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P'.A8b'Dl •• tJsak ş.n bar. 
lliala mltllit kaJIPlan 

........... Amertkaam ve İngü.. 
-.ı. eoiakbab tek cevabi: 

.. _ Geleceib, 9ködtlr. 
Wllhaklka İngiltere Uzak Şark. 

t.a - mtihim ... lerinl terkeU.I, 
8lappara ..,....... 9Clllra Bu:· 
KOD• Almt1l beldenmektedir. 
bnpuat.cırl1* ~ Blıman
,... ~- »midenle 
.a.,_ cfoeu9-, lla• lmneUerl 
clrlt CIJNl-'dlıdw. 
·-~-tıehl9rellde~ ..... ,~. 
- tanftm iliUlea .. ... ar: 
.. _ T-. ... ıh iutal 
.. _ ,,..,.,._ g&aı1e11naı 

"'-Tlıak~I 
-~l 
- Oilldeltalsl 
~ ,..._ lılıll9edlyor. Ye-

.... .... ........... 11e11e ! Gc. 
leelll ıııa-ı •Cflıı&lella JreDcB. 
........ ~ JUdımma gtlvea 
etikleri ..__,, ,..._ bir valtt.en 
1llİ ......... f 
o-....~ g6re, ... 

w .. &teftkleır ~ wleee va.it
._ ..... lılr 187 "eilkllr. SaJıb 
~.,...~. 

..... - mdeee IJlr ftittea 
.... lıir ~ del8M .... lı:ufl 
tanıt jllduw lllrat.lyle llubi aı. 
~ lllttyorf 
... IJlr amu l!:ln Beden • • 

'-- mtitetlklere yapaealı dya
reea ı.eıdemiyor. Neden Oll11D ltti
f·t k:a istlladeJi göze almıyor! 

.......... laaldld cıepheet ... 
-=~h•h~. 
rt, -- ........ istihsal oaima 
gin•e ı1t•aıdlr. Ptıbt haa ula 
~ "WJ)ilht pek bol 
mik1Mta mahıfııme elde +wder 
illi lılr Mdeeyle ı.ttamaır doirw ....... 

Müarlplerla b1dl9eleri kald'· 
......_ Kire olmalı Ibmıgelen te
kilde Wutf ederek anlat.an ha
berlerlal. ~. ~Uda te
killerbai bir,_. blrabnk uıöt
teftkıeria ........ WdedlkJerl 
MJ'leri llnnek, ı..Mbtt anlamak 
daha dolnı olar. Meeell AmeJ'l• 

- harp İllUll9alf.t dlrektörtl 
Ka1lfıleta ...... Amerlbnm bu 
.... ..._.. bin tanwe yapecaiı· 

-~-. ilan Aıneriıamm mtltteflkleri 
De ff aıutıu.a ve tngllterenln 
fMli1et tarzma ıGre mtttal• et. 
mek Ddna eder. 

FJlhaldb. İn~tn ve Ame
rlbmll: '''!apıyoroz, JSP8Caiızl,, 
(weidlk, geliyonlz lekHndeld llÖzle

rl ~ senedir bir hayli itltJJdifl 
için ve ttç ıteDe içinde bir hayli 
hezlmetler ve kayıplar kaydedil. 
dllf w ber bybm arkumdan: 
"- Malzeme yoktu. yetiteme. 

dllr,, ilki ltitildiil için söylenen 
........., Wru ,Uphe ile kal'Jııa. 
aıror. N eteldm Ruzveltin harbe 
ıbditf gttn söylediği notulrtakj 
ralruntar da pt& hayali bolun. 
ınaşta. 

Her IÖdl kaydı ihtiyatla karşı 
hımak lbımgelcllği bir zamanda 
J'a'9drlnnm önceden haber vere• '* 8Öylemek llmrıdır ki artık Jn. 
~ ve Amerika harbin bundan 
.,,..elld Mlhalannda Anglo • Sak
lloa devlet adamlan taratmdan 
~ clhnleleri bundan 
~da ldlte halinde kullanm&Y1' 
'e'ıım edemlve<-eld<:>rdfr 

8a kUte sözleri tekr~ ecleme-

Nuru Osmaniye imaret binasında 

''Kimsesizleri kur
tarma ve iş bulma,, 

yurdu açıldı 
lalalal Balllnl taralmdaa tesis 

........ prtta 

50 kişi barındırılabilecek 
. 

Jtılılere &Jak ıabcıhtı 1apmak lıere 
lllçllı ser~eler de werılecek 

Jllmln&ıQ balkeYt taratmdaD Nuru.. 
08Dı&Dlye blnumda •<Jdm..ıa1ert kur 
tarm& ve if bıılm&,, 18tmll bir yurt L 
c;ılml§trr. Yurdun teala makaadı, 81 _ 

kmbya utr&llllf vatandql&ra if bul· 

Japon tebliği 

iki Holanda 
muhribi 
batırıldı 

5'ırabaya üzerinde yapılan 
bir bava muharebesinde de 

mak aureWe yardımdan ib&rettır. Ka. 
dm. erkek, OOCU)dann aynı btiıada 

topl&Danuyacatı ve erkeklerin daha 
atyade &lleıertne bakmaltla mUkellet 

.... ne.... 2 Jllcl •7fada 

Maiezyada 
Japonlar 73000 

esir almışlar 
Tokyo, 21 ( A.AJ - Umumt ki. 

rargAhın teblili: 
Malezya ııeferl ~nasında Japon 

kuvvetJerl 73 bin esir ılmı,ıar ve 
300 top zaptetmi,ıerdlr. Kaybımız 
subay ve er olmak üzere 3 bin ölü 
ve yaralıdır . 

o 

Amerika 
sahili 

aÇıklarında 
Yeniden 17 

gemi batırdık 
. 

Şimdiye kadar Amerika sa.. 
hillerinde batmlan 

gemilerin adedi sekseni 
buldu 

Beda, il (A.A.) - Alman oırdula
n ba§kumandanlığmuı teblıgt: 
Aıman dıenlzaltılan Atlantikte ,. _ 

nlden eeman 102 bbı tonluk 17 gemi 
babrmıflar ve bu suretle Alman de _ 
ııJzaltııan taratmdan Aıuerlka ııa.hill 

açıtmda batırılan gemilerin aded1nl 
.ueııe ve tonajını G32.900 e çıkarm.q 
ıanm. 

Kara .,. deDBde ;rapdan :tıarelltm. 
99rçevm lçınde bir denlzaltmıız Trl. 

ntdadm garbmda kA1n Parla körtestne 
girmeğe muvaffak olarak Port _ Ot· 
Bpatn tngU.lz limanında biri petrol va. 
punı olmak Uzere iki batınnl§tır. 

Somatradald 
Mltteltll llavveOer 

çekiliyor 
... Yausı 2 ncl •Jfllda 

Ekr1ıek 
yerine un 
Pazartesi günü ve
rilmige başlanacak 
Mart ayına mahsus ekmek kartlarının 

dağıtılmasına bugün başlandı 
Mart ayına maJısus olmak üzere hazırlanan ekmek 

kartlarının vatandatlara dağıblmaaına bugün bul~ 
mıstır. Tevziat isi ayın 26 sına kadar tamamen Hemi ediL 

.mis olacaktır. 
Nüfus kağıdı olmıyanle.ra 

bu ay için taahhüt makbuzu 
veyahut da nüfus ki.ğıdı çı • 
kannaja batladığına dair, 
nüfus idarelerinin vereceği 
vesikalara göre kart:lan veri. 
lecektir . 

Un tevziatı 
hakkında 

Vilayetin 
tebliği 

Diğer taraftan ekmek yeri. 
ne kart mukabilinde un veril 
veıine de pazartesi günün • 
d · "ba ba ) kt Kart aaallinlin tatbik edUdt(ıi ,el* en ıtı ren ! anaca ır. klMI balanla .. _,.,_ ib 
V "I"' · b h tak" bl" ve a ......... un ~ ı ayetın u uıuı ı te ı. 1 t.em1nt aptıda oJdutu fekllde ıc..r. 
ğini aynen koyuyoruz: lattmlmlfbr . 

Alman tebliği 
Şark 

cephesinde 

Sovyet 
ordusu 

bir ordu 

1 - Ekmek yerine un almak ı.u,m 

ler her hafta puartNl günbe alt -
.... lcupoalan mokablllnde ve )'lllmz 

o ,.unkll 19t.Uıkaklarum kaıJabk ...eı
da blldlrlldtfl ,eld1de an alabUeoelc _ 
lerdlr. • 

ı - 760 sram ekmete mukalııU uı, 
S75 gram ekmete makabli MG rram. 
... nırllecektlr: 

ı - VDAyetımlzde ıa.ı.eu tarlWa. 

den itibaren bu kararm tatbikine .... 
lana.caktır. Karamı tatblktn.l l'flCUdlr
memek ._ ılmcllHk ba tıenıam ru.. 
latta J&PlllDMI mov&fık gö .......... 

' - Halka ekmek lmı-Jarr malla. 
blllncle baltanm her puart.ıNI l'Üatl ... 
:reoeklerl anlar ıçtn 1ırmJann ılmdlılaı 
luı&ırlıkta bulun.malan tebllf ohmar. 

IHSD18B PrtD .d 
imha edildi 0 

A ~rvın e 
Rusların örf ı ıdare 
zayiatı ilin edildi 

27000 ölü, 
5000 esirdir 

ıgr Yaıwıı 2 ncl saytada 31 Amerikan 
tayyaresidUşUrUldU 

Tok)'o, 21 (AA.) - Japon donan_ 
muı umumi kararglh.mm tebllti: 

Cu.marteG l'90lıill Od kıııYuOr ... 
üç muhripteıı mUrekkep btr Hol&Dda 
filosuna karJı Lombok botazında Od 

.... De9am. 1 ... •7fada 

Hanı kauçuk/ara 
elkondu 

Avustralyada 
umumi seferberlik 

yapıhyor 
Müstahkem mevkie hücum 

eden tayyareler arasında 

Alman tayyareleri 
de varmış? 

Ellerinde ham kauçuk bulunanlar çarşamba 
akşamma kadar beyanname verecekler 

menin Od sebebi vardır. Da a. 
beplerden biri artık halkta tlOlaa 
gelmiyen sözlere tnDınıyarü 
rievlet adamlamulan ltlmad••ı I• 
rf almuı ibtimalldlr. tıdnci Mbep 
heaaplara göre tngfltere ve A.me 
rlkanm ısız babarmda artık lltlh
.ı aafbuma gi,rmlf oJacütanchr. 

tngiJterenbı ve Ameribnm bar- l.tanbul viliyeti budutlan icindeki hakiki ve )ıükmt 
be haZll'lannialarmm harp l8tDda- ıahıalarm ellerinde bulunan ham kaucuklara bölge iue 
latmm verimU bir hale glrmeılİDİD müürlüiünee el kıuwnn•tur. 1-.e müdürlüğünün bu busua-
ıuıcak 194! babvmcla bafhyatatı taki ---::r 
llZ1lll zamuadanherl blldlrllmekte- • tebliiini aynen neırediyorııız: 
tllr. lngtltere ve Amerika harbin ---~-......:--._......;;,__ ı - tkametgA.hla.n vlllyet.lml& hu. 

bbincl yılmda plla yaptı. ikinci l •ıt datıan IÇinde bulunan itııaı&tcı, ibra· 
yıllDJ pllnmı huırlunula gech'- n g l ere catçı, komisyoncu, toptancı, yan top. 
dl, öçibıcli yıl da bu iki seaelllı tancı, depocu, emanetçi, fabrikacı, L 

randmanmı Uaeakt.ır •• ....,8 Rusyaya 2 5 m·ılyon malltçt gibl haklld ve hllkm1 plualar 
göre bu b&lıu fngUlz ''e AJDer1. 7 ellerinde bulunan ham kauçuktan 184 

kan endöstrisi harp ~ 1'am t b ""d ayılt gizli koordl.nuyon beyett ka _ 
olan Jıe.apsız mabemeyi, .... ,_ on ug ay ranrun ikinci maddeal htıkmtıne 1ııt1· 
bir "8kflde imha ve istllıllk lclll &Dden 26.2.942 güntı akıamm• kadar 

imkan balacaktır. Almanyanm ela go•• nderecek blr ~yanname tıe mahalll ldarl ma • 
bu bahara hazırlık için Avrapec)a lta.mlara bUdirmeğe mecbur tutulınuı. 
büyük sınat bir eeferbel'IUı ham1ao lardrr . 
makta oldafa göriilmektecDr. S eti b"rJiX.: Amerika Bu beyannamellr mahallin en bO. 

Camberra, 21 ( A.A.J _ Port • 
Darvinde örfi idare ilan edilmiştir. 

Dahiliye nazırı Collins sivil aha 
liyc mücbir bir sebep olmadıkç; 
Port _ Darvlnde kalmama!ı tavsbe 
etmiştir. 

Devamı ı lnet •yfada 

Almanyanın ba btiyilk bamtllt ovy er 1 5 ' • • yQk mtılldye memuru tarafından mak· 
An,;lo • Saksonlarm plln1ıarm 1 dan et, yal Teaaır rıda ı buz mukabilinde tıeallm edilecek ve .,._ Mihver devlıetleri aıumc1a BerllDde blr uken ua"'fma lmza ec111 .. 1 .... • -
btbik senesinin yakla§tıp bİllİDl j maddeleri istedi kit geçirilmeksizin derhal lsta.nbul ti. radakt reetm bu lıma merulmlnckın bir tntıbadır. ManıııU Kaytıel mdlmnu 
k11vvetıenairl7or. -..: Y- S MI ~ .... Devamı ~ nal •:tfada 1 olm.7'1', -tmıla .Japon amlıal1 N........, ......._ ı...,._ paenll JılarrMtır 
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J3ic~ i!ü no.4ta 

Her sahada 
seferberlik 

:r..ıraat litlfcd>:ıtliğlııhı noUDelerl eüm 
le!!lnden olarak !;ıiıılt!rdmı sunl g\ibrc 
hususund:l ı tlfadc teminine !:3h::ı:lı • 

;) or. Tohum ıslnh lstaısyonuoıla Jiulla. 
nılacak nUm1ın"lrr ıyl sonuç ,.~~ 
lılda y\17, elll bin llm kadar 'bir gelir 
de temln cdllecdt. 

1:1rı:uıt ı::lhl ıeıt bir bmn' fü.erindc 
~ apılıuı milli bir sefcrberlil;; bütüu ce .. 
rnJyeti tıal.ıltntcn Ugilcndirdl,. l'alnır. 

t ta.nbol m .ıtal~•'!ındnld ~lışınn.br, 

nruhtclif lmznlardu :ıir.ı:ıt \'e ~Utlik 

t~tl. b11r.ılnnbl>i topr:ıklara ı;öro 
rkll9C<'k hububat DC\l ,. bunu tayin 
m" lesi ıstil<bal itin !;ok iyi işaret . 
ll'rdlr. Biz knınca ı:ıuna ı::arct ctınek 
l5ti) orıız 11, 7lrt\.'\t !lt'feı;berllğl gibi bir 

çolı: seferberliklere daha muhtacız. 
A;)Tı n) n m\lt!l!Y.'!!Cll'rln yapıwağı bu 
ı;rferlwr1Udcr1n hr.r 1Urlü Jtallı:mmadn 
blll',Q sıol;: bUyUk fnyrlal:ı.rı olacağını 
haııgimlz lnkftr edebilir: 

&N SON DAKtK./\ 

Arjantindek~ 
Ai man sefiri 

ayrıldı 
Buenos •• 1ures, 21 (A.11.) - İki 

gündenbori Hcrline hareket edece. 
~l ıblldirilcn Almanya sefiri Baron 
Von Tbermqnn "Monle Girbia'' 
ismindeld İspanyol vapuru ile Bu. 
cnos • Al·rcsten ayrılmıştır. Arjan. 
tinin Dcrlin sefiri Ollvera ile Al
m:ınynnın Bucnos • Ayres sefirinin 
1()41 senesi sonvndn yani diploma. 
tik miloaschctlerin kesilmesi Rio 
konferansı tarafından ta\"slye edil
meden evvel • 'is1işarc'' mnksadiy. 
le men$ı.ıp oldukları hükiımeller 
tarafından ~eri ça~rılmış olduklıı. 
rı hatırlardadır. 

Japon 
tebliği 
a.- Jlaft&rafı l ocl Jll\yfada 

Japon ınuhribl tanı.!ındıµl ynpıl.ıı.n ta. 
amı.; cana.smd.a. iki H91a.ııd& muhribl 
oot.ırıınu,tır. Bafkn blr muhrip ciddi 
haısa.ra uğratılıµlfb.r. 

Japon mulıriplerl bir dqpuı.n kru • 
vazarunu Uç saat t.aklp e~lenllr. 
lkl Ja.po:ı muhribi daha iltihak edlll • 
co muhripler dU§man kruvaz!lrUno kaı: 
mağıı muvaffak olamadan ikl torpil l. 
s~bcıt etlirmcğc muvaffak olmU§lar • 

dır. 
.:rokyo, :ı (A.A.) - Umumi knrar. 

gıUı Japon tayyarclerlnlıı dUn '.e&tav • 
yanın 10 kilometre cenubunda bulu • 
na.n Katlcatik hava meydanını bom. 
bnqiima.n ettf~ni blldlrmcktcdlr. Yer. 
do vo lıava muharcbelcrlndo 27 dilş • 
mnıı tayyaresi tahrip ed!lıni.§Ur. Hava 
mcydaııının tesisleri ve sair askeri he· 
defler aı';'lr hasara ut;rntılmıştır. 

Bu bombardımana dair Domei ajan 
sı tnrafmda.n uqrecUlen bir ceph<J ha.. 
berlne gare Japon tayyareler! hiçbir 
dll§?UaD tayy n:slnl:n t.urruzuna usra. 
ma.ınıılardır. 
Diğer cihetten blldirUditil.nc göre ıs 

§Uba.t.ta. Sur&bya 'U::"r!Jıo yapıle.n ke. 
sif bir taarruz esnalillda. donanmay\ 
mensup tayynre:er 31 AJnerik:m tay· 
la.resi d~rmU§l.er ve limanda d~mlr. 
ıı bultıpnn beş muhribi hasam u.,'T:ıt 1 
mı~lardtr. Bu akından .Tıı.pon t.nyya -
reıerl Timor ada:ıının Holandaya ait 
kmmmda bulUDan fl':ıglng - Koopn,nzt 
t.tıar.rw: ederek askeri hedefleri tahrip 
cbnialordir. ıBU hedcfiorlıı araBllldıı. 
ı..,~alar vo }Gılel;ır do '\·ardrr. 3 bin ten 
lttlc b1r ticaret '\'apuru batırılmıştır . 

Nihayet 17 ve 18 §Ubalta Sumatra 
suıarmda. !a&llyctto bulunnn Japon de· 
nilı btrllkkrt husu!! tfptc blr gemiyi 
babnnı§lnr, blr lngillz denizaltı avcı 
gemıı:l ile blr mayn tarnyteı gemiyi 
blr ~l.llz ticaret \•apunınu ve bır 
Hola:rıda Uc:ı.rct vapuıımu ?.3ptetmı,, • 
lnrdlr. 

lıtartinikie 
Bir Alman denizaltı 

üssü varıTiış ! 
o 

Bir Amerikan petrol g-emısı 
ada civarmda batırıldı 
Sanfa J.ucia, 21 (t\.A.) - Bir 

Aınerikan petrol cıni i Narlinık 
adnsmın g.u-lıindc lJir deniz:ıllı t:ı. 
rafından tol'J)illcumiştir. Murcttc. 
):tim kurhıldu~u ıo.nnedilmcklcdlr. 

Rlo • de • lwıeiro, 21 ( A.A.) -
A l'Ceile .gnett"Slnln Tietlin muh:ıl>i • 
P.! ~lnft1e !ılr .ı\Jrnıın deniz:ıltı 
fı~il mevcut otdu~tın& dair şııyjn• 
!ar dolaştığını hilı.lirmek1edir. 

• 

J Sumatradaki Ver~ml~ . mDca~ele 70 Universite 
ingiliz ve Holand8tı cemıyetının bugünki1 t 1 b . 
kuvvetlerin çekil- toplantısı a e L Si 

-
JAPONYA 
Portekize bir 

nota verdi 
· b ı d Bugün mesın~ş an ı l Hayır sevenlere cemiyetin Bursaya gitti Tiınor adasında HoJandah .. 

lara ait Lölgedc cereyan edeıı 
hadiseler dolayısile Müttefikler Cavayı bir kale fahri azahg~ I Verilecek 

haline getirmeye karar 'Onin~ite Talebe Birli~.; ilk se
niı.'lt.ıaı bu ı;ün Burc;aya y~pnıı" Adanın Portekiz 

kısnuna asker 
çıkartık 

verdiler 
Halauia 21 (.-1.A.) - Müttefikler 

Sumatra adasındaki tngili:ı:. \"C Hol. 
landa kılnlnrını lalıli ·c clmeğc baş. 
lıımışl:ırdır. l>alıa şimdiden J:ıpoıı
ların münıana::ılJn:ı • m::ıruı knlma .. 
dan 10 'apur Cn vn ııc!osımn en 
gnrbinde bulunan Hernk limanına 
gelmiştir. Bu suretle tahliye l'ılilen 
kun eller Pnlemhans petrol tesis. 
!erinde tahribat y:ıpm:ığa mU\·nf. 
f:ık ol:ın kıt:ıl:ırdır. 

MütıcrikJcr Cnvayı lıir k:ıle lı:ıli. 

ne S~tlrmeğc karar \'l'rmişlcrdir. 

füı .sıırclle ııılaııın v:ızifcı;i Arostıı. 

ı nh·ıının Jnponl:.ır !or:ıfınrlan isti .. 
lfıımın miıni olmak icin duyaıımak 
olacal;lır. nununJa bcrnl>cr ::ıda sa. 
hillcrinin hlr c;ok no!ıl:ıları .Japon. 
l:ırrn kıır:ıyn tı'kmnl:ırınn miisail. 
ltr. 

Alman 
tebliği 

Bcrliıı, 21 (,,\.,i.) - Alman ordu. 
Jnrı başkumondnnlıj?ının tebliği: 

Ş:ırk cephesinin merl!cz kc:51. 
miııde ı:ırhlı kuvV('\lcr general Mo
de'nin en müşkiil hıwa şartları 

içinde dört bafm süren muJ10rebl'8 
Ier neticesinde bir duşman ordu. 
sunun külli kısmını çcnber içine 
alnrnk tahrip '\C başka bir ordunun 
mfilıiro kısımlarım imha etmiştir. 

Dilşman z:ı~·iatı to'kriben 5 bin 
esir '\"C !J.7 bin ölüdür. Bundan 
başka dilşman 187 tonk, (i15 top, 
1150 bomba topu ve makinah tü. 
fek Te mühim mikl:ırd:ı sair harp 
malzemesi ic:ıybctmiştir. Bu ordu 
aynı zamanda -Oüşmnnın tehdit nl. 
tında bulunan birliklerinin yükünü 
hafifletmek için ara sıra yaptığı 
son derecede şiddetli hücumlarını 
geri püskürtmüş \'C hıı muharebe. 
1-erde <lüşm:ını ot(ır koyıpJ:ıra uğ• 

ratmışlır. 
Şark cephesinin ıll~cr kesimle. 

rinde mühim ha"a ku'\·,cllcriniıı 
himnyesinde hareket eden ordu 
teşkilleri SoYyclleri mU\·affakıyet. 

sız taarruzları csnnsınd::ı ıı~ır 1'nyıp. 

lara ııürntmışlardır. 
Cephenin şimal ucunda pike tay .. 

yart'lcri Murmans'k demiryolunun 
bazı kısıınl:ırınn büyük c:ıpl:ı bom
balar atmışlıırdır. 

Şimali Afrikocl:ı ln~iliz keşif 
unsurları şnrkl Sirenail:le geri pfis. 
küllülmüşlür. 

l\lnltn !izcrintlc lnıan ınuh:ırt>he 

hıyy:ıreleri ~tşl:ıl:ır:ı \'C haYa mey. 
d:ınl:ırı le islerine is:ıbcllcr kay_ 
detmişlerdir. 

11 den 20 şubata kndnr İn~ilir. 
ha\•a km·,•cllcri :ıs i Akdeniz ve 
şimalt Afrika ür.erinde olmak ü. 
ıcre 119 tn:n·:ıre k:ıyhrlmişler<iir. 
Aynı müıl~cı tc:irıde Almon hnn 
kuwctleri lngiltere:rc karşı faali. 
~·etlerinde 28 ta:ry.are ltn~bclmi~l.er. 
dir. 

Ve.rem mucadclc eemlycU yıllik kon 
ST~i ııu;u.n l~tibba odasında yap • 
~tır. 

Reis profesör Dr. 'fcvflk Sağlam 
tarafından kongre açılmıştır. Kong-re 
reiallğlne Orhan TaMln seı;llml~tir.1· 
dare beyeUnln rapqru olruııııu~da.n 

önce vefat eden azadan Behçet Taylan 
lçln bir d .. kıko. slı .cıt cdllml,ur. Bun 
dıuı sonra !da.re he:, Uoın raporu o • 
kunmuı:ı. kabul cdllınlııtır. Raporda biJ 
hasaa her yıl.ı. naztı.l'ıın 4.5 mlııll fn.a .. 
Jiyet lcrıı. edildiği lclınrU4 ettirilmek • 
teydi. 

Bu an:ıda mubtell! oltul tnlebclerinJ.n 
kliıılk w röntgen muayen,.lcrl yapıl. 
mııtır. 

Daha: sonra sıhhi muraklplcrln ra. 
porlan okunmuştur. 

Söz alan rcls ilk oınrnlt Eı!kl§Chlr • 
den SDlcynuuı Çakır tarafından yapı· 

lan yardımı zikrctmi' ve alkı~l~nmı§. 
tır. 

Cemiyetin pul satiiJ m~eleslne t.e • 
mas eden rele fUDlart söylcıhlgttr.: 

- Kura1lar a.rumdıı. pul lıey'Jye. 

sine harcanan para çokluğu belki na tır. 

zan dikkati celbedeblUr. Fa.kat unut. 1 70 Ki~i karuu bir grup Birlik 
mamalıdır kl elde ettiğimiz bası :ıt rcWı , cldll Doce11t Hıfn Tinnıızun 
çok dş.ha llstUndUr. Mıuırafljll' anca·. idart'*"ndc Trak \-apuru ile yola 
yü.zdc ıo h&tt.A 7 dlr. ~ıştır. 

Bize yüzde 20 bey'ı:;c ile 3.li ır.ı.11 Bursada1 karilere i<;tirak cıle'n 

pul satacağını ııöyUytn ba:rilcrı red • UO<"alar tan.fm<lan l\lilli korunma Kıtak.rımız meşru müdafo,a.. 
detUk. haklıoada konferanslar 'eriJecek-

Ccmlyet, halkın vıercHği peranm tir. dan başka bir şey 
doCrudıın doğruya yardım içi.-ı bıırcan· ı· Cclik Palasta şcr('O~rine bir ha- yapmıyacak'Llf 
maısuıı iater. Yoba bu ı, komisyon • Jo 1·<'rilccek olan kafile Pazar( i 1.i:bon. 21 ( A.A.) - Jnponyanın 
culukl:ıra yol açacaktır. 1 ~lini.i dönecc'!.-tir. Llzlıoıı sefiri Slıinihi Chibo ltırJ. 

Reis sözlorino devam ederek ecmlyc fından Porlekiı: hariciye ııozımı.• 
tin harice temin etUat emnıyeUe y4r. p ı D . d .. rff idare lc\•di edilen Japon nolıısınm ruclıı;. 
dunıann arttıtuu aöylcmı11tır. 1 OJ"ı arVIR 8 O 11 ilkk:.nund::ı lnsiliz, noıı:ınd 

Kongre, oldukça yardımda bulunan 1 li1&'"' Baıtarnfı 1 inci 11\.yfada ve Hind kıtol,ırı 1'imor uc!.lsının 
hayır .scverleı::l.n tahrl azalıfa alınma. Japon hoınbahtriyle h:ıs:ıra Porlckize nit kısmmd:ı ı~arnyu çı• 
sr için }f.a.ra.r Yermlıtir. n~ra,·an demiryolunun 7 ldloınetrc• kor.ık Poı;tckiz hul,ümelinin pı o. 

Verilen lt&l'IU'lar aruuıda aynca ilk kısmı sckiı sıı:ıt içinde tamir testolnnna rağmen bu topr:ık" ' 
Silleyman Ç&kira tegekkUr mektubu elnıi~lcrdir. işgal clıniş1crdir. O zam:rnclanbcr 
yazılmam ve Melın:ıet ŞükrUnUn kab · P9rt • J):ır\"lnde bulunan Çinli. bu kılaların seri çekilmesi içın 
rine oeıniyct arme.amm konuıınaın ~o.r !erin bir ime gfm ('V\"el gilmck cm. İngiltere ile Portekiz arasıııda mu· 
dır. rini nldıklnrı zannedilmektedir. zakcrcler cereyan etmcktedır. Por. 

Eaki ida.re beyeUnin va%1feı;i baym· Canıbcrra, 21 {ı\.A.) - H:ı,·:ı ne.. tekiz hüki'ımeli görünfişe gore bU 
da knlmasma ıttlfakl& karar vcri1n~ ı:ırelinin cum:ırtesi günkü teblir;i: ~urctlc h:ı~ıl ol:ın , :ıziyetle bir de• 
ve mcsalleriııe tqekkf1f ..c~ur · Teyit edilen raporlardan nn1oşıl· ğişikllk )apılnıı;c;ına çalışmaktadır· 

Zabıtanın sıkı araştır
maları neticesinde 
Mahtelif yerlerde saklı 

mallar bulundu 

dıüınn göre Dnn-in civarında l.iıin ~:ındiye k:ıdar hükömet bu '\"Qılyr. 
Bathnrsl :::d:ısma taarnn: cckD düş. •ı ısl:ıh C'demcnıişlır. Binaenaleyh 
man t:ıyy:ıreleri nrnsıncla gamalı. Timor nd:ısrnın Hollandn~a ait sıı· 
haç. to~ıy:ın bir kaç tayyare lııılun. hilinll(' cereyan ellen h:idi<iclcr do. 
mnktuyılı. Tanrnız ştdılctll olmn. lo~·1si)le ,.e hu höll{cnin müdaroıı• 
mııtır. Bu tayyareler D:ın·lne la· "ini temin için J:ıpon kun·ellert 
ttrruz eden teşkillere nlttl. fn"iliz, Jlo!l:ında Ye Hind kılnlıırı. 

Cum:ı sabahı l:ıyyarcclrinıh: Ko. nı bu toıır:ıkl.1rdnn çıknrmak ve 
cp:ıng' ch·orındn düşman karnesi Tiınor aılr <.ının Portckizc olt kı-:. 
gömıüş!erdir. n.ını i e-::ıl etmek mccburiycllndc 

Cuma günü Kocpnng'n hir hav:ı knlmışlnrdtr. 
tnıırru,u yapıldığı bildirilmiştir. O Japon lıüki'ımell, Portekizin vıı. 

1 •t !\l z:ımandnnberi orndnki hnv:ı birlik. ziyetini tomnmiyle müdrik bulun· 
İstanbul emııi· .. et müdürlijğ\i, ya- Ileyoğlunda Aıme ım•• · e. · d h-" ı ı 

" k A d b k'k 1 Ynni Ki lerın en <wcr a ınnmamış ır. makin ve hu memleketin Hollnnd ı 
pılnn ihbarlar ve alınan haberler zarlık so a ın a • 

8 
• 1 Y~nl Ginenin cenup sahili ilr.l'. Hııııfü:,t<ınınd:ıki lngiliz faali:relı 

üzerine, ıbugün mulltelif ')"Crlcrde. remitçinin dükkanında 1 çuvol Ş~- riııden uç:ın keşif tayyarelcrlml.r: dolıyısiy!e ciddi ll'hlike1cre maruz 
baskınlar ve arnm:ılar yaı>mış bir ~:; ve 1 çu"nl ~yenıl bulurunu,• ı <lüşman nvcıl:ırının hi.kumun::ı uğ. bulunduğunu bilmektedir. Bül·ük 
takım eşya ve gıda mntlclcleri bu. •. • • ramı~larsa d:ı bulutların arnsınn n •t b ,, li · • · t .. e 
lunmuctur. Sırkecı Dervı~ler l'Ok~ı 13 nu- ki • r. • rr-•· olarnk hepsi rı :ınyanın :ırc.ı;e ı~·ı nıye e • ., s 'h K . . d ı · . . sn anmnb:ı ınma ~"' " hr)nelmilel l'anunbra musayirdir. 

Galata Kara,röy caddesinde 4 nu. n•arada. alı url ısının e >ırıı~ı de salimen iislc:-lııc dönmüşlerdir. P,ununl:ı beraber ~.ıpon bükiımetl, 
maralı Yıldız :kundura ınağıtznsın. otomobıl y,td~ aksanıından. 42 I•• Sauoorı, 21 (4. t.) - Timor acl:ı. 'fiınor adasının Plrtckize ait kısmı. 
da :kaçak deri olduğu nnla~ılmışhr. raya sııtı]ması llizımgelen dıfl'ran. ~ı Port • D::ırvinc iOO kilometrelik nın la1'1:ımlyclinl lemin etmeğe 
nunun üzerine yapılnn nrama neti. siyeli 155 liraya satarken ya'k:ılllıı. bir mes::ıfcde uul11nı11akladır. nır hnurdır. Dığcr cihctteu Ja_pon ,bO· 
ccsinde dftkkanda muhtelif renkte mış~ır. . _ . fopon menhaındon alııı;ı . lı:ıherle. l;uıneti J:ıpon :kuvvetlerinin me§rU 
46 bü~·ük yaprak deri Lulunmuş.. Sırkecıde Gu\oihal Gömlek qınija: re i1Ul"e Ja)kin tııyyarclcrlnin hl!• bir mfic!afnndan b:ı,.]rn h!r ,şey oı... 
1 'la"n a sahibi Yorg·ı Konca"'.. 1a~ı sahibi ATntm Levl 194 sencl'ı t' . d ·r t Dar .•

11 
Y ur. •• ., .. ı: • ... · .. • <:umu ne ıcesın e or • 'ı n ~·ı 'eler·n· 1-ı.n1.ı,.uk ttı'r-

los yakalanmı~ adliyeye ,·erilmiş. kuma,Şlarından yaptığı gomleklerı l>u~•·ük has"tlara t'~"mış bilhassa .ı .. ın ı>roJ ı ı i.UJ~" e 
~ k 1 ' " 'ti'.. diklen sonra Portckiı hfikümçUnla 

tir. Ayrıc.'I Yorsinin Beyoğlu Ahu. ~O liraya sathısından ya ·a aıımı,. .A\"Ô:1tralya ıa:n·arcleriyle limanda hllnranığını mub:ıfnr.a etmesi şar. 
dudu sokojjındnki c,•ide nraştınl• tır. denıMi bulun:uı gemiler :ı;nrnr g5r- tirle geri cckH:ccıJinl hildfrlr. 
mıştır. Ca.rşıkapıdıı Tiyatro caddesinde ınii$1iiı·. A"\'Us1r'Dlfada hakim olan Japon hükumeti adanın Portekl~ 

Arnmıı csnaşında c,·deki 12 par. Hulüşi bey apartn:ıa~uıda ptııran k:ınııa.te g8rt, Japonlar knr2:ra :ıs• zc ait kı,şmına dair bJchlr talebi 
· •· k i ı· ~lko Zeki Gene~ kaçak un sat.:u:kco d l' 1 ç:ı deriyı ... açımın s ıy~n • Jicr çılrnrm:ığn Tcşel>ÜS <' ere •ıcr •

1 

olmadığını ilü,·e eyler. 
ı~minde bidsi J'nknl:ınmıştır. \raş- yakalanmış ve !bütün bu ~uchıl:ır dit. Sidncy r:ıdyosu parHimcnıo. o·-----
tırmad:ı nyrıen he~"1l.nnnmcslz ~c. Cümbudyet müddeiumumıljjinc ntın b\ıaün ~iıli bir icliır.:ı akdet• s·ı • 1 

..:.k::·e:;:;r_.:d:.:e:...::::.b.:uı:.::u:.:.:n.=m:.:u~şt:.:u.:..r.:._ ____ -:-_"_er_i_ımı~ş-u_r.________ tiğini haucr ,·crmcı.ıe ,.c nııitıcri:c. I 11 fe SİZ İSİ8SYO 
Jcr J:ıponynya karsı la:ırruza se~-

Kl·mses"ızler yurdu Rusvaya gönderilecek nıc~c: knrıır '"erdiltlcri :ıkdirde A· Dört vapurdan imdat işareti 
1 rn'>lralyaıun en i~·ı h:ıreket üsle. aldı 

~ .B:!:tta.rafı ı Jneı ııayfıııla buğday riııflcn biı:ı olac::ığını kuycletnıekte. Sa111iaoo dü ~ili 21 (ıl.A) -
olduklıı,rı dU.sUnillerck yurdun yalnız ıJ!r. Şili telsiz istasyonu" dun dö~t mu~ 
Prkeklcrc tahs1s1 uy~ ~ör:Ulm~tUr. Va~inglorı, 21 (,\,,\.} - Sont•tkı· 11ııdyo, lıu sebeple Japonların telif vapurdan imdat işıırcUerl al. 

!t bulmak hususunda ~ tedbirlere fiirliiji, Birleşi]5. Amerikadon ~lmdi. r.ıüıtt'riklerın hu üsten is(ifode e- mışlır. Fakat gemilerin hüviyeti ilı 
mUracaat edilecektir: ye kadar aldığı bui\day. ıın 'e ~~- r!cmeıtıc:cri için cllcı iııı' ı s:n i ) ıı. hulııntlui{u nokolıırı tayin etmc.k 

Yurt idare h1!yctı, mUracnat cd~nle. kerden ba~kıl mühim mi)ı:tnrl'1nl ı P•H«ı!,lıımıı il:t\' etmektcd!r. iıukünı hasıl olmamışhr. 
ri kabİllyetlerlne g6re fabrika ve m • konser\"c lıallnde et sadc).·:ığ, n"Z- D~rr <'ih Un lı:ı~' ekil :Kuı tin Amir:ıl Cole isminde beş lıin tca· 
csscscsatn. yerle~tirmcyc dc10.let l'c!e · hali yııtt, tereya~ Ye ~Qjr aıdp. ınnc!· nıeru1 kc:lin loı rrl:t- rınm ı:ınpiyc. hık bir Amerik"3n '\"::punı bir imdıı~ 
cckUr. Buralarda. iıJ bulunmadığı zn. clclcri hülnsası söndemu:slni isle. tinı temin icin re, ı, ıı ·de tedbirler işareti Jıöndermiş arluısıodan d 
mıı.n!arda a:;-:ak aat.tctl1ğı yapmak Uzc. ıııistir. Ödünç ve kitıı kıuıumı mıı. niıınştır. f;tı.ı scferl.ıerlık ll~rı <'di'I- müretleb:ıtın gemiyi terketU~ııl 

ku,.m. l -'"p ka c'ıb
0

ı'ncn nıu-t•-f;,., .... 'rin nu'n mad. . . • d J k 1 re a)'Dftl ~- eenaayc e~ vcuu · .. ... ....... 1
" .. "' ınışlır. "''ustrol~ a ::ı ıer rs ınenı <'. lıildirmlşir. nu ... ·apurun da hulun-

zanç yolları g!SsterlleeekUr. Bulunan deleri s:ıtın almağa meınur 01:111 kele rıı cj:ılı ql:ıc-nk !lcr i~I. her <lu~u m:ıb:ılli ta,yln elmck 1'abil o. 

K ki ık d l~lerlc ilk :.nmanlardıı. geçim mil~kU· rira:ıt nezaretinin memurları .bu en•i ı ,.npmak üzer<' IJGki'ıtnetin 

1 
l:ııoaını~tır. Ynpurun Şili sahilin• 

ftUÇU ara e OR U ıumm tnmo.men ortndall kalkmıya • maddelerin Sovyellcrc ı;onderilc- tnıirlcrini h<'klcmcl;ıedlr. 1,~;ık bir mcs:llcde :Suyük Okraıı• 
~ .nns~r:ı.!ı ı inci aayı:Wa cağt dU~UnUle:rek, bu ctl?I klmıelcrlıı ecğini söylemişlerdir. fngillt>re ise r ... onclra, 21 (;2-.A.) - Jııpon1nnn uun cenulıundu ta:u:nııa uğraddi' 

cıırct ofisi adresine 1ndell taahhUtıU ucuz ve sı?ıbi y~:ı.maıarmı kolaylll§ • Sovyetlcre bu sene t:ıkrihen 2 m<•. Davlr.c tnarnızu bir çol< t~fııtr."re yoı l ı:ıhmin edilmektedir. 
oıaral< postalanacaktır. tırmalc maksadlle, yurt binasında C>O yon 500 hin ton htı~ıl::ıy ve 1111 \'C ı;ın:::.ktadır. 3aponlarrn Avu tra1;;ıının 

2 - Milli mUdafaa vc:.tııetıne bağ klgllik yatakb:ıJ'le, mutfak, yemek.ha. 1 milyon tona yakın ~kcı- "erme. en l!c~i bir bıwa. Ur.lJU ne en bUyUk 
lı birlik ve teşltkllllcr1c <!evlet demir. be, aıeak du" etU\• ... vcsııir lUzumıu lH ta:ıhhüt etmiştir. \ır$p &_cn{ncrinln barmablleecS\'I bir 11. da dotru olmtyarı bir beyamıame neı 
yollan, devlet de:nlı:yollnr:ı ide.rcıuı tesisat meyd:loa sctlrllmigtir • füıo::ıd:ı Busyaya huğdny gönde. maııi tahrip etmekten l-u~ka ne Kfbl reltiğlni blldlrmekledlr. Harbin ~ 
ve ticaret ofisi bcyann!lme vermek • Yurdun verdiği işle kazanmaya ba§· reccklir. 840 bin ton Küb:ı ı;rl.c•ri bi .. maliB&cila- hareket ettlkkrl eonıl.. langıcındanberi Tlmor kolay yutul 
ten iatlsıuı. edllmlıılt?rdir. tıyan klmı;eden, yalnız ycmel<, ha • ile muhtelif mlkt:ırfarcla Hav:ıy Ye nıa.ktadır. Japo:ıyıuım .Malezy:ıdııkl bir lokmaydı. Japonya ornya ajıuı 

3 - Dcyıınn t:ı.bl tutulan haµı l>au. n:uun, u4ıı. Uq~tfatn ~de~ h;ılln • ı\'\·ıı~trol:r::ı şekeri So'V)·etlcre ::ı~. fn 11.yetl göıönUnqe tutuın.rnk bir tııtl. tar ı;:önderuıli ve ora~ havn. Uıssü nU 
çuklara 202 sayılı gizli koordina.ıyon up olqıma.Gt. tcııberllğin önUno ıcçll. rılmıştır. l' Jısrcke~~ bulunmnrt llıtlmnlt de '" !eri ha.zıı:J.mnı:.o:ıtır. lIUttqfiltlere 
heycU knrarının 2 inel maddesinin ve. me~i bnkrmmdnn knbul olunmu~r. dorpls olunmaktadır. Jeponlnrm Dııı- bllhaz::a Port Darvıne lcllf§ı tehdi~ 

kt.ıctıme verdıt;rt ~lAblyctc ısunadcn su para, sermaycslnden b!le tı.5Rğı ola Sovyet t&blı•g\J 
1
• \ınln cenubundan ftlb:ırc.n ba:lıynn tc_şkll eden bu harekeUer gtzU kal• 

clkonmu§tur. calttır, ve c:vlerl bullllla.nlar, eYJerindc ·&t"D".nlı Ye hali 2-ro.ılde h:ı:-e!tcte geç • mazdı. :MUttcflkJer aradan çok ~ • 
4 - Hanı ]ıau&uktara elkı:p.ı:rya ka. yaUıca.klar, diğerleri ş:tbl gö!ltcrllqn lllClS ıstcnı!Ycc~ldcrinl dıl,~m:ııek §Up. man gcçmcd~n Japqrıyıµım ~ 

ranndan eVYCl sa.tılıru1' ulunanları kolaylıklardan lsti!adc edeceklerdir. lJondra, 21 (Radyo ıaal 7,15) heııiz bir t~dblrıı!zlik olur. Falmt mUn. Timora taarruz eı:Iccı?ğine lcanaat _... 
dolayısilc veya herbruıgl bir ııcbcble Bu sure Uç, ekmeğini elinin emeğinden 1 l>iin gce ·arısı Moslio\"arla n~rc• bit Maiezyaf1ıı. yapılnnıann aks~ o· ı tireliler ,.c Po:-~klzf.ll toprakıarmı zaıı 
bulundurdukları yer~r<leu b&§k& m:ı.· çıkaran vatnnt!a~larm kazancı, kcn • 1 dilen• resmi ~mı tebli~I: 1\ıtaalı. lar:ılc 40ı;nanın llc:-letl!\>ı:e 13.ljerlnl te. d~11a. etmesine yardıı;ı etmek 
hııllcre müsaade aırnmaksıztn nak. dikırınl cl~ardıı yaş:ıtını..'!ll klft geldiği ını:ı, tanrruılanna dt'\"am elıntiler, 1.1ıfu.d~ mU!lkUU\l cckcecti a.' Mrdır. kO..fi miktarda kU\"\·et g&Dderdller. 
lcdilmclen ~cmnu olup buluodukları \•a..klt )'.Hrdu tcrketWe11klordlr. müteaddit ·erleri !ffrl ~ı1lardı17. :şı.u;dıı.n b,ilfk::ı. ınu:ıt.n::p.m bir ııurctlc lu.ar P9rtclı:!z .:;ıırııbonU!lwı tak 
yerlerde sahlplcrı vey:ı. 1.ilytdlcri tara Yurt, JO:!T'inönU hnlltevl ltlarc hevr,li. l't'r"Şfnbe süoü 12 ,ıınarc ka~l•<:f· 15tifo.dc cdJhniy~n Q_r.mlryol'ı ile son yl':ıi11e kPrar verildiğini s6ylediğt • 
frndan hUkQmçt emrine teslim olun • ne 1.al;,lt ın~ l,;~!lllt ı:ıı· lıcyet lar:ı.rın . ıtıCJllİZ_g muk1.1bil 24 h v dıı 3 7 sl ~ Z'lıtıanlarda ,in_şa c_dilcn yegjne n..cıl:ert m:ı.n mU~tcflklı;r takviye kıtaıan 
m:ıları mccbı:rldir. aım lc!nrc olllllilcnktır, k<'ııdlıılne ı;örc yerde olmak iizere 31 Alrnan t::ı~· yolun 4~manm mU\·ıt:ıalsr.na tqmıne lir gclxnc.?; n\1ada'kl kuvveUer!ıı ı 

5 - G<?relt beyanname ve gerekse ele bir mUatad,..m lıadrosu vnrdır. Bcr. ~·aresi l:ıhrip etti. k~fl J:'elmiyeceğl dU~OJ)lilmekledlr. şlrnı;ı,_cşğnıı b tdirdller. 
clkonma hUkmUnc, aykırı hareket cL bCr ,.c ca,n;ı,ırcı ıu-:um oldı;~u zaman • • • J'lpon::ı.r D~vlndc J.;arayıı çılunıığa J~ıılar bu \'ufycU 1Yice bllm~• 
mek hııllcrlnde milli korunma kanu • lnrde. ı;Undriiklc c;:ılı~tırılacalrtır. '.Dl· Moskoııa. ~1 (A.ıt) - Soq·ct »e .A.vuııtı"Sl]a topn:ıldn.nna ;zırmeğe tc1diJer ve Portekiz kıtaıannm 
nunun mu:ı.ddtl Sl51nel r,ınddcıl bU • ıt~r hlzm~l'er mlln "' ctl rlm•ı: tnrn. ıcblHHnin clindt ,!>ildirlkJliint .eö-t tA~ebbilıı eüeeek olurlo.rs-:. seferin ba§. aday:ı varmak Uzerc bulunduktan 
ı Uı:n!er tıılb.lt cdUccckt r . fmd:ı.n r.vı·.ilccr'• \'C d:ı.lıa c"'p cde:ı dl. re Almanlar Sınolensk bölpsimk lmı .. ıeındanbcri halletmek mruı:ıda. kal sırada bu husı;sta hl.çblr bal çarcıııl 

6 - lcaJ> cltığı t'l.kd rı2c nı11ll korun ğcr tedbirler plın"cnl<tır. • uol:uz kazaya mt lriSylcrde 3 lıin. dıklım rnesele!crln e.n mUşkUl olanı i. tıı,ılwmıNlll;! oldut;ıw.u iddla. ctmekU" 
l 6;) lnrl r.nndde B'JgUnkU t!Sr<.-n_,c CH. p:ı.rUsl fatan den fazla bina lahrip ctmişkrı1ir. le ka~Jl~ae;ı.l':lnrdır. Dil~m.&Ot.ıı nrta· dfrlrr. Jııp"Dlann ll<:ri sUr~U m.,srt 

•.ırctlk cv, j bul bil§kanı nl'ııat lll~ıaroğlıı. 'ali Un kaznlat: So\'yet 1'ıtalorı tarufİn· bıne'e l'e Sidneyc taamız ıcıç Parvın. mUdş.faa Jxı,hancsı gUIUnı;Ulr. QQla • 

m ğ:ıı:ı.. d"po, dilltkAn Lutıi Kırdar, l>e.rti \'C belecilyc crki\ıır, dan seri .alıııtıu~tır. Bu balJedc hi:- den bir hava U.ıısil olarak ıstlfado et. rm en m!Anıu;ip bir znıwı.ııda ~ 
anı.bar ıbl her t '" U rJnl l:onulal..ıilcn tUeca~vr bulunmu., Em nönli çok lıay,·anl:ır telef edilmiştir. m~l ıhtimııllııc gelince §Urıuıını hatır. ifia2. etmek t».savl'Unmd::ı bulundtl» 
yerlGrle arama ye.. 1 c t·~. balkcvı reisi Ya\'UZ 1badan bir n•ıtuk Ekle, ıoanız lmldiklıırı fena mua. ı tinak kU'lql iti bu ikl §Chlr DaniiıQ la.ı;ıı;ıdc:.rı ki~ şUphe etmemoktedir· 

7 -· '!3 ya:ınn.m rln lstanbuı Uca. söyliyerok yurdun doğmcamd::ı ba..'.}?t oıclcler yüıüoden üc .bocuk a:\" .\1. (lo,ı.-u bir hat; tlz.:.rlndc.n nıutçknbUcn Gc,cQı ııı.ıta.ııundakl taarruz ~b* 
ret ofiol nrlrc!llnc po ... talandı~t gUndcn b:ııan.:ı. C.mll, ml\§cvvlk ve mUrflt olnn nıan j~~li altında .+taJao bu Yl'rl<:r. :?G:SC ve SG~O ldlometrellk roesnfelcrdç lcrlı:ıl s::ıd.co ,gccCttlr.mi§lcrclir. J.1~ 
JUb:ırcn 50 &1hi fçf:id mubayaa edil. pa"l'U rcl.st Mim:ı.roğiu tle vali ''c hayır de 214i CFt.:ck, ~7 kadın ve 14 co. buiunmaktr.dlt'lıır. y:ı bundan cvwlki taanu;Jarında ol· 
diği mal .ıı..'lhlplerlııc tıı.hr r('n bllgl ve· sever yurtdıııılal'ıı tesckltUr ctmııı. yurt <:ıık l\ldü.Sii kaydcdHmoketdir. Al• J ı.onıtrn. 21 (A.A.) - .ıtarlciye ,e. dugıt gibi rotreldz tuprakııınna ta.tr' 
rflmfyen hnm kAuçukltir ftt~at bira. ncven Z®glnlcrln yurdun inkl§!lfında mantar 262 zararsız Sovyet nlan. z:aretı, Japon umumt kara.rgAhmın ruz ederken de Wç tereddüt etmeJilil• 
kılm11 aayıl&caktır. l yardımlarml dilemi§Ur. daşını alıp götürmüşlerdir, Ti.monm Porteld.ze ait kısmı haklmı· tır • . 



me 
arın da 

uyucu bayanları 
önünde göbek 

attır ak • 
emzş 

Tabanca çeker k de buna muvaffak 
olamı an sarhoş apis e ten sonra 
"ne o muş, ki.. ,, di e hayr ile söyleniyor 1 

Hüim önihıpeki evrııkı hem c
kuyor. hem de hafif h:ırH ~ülüm. 
seyordu. Okumasıııı bitirince, 
knrşısındııki SUCltıy;ı h:ıktı \'C: 

- Ne işler bunlnr Ahmet"! Ha'! .. 
Söyle bakalım, nasıl yoplın bu 
marifetleri ?diye sordu. 

Ahmet ndındnkl suçlu: 
- Hiç bir şey hatırlamıyonım. 

diye lc.onu~tu. Kendimde değildim. 
Ne yapmışım, ne etml~im zerrece 
haberim )Ok!~ 

- Pekülô ne-den bu kndnr içtin? 
- :Ne bileyim efendim, bir iki 

tek çakıştırmak, l>irhç ş:ırkı din· 
!emek üzere BcyoAluna çıktım. Fo. 
Jı:not meret heni hir ucundlln Jıldı, 
evirdi çevirdt, öbür ucıından le 

horaya kadar atlı. 
Ahmet, orta boylu kıp kırmı. 

zı bfiyük burunfo, saçı sokoh kar. 
makuışık, lıulnnık iri ~?zlO,. c • 
mer, kanı bıyıklı lıirislydı. }\en. 
dlsınl ilk dcfn gören birisinin. her 
akşam üç bCJ kıı<lcıh çakı tının dn. 
sinden olduğunu aıılnma!iınd:ı r.fıç. 

lük yoktu. 
Ahmet btnnbullu dc~lldJr. Aıı~· 

dolu vilboUerindcn birisinde ma_ 
nlfatanı. lietıreliyle uğraşmaktaclır. 
Arada bir 1stanbula gelir ve iltl!iya. 
cı olduğu malları nldıktıın sonra 
yine mc:rnleketlne döner • 

Geçenlerde de mnl nlmak için 
şehrimize gelmiştir. Sirkecideki o. 
tellerden birisine fomi~ Te malltı.• 
rmı tamamen elıp rolladıldnn 
sonra: 

- Hele bir ·yol, Beyoğlundıı eğ. 
ieneml diyerek geçen nkşaro ne. 
~!una çıkmıştır. 

Ahroot lstnnbula her (.:cllşindc 
eık Be)°Q#luna çıktıi!ından, bu 

semtteki belli bnşlı eşhnslnn bir 
çok tanıdı~ vardır. O !lece de 
bunlardan birkaç tancsioc tcs:ıdüf 
etmiş ve o gıuino senin. bu ı;nzioo 
~im bir hayli içmiştir. 

l'{iha~eı ııdamnkıllı sarhoş ol
duktan sonra ynnındnki bir ark:ı
daşiylc birlikte, Hcyo~lıındnkı 

s~lı, fokill tcmınntL'} bir ı:azino:rn 

sJtmisllr. 
Durodoki sttz lıcyetindc birı;o';: 

it okuyucu ba)'anl:u~ vardır. Ahmet 
lıunJ:ırı ~en, şolmı'k sesl<"ri kiıh 
lıüzünlu, ktl1ı k.ıvr:ık şnrkılnrıyln 
:kendinden Setmiş ,.c blribiri nrka. 
sına birkaç kadeh nttıktnn o;onra 
ı.dlncnin önüne donru ko~mUŞ.: 

- Kııları.. Haydin b kalım, 
~ôyl' ortqya. masaların önüne sc.. 
iin 1:1 birkaç şöbek kıvınverinl 

d i~ e ba ırmıştır. 
Tabii olruyu~u kızlarla beraber 

hOlun Uııo halkı kah'k:ıhayı b~ 
mıştır. l'aknl • Ahmcl kendisiyle 
cdilçn bu alayın farkında değilµir. 
Hem bu arıusıfnda da bir fcvkn• 
Hldclik le göstermektedir. Zira 

Şotı:>r bir dUkklUım önllndcı durda: 

d.:l.kıim. mtısaaao edin ooymı .• 
utadan blrnz. IQıün alayım.. 

- Bay ha.y_ e.cıeJc 1ştm Yok; 

şorur ben'dtll ~41• 1iakü4ııi- &skc.le • 
!.!\nelen l\Ul.S'Wit:tık yolunu tutıuıar. 

Sinan J<ur.guneı:ıfa ya~oıı ıs011. 
uz lliUm:ılleı· ~mdiı. blru d3ha 
heyocanbnıyor v tıu d&TI!te blr m:ı. 
nıı ~eremf3 orcfu. 

otoroobll btrclenbtte dOJ'du. 
Şoför: 

- Kuzguncuğa g idik lıftyım.. 

Dedi. Slruuı fuk&lnln hl'6bli.ını ~ör. 
dU, lskolenl.iı llnllndo b1r mlllJ<tct. do. 
ı.aetL Daha sıat ona gcbn<ml~tı. 

- Blr ııaat oora&ı bCklcııtr nıı ~ 
Diye &oylenlyordu. 1 mıımı inan 

O\'den ~·ıkarkcn ılC('.e bir acı l<ah\'C 
ı-:.mı,u. 

- Hclo ı:tu p:ı.stncı~n gtrc3lın •. blr.•~ 

knh\"3ltQlı. lht4n<:ını ~·· 
DecJL Kuzguncuk ı cıcslnc bütün 

ororUodo ildnct deJa ~11.) ordu. Bir l•c· 
ro de l l'dl l'Jilr. ~ll ~ne~ ınel tep le be. 
r.ıbt r gelmMcr \<' bir konı3 B ~ıkmıs. 

fdı. Slnanııı ı klrp b:.hrtı."1 ı;llzun. 
de canl:mdı. 

~. ı T3?; ı yar•, (rancsln 
tir. 

l>ı~ crC'k, ,ıa:ot.1cı lıc konuarnaya ba) 

iıncr, şorl.ı soylcycn bir kır. >eya 
k::ıdın r:ıl.sc rldıilir ( !) • 

Ahmcdin lıu lıarckcli gazino sa. 
lıihiııin de naz rı dikkı:ı,'lini ccl:bct. 
miş \'C l :ınına ynklıışornk: 

- Bt'\('fondi! Onlar oku)ucu. 
lar. oyuncu ı:fr ıl. Hica ederim ~ e
rin ize olıırımıız dn halkı rahntsır. 

clınc' inıı! el, ·ı•i..,lir. 
- ~arın ııc olu~·or? 

- Ben ı:;:ı·ıno :rnhibiyim. 
- Ha. gı zd. l>nrıı mı isliyor-

"'""· • ·r kad r ~ ahuk söyle lle ve. 
ı·cviın. Kııl:ırın cin alınlnrınn gü. 
nıüş Jlr::ılor ynpı~tırncııijmı ... 
-?! ... 
- Yine mi olmqdı? Kardeş, 

Sende anın can sıkıyon ha, .. Uen 
lıclc bir k ı.r.lnrn söyliyeyim, lıclki 
onlar k:ıbul ccll'rle.r .. 

Bımıın üzerine \hmet, tekrar 
okuyucu haynnlarn dönerek önün. 
de Eıöbck ııtl'ııılarını tcldlf etmiştir. 
Ahmcllin lıu rıvıklıl!ı ÜZl'rılle tabii 
~Pz susmu ve unıino sahibi Mus
tafa bu '"der Ahnıcdl zorla dışan 
çıkorm:ı k istemiştir. 

t ~ır bö~ kcc, ıctiği loda rakı la. 
rın tesirhlc 'k!."nctisini kaybeden 
t:ı~rnh lnclr, birdenbire şiddeti' 
hir nııra ile elini beline atmış ve 
lal.ı:ınc:ısını çekerek kapı)'R dos. 
nıltrnıış: 

- Kim cıknr a kendisini öJmOş 
bilsin! Hnrdio kızlan indirin or. 
tay;ı oyun oYnnsınlarl diye bn• 
Çırnııştır. 

G;ızino bir nnıja kıırrnakanşıjc ol. 
muş, kadın erkek m~şterilcr çığ. 
!ıklar atarak mns:ılann altına kö. 
şc·lcrc do~ru kncı~ına~n başlamış. ' 
hırdır. Saz ,hoyctindc de ~nrıık nt. 
mış ye lıcrkcs Ahmede ynlvarmıı~:J 
h:ı~lıımı,ştır. 

L!'ıkln clı.,nrıdan !cryaUarı j,.;ilen 
r olislcr de bu şırntl:ı !\;.eri girmiş. 
!erdir. Dciylcli~)c ~ltgıçt :ı\\lı:alan. 
mış vç hnl·kuıdn tııtıılşn zabıt va. 
rı>kasiylc ıı:Jiyc fJlı!lCJ ceza mah• 
kemcsinc verilmiştir. 

ı:: ~"' 
- Dernek lıfç bir şey lıntırlnmı

yorsıın, ö:,le mi? 
- Evet efendim, neler yaptığımı 

hiç bilmiyorum! Sarho$1ul[ işte ... 
Kıılnıtı:ıt mi ki. .. 

Neticede dinlenen şahitlerin de 
Ahmcdin lab:ıncn ç.ckerck gazino 
s~hibi Mu~tııf:ıyı ve su: heyetinde. 
ki boyaııları öHimle lehmit elmiş 
oldu~u s:ıbit gôrllldii ve hakkında 
6 ny müddcHc hapis Cl'zosı verile. 
rE"k hcmt'tı tcrkır oluodu. 

Tııcir, buııu hic hcklcınlyor ve 
dışarı ~ıknrkcn b:ışını iki tornfa 
~::ll:ıynr:ık ''ııc olmuş, ki... Bir 
iki kınrıvermcl.lo ne kaybederler. 
dikim?'' diye h .. Hclie "l)~Jenlyor• 
du. 

tıyan ı:.ıruının boz.len dolgüiiaü. O, M' 
lan Necmiye ile ağtıbeylnbı Bynlma • 
ıımr hiç do lı;temlyordu, 

:Sinnııın kulaltmda hlllA çnılayıuı on 
i.ki uı; kcllml'l~i :r.ııvalb delikanlı unut. 
:nru.r•>rdu: 
"- Dlı. :r.ah!n aynlaeaktık. .. ,. 
Hal ır •• onlar hiç de lllffblrlndeu ay. 

rıl:J.('ak knn ko9 d~lll !91. Pel~tı\ 

\'C rw-ı· ı:•ı:nr- ı: olarak ~l.)orfiu'dı 
Sc\'gll,.rlnc tııııblr delll gUsterllobllir 
dl. 

ul"*nro mubıllie~ mantığı dur 
ıµu:tu. Eğer o blraı de-rlnoo düJUııc~ 
bll~ydi, l cng<'8lnln bir •'J,araçct<>,. ta. 
rafmd::ın na rl knndınlıp knldınldıfp

nı pe1'-Ulô hntırlı~nbUlr \e Ust Ustc ge.. 
ıen tctıdtt mektu Lınnı çöıönUne ıe. 
tire.rck dalıa makul \O rulbbet netJoe. 

Un it l'adller, 7R.IJF Ol""e. r, crnnet 

ır.ihi fr.rle;", r.ıLlrşkan, cemır, CD 

r.:ı.n 'ıu dly:ı n olnn Çin den llıl örnek 
-----0-

' 
ır ÇUŞ 

Çinlile ~ 
filizin· e e 

• ·nç değ·ı, hürriyet 
üca ele ediyo 

UCGCD m:ıy.uı u.yıncb Amerikanın t.awnmış kndm ı;-a:ootocllcrl.nd~ 
Klnr .Bit; k<ıcalil \c l..ayt mecmun rnm ?ııı.,rııull:ırrlrl llnri Luııo ll bcrn. 
ber Çtndo urun bir un re 8Cyıılıntıynpmı, lard:. Bu yıılınt-0 dııJr Anıc. 
rikıın ı,-nzctelerlndo ya.zclıkJıtrı yın.ı ~enl ellml:ı.c f:crml:ı lnılwıuyor. Çtn 
nıescleslnln bcnU:ı. giln mesel l oıauğu bir l!!tra<'l.:ı bu yazıyı tcrcilm(l~l 
fayd:ılı buloyoru7. 

- Çine gittiniz ml ? 
- Uç hatta Çin topraklan tıu. 

riııdc uçtum. 
- Bu UÇU§tıı. çok az ~ylcr sörmuş 

olacaksınu:. 
-Niçin? 
- Hiçbir be.Ynz Çini anlayamaz, 

§a?'k eS!"ar dolu bir meml kçttir d<ı (1. 

~un için. • 
- Çfıuller lcendi topraklann(lan 

bahşcckırkcn burndıı yalnız ı;8ücrtnız:.: 
le gördUğilnUz §cylcre tnanmrz derler. 
Beri Çlnl gördüm. Çın bir tn.yyarcdcn 
8Cl'.l'Cdillrkc.n hl~ do esrıırlı bir meın. 
leket d<ı~dlr. 1nSan tayynrcdcn iğı • 
lip yere baktrC"ı vakit toprağı da.ha iyı 
anlıyor. 

- Çinliler Allnhm scvsıu kulları 

ol.sa gerektir. Baks:ınıza Allııh ne ka. 
dar gerua toprak vermL,. 

- Evet, fakat bcrhaldo 'l'ann be. 
ğcıımediti yerleri Çine ihsan rtnıl,ş 

Çin nasıl bir yerdir bilir mlıılnlz? DUn 
ya 11%ertndc 4 milyo:J. mll murnbbnı 

bir toprak yaratmu:. Bu toprağtn Mo. 
go'lli!tan denilen kısmında kutupıann 
soğuk ve kuru rllzprlannı kum fırU 
'nalnrllc bc?lber ka.rı§IB olsro.k e:ıtı.rt. 
rıiL. Garp tarafını, Sild>-ıuıg 1iC Tibet!, 
yanık çöllerle kaplaymu;, ve kcn rın. 
ruıı A§ılmaz dağlarla çevrclcylntz. Cc. 
nUp tara!mı hastalık membaı batak. 
l.ıklarlrı sulayınız. Geçilmez orauuılar 

doldurunuz, vadilerini cak ve ~l gibi 
yağan ynğmuı:arla yıknymız. mmm. 
\ık ve füdUrUcU t:ıytunlarl:ı. kurutuDut 
Şimall11 buZlu s ğuklnrlle cenubun 
öıdllrücü mcakla11 aram.na 8.§Jlm 

manııuar koyunu~ İşte Çin topnıkla 
rının mımuırası. 

- J:.'aK:at farkı, s.s:l Çi.nI unuttunuz. 
Buradti. m nblt ' ::ı lcr ve :u.n;g n O\ • 
ı r \ı:tr. (;(:tın t ~ rl:<ırd!r. 

- Cennet, ra:~ t tehi k Burayı 

dUnyonın en bUytlk ve en tchllltcU ne. 
hirlcrl sular. Bura<L'i nehlı'llır taoar, 
toprnlt su a1Uıı~i3 kalın oı::ıt!an sonra 
diı.biı. uzun bir lturakhlt bnşlnı. 1 te 
tm toprakların Uü!ırine 4:i0 mlll on in. 
ean yerıcşUrtnlz. bu Mo~oı, Mançu. 
Tibctll ve mu ıummı 1 k ÇinTiyl tc . 
kil eder. lkn Çil hakkında bir kitap 
yazacak o .:ını Dk e:ıyta ma öyl baş. 

ı nm: - Çındc ~5 mılyon ın~an b n 
enedcnbco kepan p l· lını tır, tıem d 

'ie!nl t c d vler G bi ç rr ~ ra'k. 
- İk is.-ıdt. sı:'fal tt n m bah:ıedJ . 

vorsunuz'.' 
- ! ın b h ttğinıı ben d~ b mi. 

yoruın Yaln~ ~nu or.lııtmak ıat 

ıonım:Çlnl nl a. ıçtn on t yyarc. 
den bakm Jıdrr. 'fan·arcd il be ılın 
ea. ~arlan bUt•ın r r ı ı eonsu;ı: bır "e • 
f ıot uckl:.nd t ccııı cd•) or. lnsan o 
vakit soruyor: M dam Perl Buıc·un 
6<!\"dl 1 bu topıak Çinlilerin elinde mı 

Ya.zan : ISj;.ENDER F. SER1 ELLı 

t&-c ftrabtllrdl. BaltiüTH, zavallı 51 
o.anın artık ne beyni iıtllyorilıı, ne nıu. 
lı&kemeat ••• 

St:N'AN, IJl R ÇOOU UN l'.EŞlN~ 
TAKILDI 

:iaal onu yirmi~ guçl3or. 
Tam on bar;ukta k prUyc hareket 

~ooek Q_lan '\'apur yoh-ıılnn l!>l<elP~ 1 
doldurdU. 

tııkele değil .• hll\Ta. Uır gürilltüdiır 

i;id!yor. ~t çc ı;iluJ ' ıbudi kr:ıl:irı 
~dede a,,...._;ı ııkan dol:ı ll'Orbr •• 
Bunlardan bir ıu.ıilnı ~(J)cuları ti.' ylc 
gClmlş, \ upur lmlktıl,tan <>nnı !si.ele 

den çekildiler. 
Daldkalar glttikçeı ağır ~ lırü.}or. 
\'npnr lskolcden U7~'lkl tı. 

sınan kendi kendine: 

- l."Cllgom m:rOW-y s-cıır, diyor, 
ıı.."lat on bire ynltl.ıı;tı. 

\"o rtrnım:ı b:ı.l,maraı, hoyTt'tle tıa 
mı s:ı.llı~ or: 

- -Onun bw~ıı l)('lwcşı l.l<'ıılmte 
bumda koou"n k ıstcnıcııl nu luulnr 
ı,arlp! ı,lro!i\rt· lmdıır C\0Gr l\oz;;un 
rulrtnu b\· d tıucmlştt llır im. 
la.sı \'nrıiı nm o da l~oı:U7Jçlnln Rum 
il sahilh dP oturuyonlu. 

:'8ı:ıt on bire çeyrt"I, ' r .. 
nan bmnxlruuynr. 

Bid"nb~ knpı:ım uolindo on iki 
ya.ııl: nncla. bir ~m: çocu0"ll belirdi. '1. 
Z." ·t n ISin:ımı b:ı.l nmk gülııy or. 

ıslnnn !/UphclcııdL 

Ve çocuğa ııeslenill: 
- 0<'1 balta.yım lazım.. blrlnl mi :ı. 

rıyol"bun~ 

u h&lc seıml~ır. yoksa Çilılllcri bu 
balo koyıın bu tOprak mıdır T 

- Siz bu suale ne ocvap \'orinıinlJ '/ 
- Bu cevap tayyareden bakarkcııı 

topreli:m rd3. ) azılıdrr, Oradan u~ 
bucaksız yanm ay §ekli.ndc hetı:Jic6l 

bir tnkım ı;lzgiler g!ltUrııünUz. Bu giz. 
rrüor l\:ı;ıınk • Si'nln, Kuank • Tunk' 
un Tc ccnubuu pfrlnc tarlo.lc.ndır. B1m 
ar ~n derin '1.-:ıdil'rl kııpl:ı.rlar en ytllt 

st-k tepelere kadar çıkarlar. lnmn bu 
topraltlara b kmca bir ba.ltlayı bir 
sot-anı beslem,iyoçek kadar bu ~ısır 

Lopraldarda. pirincin :oaııu ycllfUS'f.M 
bayrot eder. Buralarda. pirinç y t~ıyQı 

l>U mil.yon! rca Çınli bu toprakl•n 
im tcıiyle ,.c göz yQ§jlç ıruluyor. Tıl'. 
11. rııç. kl\zıyor \c k'awı'kr:ıı tsm!lk. 

tarmt'l!l.11 .aknn kanı :;Ubre ~·ortne bıra. 
ı..r31or. Bu msaı:ıJaı; tab (ltt~o yoınız 
ld şçy 1sUyorla11: yemek ve y ı-.mnk. 
-~ Ulr ı,ıt;ıı>to. okumuştum. Hlr Çin 

ı.b.rbıroesJ:.?t: '•Her ~!l)'.i .Allr.ht.rı.n qoı:. 
i"yln.z yotnız karnınızı kendiniz cıo 
y-.ırunm: • "Urrıl • Kıınn d°OJur:nı k 
ı,,'ı.nlinln en ınUb m mc:pelosldlr Blr 
Ç nllye ail ı iD J;nç kl§l olduğunu 
so!lınw: ze ı;u kad:ı.r karm <fo:-;unı 
yçırunı. dıyuc~Lr . 

- Çin a:ı.Cccc bir topt ıkur 
Çlııll or bu topraktan p rlnç 
e'Jntık lstemlyorlıı . ı loP:- • an hür 
rlyct fil -ın el~ <'lm y r1 ı) rlıır 

Z:ı.t-On bUrr!Y')tlç l p:-al: ay x çqyöir 

Top:-akdıu~ u kı wı in r ~aşıy 
ınaz.. 

- BlitUn bunlı:ı.rı an ıırcı<lıın m• söt 

birler l.övıcr dç 
etrafındıı ttoon 

:ıaıaıw.r 

- Evet •• Uurayıı • inan Ro3 r;~l<'. 
~ı dE'. 

Slniln dcr~nl ~erin <'n :rırl:Jdı: 

rndı ın cilam IM'nlm. Kim gön 
ılcrcli ~nif 

B ı 'bır Inhudı ı. u~dı •. ı.ork k blr 
bn"Jrla önUııı- bıı.k:ır.lk <"~vnp \'erdi: 

- Nooml;ı.e t-.nnnn r:'UDd rol.. 11l:ı.I 
\ do tıekU~ or. 
sır.an ı;.e\ indi .• bomm r:ı.~.:ı.eıyn h'>r. 

ünu ,enn, dıfı{Kfındnn ~·'ktı. 
- Necıni~e hnn•m nProde otıını. 

~'OrP 

- urallit, yolmşun .x şı lda. 

Clııuı yli:-li likten !IOttro !JCne ('tti: 
- Uzal> d"t!'r!. 

Slru ı kn: ~0<·11ğııııuu ı~ıııe takıldı. 
\~ola3 fn'ib 'konu~ndılıır .. 
Slnıın t'n.'lt fr 1 n~ıılcta lıızı.,"Un • 

cııkt~ kilprtlye tılr l"!lpur olduğtiuu 
gtNlınl ... ti. Yenge lfc lfon.ı)'tu tan 

sonra iSt:uıbı.ılli gC!;'ecek "' 11J;-nlx- ine 
olup hlıbnll'Ji udhit:ncal.tr. 
Be~IC'ı'b('yt rll·ct nı• dojinı hlr hııvll 

~iirüdülrt. 

Kız: Çoeugu Ufalı: lılr l o!nışuo tııı.,m. 
da durdu. Ye arlcıu;ma d nl',rck: 

- t,ı.e, dcdl, ou a'ğo!;'lar u:nsında.ld 
ı.ı>~k.. l.."llpıl ı c&mu:. NıVmlyc hUatı 
atzJ orad;:. l.ıeliliyor. 

(Deııomt oor) 

Fıkra 

Oteid rah ıt oda 
J'aı,;r otcllerlnio bar.ılBruıda ra.. 

ııt oda bnlm&k aı ~k meııekıdlr. 

Gııllba lngUI~ mtıhsniriertnıhı DK'f. 
tıur ol>l:1in şu URJlilnU kuilo.omnkJB 

• tsttrAlutJrnl.7.1 tf'!mln c-dobl~ .. 

vitt ;I c otclW! bütun 04b.. 
lana dolu olduğunu gurlinco tek bir 
yntııkt.a bir cHi~J iti} ynt.mayn razı 
olur. UJkudan e'l.,-el i.todeobarldcaı 

·~~l ~lar. Sdtt d<-r ki: 
- J3GI gellnre, bııhtnn yar olm3dı. 
lliııhakemsln lpUdasm<bn bert yal. 
nı:ı:. alt1 kl!il ~ldJ.m. 

ç.rıçı, ~? - Nıı.oıl, wı.sıl T 
der; )'ı!Jrırz. lh l :mi n: bl.ldlnf:ı:.P 
lllUlJ\.UnlzP 

- Den mi '. Of'JJAdun ! 
d~rt k41 için dııhıı fnlnn 
yonun. 

Bunu l~ten çiftçi tuladığı ~lbl 80. 

luğ'u alımla alır. Svltt de yntaC"ı yal. 

ruz tıtıınnık ~)1 rahMça. ~· 
NAöBE'.lTtN 

man öriimceklcr gı ı >aU;.u§ gehidel"' 

''e köyler. Bu §clılrlor blriblıine 
ıı değildir. Bu rehlrlerde tabrl.ka lba.. 
CMı yoktur. Lstıuıyon yoktur, a1ntııQ& 

yoktur. Park yoktur. Bu öylcr blI1.. 
hirlne bcllZ(?r. An lcovnnJarmm birilıL 
rl.-ıc bcnzedıği gibi. Bu memlekette 
)ll§ıya.nlnr seyabs.t nodlr b1J.mıılUBr. 

K~ylü köyUnU, echlrU §Olırlni QıC&k 
aU~man lııtnA edera bırakır. \:in 1'q). 
nığı çok ~kl olduğu Jçüi çok fakir. 
dlr. Her şeyini vcrml!I artık 'VCl'eCek 
bir fCYi kıilinnllll§tır. 

Tnyyıırcden seddt Çini &örmek de 
mUmlcUndUr. Bu.nW 2300 kilametn u. 
z:unluğundn bir &ıvard.ır. Bur&8ı bin • 
terce sene evvol Hünleri:ıl. Tntarıarm, 
Mofollıırm, Mançularm dstilAsuu dur. 
durmıık ıçln yaptlnu~tzr. SOnra Ç'iııc 

saıdınnnk sırnsı Araplara ·u Ti.betli. 
lerc gelm Ur. BunJs.r da dt\•amlı dal. 
galar halinde Çine aktılar, y.ıllardıı.D 

beri oraya blrlluxıi§ ne vuaa ona 
olmak isU~ orlard:. Do.ha :sonra garp 
lrlıır do. bu nimetten iatU'ado unek is. 
tcdilol"> 1842 ile l9H ıınımnda ltl.gtıte. 
re Honkongu, JCovlunu, Burnınyı. Na. 
pnll \'e But:ı.nı, Rusya kıyı memlclt t. 
!erini, Fra~ Çln Hlndlstanııu kendi. 
ne lnaletıU. Portektzlller ll.fokııoda. ~ 
teıti. ı.~ormoz ailiuıı ile Kora da Jap0n. 
\•ruun hfu.eaınc dll§tU 

Çini.il 1Qeı1slnde yıı.radığı BCfalcU ilk 
evvel dokto: Sun.YnLSnn k~ ltl. 
çın topraklıırınd:ı. YB.fıyıın .llımmla.nn 

dörtte UçU bir 'ke:rllj l:opraCı olmıyaıı 

ltöylcrden ibıı.rcttt. Dörtte biri de tıa. 
natklrln.r, uıcc:ırJıı r. e.::ıız;ıtlelc r, Daıı. 
iterler, mcmurlıır ve P{cna.krö . 1911 
de çın Jsyan etti. Avnıp.'.lda ol.an dolt. 
tor Sun • Y&t • Sonk Çine &ele 
bu tınrckctın bafuı.ıı. geçti. Cl:l ibuı&ll 
t>lr ~n de tıı.mnmlandl \":C doktor Şun. 
Yat.Senin 11; prensibi Uze...-mc bir 9b'l 
cumhur!~ eti ı~uı-u'du. Bu Uç prcll81.P 
rutıt rd r: Her 1r'k blrib!rtne ı:rlilımvl. 
lir: hlll-ıt\ınet halk fçtndlr"'l.'C halk ara. 
'mdnn ıs~. r: her Çinli ı~mdWn~ lL 
zını oııın her. ~·o malik olı:ıcaktır. Fn. 
k t Çin tabii btı yc:ıl :ehin ltblny ko • 
trıy ttlıtı:ı.mazdI. :M~l~kcttc fhtnaııcr 

blttbfrltıi lco,-:ılndt. Umurot harpten 
l!Onr:ı el~ bu1ıf1dtooler clevam etti. 1925 
te llorodun iciıiridc bir Rus, ~nlnln 

mrıylo Çlne geldi "O doklx>ı~ SW:l.l'.'e.l. 
Seni lcomUnl!it da\'cısmıı tnıuıdlnnak 

ııdl. Dor0l2ln. Swi.:ya.t.Sentn etrafın. 
dn tuluruııı ınsa.nlord birl&nl bar • 
bly,, ınlldllrU olan Ça:nlnı;y k imlı&c;ic 

bir n b:ı~ıı p~lt' bcğcniyQrdu. :tıl e 
.C'."Cr:sindc ?.uı;yıqrm );-ardımU" gen~ 
Ç'tnır. en lruwctll ndnmı oldu. 1927 
d Ço.nlca'i k komwustı.ert tasfi~nı 

~~ttı: l}"'..!ler!nt ltuJ:?U:W. d.\ıdlrdl 

Borodlııı Mo. kovaya g rı ~·olladı. @1l.. 
kU Çtlnk :;~it Ç'ttıi birleştirmek 13tL 
fOrdll. Ç"lnde bir kUV\"Ct ynrııtmak ar. 
ı;uır.ınd yd . l>crhal mcJ{t~l~r. haeUı. 
n •er. drontryoll'ı:-ı, fabrlko.l.'lr Yf.Ptı 

\'I b r ordu kurdu. O dil beıılm gibi 

ta '!"llres'nin ıı~ccreslndcu ~arken 
~-alnu: ınnkUı,.n!n ç nl topraltdiı aUrlln 
mcltt n ı=ur.arn.c;ı.t:.'t'llt atılnın~tı. Çine 
tren, l :ımyo=l ğ!Tmcn, radyo, buz 
d•'!Llıb• lAi·m C'ld~ au•n.mıştı. 

Pı.°'n-rcmd.n ba nkcn Çinin yav 
y.wall dt'ğlt1tıilinl de görth·oruın. .Artık 
yo• ardan !:\anıyorJar grçlyor ve dU,, -
mıuı taryarol\'t' m ltı ti'""~ ~ §Jlıyor 
du. 

Bayanlara 

MO.JDE 
.....ıı boynaı 

o;ı "'O<:U diye 

-..ı çaııtc;ı..cd·n1ızı 

bl.r kö,JCYC lltQ> ~rk~t!nf;iııuz. Atcl. 

rcmuı tst(ld~ •~ ıenkt~ lbhıcıerln 

zc uyı;un cı o.rol\ cskl ç.A 'TALARl 
?lo"lZI tc:ıını ırurctte boy&\' ve yepyeni 

lapar. 

Ar.ı:u cdillrsc nıodel, tonna, ru>tıır 
dcğtştlrllcbllir. 

Adres. :Moo:ı. n<>ya :ı::: ı 

G&l&la, Ha.san~~ llan, No z. 
Mumba.n-. esıd.!o!st • K~~f'} 
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BREZİLYA CUMHURREiSI 

VARGAS'ın 

r11erakl1 hayatı Baş, Diş, Nezle, Grip, Romcitizma 
V argas ailesi bir. isyanı Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
bastırmak için nasıl lcabmdaGilnde 3Kqe Almabilir.HerYerdePulla Kutalanbrarlabteyiniz. 

. .... \ . ' '. . 1 . 

mücadele etti? E•!·:..~:!!~~~ ... k<m>la. EN SON DAKiKA E.=::--....... "'. 
yoncu, .Rgar&. içki lrullanmıyaıı bir (K. EL.KAR) (H.T. 11)('-)(Vataa M) 

Rio d6 Janerio konferaosıoda Bre. 
z.ilya cümhurreisi Getulya Dornellas 
Varps en ziyade oazan dikkati 
celbeden simalardan birisi olmuş
tur. Bu münasebetle Brezilya dev
let reisi hakkında bir Fransı~ mec
muasında gördüğümüz bir yuıyı 
tercüme ediyoruz. 1938 senesi ma. 
yamın 11 inci günü soluk bir son. 
baıhar sabahı isyan eden mühim 
bir kuvvet llio dö Janeriodıa de-vlet 
reıi.sinin sarayına hücwn etmişti. 

Bu ibti!Alin önüne tek bir adam 
durdu. ıfıuat cümhurreisi Vargas 
Bu zat yaşadıkça Brezilyada rejim 
d~~esi imkAnsızdı onun için ilı
liJikiler evvel! devlet reisini or• 
ladan kaldmnak istiyorlardı. 

11 mayıs 1938 suikastı yüksek 
deniz subayları, diplomatlar ve 
yefil gömlekliler tarafından hazır
lanmıştı. Bir taraftan ~ya hü
cmn edilirken diEter taraftan da 
kışlalara ve havn meydanına da 
hücum edilecekti. İsyan baı:ı nok
talar<ia muvaffak obnu~ Saray 
nöbetçileri değiştirilmiş ve yerle
rine bahriyeli elbisesi giymiş ye. 
şil gömlekliler konmuştu • 

Saraya hücum edildiğini sadık 
bir nöbetçi ha~ırarak haber "'t'erdi. 
Sabahın saat üçün-de Vargruı kard~i 
ıki oııu, iki kuı ve iki nöbetçi 
hayatlannı sil!hlariyle müdafaa 
mtiler. 

Cümhurreisinin kısı AWn Vu. 
ga.s bu hadiseyi şöyle aalatıJW: 
Hiieum haberini aldılunız ndut 
yatıyorduk. SiJAh ııeı.5lerini işitince 

derhal kalktık. Penyuvanma sa. 
rıldım; karanlık koridora çıktım. 

Elektrik telleri kesilmiş olduğu 

için lAınbalar yanmıyordu. Telefon 
da işlemiyordu. Fakat gürültü gelen 
tarafa doğru gittik ve bizimkilere 
ıltihak ettim . .Mitralyöz kurşunları 
sığındığımız salonun pencerelerin• 
den ve kapısından ya#mur gibi 
yağıyordu. 

Baham öhli bir çehreyle bir 
pencerenin yanında duruyor, her 
iki elinde birer lüverver durmadan 
ateş ediyordu. Üç saat a#ıından bir 
kelime çıkmadan ateşe ~vam etti. 
Fakat vaziyet gittikçe fenalaşıyor. 
du, Neredeyse MileT oturduğumuz 
salonun kapı.sını zorhyacaklardı. 

O va.kıt babama asilerle anlaşmak 
üzere bir murııhhu göndermesini 
teklif ettim. "Asla, cevabını verdi, 
ya silah elde ölürüm yahut iıry:anı 
bsstırınm.,. 

General Anriko Gaspar bir yar
dım müirezesiyle saraya geldiği 
vakıt güneş doğmuştu. Generalin 
üniformasının yakası, yansı bir 
kurşunla uçup giden kanla ıkızar. 
mıştı. General şehrin birçok yer. 
!erinde isyanı bııstırmı.ş şimdi de 
cümhurreisini kurtamnya gel. 
mişli. 

Biraz sonra :ılbay Osvaldo yarısı 
:ıskcr, yarısı polis ve yarısı halktan 
ibaret bir yardım müfrezesinin ba. 
~ında ve pijamaları :sırtında saraya 
yetişti. Vargas kurtulmuştu. 

Vargas 1882 eyJOlunun 19 uncu 
ı-ı ünü Arjantin hududunda küçük 
bir şehirde doğmuştur. Çocuklu
ğundan beri maceraya atılmaktan 
hoşlanan kavgacı bir tipti. Var~ 
ırnsın kavgadan sonra en çok sev. 
,fiği şey geceleyin gökyüzüne bak. 
naktır. 

Brezilya cümhurrc.isi iyi bir ha
lıptir. Bilhassa ahenkli ciimleleri 
meşhurdur. O söz söyleı•ken hazan 
bir volkan gibi coşar, bnzan d~ 
yüksek şapkalı bir İngiliz dlplo. 
matı kadar ıakindir. 

Vargas evvela lınsusl bir papas 
mE'klelıinde okumuştur. Sonra har 
biye mektebi imtihanına girebile .. 
cek kadar hususi tahsil gördü, im
tihanı kazandı. Harbiyeye girdi. 
F::ı'kat kurmay üçüncn sınıfla iken 
mektep komutanı aleyhine hazır 
lannn isyanda müttefik olduğu 
için mektepten koğuldu O vakıt 

Vargas gönüllü olarak orduya ya. 
zıhlı. Ailesi buna çok ö(1(e.Jendi. 
Fakat Vargas yeni meslt'~inden 

cok memnundu. Burada biH\hare 
çok işine yarayacak olan bir şeyi, 
askerin psj.kolojisini öğrendi. 

Bl'El'r.iqa cumhurrclıııl Vargaa ve kız.ı 
AnUna 

Vargas muhteris bir adamdı, ta. 
oınmak., meşhur olmak istiyordu. 
Onun için bir gün bir dostuna 
''orduda kalırsam cüınhurreisi o
lacajtımı anladım,. dedi ve ordu. 
dan çetkiMi. Hukuk tıııhsil etti ve 
küçük bir gazete çıkıırdı. Askerlik, 
avukallik ve gazete.cilik insanlara 
birçok imkAnlar veren bir meslek
tir. 

• Bir sene sonra doitduitu !}(!'bre 
müddeiumumJ oldu. Altı sene so. 
nanda kongreye Aza seçildi. 1926 
da maliye nazırı oldu. Fakat üç ıctin 
sonra devlet reisi Vaşington Lui 
ile yumruk yumnığıı kavga etti ve 
istifasını verdi. 

Bu sırada, memlekette birihirine 
muhalif iki parti vardı. Ynrgrud 
bunların hiçbirine taraftar görün
medi, memleketine gitti ve beledi. 
ye ı-eisi olarak halk işleriyle ağ_ 

raşnuya başladı. 

1930 da Vargas işe geçmek için 
münasip bir zamanın geldiğini an. 
tadı. Zira bu t9rihte Brezilya gene 
bir buhran geçiriyordu. Brezilya
nın milll mahsulü oJan kahve sa. 
lı1mamak yüzünden memleketin 
ba.,ına bir belA olmuştu. lşsizlm 
her tarafta dolup taşıyordu. Halkın 
memnuniyetsizliği umumi idi. Hü.. 
ldlınet kahveyi satın alıyor ve ya. 
kıyordu. Bütün lahdidala raAmen 
yine kahve mahsulü bereketli olı:. 

yordu. Vargas bu sırada iktısat 

sisteminde bir yenilik bulacağını 
vaadederek cümhurreisliğine nam. 
zetliğini koydu. Bu iııtihaballa Va
şington Lui tekrar kazandı ve Var. 
gııs kaybetti .Fakat Vnrgas intihr .. 
hın yolunda yapılmadığını ileri 
sürerek ısyan etli. Memleketi aha. 
!isiyle beraber Rio üzerine yürüdü, 
Vaşington Luiyi saraydan altı ve 
kendisini muvakka cfünhurreisi 
ilan etti. Bu müddet içerisinde ev. 
velA. işçiler meselesini halletmiye 
uğraştı. Asgari ücret ve a.zaml iş 
saatini tesbit etti. Köylülerin dev. 
lele olan borçlannın yansını ar. 
retli, orduyu yeni baştan kurdu. 
Memleket birkaç defa Vargasa is.. 
yan etti fakat di)rt senede altı 

J!·yan bastırarak devleti idare etti. 
Siyasl rakiplerinden hiç.birisine 
merhamet etmedi. 

seçilecek cüınhurreisini tıryin et-. 
mek reisicüınhunın haklcıdır. Var
gas dinamik bir devlet re.isidir. Ol. 
duğu yerde duramaz. Bir gün Ama. 
zon ormanfarmnın nasıl işletildiği. 
ni görmek üzere tayyare ile oraya 
kadar kalkar gider, ertesi günyeni 
nikel madenlerini ief'tiş eder, il. 
çüncü gün cay fidanlıklarını gezer 
ve dördüncü gün1de ipek fabrika- ı 
larında mütehassıs mühendisleri 
sıkı bir sorguya çeker. 

Mikadonun meeJıur 

bay, 18.26 yafDlda., namuaıu bir<.:,,ne Küçük llinlar r-:uponu (ııl. iŞ. 1202) <ZU-) <•.G..D.) 
kızı ile evWımek istemektedir. ' ·1- (A, 3) (F. K. K. 9) (1.S. Sema) 

mut) rem.zlne mtıracaa.t - 172 ,asu ımpoaa eldeaereJı: cöndertleeek (lnı: 'Ye .ııon pu) (Yedıııık denJad) 
• Yq 82, boy 1,56, kilo 68, kumral, le arama ve il Yerme tJAıılan l!lD Soa (Jr .z. 83) ( O.P .K. IO'l2) ( Jıl.K.A) 

muhiti tarafından beğenilen blr tipe Dakikada parasız oeeredlleoekUr. 1:1>. (A. .Ah.met) (0.J[.) (A.ktata7) 
malik, temlzllğt. seven ve bir çocuk leome tekWI gönderen olmyucularm T a B.) (lıl•---.. IS) (G Jıınne) 
anru!81 bir bayan, kendiSlne mUnaslp, ( • . ---ı; • 

d 
.......... bir ....._yla evlenmek :istemekte. mabfu~ kalmak !bere ııaı1b adttıele.rt (P.1. 2') (8.B. 11) {Y. Alan) (IAmaıt 
unun. ..- DJ bUdlrmeJeı1 IA.zmı.) Y.) (Denk) (R.X. 14) (c.R) (BAhar 

dir. (Kamelya.) '1-eınz:lne mt.lr&ca.a.t 178 çiçeği 1) (Turgut) {.A.JcyOı:) (İDct) 
• Yq 22, bOy 171, aaU, ahWt aahL ramaktadır. (1ıı1Ucadele) remztne mtı. (83 Aydotan) (<lm) (lm.ren) (Jfılt) 

bl, A1'JllD. oldukça yaq•klı, keman racaat. (GODeyllma dmi..W) (N.JI. rt) 
ça.ıan bir genç, lts.18 yqmda temlz ve • Ort.a 1k1den tasdtknanı.ell, tanm.. (Y.Ş.) (R.P. 86) (C!ddl) {B..A. 82) 
1n0e ruhlu, balık etinde mun6..z&m vU.. DU§ ı:nüeuesede ça.Jıpnt§, bir bay ge. (Çbfkan Akanael) (Qanka;ra x-1) 

cutııı. g11Zel bir bayanla evlenmek iB. ce bekçfllğl yapmak tatemelttedlr. (N&dide 19) Qeno rehber) {B..T. 1) 
tlımektedir. CYC§il ya.maç) rem.zı.ne (OOrhan) remzine müraca&t. (S.C.) (A.S. Temi.zltalp) {0,. ,.) 
mth'a.c&at, 17~ • 19 ygmda orta mektep mer;uııu (2' lılelfke) (Gelata.-ra7 40) (H.G.) 

• 82 yaşında boylu, güzel, tam bir bir genç, rum1 veya huauat bir mUeıs- (.AnJao•Irm) (K.amdmı) (M B..D.) 
erkek karakteri ta§ıyan, hayatın De§e eesede 1§ &ram&kt&dır. {Korhan) r<em.. (Genç) (Semira.mia) (l!'erhundıl) (11.C) 
aiDi ft mtır&bmı tatmış, tecrUbe aahi. zl.ne mUracaat. 
bl, uU bir a.llıeye merurup, memur bir • Yazıhanede çalrpak 1lY.ere 1Jd 

bay, güzel, 160.170 boyunda, 16.25 bayan anı.nıyor, Az yazın O.l&Dlar 

yqm.d& cazibeli, neşeli, iyi ahla.klı bir tercih ed11Jr. (BQlend) remziDe nıt>. 
baya.nl& evlenmek istemektedir. (Sesi raca.at. 

Sehir Tiyatroıunun 
OBAM lll8llıllM'DA 

1 
04l:ııdGs ıe.ao -

T'OBıl 'l'lYA.TB0811 güzel) remzine müracaat. 176 * LfH 9 da okuyan, e.k1 tarkçeyi 

lı arıyanlar mükemmel bilen, hesap işlerinden an.. 
• Piyango bileti, tütttn ve pul gibi laya.ıı bir genç, allevt vaziyeti dolayı. 

.. ,,_. •tm&k üzere, eli ayağı düzgün sile herhangi bir 1§te ehftlll tk:ı'etle 
güzel bir be.yana ihtiyaç vardır, 2!S.30 öğleden aonra. hergtın çalı§mak ı.ırt:e • 
lira m&a§ verilecektir. Bu miktar Der- mektedir. Dlvanyoıu No. 11 de aucu 
do arttı:rılJr. Talibin ııa.mwılu olma.al Kenan Yeti§e mtır&caat. 

TARtBl lılATINEl..mBt 
Akfam JO..IO dıl 

RÜZ&'ar 
Esince 

KOllllDI IUSIONDA 
BqGa GCbldDs 14 ele: .,. ketl1 g&rt.ermeıııl lAzı:mdır. Türk oL * Kansı, mal aahlblnin da1reıı1:nde, 

m.aı prttır. Ba.hçekapı 4 üncU Vakıf yemek,~. tıtll ve orta hizmetine 
hail altında Milli piyango bitişiğinde bakmak kocası &partmı&n kapıcılığI 
Bonıa 1ıtrahaıııe.91 aah1blne müracaat. yapmak üzere çocukmız bir &ileye lh.. 

ÇOCUK OYUNU 
A.q.m 10.llO d&: 

Bir muhaaib aranıyor 
• 17 18fID.da, ort& Uçten Çikm.1§ 

bir 'I'llrk genci, resınt veya hususl bir 
ın1leaesede çalışmak istemektedir. 
Tqraya da gtdeb01r. (Ala§) remzine 
müraea&t. 

• Eski yazıyı bOen bJı' hukuk taıe
t-1 gilnun heT B&&tlnde ça.lıpıak üte. 
re 1f an.maktadır. {Toroıs) remzine 
müracaat. 

• TOrk tab'amndan, l1ı!e mezunu iyi 
f1"&D.SIZC& bilen 'Ye veznedarlık yapa • 
bilen bir bayan 1§ aramakta.dtr. (Ec. · ı 
ta.r) ~ mtıraca.a.t. 1 

• Yaş 18, orta 2 den ta.ııdikıı&mell 
tınmml§ bir müessesede çall§mlf A
nadoluda mübayaatta: bulunm.U§ biraz 
d&ktUo ve telefon 88lltn.1mdan &n1& • 
yan bir genç, az bir UcreU~ herhangi 
b1r yerde ça.Jıpa.k latemektedir. (1ııl0-

&mmer) reınztne mnmca.at. · 
• Lise ıste okuyan, maıı v&.zlyetııılıı 

bozukluğu yUzUnden. ça.lı§Dıa.k mecbu. 
nyetı.nde olan, riyaziyesi lruvveW bir 
genç bir hayı:r sa.hlbi müel!IBCııede io &· 

CMWID .Kanı1mura Bruıı cepheslnde 

Nafıa Vekaletinden 
Ekatltmeye korıula.11 if: 

1 - .Anka.ra ,ehrinde )'WıpılMı&k olan. AD.kua f9br1 l6gml • d tm& • 

l:inall.t ,.. iıı§a,at -~ Jm!lw.!D!Mft ır..,tf bıedel1 ftlddl tqat -
üzerinde 7101308 lira 37 kuru§tur. . 

2 - Eksiltme 16.3.Dil taıihJne rutlJ1llD puarte.t gGDG _. U tıe 

Alıka.rad& llU .lfleri re18tiğt bln&a 1çtnde top1anu. - eblltme ~ ... 
da.smda kapalı za.rf WNllle yaptl.acaktır, 

3 - !stekli~r. ekafltme ,artn.ameaı, mukaTele projam, ~ fıf
lerı genel prtn&nıe.l, umumi llU i§leri femıl §ILl'tna.mull• hmual ft t....ı 

şartnameleri w projeleri llO l1ra muk&blllnde au. 1§leri ~ .a.aıt. 
lirler. 

4 -Ek81ltmeye glrebUmek 1';bl sııteıı:li1ertn 236181 dn. 10 kur &hk -..ıc 
kat teminat vermesi ft ekslltmentn yapılaeağ'ı gQnden en as QG gGn ..w& el 
terinde bulu.nan ?e8f.kal&rl& blı:Ukte bir dilekçe ile nafta ftk&letme mOreeut 
ederek bu IŞe mabswı olm&k tızere Tesika alma1an 'Ye bu "f'Mlka11 lbrM llt.. 
melen şarttır. Bu m11ddet iÇlnde 'fle8lka talebinde lıııılmllm,.mar ........_ 
ye lştlrak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupl&rm.ı iltiDcf. maddede yaD1I .-.tta 1* 
ııaat evveline kadar su .!§len ndallğ!ne makbuz mukabilinde va Bitil L 
.zxmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( Ul.-MB) 

yak&laruyor ... 

Açık Aıtbiua ile 

Fevkalade Sabf 

11 senedenberi Vargas memleke
ti fasılasız idare ediyor. Bu idare. 
nin ismi "Brezilyaya yakış-an de.. ı' 
mokrasi" dir. Brezilya ana yasası 

Vargas tarafından yaztlmıştır. Tas. ' 
dik lçin parlamen·toy:ı gön<lt'rilmc- Ha berin 
miş ve milletin tasvibine de arzc. _________________________ .,. _______ .,. __ Yeni tefrikası: 

Yarmki puar •bül .... ııt * 
Maçkad• T~ eaddıMl Ne. • 
Gör.em apartnmuu Na. U ıra,.t g9-l 
9'y&la.r açık arttırma .lm'etilıt abl&.. 
cağı llAn oıwıur. VlU1nU, 2 tanftl M.. 
fe, dre.9WU', 2 lı:oltıı.k, 8 ~ ft ._ 

tomattk kare m••dan. mGreklrıep p· 
yet zar1f asrı yemek od& takmll, M.. 
fe, e 811.Ddalye Ye urı ;yemek eda tıe.... 

kmu, divan, bir taraftı vitrin .. lrıa.. 
IDa§ kaplı 2 kortukbl lı:Gbtk aJaD t&· 
lamı, lı:.anape, 2 Jmlbıkm lı:GbDt mkıa 
ta.ımnı, k&n&pe, 2 koltuk " ımm., 
kaplı iki sandalyeli defa .aJmı tabml, 
kum&§ kaplı iki koltuk '" Ud aand&l.. 
yeli salon, 3 kaptl.t ayıı.all. dolap, Dti 
gece maaası, tuvalet T ..a.. .A.merJkan 
ııomyeıı 2 ağaç ka.ryol&dUl mtırekbp 
urt ceviz yatak oda takmu, iki ka.pılt 
aynalı dolapt tu~t, tııgOtz mamuıa... 
tı eomyeU iki bronz m.u!! Jaı.ryol&dan 
i~t defa yatak odam, i1r1 bpdr ay. 
nalı dolap, ilq gece ma.suı, tUT&let 
ve .Amerikan demir kar,olaJı aai ,.a
tak oda.si, aynalı dolap, t:uftlet, gece 
maaası, ~nı.ir karyol&lar" kolan, bo • 
?'U1arlle den11r llOb&lU', &J'D&l&r, Akın 
n ıdpn. maalaı'I, etajer, kadife per_ 
deler, bl"OllZ mut! ~ aati, TUO. 

lar, blblola.F, mutfak ta1ı:ım1&n, gaz fr 
nnr ~ birçok efy&l&n. 

dilmemıştir. Siyasi hürriyetler mül- • - - - - -

f(adır. Bütün gaz~tder ~ansürden ŞANGHAY BATAKHANELER•ı geçer. Hükumeti tenkit eder yazı 1 

yazmak yasaktır. Parlnmcnlo ken. 1 
disine verilen her kanun J~yiha~·- Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi 
nı 48 saat iı;erisinde müzake-re ve 
kabul etmeik mecburdur. Bazı nok. 
laların tadili hakkında temenniler
de bulunabilir. Hakimler ve jüri 
azaları beıfohete ve umumi men. 
r~ate aykırı hükümler verirlerse 
tevkif olunnbilirler. Cümhurreisi , 
parlamenton:ın sormadan harp iliin 1 

edebilir. Her yeni intihııp1a yeni 

macerasını, pek yakında güzide romancımız 
nden okuyacaksınız. 

Pek yakında HABER sütunlarında 

Gayet güzel .Aııadolu ft Acem h&lı. 
l&rı. Radyo Fllipll 1940 


