 1942 

t.t.ıNt~ 1 Muharrem 
::ı. LJ. 

'i 09 

1 110 

0tı. 

~ i) . 

E· l~ 28 
v. 6 6• 

22 
1'.:indi 

:> .J 

ııs 16 
~ 41 

J. D. 

17 86 
l~ 

suçüstü yaikalamnııştır. «25 ı;-ene önce ı;ıkan bir istanbııl pa.r~aları ltoyıauşlardır. Bu.olar ta_ Ahmed. de bera'bere kaldılar. Salltll ~ 
12

.
45

: A}a.ns l:ı.abl'!r:ıerl, 
Dün adliyeye verilen suçlu As wa"etesinde şu · satırlar okunuyor: kib edilmektedir.» Me-ı"n]ı· A;L-- - _ı gelemed ~i i.. ~--

b " ·~ ~00 •c 13: Barabetr $U'lkillur, 13.30: Kuıı-· liye ı inıci ceza mahkemesinde ya- a..."\ten'i ihtikar komisyonu balkın Tarihten bir yaprak! çin müsa'baka yapı1amadı. mnz:ac CPL>, 
18

: saat a.yan, 
18

.
03 

: 
ptlan duruşması sonunda 11 ay 20 Phven ayakkabıları edinmesi lçln - Kimlerin taribinden? c)jye sora_ d k I 
E?iin müıeidet1e ihapse mahkum e- kundura.cııara köseıe ve deri vermek caksınız. Ankaradaki ün ü maç ar Rıadyo c11aru; odti."Stcıası. 18·50 = c.rte fb~ 
dilerek derlhal tevikif olurımuŞtur. sure'fyle ibrazı teshilit ve muavenet - Bugünkü vurıımcula.rın ecdadı sun, 19.30: Saıaıt. 1cyarı ve ajans hatıer~ 

Ankara 8 (A.A.) - Bugün 19 Je1lı. 19.45: Serb?.&t 10 dhıkik'l., 19.55 : --<>-- ettiği halde bunlann insafsızları bun.. olan molıtekirlerln tarihinden bir 
k rl .. la t Mayıe sladında yapılan Gençkr • ~ve~. 20.15: Radyo g:ızete.. C:-~ır, dilsiz ve Ö erin top ". ısı. dan 'da kJndllerine büyük bir kar yaprak!» _,,. 

~ K 1 Ce biır1iği - Demirrspor maçı 1 /O De • Eli, 20.45: Bitr haUlk ıtüa"Qr:il.sil öıtreniyoı...,., Sağır, Dilsiz veE . ör erl-1 ;ıy~tı 1 STER 1 NAN mİ1'9p<>nın galib!yetile ~itmiştir. 21: Umtlt ~;m;. 21.10: Nihavent ı:ntı 
dün saat 14 d'e mınönü a: evıın- K ...... __ ...__ -""'---. 21.30: <Öğretme!' 
efe fevkalade bir toplantı yapmış - 1 STER 1 N AN M Al Bundan evvel yapılan ırıkka - KlWllUlııuıaıı• ~~ 
1ar_ı,ır. Bu ~oplantıda Cemiyetin le • Hamiıye i-clnıan yurdu maçını ~it>, 21.45: Ractvo ınıfoni ~~~~ 

Ka11111 
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lM.:iA"' 
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11 49 

Yat.mı 

s. ..ı. 

19 06 
1 !$8 

0

' d H ı· ı:ı 3/1 '- 1 .. 22.30: SıaıaJt """'""• a4.a~s OOt:>el'iP" bazı i,leri etraf1nda müzakereler ... a aııuıy~ ae1' 1111.azanmış ar - -. --~ ~--
ı'c:m::::ııııi=::::iiııı::z:ı:im=il-m=m::11cıi::::=-::.. ,ıW-. ,, -- -""~ 118 ..,....T, 2:Ui: Dms m~l <PL>. .... cereyan e~. " 
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FATMA ABLA 
Yazan: ismet Hulasi 

,;mi çeY!ıld1m Mr .de ne göreyim) 
Biz:im Fatma abla başından hatör. 
t\iıııılinil atım.ış, kırlatrnı~ 6açları o • 
muz!a'l"lın.a dökük. yüzü. b iç.bir apu. 

24 ikincikanun bilmecemizde kazananlar 
ka:rya mıaı!i&arasmın muvaffak ola • 
mıyaeağı kadar gülünç bir tarzda 
bo}'lllıh, aı&uında korları kı.sa, eteği 
kısa lbrr entari, 'karşı apartmıanın 
kü:çük hanımının baaon kapıs ına 
d'ayaın.d'ığı ba.rzd~ oda'llll\ kapısına H İklnolkinllD t.arihli bllmecemlzde Albüm 
~",.,,a~ı.o _ı___ "' bunan o.kuJ'ucula.rımuın isi-'•-' .. 0 -v-, ..... ..,, u.u.rmuyor mu r •&.UÇ<• - (Son Posla hatırahl 

Liaeyd Adaı.nada biıtimı.i~im:. A ·ı J:?ed'i. efini uzaw. ~Yini öptüm. B~!.01 ilci. tarafa .Jladi: - Ah evladım sana ne tPnbih =u= 1:ı~:~~!~~=~t;.~ Afyon Jiae ıınır l..A da 862 1ıuıu 
nam, babam, teyzem, çocugunu. da. Beııuı. ıkaıpl yanındaki b.ıır odaya aL - FesUbhana.llalı. ah evlAdıın. eıtıttleırı). Sen.. ne Jıııtt'Jl'tl.Crı buTa.da bu .. Perşembe rü.tılerı ojleden Hnra bizzat Cetlner, Lüleburpa askeri posta 1151, 
ha büyük roakteblerd.e olruıııun, da.. dı. eana oe tıeınıbih et.tiler, ne i..teraen hrrdun. Gel Fatma abla · 1 L idardı.anemlzden aı-·•-rı ••--c1.ır. lekıoeıı Halil kı&ı Fii"en Otaltekin, t. 
ha b:~ . ..::ıı.. d • d d ı Se . b _ı__ ... 'L b d L_..1 eenın e &O. ........ ~ .._ 
• "11'._ a am o1.~ _ ~ey Mlbn • a _ıı.__ Dl en lll.MUUllnl İ..LCD ta .. ura a DU1uırciun. $cn bira dedin de n~ d'odin de bcın gelmedim Taşrada balunanl&rın hediyeleri post& ianbul Panl'altı ~ ~nıf 6 de IU 
hlıJer. Bu sevda) a D'CBl .ı.etan uıa mrw.m.. Ne a.facan çocu1ttun, ne ka.. ben bira mı haziTlaınadım. mi? Ue ~erine ai)Dderı.Ur. 'fleriı.e HePŞen. 

Üf;lrvenitey~ aö~~rmire ku7 ver. daır da dunıırm.m. tıpkı b&'.baaı... Ertesi. aktam, öııtveraited.en ~·e Bir Atatürk tablosu Kokultı •aban 
d.ı~eır. Ya.lnız ~u '~-~1!~ m-eıııe e vak. ~aıb m.,.allah. döndüğüm. zıııru~ mımem.ın üzerin. Ô Wanbul Kabataş erkek lisesi 11uul !Son Posta ba&ırak) 
dı... Berum lsmDDUJıCJa oh(yaceJ Elinoe .tutuffıurduğum zartı evirdi d m .. ; bl hiır t ba.k . b' , ... G z Do K T o R u "( t..C de 10'15 Nl"'a•l Blcloll.Ja. Mardin Cümhuriyet okulu ınnır • ık 
yerde lb&fllan çı1kmamdan .k.orku • çeviıd'ü ' ' ~. ı.-fe ra, a peynır ır N · f h • A be k ' 6 

120 Halil 1.vlıün, Çorlu oria, okul ımıf 
yoıtlard'ı. Günlel're düp.indüler, u - - Sen ok.usan ela of't\ım hen dıhm ebı.clk var-dı, Fatma abla ka- Url e mi J r Bir fİfe kolonya l.B de 168 Kemal Bavah, htanbal 
z;un geceler münaka~ll et:Wer ve ni. dıinleeeın. pıda.n başıını uzattı: Haydarpaşa Nümune ha&tane.w İstanbul Laleli Fethibe1 caddesi Ça. Yeşilköy Orhlln&'a&i caddeli No. 39 da 
baıyet ıl'e'y'Zernin btı:lduğu hal çare.sin Teyzd!Di.n Fatma al>..,_ yer:ıdıiı .- Heır ~cdiğini ~san ıkcındi göz mütehassısı kı:r apartımanı No. ' de SabrJ Irmak. Torban Şar. 
dıe ittıifak cdehHdUe-r. mchubu obxhun: Teyzem me.ktu • evın,~anun~d.ıd\~0c~~mb: Anlına • :ista.ııbol Belediye karşısı. iki dazü.ne kurfUn kalem Yuvtll'lah dünya luılemlr4f 

Tey;nemfrn lstanbulda; l..UJdide bunod'a beni Fatma ablıa.ya emanet ~ıı; aom ı.ııte lıuerı gı 1 ° a • Tel ZSZLZ Kadınhal\ nıerkez ilkokulu •rnıf 4 de 18en Poı.ta hatıralı> 
tanıdığı bir Fatma hanım vannış. eı:tiklıenhıi; clip.rıda. gözüm olına • l s n, .. . . 369 Nevacı Örby. btanbuJ BtşlUaş 1 inci orta <ıkul 
Konv:ulaırı ona f a.lm.ı abla derler - ma51 ılç'iın. Faı1ıma ablanın bana çok Bu hale gulmekten kendı~1 ~1~- Mürekkebli kalem 11ınıf 1..A dan 379 Cevad Bayrak ta. 
mif. Kendi halinde bir kadıneağı:r.. iyi bekmaslınl hoşuma gidecek; be.. madum. Faluı.t h?fUDl&w da gıtmlftı• s p t (Son Podta hatırahl tanbul Kadıköy Bahariye caddesi' GW 
mış. Ço,k gençken kocaısı ölnlÜ!, ini f!Ve bağl'ıp.cak taıczda bıi.r oda ha.. Menim yezdı. Blra 90ğuıktu. Peınce.. OD os a BUecl.k birinci 11.kokal •mır 5 de 91 ıtOkak No. 13 de Sedad Tcnlk, İstanbul 
k çok d. w . • • b" _ı._L 1 • tun h • • ı_~ M N--" • .K __ 1 i t Kabata1 Jlaesl sınıf 4.C de 1;?52 :rı-ıeın.. 
ocasmı s.ev ıgı ıç ın ır aana zırlamaa:nı söylüyor. Sonra aönde- reyı aç • .wı:ı şışe D'll&ml anna.. .... .,.,..e. vve. ı anbul Venikapı •rta Ör.kul. ...-• Yerebatan, Çatalçeşme ııoıtalt, .... ..,. 

evlenmemiş. Kırk beş YllıflDA ıel • ırİf<!'lCdr. par.anın mı1tdanndan; bu reya kar§) ııevk.le m"kleme indirdim. t S T A N 8 U L okul •ınıl S..F de 493 Orhan. 
mişmiş. Teyzem henim onun ya · ' miDulıa.rin kafi geıkıceğioden hatta O a.kşamdaın sonra gene be.Eı ba.. Kurıun dolma Jıalem Alümin:;:om bardak 
nında kaka.mı birkaç cihetten mİ.İ. lfe!tma aib1aya da meclar olacağın ~ :z:ı rnıasaml•n üstünde bir fi,şe, llki oi~ ABQ NE fjA TLARI (Son Posta hatıralı) Denizli ~~:051~:;ı~_:a~;·~ı70 numa. 
nasib görüyordu: F atmaı ablaya be. dan ba4wediyoırdu. bi!ra ~ oluyordu. F atına ah.. Ak~atoca bu.sust muhasebe şefi Satd ralı Zekai Oral, Slllvri ! inci ilkokul 
nim balltılmam i;in veri.kcck para 1 Faıma. abla mektubu. bana bir.kaç lanın bu lknvnı hiç de fona değildi 1 6 3 1 Berkan lası NeJrran, htanbnt liseli or. 11mıt !I de Akctin Satnak, tstanbul Ga.. 
ken.di.ıne de bir medar olu:nm.ış., Fat.. btıoe olrottukt&n. IJIOllra: Bizim Fatma ablanın evinin ka.r. Sene Ay Ay Ay ı& kısam aııuf 1 de Nesih ~l 2l Oıımanpa,a orta okul smıf 1-A d&la 

tna ablaını.~ b~na ç.ok ·iyi babıeağ.ı.. _Hiç merak ~IC1' oğlum; tısında üç katb hi8 a~rtı.n ... n Tard1. Kr. Kr. Kr. Kr. Dif fırçası 609 Sacid Temao. 

na da emllntnlf.. ~la ~rsam b.~r dod'i., dimden geleni yaparım. Sac.. Üst kat ve ııılt 'kattakıleri bilmem Türk.iye \400 750 ~ 160 CSoa Poat.ı batırah) Ayna 
a~ne ()1'8Jlmcta gtb olıacacımd1lA go. ki paırıa. göndemıcaelerdi de een be. Arkat orta !ııKın yaşı yirmiye yakın Yunan 2840 1220 710 270 A.tyon ınmt.Qa başbaytarı albay Ki.. 411on PO"lla halrrab) 
zunı açılma~~'· . . i nim ~dıln$ln 1reoe bekardım. görüncın eaırı~ln küçük baoımı ço-k Ecneb: 2700 1400 800 SOO •ım mı Sehbal, Alaeeblr tahrirat ki.. İstanbuJ Fatih Fenlpaşa caddesi No. 

• 
.~ta~~ .gııb~ bır y~re &i.decdt 1 • ı Amana zıamaınlar 0 zaman deiH ••• oeoa yaık.mdı. Sokak.ta karttlaş.tığı~ iılbl Ali Akman otln Tuncer Akman. 87 de Baki İnözü, t<ıtanbul Selçuk 

7Yl hıtınnı, hır ~n pek .hoşuna j onlıı;r da gönünkr. Evdaı d:işarıda mız zaman bıt.klDllllŞ. ben pencere. Abone be.:ieli pefindır. Adrca Tektrdat oria okul ımut !.B de 255 Alt aan'-.t kız enstltüsil talebesinden 2GI 
gı~ccdk: tarıa.fı yok amma. kl ırazb elt. Hele 'ben sana. öyle bir ha~ ki. den '° balkondan biııbiTimize gü .. defi.ştir~~.::_ kurU§tıır, Tabanlı. VIJdan Gürelli, İstanbul Kızıltoı>rak 
mııye gelmelJdl. Oluır ya, atan u a .. .. .. ol hu.• t bö' l L.·· ı_ b !'- d Cenb için mektublara. 10 o· Rü.şdlye .sok.atı No. 39 da Şehlm Jto. 
g .. _ .1 L • :...L--J go~ P'lll UTnlUŞ. -r- )'ü~ Ve ye "QOyre a ~On an tf maCUnU naqı 
onuenne.dıen vaızgeçıverrnc'l-.c ____ _ı b · . d d kuruşluk Pul UAveei Ilzundır. 
Hazınandım, yola çıkarken tey. * o, pencen:ıgen c: :r C'r'C en tkpe- Eskfsehil' Arlflye mahallr.S iıbaşı Kitab 
~ Fanna a.b1aya yazd1ğı bir ınek.. Fatma ablanın Ül!lt ka.tta b~ den k~ a ar vımmıştı . Posta kutusu: 741 İsta'l.bul caddesi No. 15 de Sevim Kalkım. Kon. Konya orta okul mnavtn Şakir Oba 
ttrbu elime sıkl§ttrdı İstanbulda hiç tahsja ettiii. üzene bezene süaledı~ı Gene bir cece ben pencerede Telgraf: Son ?osta ya llaklmi~lliye ilkolımtn sınır 3. ellle Mebmed Güra.tar. , AnkarB Ata. 
bin- yere uğrama.dan. doecloğnı Fat. , oo'aya yeırfcşmİ§ ve üniversiteye de- ildim. Kaırşı apartımıı.nl·n küçük. ha. Telefon: 20203 :~ 3!~ Ahmed Öreno, İstanbul Y!~ll ttirk erkek lisesi suıır Z.A da lZG VQ.. 
rna ablanın evine gicJecdk, mektu. nma. başlamıştım. İlci üç gilon için.. 1 rumı da bal.kom.ın kapısına a&.ası. ~.Y .. unasyon caddesi No, 6S de ~tel c d Tünıer, A1pullu ilkokul ııını{ 2 den 
bu ona verecektim. de kend'i yatımda. k~f8'.'114 ~yguo I nd. dıayamı~ ayakta duruyordu. Ge.. BQfiikaksoy. 183 Erol Açıkyfü:, İstanbul Kadıköy 

Söz d'ı.nledim. ~6 t!ürlii yap- bi&caç aınkad8.• edinn1l'§t'l.m. Bır elk.. ne ~ fUI"adan l>uradası ko. ----------------------------- 11 lncl okal sınıf 3..A da 296 Vural 

rnanıa da irrlkan yoktu. Çür..1tii ls .l,a.m onlaıUııı Beyoğlooıı. ~ı~k. l~tao.. nu~oı1CPuk. o gece efe ne güzel Ustabaşı Aranıyor Tarım. İzmit orta okut sınıf S.B de 
tan'b..ııhın )"amıımctsı !iıdim. Son ara. ' bulun ~isi idiler. B~ ~ır. hıra • bir mdıta'b vardı. Kaışı .apartıma- 1005 Ha!lan Akay. 

Ya. ":raya FMıma. ablanın Ulelideıki haneye götıitı.diiler. Bıra ıçtn~ ~eç nıo küçük haınımı ensesine doğru Türkiye kömür satış ve tevzi Kartoostal 
evını buılıd'llml. kapıyı kendi açtı. lva&ıte bdıar olurduk. Eve <:tondu • doküll«ı. bu1düım büklüm san eaçları, Adapazarı Sablhıhanım okul sınır 
B~ınqa beyaz 'bir ~rtü, adta - ğüım zaman Fatmcı ıı~layı pencere.. pürüzüı.z yüzü. ince kolsuz robu - müessesesinden f..A da 120 Mes'ud, İııtanbqt 53 tncl 
•Irı.d'l dallı bft- bamıa. entart vatıdı. d'e bu'Jdıuım. Beni ıheklıyorrnuş: .. d b' d .. w. ld ilkokul sınıf 3 ten 145 Gönül Ok:ın, 
.A.d ... - .1 ld' w • • M" - O~lum Necib bey bu saate nun llÇln e ır en ımı omeıı 0 

· u.. Kazan ve kalon·fcr tesı·satında ih..:saıı ol•. n tercı"ban t ı Mi k 1111 -.ııwaan ge :ııgıımı; teyzem u • red le ld ~ ğunu be~l eden vücudile ne kadaıı u .,. mır sa ım okulu sınıf 4.A da 
~r iıanımıdan hiT mektııb ge • kadar ne e a 18 " •. t .. ·.. .. d &an'at mektebi mezunu iki uatabatı alınacaktır. lsteklile 3sı Ayhan QuUıaotlu. İstanbul Cibali 
thıd.jı~· · "ylcdi - Hiç Fahna abla. &rkadaşlarla gu:ze gorunuyor u. 63 ünrü okut 315 flürrl'rn Benli. tstall,. 
~:.:;i tan':1ciı:rn oğivm Necib bir 'b.iralıan~ gittik. Biraz b.iıra iç.. - Fesübhanallah. rin çalııma hayatlarını hülasalandıran yazılarile Ankarada bul Arnavudköy 25 inci okulda" 225 

ae-n ıo1'1in hB?. t.ik, gddilk. Fesühhanaflah bu dıa kıimdi. Ba. müessese merkez\ne müracatlan. «20~1» Turhan ArcaJl. 

• 



Memleket Ba berleri 
Bilecikte pancar ekimine Edirnede 

KÜCAıf{USUF izmitte •ılAt:. ~· ..... 

lnıa•ı biten yeni Halkevi 
binası 22 Şubatta açılıyor ebemmı•yet verı•ıı•yor Kızak sporları heyecanlı oldu, 

Bindlinin yakıcı gözleri 
koıu da çok güzel cereyan etti Çün'kü; Koca .Yusufla ~e-

şebııecek meydanda pehltvan kal-
lzm.it (Husmi) - Halk.evinin Edirne ( Hueusi ) - Edırnede manu.ştı. Bwçıak pehlıvanlar vardı. 

yıklönümü bayramı için lzmitteki K 1 1 k d k her eeın.e mevsım icabı yapılma.kta Lakin, Tünk pehlıvanilc hemayar 
hazırlırlıwr ikı mi!Plidır. Zira 22 öy Ü geçen yı e imin en ÇQ memnun olan IJazaık apoıu bu eene daha fazla olacak insanlar değıldı. 
ŞUba!tta. lzm.itte y~ı ve güzel ~I. kar sebebife çok heye<:arilı ~ımuı - Hindli ile Koca Yusufun güre. 
de yapıilan Halk.evi binaısında açılıı fülecilk (Hususi) _ 941 yılı bi-'l c;in 941 ytbnda fa.'hriltaıdan 780

1

tur. Günlerdıenbcri ihtimamla ya - şı, d:~er müsabakalardan uyııdc 
törcıniı vaaıchıı. İzmit Halkevi re· s tetr'kcın bu sene uufında Bilecik vi • ı bin lira g1İibi mühım bir pa.. pılan Muırediye Küçiıkpaı.arı yoku- Londra ef!kan umumıyesini işgal 
vekili ımaarif müdürü B. Bed:rcıtti11 layetmde Jlltl..hı.a.l ediıkn §de.er pan • ra toplu olaralk ahııanıtUr ki §Ulldaıkİ kayak yeri bugün bed'efl etııniştı. Her ikı pehl van da mem
AhıSka!li J!le Halkevli genı;ler bu tö.oa:ııl haık'kınd'8. malumat vececcğım: bu para köylünün pek bü.teııbİjye5i bölgesi taTalındn.n ha~ırla leketleri itibarile orijınal tiplerdi. 
renin fevlk.alade iyi olmaısına aza J 1941 yüında Eakişchir şokc.r fah 1yük ih11~aıcını karşılamıştır. Yeni nan zengin bir programla evvela Hind.'li de. Yusuf gibı :;arıklı idi. 
mi hiT eı?a:ka ve gayrcl 68yfctmek Jrik•t pencar sahaları umurnİ)·etle 1 uiaştığ.mız 942 senesinde köylü • küçüklerin, onln:rı t&kiben de büyü"' Müsabaka szccesı İsketingde a
t'edirlor. Aç.ılış töreninde temsil, 1 30,000 ddkaır panca.r cıkmiş, buna mü:z hcır mahaılile beraber bu mah- !erin kaıymaı!a~ı i!e uzak kayma spo yakta bile durulacak ver kalma. 
ba<lo verilecek., ra-\yo ooşrİya11 ya. mt.&ıı4>ill' muhtelif -.halu-ın kabiliyc.. ~ de ehemrnıyet verecek ve runa ıba.Şlanmı~ ve biır saat devam mtŞtı. 

1 

1 ld 1 • ı ük 11 fl · d Madam Robenson ve kocası Ko-pdacıık. k<>nferanılar 'tatib ed le - ~ıne, a:a.zi~İnin sulıı:nıp eula~adı • beref.>ctli pancar e ıe cım.cğe ~ • ett~ten lKll!lr~ uö ge m"". ~ e. eri . e 
k emea!lsiz tezaıhüra.t ile bayramınll"Qıll gOol'C diek.anı btT tondan uç to. lışa.oa;k.tı.r. bu ~pont ı~tırak ettırı11"!'1ışlerdır. ca Yusufu arabalarına alarak J;!el-

ve açıl~ merasmıfoı.n güze'lliği te..lna ~ad8'1' mahsul atmı1. bu suretle . ~· Yoku:ıun tam ortasına ısabet c.. miŞlerdi. 
in edl!eceıktir İzmit Halkevi bu.E.a'kı,dıır f&brı'<ast 1941 kınnpan - Sam.unun .evdıgı doktor den yerdıe'kı atlıambaçtan sıçrayan Kanadalı, Mooyö P iyer ve Dub~ 

v ı_ 1 tiye ri~E> yakıın bir yerde mevk• 
ra<la Oiıı- !kültür mecmuası çıkarmak1Ya.sı~ 240 bın ton pancar işle • Bqlıkeaire tayin edildi kıza.ldı kayaıkç~ de~.al a.yaga ~av· almışlardı. 
tasavvuıun.da.d~r. Bu dergi daimtmı~ır. S81l119Wl (Hususi) - Altı sene_karak 819k.ı.daı.:ı hedıyeyı kapm.aga Madam Robcnson Vf> kocası lo· 
ola.re& 'İntİ'far edecek ve Koca.c'linin Biiecı~ vifayetı de 6 İstasyondan denbcri teh.rimiz cmıra.zı zührevjye çalışıyo-rdu. ~slın~a kızakçıl~'k ıç~n calarında idi. 
çok ımı..frtaç okl\ığu bir boılu~ kar- E.elkişcıhir fahri:kasına 45 bin ton ba«a.neı&İ. mütahllHl-s tabibliğinde yar~ıı hır §ehır olan E.dtiTne.~m MağIOJb 13ehlivanlardan Peter-

lamaia ç.atışacaı\ tır. Bu makaa<lla pancar seVketmi~tir ki bu da fahri. büyük ;biır ~i ile zührevi hasta. ~~n~u tcılj!akçı~ık m~nzarası go. - sen ve Padobnıi de ri~e yalkın bir 
BedTi Ahiskalı, Saıbri Pozam, Dr. kanın ?şlodiği paru:a.rın 1 /5 gibi lııldar vak'alarına karşı ciddi suıret.. rulm~ge değer bır şdtıtde beTlce~ln vere oturmuşlardı. 

asan Ömer, Cevdet Y. Beıyla 1 • müih1m brr kısmını temin etmiştir. te mücade?ecle buluna.n doktor Ri. h~t. ve heyecanını . artırıyor ~· İngilizler, Koca Yusufu çdk se-
Yunus Nimıet ve Halid Netterden Bu pancarı i.tihsal eden çiftç.imh feıt Gügör, Bahkestr mcml,.ket has.. Bırııncı ...&ıyı Muradıye g~n~lı~ viyuI'lardL Lakin, Hindlinin sihir
t~kil edilen bir icomite faafiyote peaa!laT>ını tamamen ııllmışıtı~. Bil - tanesi rcfüğinc tayin edilmİ\'tir. k1übün~en Ah

1
med Katı~~· ıkrn~ı bazlığ'ı.ndan koııkuyorlardı. Ateşkı 

ha.esa muk.avetclcrinde f~~~a. to.. Birkaç ay evvel latanbulda vefat ~1~! .~isod~ lhan JcSoç~rk ve ıı:- üstünde yürüyen ve oturan adarn-
nı.ma 15 linı. tuhhüd' cttıg! halde ettiğini tCl99Ürle naber ald1ğımız çuncuyu de lıseden l-~ılmı .adındaki dan kim koı1kımazdı. 

!tf ad en ocağında iki amele geçen aen~ nazarım diğer mahıuL kıymetli iltın adamlarımızdan Sam gl!'Ilçler kapoo-ak hedıyel.erı aldılaor. Fakat; Hindliden yalnız; Yusuf 
öld"• lerin fia.tı~aki ~clrmeyi nazım sun zührevi hutalıldar ha.stan"sinin Bundan eonra sıra emklı kayakçı • koıtmmıy'Ordu. O; villadan çı:kıp 

. a dı1dt~ a1arak açıktan beher tona banisi d'Olcıtor Nuri Osmanın, &ene. laıı>a gelmişti. Bunlardan da kızak- güıreşe gelir1ken her vakit yaptığı 
Bartın (Huausı) - Geçen hafta'~ 5 ..__ f·•'- para ödemiı. ,.iftçiyi } I lru l, w b .. la ve merdıiıvenle kayanlaır oldu. gibi, kollannı sıvayarak abdest · · d :L' ki '- ı. im • ı1n1. ...._...,, ~· " erce evve rmuş o ,...ugu u mu- . 

!::.n. e ı&l acı ı oe.ı~ .. a.za.sı o u.ş-çok memınun etmiştir. him mÜC'99ceeyi büyiik hir liyak~tieBunlaT arMında bode.n terbiyesi.~! alınış. iiki rekat namaz kılmış. Al-
...... ah ki ı_ ı t:"L o d lahıma dua edip yola çıJcrnı.ştı. 

G 
"tilk w _-" I _ L... la Hi Muhitimizde bec m su en yü~ ;klare edierek. zü•hrevi ha~talıklaı la rektörü ı::.n;:ram emıny ve ıger 
e ocaaıınıaa ça ,_...,lllKICa. o n "d ·ı · · J Yusufun kallbi, her mümin tribi .... nah-: · • uy-A·lcp· 1c·· .. ek frad temin eden bu zireate ara- mücadeleyi k.endi~in-e gaye Nlinen bölge epoır ı arccı er! ve &Jan arı "' O~u tye·ı~ın ınar oyun ı ı d saf ve bostu. Öyle sı"hirbazlık, 

d 
"
31 

•1.:d··
1 
.. ~ı Au_ zisi müsaıidl olanlar fevkalade rağ - doktorun -hrimizd,·.-ı a:yrılı•t nıu.vard'ı. Ski ile ve çelik . patene. e n ıtevenu u r aısan .r-'\IK.K-&ya ...- v cambazlıık -kafasında yoktu. Ha-

Hakem heyeti, gene eskisı gı'bl 
teşeklh.'ill etmişti. 

Aroitr tam dokuzda düdüi!ü 
çaldı. 

Meydana ilk evvela Hıııdli ~el· 
di. Kortkuıı.ç bir adamdı. Gozleri 
~aım .gibi parıl parıJ parlıyordu. 
Insan ibu adamın derin bakışların· 
dan üriruyordu. 

Koca Yusuıf ta, sakin ve müs
terih adamların aldığı bır tavırla 
sahneye çıktı. Seyırcıler Yusufu 
alkışlıyordu. 

Yusuf; güılerek reverans yapı
yor, hallka alatur1ka temennalar 
sallıyorou. 

Heı:1kes; Hindlinin sihirbazhğını 
düşüınürken Tü.ıik pehlivanının 
a!kılında bu babda tek bir f ik"r bi
le Y'()kttL 

Hindli; Kooa Yusufu parlak 
gfulerile sürzdükçe: seyirciler he
yecana geliyordtı. 

En ziyade müsterih olan Mister 
Robenson ile Kinsondu. 

Çünkü; Koca YU8uf; onlara 
biraz evvel ika1:binde Allahını 
zikrederek meydan yerine çıkaca
ğını söylememiş miydi? 

Hiç: Allah fettıolun:ıbılir miv
di? .. Yusufun bu sözünü Mıster 
Robenson madamına anlattıi!ı 7a
man kadının ~eri yasarmıstı. 
Bu ne büyülk bir söz ve itikad idi. 

{Arkası var) 

lngilizler bir Yunan 
yük gemisini batırdı .,~ K·~:·d 63 v d 1 bet 1'öetermdkbe ve 1942 yılı c;,İn hitte tıce89Ür uya.ndırmış-tır. kayanlar oldu. Bu 9Uretle Edırne "tm, hasımdı. Bı"r Allah kulu tribi 

he uınuı e ocagın a ça ışan dah • "'- 1 I L:ıı. b' · . d 1. v• h lk · · bi.r 0 ve egw , .., • ._ B K 1. A_·· •• 1 a gonış mı~ya'Sla pancar tar.a • A tı &ene~ıx ır zao\an ıçın e gc.. ~enç ıgı ve a ı ıyı sp r • tutacaktı. Berlin.. 8 (AA.) - A~man rad-
.. az:rnacı artının &Ta.ev ı ıır.oyun. 1 h _t~ ı. d o •w h 1 •"- • L ı •• •• d ı 
den 326 tcveTiiidlü MU&ta.fa Demiri ~rı azı~nma.ıo..ta ır. Ige~. ~a su, rdk C'lllrazı zuınrevıye nulan°;Sın~ ve nce gunıu ya~a ı. Tür1kler hakikaten: dünyada hiç ~· bı; ~liz denizaltısınm Yu 
aynı günde ve bh'inciai göndüz., ikin ~at~aT'l ~ı~;.~.ç~·gercı:c hu~u~.~ - ~~e !ı~ rurette=;l'li a~- Sokak koıusu bir millete benzemez bir karakte- nam~~ ı:;ıd~n bult~~y yüklü 
cisi ge<:e göçük akında kalımı-k öL tıalmız .g':rf -~ bur ıyeahş le~. a .rl - na e l~~k· astki~ :ı v,e k ı e ·~. - - Bod~n terbiyesi umum müdürlük re ve itikada sahiıb idiler. Har~ Marıa ~imlihı -'-:Wan yu ktgdem.ısııu 
rnü•lerdir. ım Ç'I tçmın u rn su uzcrın • taç V'C ra ır mse.ere arşı mum- h ::...t. 1 meydanlarında bile: şehid ve ,gazı batırdıgını ~r verme e ır. 

"' i menfaatlerini <lüşünmektedir. kün olaın ihtimam ve alakayı gö~e-k~ •--~~banıl~- b•.0~....... lc:ı'-masma olmak ayni ayarda idi. Hele: se- --<>--
A j d k d'" ·· ıh ek · t 'f · · k ragmen ıJS.i:'lllöo a illi. ır gene; !11. gru • . "d' A •k b h • 

lzmitte bir muhtekir Siirde -_J Y'I\ za:d~n a ç"of . '!rusht &.r . le: r~ lM'llft n _, vah71 IC.!k~ınıı d ya~~.T ~~ punwı işıtira'ldle Aıtıatürk heykeliaı - hid olmak daha ~fdal 1 '· 1 men an a rı ye 
ocılen ve al'ma çı tçının er tur u bıır tara an oa e .,.v n e, KOYCll. k H l AI1bitr meselesmden do a\., f'- • • • 

ıürgün edildi derci V'C Jh.tiyacil~ alakadar olan ı~ şubesi bo.şkırnlı~ı da feragatie!dlen _ ~~lı~ ~cı a.rcz~~ı ym · pevce gürültü oldu. Bitaraf bir inşaab ıçın tahsısat 
· İzmit (Hususi) _ Buıra.da. ma _ ~eJbr~a.. mıntıka amirimize ve ifa etmekte idi. aın.da11.ı"' yo ~:zıennk el ybaa.lpık hı.. anş <ıl'bitr bulmak müşküllegmiş idi. V . 

8 
(AA) 11.1 R · ı · ~·la "f ·ı · · lheycaımı geçti ve a a ı ır se . d · v· • d'"- ta f aşıngton. . . - ". uz 

ara ihti'karı SU"Çundan iki sene Sı. zt.Taaıt 1 tın~ c;ı tçt erım•z "m - Anlak ada Yeri; Mallar · · tarafın.dan takib edildi. NetL ~ir t~rafın istE> ıgını 1"er ra )t bahri e i in harb emileri in.. 
trde sürgün odılmeğe mahkiim olan nıyetle bel b.-g!ıım•,şlardır. Unlar y b . ly~ı . l . K b" · · ı stemıyordu. ve ' . Y ç. . g k 

B k
_)' h-•-k d k" h"" ld L__ • t w:...::ıt. b"ı h ı..· pazarları fU eıı code 1ı90Clen brahım ıtır ırıncı, N"h- t· ~ırn.-,.,0.. D··ı..liyenin tasına aıd tecLbırlerın alınması ma an ~·rA oar ıur.. !n " 1 u - a uu emnlyc e UUJ...,.. r a.<ıSae . . b d b" esi ı ayf.' • "1.VJ."""' uıu . • O mil d ı f 

kürn kat'iyet kaz.anını~ olduğunda~l;$le hüsnü mukı:ı.bele otmdcte ve Anta&ya (Hususi) - Şehrimiz-1Mehmedk~~~~ ve R eif e~e~. ~! .. Koca Yusufun otıı!anizat.&ü ol- sadıle. 75 Y~ 0·~~ ~~r .na 
Osman Baıyrakdar Siirde süriile<:ek-!'ka.rt:'!lldı sevgi ile çalı§malc.tadırlar. dıeki Yerli Matlaır paızıarla.rının ~1mer~ez .. un en a uçuncu malda beraber anbitr du.rmasına mezunıye~ ":~n. ;::: ay asını 
~~ -- -------~~i~~~ ~rn~~ ~a~~~ -ı~ 



~- ----- •»·· 

"Soyadı,, nı lazım geldiği ~"!:~ ;~~~"~~= . . L SLE fi 1 .. ,--·-· 

gl.bı· nu 70 senede ödemiye e· k . . saymıyoruz mahkUın olan adam , ...... .,.lr genç IZ3 Ü~b~Ş öğüd 
V D ~ •• d k s H b · ıd. tub uz.erme yazıımış Dir mdt.. tecrüb tb:ı .1 azan : rro esor o tor adı· 'rmak . Ma er .ven. ığine göre İngiltere~ . aldun, altında «Bedbaht kızınu: Eıı> I e e emiştir, ev kızı ola.rak kat. 1. ~ nın ançıster şehrindekı adli . mı..zasını okuyorum. tnı.'1tır, yalnız işte tesadüf' ya, iş icabı 

T 
··~'- ·· ed b · 

1 

ra dairesine her ayı b' · . ye ıc.. Mavi kain .. - ıl tanıştığı, sik sık gördug" - ·· bl 
U=, ot on "' ~yu VO '"'PıJe şokJj nd e ÜÇ gabe' k d J j b • ih • O ~'10<• gÜnÜ •·- Y4' an mekiubo U ' .. nci •OT, and•Klı. Son yüz ,.,ı içmdemnl< ic>b d nı· •• • ,. ""' • .,..m,. olanludan golm.ıotedfr. Bun ." ı_ıyar golmekle ve l«a vezno. - """• tahsll ..,.mliş hl• •••• "'- meyo başlam.,tu, onun WaCından da uğ.ad\ğ•mt< m••İh"'I" ammda' Soyad1 ~.' ı. .. d b lu y°"""ni bh isirnlo o,.,..,. çıka. .ıne bu. ponuy yatımaktad1'. Bh '"'"' oilinl<Sllo ba$1,yo,, oevildlıtlni anlanuştu. soy~dı rnofhumu da sal\Stlmı~ höy _ ıgunluklara k:~;btev m en_~_bı~Z..mıyacaıklarını sanıyorlaT Bu tel~ peny, b~lzlm para ile (2) kuruo beş Cümle yanlış anlaşılmasın, bn ~enç D•kaye biraz uzunca, fakat ister u_ 

l b

. . . . . ı T 800 VCITil'CK ~a.. t 1- • a~ para ır kıym•t ı'fad d B kız tahsil .rönn"·ş fak t - d ' zun olsun, ister kısa size n kJ ı 
ece ı·r ısım anat"§l~ meydana çtk.. rarile alınını.. L:r ,_ d O .. amarnen uzumsuızdur. Şöhret yap. d 1909 ~ . e e .er. u a. . . .., , a. gor ilkti tah_ saıa . ' a e mrye S b ~ı . •y Dit ~arar ı. nu, cum la ilk b ' . . am. senesındenberı b . sılı humetmiştir, demek istiyorum ki .. hıy~tim yoktur, yalnız Sn kadarını 
m~ft" oy ag •"m" govoediği içi,\ bu.,yoti n on b;;,;;k nimedoni a'" • mıya Y. ."' "'. ?•taya alan he.. notlo<indo hiç •bfr dola Cu u ';'.Ya. bn ••nç kq bütün d.. .. ı · ' ,.yHyeLmo mı •~yad. ·~-kuşlu'. yolu.. ~7-:ol~a b~~•za ba.....k bili,..,.~"' bu mıllet•.~m ...,;~•.de ç~k ça .. t~~emioti•. Şimdi, anl:;,Jd~;:.; yo ,....,, .. ı,ı.ı., tlö:;:'':'".:::-:; G•nç laz bond•n, bu dollkanl,ya bk kayıbolduıgu ıçın mı aıloe bagla.. muncvverlerın vaı:zifeeiydi. Fakat uk A taın)Qôabılır. BahıaM an aoesi gore, bu ad'lm çok. fakirdir 1009 ( (Deyamı 3/2 dl') 

'~.'.Z •a,.•~tftll Bu üz.,indo dü..1ma.Iooef gözönünde du'"" vak'a! ... malu'.": "~' bom• oaklanıp mü .. •en.,.inde bfr pa.a cezu•na ~ilikUm "S p şunutec.ıo b1' m"'eledi" Fakat ... ,bu vazifoonin iyi başartlmadığını .: ''"' "'"'.le _ım~lanan ,,...,ı ... ya • ohn.,tuL Mohkam_ olduğu cezanın l on osta,, nın bulmacası .· 24- (7) ) 
adarl muhakkaktır: Soyedınıelan c;ııkça göstetmekteclh. Buınun tütlüızanla.r yl'Itmı dönt saaıtte halk tara.. mıktan ~ İngılıt !trasl, 1 ~ şilin ve '- -ahnmı. ka'lnuş olan Türk, soyadı-'sdbebleri var. Ba.zıb.rı, mesela muh fından te,lıis edilmektedtr. Bu nevi ? . pen~ı.r. Mahkum fakır olduğu Bunlardan,~3~0~t=an=e~s':-iı-ıi:-h;-a-l:l-ed":e_r_e"".k:"'""".b-ı·-,a-r-a-d.:a:_.:.__.:.:_~ 
n~ mal~k meın:leketletd'e elim ve ha.iter~ bir üniverai.te rof .. .. .. \şahsi tecessüsüwı kıtlığından değil ıçın, hhakiın m:ıhamet duyarak bor- k yoll her zı .. •-- ı . P esonımuz 1- --L y • ... cunu er ay bır peny aıtnm k o uyucunıuza bir lıtıdiye takd. d ... ~yan 

n serguzeıştııcıııe maıruz blıyor.du.yenı soyadlarının eski Ti.ia'lc an'ane maıa ~ 'bolluğundan fidcayet ede - retile öd . . Yf k .. a .~ - Soldan sah: ım e ecegız A~pırya gidenler.im.iz, ha.zan ]c.o. sine uygun şe'ldlde e>lm.aıdığını v;lbi1iıriz. tür. em'!$llH mu va ı gormuş • 1 - Bir tarikat 1 2 3 4 5 6 7 
•ll<. bazan .''"iik .... n bu honga...,....ı~. öz ad ..... , .. bh «Oğlu. Ne sd>oblo oı.m.a olsun bi,..,.,k - Pa>a e°'"" ld.ino hükmolunan m. Nola .... ı il ________ ,____ •

8 

ı 
9 

ıo 
_ eılertı pek ıyi hatrda.rılar. ilk gece..,denmeei lbımgc~iğini ileri süt _1:~~ın~n !IO~adl ka.m.ınunun ruhuna müessese hir bisiklet fabrikasıdır. 2 - Aı:r:ab (3), Y~ geçi •d;ğLniz oto ide batlıyu.k ü. molotodh. F al<et l>u oloa 0ı.., ıekle .,~ 1'1 ool<ılde huoloot etmok>o ol • V • o imdi kapa nrr,ı ıu•. Bu oebob .. Bir '"'" """' "'• 2 • --·-- --~ı:e~i te kayııclkv• ka~ memuru •1.ıaiT bfr göriinüt fd<ıd" vo henumduldan mul.okkab", Bi< nevi dev. den. !i'tiy .. ın yatı•dlğl pm!.,, kıs .. : ..... ~~';;'~ 3 ______ 111 

uzuruna adaıT ner yerde her,söylemdk ica.b edr ki Tüıit kan\Mlu..let müessesesi haline geLmicı nıen lcra, kı-smım de devletin vari. .--- ---

1 

v d '- ada söylenir ( 4) , 

man klWI'flnlza çıkmış ve sizi çok nun kabul ettıiği şekil çok daha pra. tele.Poın ida:re$İnin rehberi b~le hala atına nakı.olunmaktadır. 4 
_ Sahlb (2), --. --__ 

kc,. "'Üfkül mevloilm dütfumiiş ön oik vo kullanı•hd•" Bulga.Wın'eooyadlau- RÖ" na"! öz adlo.-. gö.. . Pa~ e"'"" haddi zatindo d>om .. San'a& i2l, Nota 

4 

. - - ----~rgu: Soyadını-z cıedir? Sualidh. «of» u., Lenlerıin «akiıı si gibi her~1re tetııib edilmektedir. Bu, kanunun ?1.ıyets~~·olntkla bera?er ödenmesi (2). 5 ---- --------

d

'U V~te kimimiz bahamtz:lil Ladın sonuna konacak bir eklenti ha..nıhun.a aykITI değil mıidir? Çünıkü 1: ~'!._ ır ~ un~ndt.akskı~Iebr de 
0 

ka.. 
5 

- Bir kadın --- ---- ----- 111• tnı k' . . . ~ . --'-- .. ..ı. pııemmıyet~ız ı ~ 1 ütün bor lsm.l (4), Çabuk 6 •• 
. •. llrnlml'Z dedeınhin iemini, ki.lıtıe gdecek olan ccoglu>) nu pelkalal ır 9"Ji ... ın oz aa.ı., a.ne:sı ve zevce ~ cun tamaml:ınma 1 

k (70) • ---_-·--= • -~----;;;.';"~ göbok adun'.zt söyknilk:. Fa_-}'al<iı"p .oo. mofhumu ooyMlilo ifa.sinden başka lci_moeyi iılgilendinn" nodo ~kün ol:b~::ı,,;,, "" <•:· _ ""rr tlilu 7 
;~-· ! bununla b.itmezdı. Çwıku de e<iebılirız. Bundaın başka lnzla..mek gerek «Turk .!JOya.dile anılrrıı Ayni ıcra dairesine bo t (2), fist delil (3), l.lllncı b' 1 h . ı d h' d ı_ 'd ,__ d' •---- . rç ya lTan . .. rr ,.., e maruz ka nca ılk "n a " ooya ı "''"""''" O• U• - '-"" ~·· bı. diğe< bo..,lu daha vud1' ki 

0 
da Akd (Z) • ! il ~eı>d•gtmiz uydunna cev•I» unutu<,ıla,ını vo falan oğlu o<klinde bh baf. Avuka~ doktor. mü<eahh id <ab'- mahldlmiyotinı tamamlamak için 7 - Nlkab 15), ---- __ __ __ _ _ __ .--

ı °"'ba,ı.a bi, ad takınl.-dık. T.hiihğın bh- kıza yak,,....lığını da aöy,lô.la'ı~ bak•nız. Ya hiç ooyad• yok. 170 "neye muhtacdı,, Ödem..ı la. "" ..,ıı. cın.ı -------- •• -----enaJo..ı., başla,, O..ı..en haydi ka,IJomdk lizlmdlT, - y,ı.ud b;ıy;ık punto İle Y""t!an zımgelep pm comlnln yokUnu i"' (!), 

1""'1c'<> la; bııllıta. poim müdürlüğüne. ı Diğe< bfr itim• ooyadlaT ının iyi öz adın da alıma adotA ntanm" oi- ~9 1 ~giliz llm•fa · Bu bMÇlunun cı!.ı - ( ~.r köpek}() • --.--. B T~ra I _--ı:ı-'•"" k __ _ı h _L b" n_,:....::11.. b" la d' ım· . oded1gı taks'. t ayda (1) .::ilı'nden Kaya. ----
T eorguar Avrupalı kafa-sı·~l<l'ıgl no taeıırııcııan are&.et et - ı ~'Ulls' ...... ıır ponııoy ızi ıştır. ib tt" k ' d d Y" (3). 1 .--------- --- · 9oyadıınd . 'I . B' k1 nd d a:d b k are ır ı o a ay a (26) kuruş 9 . • •• ----

Oidi; an mahrumiyetimi•i bi,~dıJ. V•."""vib_ol.,. nokt~ ..._ '"<" an • • ooy 1 
a• a v• öd'""' demektı,, - 1ş1,. m ıı--

. koma,....... Kaod a,.,, ma.ld..,. iri bi""'8<1an bizzat boğenip seç gö>le ..,..,ma• biz , • ..ı.ı. yaZlhnl• • Vakti •ös'"'" a: 1~ - --.--ı--------:;ılıyetimi.zi ~ya kıadaTltillderi 90ıYadıoı, daha iyilerini ~şi • tıT. Devrekte bir kadını domu• l•t, (<). • • 
'-. a k. arayı 8CÇC1Cİ.z. Bu k_....e..,ltince beğenmeımeğe başlam.ı§olar ve Matl>ua.tımuıd.a imza d-isipllini • O - Yaş (l), Boru nldast (2) Dk nidası - - ·==:ı '-• d ~- sanarak öldürdüler 11 - Öd.,..,. (3), Nam"' <•İ m. 
,.,' ı~loma ala<ağ•n.ız; pa .. p0<t bu y<iz<l•n ı,;, muhald«e geç=io , ,,-,. Bi.-çokla" ooyadluı kullan.. B ( H 12 - Nola tZ) Asim (O) ' 6 - SPD...,nlar bata" (G) ' 

r-.e e.ııt.ı .reccğimıiz güne kadar ııü _lleırdir. Ha)buki ke.. rıun. en münae.ib mama.·kta.dır.Iar. işte .böykce, en. gü.. a.rtınp ıı:~ı:ısusi) - DeVTek ka. Yukarıdan asah: • CSJ. ' K.oşuca ·• 1 ı b ilk --'-~ d b '"""''n •~ı köyündon Raoid oğlu ' ı...,- Ol, y.tn" Avrupah ka,.1'>•nda"°"adını ,_ek ·ıçın heft<.,.. dü ·"' "' yeni t.,,. ' en, ı.-ç.& mul.ta< Hu..,,in B•I; bddemkı. oL ı - PoriikU (6). F"ad0> (5). - y,,,.,. dald>lan '" (6) BkU ~1 .. ohnak!a kal .. """' iyi. ,;;nme z..nant bmJunı, olduğu gibilihti"":çla'>mızı ka,..ta,,..biôecek o • dl>ğu ,...." wl .. ına gi,.... aynı köy ; (G} ..... b (3), lçton "'''"• dra de, (Z}. ' 

rna U11cııyede nüfu~ sic3i, asker al • sonrada'Il yap~acak duzeltmıeleri ve lan hır kamına kaışı., en hafif talbL den lsmaill eşi Habibe Köseogvlunu 'r· 

8 

- Tersinden okursanız not.adar tl'ı1ı~-.-I l · L." • ı,, d l . I · d L_L __ a · · ·,ı v 1 ..ı.__ 3 - Bugün 94 ündeyiz (5), Go-rentk (2)J Yukarı defll (5). 
ne ....-.uıroc e erı ooır tUrıÜ üzen e _ deği,t~ıme eri e ıuwllll etmıştır. t'l1e «aglT a IyloırurZ>. ovnıuz eanaırak: elindeki d'olma tü.. 
.. ::"~ bfr nefe.i çağ•rmak için Ha. B,.ka blı nwb.!olot, ııöhut yap.. !la iti cid,d; ahnak en batta mü. folde atoŞ odip öldünnü,ıfu. Hüae. (S). 

9 

- VUiyet <
2

ı, Ummaktan rmrl ~·~'!!'~~~<J...ojl~~-'"-v~~~.!1-okJ'!,l~~·~~~•_di!!.en bit vazil'e,fü. yin Bal C. U, ınii<ldeiumumiliı\ine (3~;,,,, Bir nevi SOP• (31, Sat d•ltUıhazır (2), Nota (2). 

______ -___ -__ -__ ~ __ -__ -___ • __ -_-__ • __ • ___ • __ • __ -___ ~ ___ -__ -__ -__ -___ -__ -__ -__ -__ • ___ • __ • __ -_~~--·--~---~---------~-~---e~-~~--~· _____________ 5_·_-_~~~·~),B~u W,~ (~~-K~du~ W,Wr~k*i~l , 



«Son P•ım ""' .u.ı ımu.., 9 Gönül işleri 

~~IPATIDNA. HALil -=--~·~~ .... -- o71"K~,r-::'elrilca~·~~ 
Cl:l!!l!lll!llll .. lllii .. lliıı ................ ıııııiıı .... llıııiiiım ................... iiıiİll .... ıiiiiiıııııiiııııiıiiiiiıll mat U'Sll8llDda ~•utana aö7lemt!lllnJD 'lir 

1 
~ ••• ~.--~ ------------=-

_,. - lll11Tahk olup olmayaeatını aorayor -· 
Zeliha ıöfflma ... : j cAl'aca ltlame lıalam d8'ersin d&LI - Merhaba Bofnak AD, merlaalta ... 7oaa. delikanlı iaraflllÜa tir Web N-LJ_.J a6 T h • B L _ _ .ı 
- Kara Ali memtinl llanelinl lllltlr t!an.ıı Dolllatesler lolncleki a4am lllnb J wacuenı muazes a sın eTRUIUI 

nd ....,.._ • ........_ Mla ataa aalalus hal. '-Jdı, 101 kelUll"lllda t1wul' stHtbme7en ıelmesfnl mı beklemesi llılımT i - Haildtat ftldur ki, oilum, ;tı bir tehdid h isseder gibi olu 
.._ Biltir. ••-· • ....._ lld e'Ule ..._ ........... .W: Ben iJi tahsil cörmüe. cliittiıımesbıl ~ olarak şwtlan koymuş: Neri- rum.. 
- Y- "::!. -~~' Geno bdıalar lıalaılıP ıtlltlştMer. - B7'nlWa IPP"-. ~ dedi, Mlill hlr PD9 mm bu ...ıını 90bk. ~ k~. yardım ede Nezihe Hanım sami..mt bir s 

·- -- 01Jl&k MI' «nft.• ...... blplaaı. tekrar clolllates aınklan U'&UDA taldı. elJence Ye .... )aa,ya&ı ,. ............. fek, babast.mıı evllll satıJmaJctaıı itiraz etJtıi: 
- Olar aaHanım. Aal &üllt ...._ ,....._ Kaim " alta J'91doert sesi 0-. ..._ .. eneı Hldrıa ,tdlit muma ftriJonım, abl '-lııllnle em.. ;kurtaraca.t.. fakat ikatıslle bir dam _ Tehd1d mi' Rica ederim 

oı le.tanın ...._. W... fttlp m.. tsrarladı: :alıtmda yaşamadan derlıal Tüıki- . .. • . . .. 
Jlklerbd "*'8nlD.. •'ttııeedlr 'beli a1'lr -'- bllbe1e W... J'irUI. KaF ._.... tta ......_.....,..... ıu.taa, ~ $Yeden uzaklaşacak. nnn.efelldi, sözlen.mı böyJ.e f 

• mm. _ ... n. .. » selılitl w .. 7eııl nakli uııa lleDdi- fmtlı ı tefs.iır etmeyin. Fakat siz bir an 
- il - h ••lıl&1w DAetı al phvb NI,. llltndea ...wı. DelQruh dar arahla . "" Mr &'6lce olıhıtanu fit6mae. ! Odada derin biır süfklit o1du. ruz, ben de Nerimana karşı a 

1 Sabah rinqt J1otDü Albıba .ıüıt. ıtıa ,....._ As lnktakl blmınlıı a.. slriace slseI Mdı' ltoJ'DaD• lıllftdl: • ......._ :Ben ayalDta ~ ses çık~- hissi bealed'.iğime göre ıki ann 
tan ld• De tattata. 1Mı8tan keaann4a '* ••eeı::elerlmlen cewaıı Sllllblriılan - ......_ _,. selmedla JlalilT . JIQan d.• 9"dltbıla Urlmnda dal fan anlan diııliywdum. . Kalbım aramızda şunu itiraf edebil it" 
ki 7a"an 1apraklı iDdı' ataflaı'ı üe. Mlıı7...... BallI ..... oiddl ...,... nnti: ma olMl 4111a•, her vakU h.llJ!erlnl ihel~~an ~atla~acak bir hal Çocutltlarımızın evlilik haya 
rinde bllftanoeı•L 1!111t•ndan ar - ..,... im. •etltler. stmeı Mrtn _ Yold•ıhr ile .. illik. •tlamıva .aı..m. Ye pek te 171 J&P. ~. fakat hır ad_ım atıp dı pek tabit bir (lekilde J(~yor. 
eoJrata oıUa pa&aaam bJılarua ..._ ,...e ıalatı lmiae lteletliler. Nlıir .Knrak b4m 11a1111a eUnt &aı. nuetır ..... mala beraber blWm blbe ~ıya çı.kacak ~etı bulamıyor - Ömerin avdetinde bu v 
rmı ak.ip lalnftıta ,...., _,. Jı81ı1a ~e. WIP'lll .. w..u. ı..a.me Weedae iium. Nihayet Nezihe Hanımın etin d .. 1 ~-; ümi.d. • ec:li 
re ..... sl'bl ar.. kitik riaQaerln d&7anaa ._, bir .Udua mJoa imla- _. ....... ililae lııaldl: 791 Y&l'dlr, Ye afk ,.Wen anıapbr der •• ,'lJB sesi duyuldu: Y u~ ece~ . .. yovr 
bpıu aoıldı. Al falftriı, leTmıl ıue ,tma etlllP fll.ddadı: - (lak itUnb mit ı... maclemkl tentlllll aeTıldltlni anla. ! _ Zavallı Nerimancıkl Eıve -:-'Ya. Demek gen dönmege 
ltot destlslnl ISJlaJ8nık oıt&a. ANı.. - •- d"- ... __ .____ ' - Y*- .. ~ ...._bbei .,.wt. JDllÜI', .-•-•mm da tebdil etıUil lbu izdiva"' ke-.:ı ;_:_ , zalim bi ··_yeti vardır. 

- - - ..... ~• l&nn • " ılU,.ll;lUI r u H .. b. •ftrih •.-..a..··t 
da kiitedeki klt8k talnealn tst -... &l'Ullla fınc1ık aıtmı iDi b7dll'ChlarT B1e1e te'-llılt nıtlMaia Wrielk oda.. Ja1es1 llfllllllft olaaatmı mahaldrü sar. ;vey ananın elleriııden kııl"tardı . - eDUZ ır - ~ı e 
dakf «Bamsaben oetmemıe n abftat• Nlc&r telaşla kıUnh, aPuıı ~ 11111& slrdBer. Halil tab*lan tlb'tlri.P met ieab ecler. BlllllSlle bu ceno te İamma onu kocasız bir kadın. ter- · 
sldeeekU. W.llle Ytriili ı.tinla inllPana .un. kırı .. ıtı i91a ,........_ ~ ~ lıılr. ribek talaııO slrmtts. hayat ~ine atıl :kedihniş bir zevce yapıtı... Pek -:- ~re . ~anımefen~.' s.iz 

Yetil hoyuı •hlk lı:aplJ'I ya~ iri den kaoardı. Kalatma eillen bdlD 1-.en llarab kafes inlbıdeki sedire o. l'ok _ .. lr ;eğlenceli b ir vaziyet de~· beoim .giıbı bi1iyorsunurı .iD bır 
tü. 'l'alua b& ...._.11 bldlnma b&.. t.Oı &at.lı riltbuedl: tanla. Yenle laSlan pırtlak bir u.r nu:s, corm111 h emektir. Şa halile i Şaziye Hamm muhatab~a ıbak- pı' ya aç.ı.k yahud kapalı olmalıd 
Jraa bf.U penceresi Ölliinde d1ıfQ _ VesbiWm bnhim .._ efelMIL ......ıı. ioı Ur&raa llnik ocak ramn.. talebbı onan tarafından relmeslııl bek. itı. Aralik duran kapıların iki ta 
diitünd~ eolll'& bir ._ mtanlıt _.. ..... alt.mı *-' daıld kaP&bm ,a&e 7amalı 1a&a.k " hmeılı: limm ıeUr. Vmiıl ederim ki bu i _ Gelinim ~yet edemez. da da neler olduğunu ve olabil 
... up17a dÖllfi. En ailweldon •as.. ~ ~..; ~ lliJUyemetl. Y~~ dDr117orlla. Nldr ~·r. üs. taleh erceo releoeldlr. o halde timdi. ~Kendisini Aıvruıpaya yolladım, ce~~i ck~e kestiremez. _Ya 

.... ~ »eneere kafeslal .,....... ....._ ,._, bdm Mr taba elldl: ttindeki eolalt 11e 1&IUh Jiidö Jriiçik deıı &aYBiPe edeyim: BöJ'le bir taleb i&bhatini .bulması için ona yardım e':li oldugu J:alde '?mer BeY'W'I 
dl: Vellr .Ufelerden biri tiserbıe oClmeldl. Ralll --....... L-- .._ 5ettim. İyi kötü. Sürpik ona yol kir hayatı suımesı dwllru ol 

- pasa efen4hnisllen pJrlst llOl'lla· -- seno ....... -tacatı 101 ne i .. eli .. demek dstiyorum. 
sine Ye J>•ptülva altuı ka1'Cbrama. • faala nu ne ele fasla telaaliikUlr ld.. ~er . Bugun, bu sayede, herlte 
lalff - Nlaen 1.t mat ' • 0 i'e benDyıor. Bir köşede kalmış ak . :- B.ir müddet . daha ut:~:mıltl 

Yeliıll: _ r o-1 bdınlD enab .,...etine ..,_ c1I darmw ..,.. a""b'* h&J'&tmdan F,z bir kız de~, memleketin en liyız. Siz mademki Nerlmanıırı 
. - Bir te:r .a ~cllaf ~ aHau ~ lmT -. lsalludan kapa etllbıcle ntb Wr ......,.etle btıu'ü derbal Dlld.lu f*i ailelerinden Gelgeç aadelerin nesi aayılınuıu. onun bir z.C1ID ... 1 

Oek .-ı ._._ aı 7~ ,_ ;.. _,_~ . lk&dm rid dJ•=..V: ....._. doln oblr. ERelini buluınuyor. Kocası da aba bu vaziyeti oldu4u gib: 
renaine atnıı: '" ~ bir a.ii18 ..ı _ Bot pJdla. Bvln l:1Aalarwa nyzg !hMli, gii7.el, dılnç bir adamdır. ul etırnesine gayret ediniz. Bun 

- BaJIJ seline .., .. an ill&tlk.lıerl itin -.W-. o ,... ,..._ YIKWIHm mıT . 1 Neme Hamın ~:Q bir du- sizden rica ediyurum. 
Dedi ._. __ bonk llOkald•a .... • diler. NlcAr 7&11 Blaa tesUalDI ill6tla I • J -'-- ldak b:~~-a ...ın ·· edi. v-- - Kanuni ..... 1.nde yapılmıış 

• -· - ta Deaap1. -.1aıW bldırtı: .amırae Mfuun iiziim oe --..we "'"u.ms ~IJS ~ 
ile oeunen aotru tmnete ........ ft'&d.ı. C:elalumbli 80I kolaaa alıp ut _ 89......_ Yal'dllı;, 11 J'oi W. • • • • fdakiııirı sözleriıııddtıi manuız ,gu lan bir izdivacın çözülmemes · 

Bamube7 ııeı.meat 99b1m Wric1k ellal alWıbimdald pala~• ._. ta.- atıiv atm p11p ...ıar .- . . uu:ırler iflıuaı7or f:1:1:1" ve haiks.rz:lıb takdir etmiyor de ben cie tememıi e?c:rim. tnşall 
,,........,._ ıw demir Jaleatn•ea ,_. lü:lan lwine keıran birf...., .cell7orcba. _ Oerh Wer . diaT • ••· bmlT. (H\INai) - s.tıllın 4.SOO ;ğildi; fakat hislerini dışarıya ver- r Bey. de ken~ne _d~şen 
_....... •• slM n *'7orda. Bllertııde te.WerUe ite~ .. b4m: _. toa ~kuzu üzüm, ahc.ıla.. fuıeden sükfuıetle mukabele etti: unl ve vıodani vaz~feyı ıdrak 
Bow 91ftlı ıı... taalNı&l etra. - N~ m, n.lküha! J>ellk•ah kWlD cnü YWllle,lnce J'lıaı ttııleb.ioe binaaa, td: tip üz~ine 1 _Evet· ancak Neriman için ü dere&c ona göre b ir hattı hareke 

fllMla •eat kadılll•r ...__, nöbet. DIJe ,.. ... dılar. ~Ar bir fe1' *· ,_.e olmellkoe 0~ al ..,mvıı d- i,&enmekt.d'i Tek ·b.ui Lücü bir ~aziyet var: Evli old~u taikii> e<lecektir. Onun y~ri N 
Jete .. .ıı7ortartL ı-.ııla: -..mı mımla4J, aeeıle aceıe _. ...._ dlllldtl: ~· .• ~ ımınaa. !halde Brocasile beraber yaeamıyur, k.enannda . ve ehramlaı:.ın tep~l 

Al eaharlı Uıllaı l'irlbıoe ,.__ rHaeh ........... Klıd•lar Mduılan - Çorba taamı h&arha! na-~~ UnlCt'Op irimil'e b.zırianaıı ionun ailesinin içine ,Pmıiyor, ta rinde de~l. bur~~a . guzel k•msı 
dJler, 1er nnllhır. Yatlı 1t1r b4m .-..aı t1lkb&ll ltak&ılar, ı.pqa ..._ De41. tJn oorbUma bn. ~ek W. bu tıp~. PllÇ&ilnda. mıev~ atoklu it>a hayatını yaşayamıyor; dahan~ yanındadır. 1!nu1masın. k i N 
testtmı oeeme ıtilaıt aPına tutarken. llp fıldlattı19r. l'UIP lıirUkte bllk .. ldllar. Jfldr 10f • .azarı it.ibare alınarak, eekız numa.. :dlobusu 0 varlık içinde yokluk çe etrafındaki erlteklerı c el 
een eea IGl'da: Nldrlll ntilal• teeme lallle ıeım.. ra 'beııiııl tqplarkea nlneel aedlre 1ıuı.. nır• % 10; doC"m ~· % 50: hciyor. Keşki daha az güZel ve da- deeek kadar cıazib bir kadındır. 

- Km, N"cir iMi ab&h ;riiıdial 111- ce, rislerlnl 1ere IDdil'erek ceotl BaL laJ'•n Balil'n 1anma otan!-. lenf a. OD aumar'lllY• da ~ 40 ::rer verilmit- iha az dinç b ir adama varsaydı da Kaymvalidem.: 
ııaMın mı _, laDa aall&aa ııobim W bapadakl ini.. ....... omama -...ıı tir. lııtiyen firmalar kendi pay!aırı • !onunla yaşasaydı! - Nasıl? Neriman ... 

Al ~ stneı lmanlı: ~e 4otra Berledl. Bat tararmlald - Düa Mre IAaT nın " 5 ini on biır ~ alt 1 - Bu vaziyet de c:leğ:i(ıecek, me- Derlten ayaklarımın ucuna ba 
' - Ya, ...._ lılWADT ı.a.tan euurma cellr ceıme. dm'da, aı. lhlll kıarda: veııebileceklerdi numara 

0 
· ı İf aık et.meyin. sarat odarlen cıktım. Utancınıd 

• Tatiıd eabak dold.ah itin ~ ta. nklard& lmaran doma&eıııerl MJnW. - KemerHl'sua s1-... idik. ~· • ! - B1lllu en Qı'.lk istiyenlerden yüzüım kıpkırmızı olmu.,tu. B ' 
da t.w adım •eri7e feklla. 811'1Üıl: Saltansellm lmbWerl a.ertae J'tibel. - 4-le roldatm mı ftl'f Alıcılar ~~dılerıne mtılan 4SOO !biri de benim Hanımefendi. dakika kapmın ÖDÜllde du.-du 

- Bildik ıtte.. mele lteflıJ'an Temmm stiDflll J&ftt - Bell YalWe. l:1ıkI bir leYacl Jel. ton bav bıclı'l.n de ı.racet b111 konı. j . Şaziye Hanımın ,;izü &ederlen ve Nezihe }umımm &U son lJÖ'z.leri 
Jlatl,armı dölUl1iriip kite bqılldalf ,_.. ~GIU. Deaaae. -*.. .......,. Yardir. .Mm& Çal* aa- tııolödiiiüoce t.;nuaıreneeini ieted:ik • Sdi. ni ~ttim: 

aıı.llwden selen bha bir e ... elr lellDe lan 7&ba&Pk dol•INI ....._ ..,_.. ....... 411& ....._ Jdla. leri~ incirler lcontroJ dairesi ta. i - Bu söz.le.ıitftde otluma br (Arkui var) 
..,..._ bıı.. Wr '9ftlJ'ı ..ıet1ner: .._, .. ......_ ...,. _._.., (Arkul ws) laf_._ --.rcae .,...ııehdjr. \. • • ...... 



9 Şubaf SON POSTA: Savfa ll 

Telgra:f, Tele:fon Ve Telsiz llaberler· 

( JISi Ali AFRiKADAI 
harb _, DEGiŞiKLiK YOK 

gaparda 

Pasifikte 

i ki taraf arasında 
keşif faaliy_t/eri oldu 

-
Gene Fransanın 

vaziyeti 
• 

Bana. mukabil harbin neticesi hAk,. 
kında da ka.t'ı bir kana t s h:bi ol,. 
nıam.ştır. op 

..... ı·, 
e 

yor 

Kahire, 8 (AA.) - Ortaşarlk 

Yahudiler ancak bir 
tve sahih olacaklar Amerika Vişiden 

malumat istedi 
İng..lız kuvvetlen umumi karar- Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar 
gaınımn tebl ğı: Me'b'~an Mcclisı, dün butün gün Vaşingtan, 8 (AA.) - Dürikü 

Sirenaı.ka da hava devriyeleri- ve lbır kısım ~ece de toplantıları- basın konferansında, Ba-leşik Dev 
miz ve seyyar kollarımız Gazala na devam ederek ga}Tlm nıkul ı ı h 

lkbaharla beraber Anupa kıt'a Fransanın bir kenara ~ekilip dar • 
hariıinin hızlanacağı ıuphesbilir. masanı izah içln öt. denberJ ileri suru. 

lıu.nun içın tarafiarm ıııkı bir haaırlık_ len scbeb, geniş f'r.uısı.ı: halk kutleler 
ila m~ oldukları ı;eı:fli)or. Alınan... arMJ Al.manyaya karşı 6 e.le.ce d,. 
yanın bu maksadı.. 1etlştlrclltl blldlrl Tam eden husumet prop:ıgand ı ol. 
len vf"- tt • muştur. Fakat bu tarzı harekc:Jn h" 

c -..J ..ı.. b ub mallar hcdcl<ındakı yenı kanun e<t CT arıc ye mı.Zil' muavmi M. 
etrau.uua ce ..... enın atı ve cen pro' : . ...n...w.m{;r<h;_ B . Summer Welks'e aşanıdakı sual-

,,_ ıı mış tümenlik ku~etlne Nor. '" 
veç ol'dusunu da katmak lstedl!i ı:ıı.. kiki saiki tamamen b:ısJmdır, d • 
nun blr mevzuudur. Bo arad Pra hatalı olmaz. Fransa, kendi mağlCıbt.. 
üaeftnde manalı bll.! iliır yapıldıgıoı )ct.lne rağmen, Alnı::ınyanın ~ lebe e. 
hlssı-Uiren bir hayli ammct nrdır decefine henfiz kanaat ı:etımıemlştör, 

b t .. -...ı b h d Jes:.nı ı;..,,. ...,... • .......,.-.u. u yenı ka '"' a ısı uzerıuı.1e genış ır sa a a, nun . . .. Yah d·I ler sorulmuş ve cevablar alınrnış-
düşman ·uıvveUerinc mellSU!b e- proJesı:ne ~re, . u • er ve tır: 

Japonl r Malezya 
ile Sf ngapur adası 
arasında bir şe~1ir 

hemmiyetli müifrczelcrle çarpış- ya.hancılar şehirlerde bırden faz- . 
ma'.ks h rok" t 1 rd la ev, 'taşrada arazı ve Hrzum'lu 1 - Afrikaya malzeme yolla-

ızın, a a yapırruş a ır. . bina sahibi olamıyacaklardır mak içın Miihvere Fransız karasu-
-~, .zamanda ay . tayr.arelen- Hükılmetin t&klıfi u7.erin~ Ya- lar.nı kullanmruk müsaa<lscinı ver 

mız ılerı kuvvetlerımız uzerın~c hudilerc aid bulunan ve yc~i lka- mek suretile Vidhy hükümdinin 
kayırma ~uşlanna devaı-:1 ~tmış nunun çe~esi dı.şında kalan bil Wbyada'ki MIDwer kuvvetlerine 
!er vebomba ~YY.~relermıız de ı tüın gayrimen!lrul malları, devlet doğrudan doğru va veya vasıta ılc 
Cebel A:kdar'dakı duşman hedef- ke-,.ı,· ... ~...: t' lt 1 :ı- yardım etti.r.: ha!kıkında Londra-
1 

· · d" ·ı · dek' 1111.11 rnulll\..l:vc ı a ma 3 aca-r> ve ı:r.• 

Geocnl~c isııanyn devlet rctst ·Ge Çekingen hail de bundan Ucrl gelmek_ 
~eral Franllonnn Mareşal Pdenlc go: tedlr. Zaman zaman fi.zcrındc teslri:nJ 
l'UŞt'cctf iddia edilmı.şti. Bu haber tek ı-österf':l'l tazyllı:lt-rin saıld de onun bu 
db edildi. Birflaç etin sonra bir to~ hali olmuştur. İspanyanın ı ransı:ı Fa. 
m~ı olmakla tanınan isp nyol sına ele geçirmek se'9dnsmda olduğu. 
generali Oambara İspA01anın Fransız nwı meydana vuru'm ı onu bu -
Fa.sına g~ dlktJllnl açıta vuran bir yola «CUrir mi? Blllnemm. 
nutuk »C>yledi. Bu zatın lfad ine g6rc Mihver kuvvet.lcnnhı mali Afrika,. 
ekonomi b.:ıkımından sıkınh fç nde da m•vaftakıyetli ırOriinen bir taarr07 
kıvranan bu mmtaka11, bu 1:orlıllıtan yaptık'arı 6U sırada., bıa kabil te%a 
kurtarmanın tek çaresi, Fransız ve ıs. hürlerin, Mihver için, faydadan 21tyad; 

p:uıyol Fası diye analan mıntakalan mazarrat doğııracatı pphesiıd'r. Bu 
İspanyol bayrağı a.ltmda blrleş"irher. sebebledir Jd :lsı>:ın a mülikatma b1r 
met.kn ibarettir. mana vermclı: kabil lmıu'lığı gibi bel<' 

er nı ve uşman ,gerı er.n ı mu mal sah blerine bunların bedrlleri dan yem haberler aldı'k. Bu husus 
vasala yollarını muvaffakıyetle ni, yüzde üç faizli ve 20 y!l \•adeli ta b ze. bir demeç yapar mısınız? 
bombalamıs'lardır. ·- tıfuvilatla ödeyer-ektir. Salahiyet- - Sızleı-e . Penşembe ~ünü söy-

. Alınan teblıgl • li mahfillerin tahminler ne ~e, lemiş oldı.Lld.a;ımı tekrarlarım. Bu 
Berlın, 8 (A.A.) - Resmı teb- veni kanunlar devlet malı ola"ak hususta tafsılnt almadık. 

Singapur 8 (A.A.) _ Umumi li~=. Şımal.i ~da he; ik taraf 1 Yahudi gayı-i!ooıikullerinin kı~ 2 - Vio'hy hükumeti nezdinde 

işg31 eailer 
karargahın tebliği: keşıf faal2yetl~ı:~e. buıunmustur. ti 2.5 milyar levaıdır. teşebbüslerde bulunulduğunu ooy 

n::___ Alman kor:fezı ıuzermde avcı tay- leyebilir misiniz? 
~~nan t-ayyare1eri ve topçusu, j il' bomb t l:ı~ ç.<>'k daıha ölçiide faaliyet ~·arel~ri dün .. ~ ız . a ay~a- Ru~ya b"J" yu· k - Mallı.mat istedik, fakat teşeb 

Kadyenin aksini d'C doğru olarak İspanyol generalinin a~tn nuıtunc 
kabul ve iddia etm mlimkiln ise de ha laya sığdırmak ta hle miımkinı 

~ler men mu~7.b .. b r .. te~ule .) büslerde bulunmadık. mesele, garbi Afrikanm mukactdenıtını olmUyor - ** 
earfetmiştir .. T ~u. ateş1 ve. tayya.. dahil 5 tavvarcy' dusurrmışler ken 
relerin faali.yetı, bılhassa ~ıngap~r dileri hiQbir k.ayıba uğramamı.ş- ordul r hazırrıyor 3 - Malfunat istedik diyorsu-

byln eytemek olmadı~ı için bu bahis --------------

üzerinde durm:ınan fayd ı voktur Fa N kt b• h• 
ad~sı~ın cemıh kımnındakı mevzi- laıii'Ir. nd':1Z.,? Bu t~l:foüsüm mahiyeti ne-

lerımıze tevcih edimnek.tedir. Johor İtalyan tebllil afı 1 · 1 f d ı.ır • 
ltat hiclisc, bil' r.lbnlyetı me~dana. koy: evyor ~ ır şe ır 
duğu ve bazı hesablan aydantattağı 

boğa~ında, gemHer içindeki dC'VT'i. Roma 8 (A.A.) _ lta}ya.n or _ d ' B (Bqtarl _ J • ~le .. dsay._a al) Basında çılkan haberlere da-
yclerımı' . -~-''J b' d" _.... "ı.. 617 rr. ura araa geni.§ o çu e K.UCU • yanarak Vicftp.r hu"ı...-._ tı'nd 1 
d 

. z, aynı şoımae ır u.şın-· duları umumi lkarargiı.rıının nu 1 L-rb .. h' d '·' Z\urme en ya 
evrzycsine tesadüf otmi.ı ve için_ b _LJ'w•. muş o an na Gantl(1ll ıç urma - nırz malfunat istedik. · 

lııin o bakımdan ebemmly~t kazanıyor. müdafaa' alayı 
Bilhassa Ş1l günlerde Marc,at Pet.eııle 

Qe tak< ih . mara teo lgl. dan çah~taıdır. ~ __ .l 8 ( 
.. r en 30 asker bulunan hır Sirenıı.ik cephesinde 1'eşlf koilMl B rdul b--' L 1 ık b"l ,wonıara, AA.) - Dün SÖY-

..ı::__ _n t k .. b J . u o arın '"'V"ıca naz r ı o }-.lı'W' b' ••. ı~- ] R h e neetm atırmıştır. o - faaliycıti. olmuştur. Tobrult; Rardıa; . KJba 'd Bu . rdUI ec gt ır nu ..... ıua gc~ra ommo.. 

<kneral FTankonun (fi · eceklerl bak_ t k•ı d 1 kında eski yia.J.ann tekrnr yenilen. eş 1 e i iyor 
mesl, FraD63. men.uunun bir defa da. 

foıun cenubunda dlişma.r. istih.'kim Masra Matruh bölgderinde Alınan g~ K n ~j .. ycn!le t k ~ra le gİ<lcn t.ak-viydri bahis mevzuu 
e radı topçumuz tatafından taarru. bava kuvvetleri. ara.ha toplulı.dda-

1
m w 

8~ ;~~arı~ ~ ed.en nazır Sir Waher Womersley, 

ha alev almasına vesile vermektedir. Nevyorl'~ 8 (A..A. _ Nevyo.rk 
Fra zılarının kola1l la l~h ~lediye reisi Laguardia, bugün 

:ıa *8mış ve d.ağıtılrnırta. Düş - rını orduiahları' ve muhtdif depo- anac~~ı y::J'ı arınld" l nı T dernlştiT ki: 
:;ıan mesai istı1mmetinde doğuya Jarı 0

bom'ba ve mitralyöz ateıfİne tuL aını 0~ eRmeqgu ~~ ~· .~: Tahminlere göırıe, bu takviyeler, 
0 iru Herle<iiği eını.da topçırnuzun muşlar, malzeme tahrıb etmişler ve arruz ~a~~ • wıb;ı~-11

18>:11• e .~ 1 
bir zamamı !kadar kullanılamarnl§ 

~-- w Tonrumuz. .. __ _ı·_ı'd , __ _.._1ft _ı_ _,_ mare~· a~en ...., ı erının mu. , 

d 
.. ·•ULuna ~ram ıştır. ,...,. muteaoıul ,.....,~.,.. .... r ÇııKannı~r • 'd ld. w _ı • :ı... • .. !..." olan bir kayn tan gehnektedir. 
~ bu bö\...ede.ki bataryala - d s· .. . l b' ı . tal o ugu oerece gcn.ış :olr o,..u -ın qs ır. ırte u:zerıne yapı an ır ngı - d l ı_.. f-a __ • b" .. 1_ Hük\ımcıt, vaziyeti çıok yakından 

rını susıturm~r. Bugünkü Pazar liz a:hnı eıım&91nda 6 kişi ölmüş, ha e rap~ aC811tllT. wuu utun DU • • .. t>i~' b L p 1 ul" ' d;~.an )te,. fif h ı_ \........-... faahvett aene ~D. ı'dare --ek ta~ etmektedir, Düşmana, herhan 
,., .... u ea ani, a a ın c ....,-- asarı.ar o ... """9' .. r. " t> .,...., • bi •-· · ''- · h f · · - _ı 
.. j,ı k u k - h ı.._ -iliyor. M"h ~ı,.:ıı . M l t.edir gl r ı.ımsenın son lt>l ata ıçınae 
y J" 011arı çı ttgJ a.oer v... w ı ver tayyare t~ı en ala. · . . tel w 'b' d md 1 

Palau Ulin 8Chri Japon bogazı. "nd" t Ll 1 ı'd Mo&\ova topraklarıııda gezılır 0 ugu gF 
1 yar 1 

a bu unma.eına 
~ ya gece ve gu uz yap l ır. ar ş • • .. d - _ı • F k h nın uzak doguw sun.da Malezya ka - detl'ı h" l d t ken Almanların bu bü....i;k merke musaa e coeımeyu. o. at. una 

• _ı ucum a·r esnınsın a ayyare ~ - - -· }ek · • ....ı • • 
raaile Sinaa ..... PI' ada.sı arnsındaan-. d I ,_, d . .. l .. _ı .. 'zi ele g..rİ11me!c j..-i ... sarf~'ıkıe..,1· nezaret e!tmegı mem. ctln 'l;tıerını . ..., ..-- mey an ar ... ııı ve enız us erını uov -Y .....,. .,.... ' • • 'd d 1 ..._ ı.._L ·ı· · · 

Müd
. -~ L--ırlJkları .. l d' Al l · gayretle tehliikıeye .k,nıvduklan kuv ı are e en ere ıolrau.vl ırsınız. 

aiaA :mu. . :muş er ır. man tayyare erı tara. -J -

Saygon, 8 (A.A.) - Sıngapur. fından aıtılan azami ç:ıp\a bomba • vetlerin dlcmmiyet ve mSnaSl an. -o--
""'tla~i hareketler bir durgunluk dev. hı.r, bir denizaltı gcmısinc isabet et- ?aşılır. Bül'i.in Rue dcmiryollaıı ile General Wavell 
resı geçiriyor gibidir. lnıgiltz1er, miş ve gemiyi muna.kkek r.urette ana yolların MoSk.ovada birleştHc. 
taltviye gebnesine intizaren müda ~ tabrib dtmİşth. Bir k.nıvazöre de l~r.i de unutulmamalıdır. Moskova B d 
faa vasıtalar•nı artırrnaktadırlar. bomba isabet cıtmişt.ir. §lmdi. kurtarılan bo~elere gönde - irmanya' a 
Japonlar. hücuma geçmek çin icah Dün gece, orpil tayyarelerinin rilcctJc 100 binlerce Rus iç.in biT 
cclen malzemeyi haDnJyorlar. i n • hücumuna uğrayan bir gemi kafile. dağ~.tıma cncı&czi olmuşur Bunlar 
g<ilizler, topç~ düellosunun ç~lt ıid. ~i .. bu t~Y!.ıır~erd~ ~rini a.lcvler eea.en onı.~~r~n kaçmış ahalidiT. 
ddtli olmadıglnl söylernıktedı-rJer. ıçınde d~uş, kcndlisırıe bır za. Karlar uzerınde hareket edecek 

Felemenk tebliği rer gehnoden .)'1obıa. devam etmit- beyaz boyalı tanklarla küçük. bey~ 
Bata a 8 (A.A.) - Felemenk tir. . girlenin çekıtiği müiıimmat yüklü 

vy •w• Berlın 6 {A.A.) - Salahiyetli bzaldar .a.luı1ları doi.durma'ktadır. 
Pazar teblıgı: . k Sou bir kaynaıktan D. N. B. ajansına Bununla beraber Ruslar, eğle:necok 

Ja.pon tayyaTdlerı. ~ r~r ra. ~ bildirHiyor: zaman da bulu.yıorla'f. Opera ile di. 
baya'ya taarruz etınl'Şlerdır .. Deniz İongilizler, Bingaziden ve DeTne. ğer tiyatrolar dopdoludur. 
tesislerine yapılan haear hafıf ol • den a!elacele çıicarlarken her ne _ Moskova, 8 (A.A.) - Alman 
muştur. Dün bazı Ja~on ta?'Y8rele. vi<len 1200 tane otomobil terket- lkomutan1ıf!ı, son günlerde birçok 
ri ~ata.-ya üzerinde hır keşıf uçlJ19U mİ<ılerdir. Bunlar Alman ve ltalya.n kıöyıüıı geri a1ındığı merkez ce"P: 
yapmışlattlır. kıf alarl taraiındnn gnnimet olaraıt hesind.e Sovyet ileri harcketlerı 

Tayyare bücwnları alınmış. yahud lngilizkri takib et.. ni durdur.mnğa ~ebbüs mnksadi-
Tokyo, 8 (A.A.) - Umumi ka- tikleri sırada ge~ onlar tarafmdan le, muhare~ye .yeni yedekler ~1-

,.. ahın tcbWinde önemli tayyare ıtahrt'b _ edilmriştir. mak meoburıvetınd~ ~almıştır. u 
rg. . g. . )a - -- yedeklerden bazı b·r1ıkler, cruhe-

t~ıllerinin Bırmanyada Minga .: K 1 d ye oon günlcl'de gelmişlerdir. C<'P-
dan ta~are.m~d-:~ına 4 defa h~ öy enstitü ~ rin e hen;n havati ehenwniyeti olan ke-
cum ettıklerı 22 d-..naın tayyaresi- si.mlerinde. Almanlar. mevzile-
le çarpıştı!klart ve bunlerdnn 12 si - talebe sayı ~ı rinıde durablimek için azimli j!aY-
nin d~rüldültleri söylenmekte • ., retler vapma'lrta ve mahalli karşı 
dir. 

9 
b 'hücumlat' usulüne müracaat et-

Kalenin mubıasarasa bazırlık!arı :n moktedir.ler. Bunuınla beraber. Al-
Say-gon 6 ( A. A. ) - As - manlar. Sovvet ileri hareketini 

keri müşahidlerc göre, Japonla • Ankara, 8 (A.A.) - Menıleke- gene dtı~tıl1lll1lita ınuva!bk ola-
rın Singa.pur'u !kuşatan mn·are tin türllü kesimlerinde birer tı:öl- maımakıtachrlar. 
tneyoan'lnrLna 'kııır.şJ yaptıkları hü -lııe emtitüsü olarak kurulmakta o- ----<>-
cumlar, kalenin muhasaraunı lk.olay lan köy enstitüıerinın ta1ebe sayı~ Dün lstanbul bir bahar 
la.ştıran IMl:zııhk hareketleridir. Ja. sı 9.000 i bulmuştur. Ziraat işleri günü J"Şadı 
pon1arın i1eri hareketleri csnas-ında tafil>lkatı için bunlara tahsis edi- :t 

Male2i)'tl" dan tanlcdilen İngiliz tay- len arazi :miBrtan 30 bin dekardır. <Bas ıarafı J inci 11&7fada) 
Yareleri, buraya ığınnnılattdır. enstitülerin talebe ve öğretmenle.. doe t&e, şdıre adeta bir bahar bava-

Topça fuliye!I ri bu tQprakfarı iş.lem.iye, ekmiye aı getinniştir. Bu sebobcien, dün bil 
Şanghay, 8 (AA.) _ D. N. B.: başlatl}ışla.rdır. Bu lrun.ı:ın!arın bi- hassa P~ar olması dolayı.sile .. gün.. 

SıngaıpUTdan gelen haberlere ~ na plfuılan geçen yıl m~rları- leN:lenherı açık havaya ve gur_ıeşe 
re J to f r tin' }r.Ht lIUZ ta.rafından açılan musabaka- haeret hlan lstaırıbullulu evlerin • 
~ a'P?n pQUSU .. aa ıye 1 . a- da tamamlanrıuştl!'. 1941 yılı ~ı den çı'kmtşlaT, paık.lar. c.Midder ve 
. ~ıxerelk ateşrm a~an.ın ş~. - mevsiiminde bu planlarıı ~re ve daklar ııörü:lmcıniit bir kalabalık-
ıindelkı hedeflere ~evClh etzm~ır. talıbeye tetrm"in olmak üzere inşa- la dolmUfhır. Birç.c:&ları da yakın 

Japon kuvvetlen Johore boga- a.ta başlanmış. mesire yerılerine gideJ'Ck, neş' eli bin-
~nda Palaou - Ubi:n adasına çıka- 15 Okul binası, 10 ders ve ye- Pazar geçirmişkrdir. 

l"lİlanlştır. Fil 1_.__.ı ın~ evi, 23 ıatölye, 7 mutfak. 25 Dün tehiroe hararet 15 del'cceyi 
. ip ıuen1e . ökretmen evi. 8 hamam ve çaıına- bulmu~ur. 

V~n·.-~ (A.A.) - Harbıye sırJı!k, 32 depo ve garaj, 10 ahır, 
nezar:tı. teblıgı: 28 kümes. 16 ayakyolu olmıı'k u~e-

Filılpınlerde: Cav'te kıyıların- 174 bi b'tirilmiit' 
da ~enıın.iş düşman bataryaları re .ı>ar:a .. na 

1 ~ ır. .. 

----0-

Macaristanda naib mua-
vinliği ihdas ediliyor 

Manma kür.f ezi ağ-zındaki müstah Bu ışlerı. çızı~~ pro_grama .go. 
kem rnev:z.ilerimizi yeniden bom- re, başarı de ~~tıren köy. enstı_t?- <Bas ta.rafı ı ıııcı sayfndal 
baıxi'l!nana başlamıştır Dü$m sü talebe ve ogretmenlenle eg L de tayin edilmiş bulunacaktır. 
bataryalannın aıteşle~ı. Mil~ men naınzetlenm ... A Maar.if v~ Palrlfunen!to ınınhfillerınde do-
'L"r • Hasan Ali Y 1 b t le ın~an bazı rJvayetlere nöre na.bin uugs, ve Franık istihkfunl mız uce II' aIDlilll ..,.. ,... t anmıza t rı....ı::- n......,;..t • üyük oA'!u M. Etienne de Hoııty 

b
e-v, ... dı edı'ı.....'...+·,·r. Her 4 da1-',kada a!N.l'.U .:'U4•~u-. 1 k · .... ı.ııu;ıı• .ıu bu yeni va.züeye tayin edi ece ctir. 
ya~lan mer:m.iler vahim hasar tüilımüştür. Sol !kanadımız.da muha rm.ımaileyh 29 ~stos 1940 danbe 

Bat:ışlard:ır. rcbe $(ldetlemneık.tediT. Son 24 sa ri devlet müsteşan ve 20 Mayıs 

Ranıgôn, 8 (AA.) - Ordu teb
liği b:ddiriyor: 

Paan'da dün ~ece daşmanın ba 
zı faaliyetleri görü1rnü.şütür. Sa
ba:h leyin düşman topçusu, birçok 
defol.ar ~iliz ım.evzilerini topa 
tutmuştur. İ~iiliz devrıyeleri çdk 
fai:kiyet ~şlersc de henüz 
bu hususa aid tafsilat alınamam:.ş 
tIT. Daha cC'nubda dÜı:m:mın bir 
çılkarıtrna teşebbüsü İnıtiliz müda
faasının ateş'lc piiskürülrnüştür. 

General Wavell refakatinde Bir 
manya ce:phesi 1oomutanı bulun
du,ğu 'halde son günlerde cephede 
bir teftiş seyahnt: yap..ınış ve bu 
kesimde biIQ:ik kuvvetleri ::;dyaret 
ebniştir. · 

Alman ve Sovyet 
tebljğleri 

(Ba,larafı 1 inci sayfada) 
yade tümeni kendi kuvvetlerinden 
kat kat üstüın ımevcudlu lbir düş
mana karşı yaptığı savaşlarda b!l
hasxı taitd're değer askeri mezi
yetlere sahih olduğunu ispat et
oiştir. 

Dört haf.ta müddet zarfında 

bu tümen düşmanın 120 den faz
la !ıücuamınu püSkürtmüş ve yap-
tı~ bin;ok m.u5tebil taarruzlarda 
önemli düşman .kuvvetlerini tah
ri 1- etmiştir. 

Sa.yet ~Uil 
IMoS!rova. 8 (A.A.) - Sovyet 

sabah tebli/iti: 
Gece Sovyet kıt'aları düsmana 

karşı faal hareketlerine devam et 
nllşlexdir. 

tıC!'I hareketi 

MoSkova. 8 (A.A.) - Sovyet 
tebliği ekinde, Almanlrın el'an 
ağır telefat vermekte oldukları, 

Sovyet ordusunun da, durmadan 
ıler! ihareketipe deıvnm ettii?i söy
lenmektedir. Bazan sayı bakımın 
dıın üstün dü_-cmuına ka~ıSovyet or 
dusu birlikleri tarafından yapılan 

ettiklerini li:Lıu1 lan, ba:nlannın da o~leden sonra milli sivil müdafaa 
bir muamma olıı.rnk tclikkl ett lerl direktörlüğü vazifes'nden bu haf
bir kapah kutudur. Frımsanan buıüıı. ta Ç€-kileceğini &Övlemiş ve şehrin 
)rii dunnnu iki se~bden n 'et ediyor, cH<i$aS oo~a. larınm muhafaza-
denlletilir: sı mıiksadile gönüllülerden nıü 

l - İngiltereye karşı duyduğu iğ. keb lbir ~ehir müdafaa alayı t ili 
birar. için hazırlıklar ya:pılınakta oldu-

2 - Bugünkü bnrb~n h•nüz inclüT". ğunu i~a eylemiştir. 
meml!J oldutu ümfd. -o-

btgittereye karşı ltbirar kıt'a bar_ 
binde yalnız bıraktldıf:'t, kart derecede 
yardım görmediği unaattnin doğurdu_ 
tıı ruhi Wr b'llPt.ttr. Do Got gibi vak. 
tile üçiineil sınıf bir meni l 1 eden 

Mareşal Peten 
• 
lspanyol sefirine 

ziyafet verdi 
eri almala.rtn $ef ol-srak öne iıriil. 

mdt lsıeıımesmhı de bunda tesiri yok 
değildir. Fra,.sa, bu seb•blc inrlltere. 
den yüz pe\'lrmlş'ir. 

V'şi, 8 (A.A.) - Mareşal Peten 
bu akşam. İspanya elçisi Lc-~eri
ca şeref ne bir ziyafet ver<:x."ektir. 

Bu akşam saat 9 da 
T'ı.inkçe sözlü nüt.hast Or'jinal nüshası 

iPEK • MELEK 
6lnemala1"1nda biirden 

FTa.nıılZ edebiyaunın ve dünya sinemncılığının 

Ölmez eser i 

DEMiR MASKE 
Baş Rollerde: 

Jo ı n Benett - Luis H a yward 
ve 

3 Silahşörler 
( Athoı • Portos • Aramiı ve D' Artagnan 

BaŞan niıhayeıte kadnr heyecan ... AkıUara hayret verecek macero
lar ... Fransa tarihinin kanlı ... Ko~unç sahnclcri ... Zengin ve 

muhteşem aahnelcr. ·· - - - - - - -"' 

TAKSİM SİNEMASI 
13 Şubat Cuma matinelerden itibaren 

Memlckeümidn en rok sevilen Musiki üstadiıınnın büyük emekler ı;ar_ 
federek ve Masır film 1ttiıdyol:umın bugiine kadar vücoda ~l'diklerl 

filmlerin en kadnıtlfsl 

ZEHiRLi Çi ÇEK 
Türkçe sözlü Arapça ve Türkçe şarkıh 

Ba lııüJiik Sarlt rllmini herkes cörmt'le topcaktır. ibret ""' heyecan 
1ı.ı.1eft -.e ıö:a ~ile &eJ'l'edU.ocek hakiki biz san'a~ şab~l n ba 

fUmde 

S6 kitU1k m t.u SAZ ve KOKO ht'J'etinl de d1nle1eceks1nb:. 

Musilrl1i İdare eden: Ü•tad KEMANİ SADİ IŞILA Y 
KorofQ İdare eden: Üstad EYYUBİ RIZA 

Dünyanın en kcçi.k yıldızı 

y 
1 r e 

Koşuyor •.•• Pek yakında.. ... Sinemasında n Yanımadasırıda, sağ ka- aıt zarfında Bataan yarımadasına 1940 danberi de Macar devlet de
~~b· ttrnsma sızan düŞID:an şid yapıl&n J~n bav.l!. • ak.ınJarı fid- miryo1ları reisljği vazi!esini ifa et 

1 ır ~ taar.rw:la püSkü;r- d-Otli olmuştur. m~tcd.ic. 

hareketler esnasında, muhtelif ke 
si.mlerde, .Alrrnanlnrın ağır lkayı:p
lara uğrad'l'ldarı, ayni ekte söylen 
mclctedir. Sovyetler, bazt mahalle 
ri geri alm:rşlar ve külliyetli had:> 
malzemesi -za.ptetnrlşlerdir. ~--••••••••••••••••-----' 

' 



6 Sayfa 
SON POSTA: 

Ankara radyosundan ne istiyoruz? Kızılaya gön~erilen ı 
!«len~~ :::n td~ .. ~=,. ... , d . odloilde :;;_on yapm.utnı hen kışlık armaganlar 
b . d hfu b " ve a re:tl ılk. defa Ankara rad{yoswıda gör _ An'kaıra. 8 (AA.) - Kızılay u. 
~ ; m~~ . z ır o~uyucumuzun cliim. Bunun aelbeıblerini şu nokta muımi meı\kıez:in.e gelen bağışlar kar 

eon erd_ıgı mek.tubla ~ağer cevabla. lardıa. aramak faydalı olur. • ıılığı olarak aidı olduğu makamla. 
rın neş~ne dev~ cıdıi:roruz: a) Dalga uzunhıığu meselesi ra 8 / 2/ 1941 tarihinıden 31 / l / 942 

P
ro«- laaze~n.ıkikzın dA~~~a ra:dy0$Ui h) Verici i&tıasyona konaA.. maL tar.ihiıne 4'aıelar teısfim ediJen kışlık 
~ram rı . a in a ™"K arasında zem:e mesele•; annağaınlar ""unlar.d.rr: 

aç.tıe ı a.n.k.etı Jıaık iJ aiı;, · b d · .,.., y a a .. e t ı e lY<?- c) Veri-ci ietasy>o.nıwı ueşriya.. 51.750 ıtakım çamaşır 
~m. 4 ~aıt t~N_ı1l~ ~ayımzda hır ı tıını tıeılmilc. bel:ımıd.an tam manasile 6(}.000 .ded yün kar başb.ğı 
~~ ~:e;ıııs.~~n., milli ı!oıs. idla.re ve kontrol edecek radyo mü.. 24.300 aded yün fanila 

'l:ı d~. nı 1 •. ~. yapı ası lhen.dismin lbutunmaması meşelesi. 3.000 ç.ih )'1Ün eJdiven 
yo n ı y~zl•lnl _gorunce bu an. d) Ve nihayet gene aaıytn mü • 3 .000 çift yün çorap 

Baş, diş, nezle, grip, romat,zma 
t~k b.Tfl rla.ltam ~ır kat daha arıth.

1 
hend:isimiziın *:aycktjtiii gibi verici Kızlay Yardımısevenler ve Kızı. 

h ~~et ı :atan ~flmlzln ne mü.. ilıttasyonun, daha doiru8Ul verici an- lay me&ez ve ıulbelerine ayneın eş. 
b ond.~~~~n~ f~~~~~~le hera.. tesılerin coğNifi mevlciirı.in ta.yin) ya ıolaırıı!k ~im edilen klı}~ık ar • 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AORILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kat e alınabilir. • 

l 
er,ld v ısıı::ın ı ~esı.naıcn d_e an.. mesle9i. mağanlar d'a çevrelerin~ en yakın 

aşı lglna gore ra~o veya hıç de. . k mla r eıdilm' . 
ğihe radyo ile pek y'a&cından ala • Yuka.nya ka.y.d.~~-ii_i_m bu. ciheMer ma 

11 
ra ~ lftlı'. 

k..l bMr branşın mühend isi ki v tesıs sırasın<la gozonıunde tutuılsay. 
kanaatindeyim. e Ugu dı.. şü.pheaiız ~ aksaklıklar Bir lngi;iz muhribi 

Sayın mühendisimizin de işal'et hU!SUlıe g-elme~ı. b tt 
etıtiıği veç.hile §im.dilik üzerinde du. Maamafl\ bundan evvetki. eene. a l . 
rulacadc mesele program islihatı de.. }ere nazaraın. ~ll2: tıe'lrnik ha- Lonıcllra., 9 (A.A.) - In.giliz a-
ğil, ancaık bu proğ:rarnfarı yuııdun kımdan_ lıedıatd'e ıy ı\ye doğru git • ~ıaik daires.i, Metabe~le muhri-
her tarafına. fev1k.aladle değilse bile. mektecLir. 1 bı~~ a.çıık denizde battLgını bildir 
iyi bir şeGd1de duyurabilmek için . Komşu meımklcıe'tler ve Av~a ıni1ftır. 
y11pılmaeı eeııeken .ve maa1~f peık ıst~onlarının . t":6amıııf • n.ak.sa.dıila --<>----. 
geç~~en- .t~~ iştabatur. 1 neşrıy~- saatıerını a~~ttütları. ~- Manşta topçu dUel!osu 

(T!YATBOLAB) 
İstanbul Beledlyeaı 
Şehir TiyatrOIU 

İatiklal caddesi 
komedi k.smında 

Pullu kutuları ı•rarla ;,,t,.":"iz. 

TÜ YÜN D EN ---.. 
~~~· YORGAN, YATAK llı:ullanm.aıt hem kesenize ve hem de \ 

tayd~n:. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
!ıa;:!~1::rga:::.a~. da Pek ucuzdur. a<Jns: h.t anbul Cakmak;ıla.r. San • 

.... Öme-r Balıotıu Kuş ~ü fabrikası. Telefon: 23027 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Mer'i İstanbul. İzmir, Trabzon, İskenderun Jtnıan işletme tarifelerin' 
ret oetveUen tadil olunmuştur. İşbu tadllitın 15 Şubat 942 tar.hin~: 
baren tatbik olunacatı ilan olunur. (2072) 

iic. 
ıu. 

Dınley'!.cılerın hepsi Ankara rad. ~lerl'Dln kuvvetlerlnL yarıya ın • 
yosunun iılk zamanlarıncla.ld neşri • ı d_ıtıdilcl~ ~ günlerde b~~im 120 
yaıt : n ı betbed eden 11ılık sesini hatır kıfovaıtlık bır merkezle gunde do.. 
larlar. O zamanlar bwıa 1 ~2 kc s kuz saate yaikın neşr iyat yapaıbil • 
ile ça l?şan Pariıs milli po9ta$lnln ae. 1meırniz ift ihara şaya.ndıır, BuTada 
beb olduğu lkaati.ne vanl'dı. Filha- 8Öc211erimi bitirirkıen memleıkeıtıin 
kli;ka bu seheJb doğrıu· idi. Islık sesi 

1 mıi.ihim mesele1-erinden hirini ek 
basiıt. bi.r fizik ha.disesi ol.ın enıter _ ald'ığı, ve bana fİf İ rlerimi beyan 
feransdan ileri geliyordu. Bu mesele etımek fırsatını ver<Iİ'ği İçin Son Pos_ 
üzerinde urun münakaşalar yfüi.itül. baya teşekkürü bir bo.rç bilırim.» 

Lcmdra, 8 (A.A.) - İngiliz radL 
yıosu, uzun menzilli İngiliz ve Al
man toplarının dun ak.şam Mall'lQ 
üerinde şiddetli bir dfü~lloya tu
tuŞt:Uklarım haber vermektedir. 

Bu ak~m saat 20.30 da 
KİRALIK ODALAR Devlet Denizyolları 1şletma umum 

dükten sonra dalga uzunlu~ru deği~ 1 • ı· t b l E · " J t 
t·Ln·ı v k ild' B ı_ . . • an u mırgan ıme mege arar ver ı. u J.'J ıçın K l 
verıici istasyonda «k~alıı isımi ve- ı ıvı cım: 
rilen aletin değiştiribesi lazım ge. .«- Ankara radyoswııdan ilftd.. 
~İy>ordu. Bu nazik iş ba.şarıldı; ve lerllm şunla:dır: .. 
1_639 m. yerine milli postamız Pa.. 1 1. - Pl.a~larla ~apılan 9;.laıtuorka 
ıııs radyosunun dalga uızunluğu olan neşnyatta muremaıdıyen m_alum ve 
1 646 m. üzerinde çalıııroıya bıışladı. rnıuaıyyen. okuyuculan dınleyoruz. 
Va'kıa ıslıtk sest kesildi, fakat umıu. . .' Hafız Kemal, Sami gilbi z.ımanında 
lan neıtıicede elde edi..lmedi. Bu sefer balk ın rağbet ve tak.dirıne mazhar 
vaeyasyon daha doğrusu fad ing de. ohnuş musiki ~tadlaırilıe. Oarülel • 
n.ilen hadİıSe baş göste:rdı. Öyle an- ban ve Darültalım plaklarının ara 
lar oldu ki iyi atmonferık şartları sıra çalınanası.. 
dahilinde b ile, ra.clyClro(lzun neşri _ _2 -. Band'() :ile milll marıJ.ar dıin.. 
yıa.tı, en kuvvetsiz biır .kısa dalga Mıtılmesı, 
postasının yaıpmıyacağı kadar fa • 3 - Ziraa.t takviımindc konuşan 
d'ing yaptı. Bu sırada çok defa 120 zatın daha açıik bi.r tarzda ifadei 
klilova.tla çalışan Ankaranın sesi meram etmesi ve bu saıatıin daha uy. 
duyu,lmaıyıp 80 kilovartla çah.şa·n gım bir zamana tebdHi; 
Pa:ris radyosunun neşrlyall ititHdi. 4 - Meydan fasıl heycl:İne gös.. 
Sıra !t l gelmk.,ken şunu da kaydede • terDen d~ka1: ve ihtimamın fasıl 
yinı 'ki bu fading yanıi see}n muayyen heyetiındıen eSİırgenıınemesi; 
fasılal.arrla kaylholmael ve soma yük 5 - Pazar günlıeri pek yavan gi
eeihnesi hadisesi. bilıhaoa kısa da:L dıen öğle neşr.iyaıt.ınırı, bilhasısa gü • 
ga, " e az olarak da oııtıa dalgada ça. nün tatile .tesadüf ettiii gö7C\nünde 
lışa.n istuyonbrda vukua gelir. tıu!lularak programın daha cazib ve 

Bir 1.1ZUn da~a İkıltaşyonwıun bu genıiş tıutlıllım.a.sl.» F. Öner 

H'4 vilcıh~< , mütehassısı diyor ki 
Clla8 tarafı 1 lnof sayfada) fda.t'i neticeyi prk cephesinde almak 

harbin barometresi Tllltarıda söylediği,. lstiyeceklerl muhakkak gibidir. Bo iti. 
miz gıbi şark ceııheslıuledir; baromet. barla bütün bir k11Şı istirahatle ,.eçir. 
renin ibresi pek 1akıadkl. ya Mihver iniş olan hava kavveUeri bu ceph,eye 
lehine Yükselmeye baıflıyııca.k vey.ıhucl süriUeceğl ,-JJtl müttefikler de Rus cep. 
onun aleyblne olarak düşeceklir, Bir hesin! büyük mikyasta takYlye etmek 
kaç hafta sonra bu ibreyi a.rtık ltava. istl7eQelderdlr. K!$ mevsiminin en çe. 
daki tazyiklerin tesiri il.etil, karşı kar. tin şartıarma ratmen şark cepbesinde 
şıya çarpışacak olan hava filolarının haya la.aliyetl•ln l'eDe ufak bir milı._ 
motör kuvveti çeYirecektir. AhıunJar yasta devam eUiilni göciiyerm;: Al. 
kendileri için kabus &ibl çöken bu ka. mımlar hinelk&ıuııum aon haıfbsı 1.. 
raluşın tehlikeli deneslni atlatmış ba. oinde cı14;4ıı Rus tayyaresi düşürmüş 
lunuyorlar, bu devre eıın:ısında Alm:uı veya C&hrlb eıtnlş olduklarını lıildlrl 
ceph"''>i ne çözülmüş, ne de bo:ıulmu'l. yorlar. Darb teblltleri IYİ\!e tncelenditİ 
tur: hiç şüphe yok ki Almanlar b ... a ... • :ıanıan Rusların daha kola.ylıkla b'lya 
da bütün blr kış biablr türlü miişkü. üsleri temin etmiş oldnJ..ları ve daha 
li.tla pençeleşmek mecburiyetinde kal. çolı! tayyanı uçarabildiklerl güze çarp. 
m.Jşlardır ~ alınan bütuıı tedbirlere nıaktadır, Rusların ~O yl tecavüz eden 
ratnıen eli ayatı donanlar ve oldul'u tayyare fabrlkalarmdan en mülılmlf'ri 
yerde donup kalanlar da eksik detll. Almanlar tarafından işgal edlhniş ol. 
dir. Nasıl böyle olmasın Rusyanın uç. makla beraber Rusların gene gerilerde 
&uz, bucaksız tondralannıb sıfıruı aı_ fabrika tıeşkilatları yapma, oldukları 
tında 45 dettcl'ye kadar lneo bir so. ve müttefiklerden de renlş yardımlar 
hkta ustra. gibi keskin bir şiddetle e. aldıkları aolaşunakladır. llül.isa ola. 
sen rüzri.rlar altındı. b:uınma.lı: kolay rak denileblllr ki kıyamr·t bu cephede 
mıdır? Ruslar bu ~tu'dllra. alışık ol. kopacaktır ve en büyülı: rolü gene hava 
duldarı &'ibl bilhassa s biryadan ge.l. kuvvetleri onıayacakhr. ~asıl ki Rus. 
rllen tümenler de kış ltarbi için h.'\zır. lar g-eçen yaz yüksek blr mikyasta .~J. 
lanmış ve bu heırusta tam teçhizata mantarın bütün ltücnmtarını atlatıp ta 
malik bulunan kunetıerdir. iki tara. kış gelince geniş bir nef.-s almışlarsa 
fm iklim sartları üzerinde kl!llaea bir $İmdi de Almanlar fırtınaı:ır kesilip te 
fikir edinebilmek için termoml'tre de. ilkbaharın emareleri ufuklarda gorü. 
recesi farklarını lacele~k kilidir. se. nünce l'eoiş bir nefes alacaklardır. İşle 
nenin en sıcak aylarile en sotuk ay_ bundan sonra ne ola<'aks.1. olacak ve 
ları arasındaki derece farkının ve.sa. bunu da bize hadisat resterecektir: 
tisi Berllnd.e 18 oldııt11 halde l\I~sko. Zira. muhakkak olan bir şey varsa e da 
vada 35 derecectlr. Kı, mevsiminde as. 'bu cephe diler cepheler Jçln esas teş. 
gari derece Berlinde - 16, Moskova. kil etmek11e ve nizım bir rol oynamak. 
da.- 31, Yenl'ieik'l.e - 50 derecedir Rus tadır. Ortalık göJ ırtıllsta11 blle olsa ü. 
)'ada termometn-ain _ 70 dereceye mid edlUr ki Almanlar bu defa cephe. 
kadar indiği görülen }·erler de vardır. de ihtiyatlı barek<'t edeceklt'rdir ve he. 
Halbuki Kırım e.ena.blarında bilhassa defierl ilerlemekten Moı.kovayı, Baku. 
:Ya.itada İkinclkanun ayında vasati ha.. yü ele geçirmekten ziyade çok krıılf 
rare1ı 3,5, Batwnda ise 6,3 kadardır. bir 'bava. ktıTVetfle Kızılordunun cep. 
l\luharebe eden ordul:tt'tn düşmanı ter. ht"sini oldut& yerde hır11:ı.lamak ola. 
mometre derecf'slnden ziyade kar ta., caktır. l\Iltat Tucnel 

baAııalarının üzerinden, Rus kundura. • 
lanndan esip '"en şilidetıi rüzdrlann Amerıkarta şeker 
sillesldlr, fakat bıı fırhnalnrın hırçın. k •1 • d .1. lığı anl'ak üç hafta daha devam ede. arne 1 e tevzı e 1 ıyor 
bilir. ondan sonra ,~dıletlnl kaybetml~ Vaşington, 8 (A.A.) - Fiat Mü 
olacaktır, iki ha fta kadar da haorlık rakabe dairesi müdürü M. H ender 
devresi için kabul edilecek otursa Mart son, adam başı.ına verilecek şeker 
ayımn son haftahrında ııark cepbeııln. miktarmın haftada 350 _gram ol
de hava faaliyetinin yeniden büyük m.ası muiJ:ı.ıtemel bulundu~unu söyı
btr kesafetle başlaması çok muhte. lem.işt ir. Karn€ler ve fişler ıdağı
ıneldlr. 1 tıJaca.k.tır. Her aileye bi.r kar.ne 

IJmuml .ıUJ'uaıa cöre Almanların ilk t~.:S edilecek.tir. 

l MUdUrUlğü ilanları 

9 Şubattan 15 Şubata kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

TÖR.KİYE İŞ BARKASI 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANJ 
~İDELER: :. Şubat, 4 Mayi.!, 3 Ağustos, 2 İkl.nc.ltlljfin 

tarlh.lerillde :ya.pılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık .... 2000.- Lira 40 lt 100 • - 4000.-
3 • 1000 • .... 3000.- • 50 > 50 • - 2600.-
2 750 • lt ~ 1500.- • 
1 • 500 > ... 1500.- • 200 • 215 • - 5000.-

10 > 250 • "- 2500.- • 200 • 10 • = 2000.-

Satıhk kök nar tomruğu 

• 
• 
• 
• 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

ı - İşletmemi~ merbut Kelpetc bölgesi eınvaUnden olup Karabiikte köp~ 
rü başl tomruk dep0sunda mevcud 407 adede muadil 237 metre miki&b 195 
desiınetııe mikib köknar tomrutu açıka.rttırma suretJle satılıta gıkarılnııı;tır. 

2 - Tomrukfarıa kabukları SO) ulmuş olup hacim OMa kutur Werinden 
hesablıanmıştır. 

3 - Tomrukların beher metre mikabı.na muhammen ~el 24 lira yirmi 
dört Ura 45 kırk beş kunıştur. 

' - Teminat akçesi % 7,5 beaabile 435 liradır. 

5 - Bu işe alcl ~ık arttırma şartnamesi Ankarada Orman Umum Mü 
dörlüğü ile ZOnruJdak Orman Çevfrg-e Miidiirlüğünde ve Karabük devlet 
orman işletmesi rel'ir i.mirlitinclekl satış dosyasında mevcudclur. 

6 - isteklilerin teminat :ıkçelerllc birlikte ihale ırünil olan 17.Şubat.H'? 
tarihine rastlayan Sah &'Ünü saat 14 de Karabük revir f.mlrUttne müra. 
ca.at etmeleri lilZllmu ilan olwıur. (2001) 

Devlet Demiryo lları iş letme U. M . den: 
MuhaıutHın bedeli (9590) Ura olan cem"an 64000 adet ete, kazma kürek 

fa..Tl'&O ktiretl, eek'lç '1'C varyoz saplan (23.2.194.2) Pamariesi cıiııÜ sa.a.~ 
{15,39) on '1>!$ buQuJda Dıı.ydarpaşada Gar binası da.hlliodeki komisyon ta 
rafında.o kapah zart ıısulile satm alınacaktır. • 

Bu işe rinnek isteyenlerin (719) lira <ı!>J kuruşluk muvakkat teminat 
kanun1111 tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflal'lnı ayni ırün sa' 
at (14,30) on dört otuza kadar komi6yvn reisliğine vermeleri liztmdır. • 

Bu lşe aid etırlnameler komisyondan parasız olarak datıtılm&ktadır. 
(1098) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdarem!~ kadrosunda aoık otan yedercle çalıştırılmak kablliye~ göster. 

'cllkleri takdinle sen.c sonwıda esas kadroya ğeçirllmek üzere lmtilıan ile ve 
60 Ura iicl'etle stajyer olarak memur alınacaktır. 

isteklilerin prtları ölrenmek üzere 12/Su.bat/942 Perşembe gününe ka 
dar Taksimde S•raserrilerdeki idare Merkezinde Muamelit ı.ııetlitine möra: 
caat et.ıuelıeri l&zıınd.tr. «2483,ı 

Karadeniz hattma. - Pazaırtesi 17 d:ı l.Aksuı), Pea.şembe 17 00 <Kaıııaoerurı> 
GaJıa.ı;a rıhtımındıa.u. 

Barlın hattına 

İzmit hattıua 
Mudanya hattına 

Bandll'ma hattına 

Ka.rablıra hattın~ 

İmroz hattına 

İzmir Birinci Sürat 

C~artesi, 18de C.Ana.fart.a). S irkeci rıhtımından. 
Not: c:tş arı ahire kadar haftada. bir posta yapı 
~acaktır. Ve bu poota. İnebolu.va kadar gıdecek~;) 
!fan ahire kadlıı.r poot.a. ya.;>ılnıı,vacak:tll', 

P azartesi, Sah 9.50 de. Çarşamba. ve Perşembe ve 
Cuma 16 da CTrakJ. CUmaı·tesı 14 de lMarakaz> 
ve Pazar 9,50 de CTra;c) . Galata rıhtımınd:ı.n. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de <Mar;. kaz) , 
Galat.a rıhtıroırı4ıırı al}'II"lm 20 &;ı c'O'.gcn) 
Tophane rıhtımından. 

Not: Çarşamba günleri sa.at 20 de tstanbuldan 
Bandırml\Ya ka~kta ve Pe~be gUnl~ri saat 
2:.?.30 da Bandımı.adan İ.stanbula dl)nmekte olan 
aralık: posta iş'arı a.hire iı:ada:.- l{ığvedılm1ştlr. 

Salı ıa da ctt~en). Cı.ıımtıı 19 <b (Bursa> Top_ 
hane rılıtımınd!ao. 

saı · 9 da <Bursa.> Tophane nhtınundan. 
Not: Ba".!ema lmroız postalan tsıanbuldan Pazar 
sabahı yer.T1e saıh saba.lu ka!kacaıklıaroır 
Bu ba11be. c~ vıe ~ x>o~ 
mıyaca.k.tır. 

Pazar 13 dıe ('!'ıım} Gal!aJ1ia, ttıihtmımd!an, 

Not: G:d;ş ve di:io.üşte Gelibolu ve Çanakkale1e 
uğrayacaktır. 

NOT: Vapur seterler! hakkında her türlü marnmat aşağ'ıda t elefon 
numaraları yazılı acentelerimfaden öğrenil "bllir. 

Galata Ba.ş Acente.liiti Gala.ta rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlüğü b inası ~!tında 42362 

Gala.ta. Şube • Galata rıhtımı Mıntıka. Lman 
Reisliği binaen a ?tmda 40133 

Sirkeci Şuoe > Sirkeci, Yolcu Salonıı 22740 
(2096) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAA BANKASI 
Kurulaş tarihi: 1888 

Ser mayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Xırai ve ticari her nevi banka muameleleri 
~~..,..~~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
VEriiYOR LiRA iKRAMiYE 

Ziraat Bankasuıda kumbaralı ve lhbanu.z tasarruf hesa.blarında en 
aa 50 Jirası bulunanlara seııede 4 defa çeJdlec.ek kur'a ile a.o:af.:ıdak.J 
pü.na ~öre ikramiye dakıhla.caktll'. 

4 Aded 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 » 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikkat: Besablarındakt paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 

döşmiyenlere ikram.iye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verileceltlir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Biriııd 

kinun tarihlerinde oekile<'ekUr. 

....................................................... -.................................................. . 
Son Pos~a Matball\Sl: Nefl'lyat Müdürü: Cihad Baban 

SAHİBİ: t.,. Ele.rem UŞAKLlGlL , 

I 


