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Yaaı itleri telefoaa: 20203 ÇARŞAMBA 17 BIRINCIKANUN 1941 

Bu sabahki 
haberler 
Japon 

Bahriye 
Nazırının 
beyanatı 

Pasifikteki Amerikan 
filosunun muharebe 
kuvveti imha edildi 

C<Dört b'" ··L h b • • uyu" mu are e gemı•& 
bGtırdık, bir tanesini de -

hauıra uirattıkn 

~QQo, 17 CA.A.> - D • N. B.: 
lloıı hrlye na.zırı amiral Shfın.ada, Ja_ 
l'iıı. <l.Yet mecl;.<;inde, Japan kuvvetle_ l 
>ıı~ı liawa.i, Wake, Mıdway adalarUe 
ba I> nler ve Malezya.ya karşı yapağı 
tı{ekeuere a.id izahat vennlştir. Anıi.. 
btJ ShJmad.a, Ja.ponyanın bütlın c~. 
&il er<1e ba.slun taa.r:ı.ızu yapmak sure. 
~eniı ve hava ilstünlüiünil elde 
'il ..nin ook ehemmiyetli oldutunu 
te:tnuş ve bu baskının muvaffakı. 

e başarıkhtını bellrt.m;ıtir. 
.ı~a.ha muharebenin b:ışJangıcında, 
~ filosunun ~uvvetll tteşklllerl, 

:::3hın ilk utatler!nde Pearl llarboura. 
trtız etrnlc;Jerdlr. Burada., t.cım ta. 

~7tın yapıldığı sırada Arner kanın 8 
btrt~ı ham gemisı tıe d'~er büyük deniz 
lt 1 kleri toplanmıştı, Japanl.ar bu ta. 
~ l'\ıııda Uç bUyUk muharebe gemisi 
lif tı1'1nışlar ve diler muharebt' gemlsL 
t <le hasara u~ratmışterdır. Diir.t 1mı.. 

11.ı re de tehlikeli iıabetler oımu~ur.:ıı 
hb-.\rnıraı Sh'mada, Hono!ulu r!varmda 

____ ..,..,._ 

1 

.. Malayada bir cami ve yerli ukeder 

Japonların Uzakşarkta 1 

iki kl•llik . harb ____... 
denizaltı lagUlzler 
gemUerl Bowlooaa 

tabii re 
ettiler 

Ziraat 
Bankasının 

50. bin lirası 
Aydın postanesinden 
çalınan para bulundu 
suçlular gaka/andılar 

Amerika Bahriye 
nazırhğının 

ifşaatı Hong - Kong 29 bin ıi.; suçlular 
t ~lkan ı;.ayyare ıemıs·nın muh. 
:ıeı o~rak: batnılcll~·m n~ve etmiş_ ~ ~ ~ 

Bahrıye naz.ırı bu münasebetle, k .. .. ,_ d • l 

______ JLQTJJJJ. or üzerinde, 20 bin lira da 
~ ... ~-111ptMll lnitwlla 

Paı:flkte Amerika fi~unun mu • UÇU~ enızaıtı 
~-~ebe 'kuvvetinin imh~ edilmiş ol- gemileri t(:tirak ettiler 

Ugunu mÜ!lahede ettikten sonra r 
•Ö~lerini bttirirken ~unları söy1e • 
trıiıtir: Amerikalılar bu küçük 

denizaltılanndan 
birini yakaladılar 

İngiliz, Amerikan 
ve Japon tebliğleri 
Japon ileri hareketi 

devam ediyor 

İ8mir 16 CHUIUll> - Aldın Po9ta... 
ha.nesinden Zlraat. Bankasına aid 
~o.ooo 1'ra.yı calan Muhlbtln üe Aydın_ 
de berber Ali tutalmuşla.rdır. Muhlt~ 
pa.nı.Iarı havi .iki torbayı çalınca ber. 
ber Al.in.in evine gitmiş, 13 bin lirasını 
Aliye vermiş, ve b.r urt içinde bulu.. 
nan 20 bin 1'ra.yı blr torbaya koyarak 
a~emı.t\r. 

sw La.k.lbaıt sayesinde Oaziantebde 

«Düşmanın 288 tayyaresile bir 
denizaltı gemisinin kayb1ndan son
ra Birlctik Amerika dcvletlerirıin 
F'iliplndeki harb kudret ve namleıi. 
llİrı k1Tlbnlş olduğuna ıimdiden 
trıuhakkak nazarile bakı~abilir. » Vaıington, 16 (A.A) - Bah- Vaşington 16 (A.A.) - Harbi. YlLkal&nan Muhit.tınin Uzerl'lde 16 bin 

riye na:mJ'lığı Peule Harbour' a le.ar. ye nazırlığı tebliği: Ura., berberde 13 bin lira bulunmuştur. 

Japonlar Kowloon'u 
tamamen işgal 

ettiler 

Diğer tara.itan t-Orba içinde yakıl • 
fl yapılan hücuma mürettebat~ iki Filipin. ~d~an harb 0;haaında, dı#ı sanılan 20 bin lirayı havı zarfın 
kiıiden iıbaret çok ufak denızaltı- dÜflllan, ıkıncı derecede bır bava yanmıadtkı ıörUlerek P'\ralar Aydın 
lann iftirak eylediğini ifta etmek - faaliyeti gö•tenniıtir. 4 Japon aa - belediyesi çöplfltUnde bulunmuştur. 
tedir. V&f tayyareei düıürülmüıtür. Ame .. Suçlular Aydında muhakeme edıle _ 

Bahriye nazırlıiı, U. olarak kul. rikan orduau bon1ba tayyareleri. oeklerdir. 
landıklarl bir ana eemiye bağlı bu. Legopei aç.1ğındaki Japon gemileri
lunan i>u denizaltılar hakkında tııf. ne tekrar hücum ederek bir düı -

\rişl, 17 (A.A.) _ Tokyodan alınan ailit vemıdktedi:. Bu. ~üç_ült ~eni- ~an nakliye gemisini ci~d1. hasara 
ha.berlere göre Japoo kU\'Vetlerı dün zaltı gemilerinden hırı bır hucum ugratımıılardır. Karada hıçbır ha -
lfons.Kong v; Malezs.:ıds ca:ı>~- esnasında batmııtır. Bunların ha • reket kaydediLı:ıerniıtir. Diğer böl 
lara bütün ı ddetle deram etmı.Şlf.rdır. (Devamı 5 inci sayfada) (Devamı ., inci sayfada) 

~~E~~~:?'~1 r Aıi8r1Vaiiiet ::J 
Japonbr ne dıyor L-

. \Fişi, 17 CA.AJ - Tokyodan verilen - • " • • 

!~:E,~!;:,:~=~::ı~·ı: Alman ordusundakı suvarmm 
Malezyanm akıbeti 

Londra, 17 <A.A.J - B. B. C.: 
lng!J!z Bomeosuna Japan askerleri. 

rıın tılktığı ha.kkındaki haber, Londra. 
da henüz teyld edilmemiştir. 

:aıa,ıe2Jyada şkldetli muharebeler de. 
\'anı etmektedir. Şanghayda.n gelen 
b~ ha.bere göre, Japanlar Malez.vaya 
birçok top çıkarmışlardır. Fil!plnterden 
tr\llhm bir haber alınamaınıştır, 

Ma.lezya umumı vslist beyanatta bu.. 
lunar&k, önilmüzdeld günler tçlnde Ma. 
l921yanın mukadderatının belli olaca.. 
tını söylemiştir. 

~--.---

motörize hale konulmasmın 
mahzurıan meydana çıkıyor 

Pasifikte ve Uzakşarkta son vaziyet 
Yazan : Emekli General K. O. 

1 
_ puJfik ye l]uqark: kat, Birleşik Amcrıka demokrasi cep. 

Birleşik .Amerıluı Ba.vaı adaları t>a.s. :hesine sıkı bır ~uıette temayW et. 

R 'ar Kall•nı•n 1 tJik;amUlı almak ve pasJf,k tikten sonra bu orduyu bir seneden. US kınının ~d& eaaslı bir faaliyete baş_ beri bir haşll bilyillt.tü, Birleşlk Ame. 

d 1 
=üzere deniz ve hava kuvvet.lerı... r!dtaca bu sahada. ;apılan şeyleraı ne. 

Şehrl·nı· gerı· al 1 ar ne ica.b eden yem tertib ve iıık.samı !er olduğunu tam olarak bilmek ta -
ak için ııecell giındüzlü çalışır. b!a.tıle 1mktmsızdır. Fa.kat, tahrr.lnt bi.r 

aldum j[ tJerınln tı:vsi ve te.ı.Yıdl şekilde şunu söylemek mUmkündilr, ki 
MOSkova, 17 CA.A.> - B. B. c.: ken acara ~ evvel tan:;im e nıiş kara kuvvetleri hlç dcğ<lse b..r m!lyo_ 
16 :tuckA.nunda. bUtiln cepheler bo. husu.sunda anun blıtilrı icablarını da nu mütecaviz blr hale getlrllmıştir. Bu 

1lınca mUharebeler de\·am ~tmlştfr. olduğu pr~ yretle tatblka ugraş_ kuvvetler en yenı r.ilahlarla mUcehhez.. 
So\-yet kıt'ala.rı Kalinlni ve müteaddld hummalı bır ga dırler, mWı!In bir kısmı moUirtzedır ve 

Alman ve 
Sovyet 

tebllilerl 
Tula bölgesinde 
60 mahal alındı 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman or. 
dulan ba,ltumandanlığının tı-bliğin
de taı'k cephesinin muhtelif keıirn. 
!erinde düşmana pek cıddi kayıblar 
verdirildiği kaydedilmektedir, AL 
man tayyareleri, Sovyet muvasala 
hatlanna ve yollarına taarruza de ~ 
vam etmektedirler. 

(Devamı 5 incl sayfada) 

Bazvelte 
levkalide 
saliblyet 
verildi. 

İdare iıleri telefonu: 20203 Fiati 5 kurut 

Parti Grupunda 
milli korunma 

kanunu görüşüldü 
Toplantıda birçok hatibler 

söz aldılar ve ·vekiller 
beyanatta bulundular 

Parti komisyonunun mazbatasile birlikte 
tesbit edilen maddeler ittifakla kabul edildi 

Ankara, 16 (A.A.) - Cüm.. 
huriyet Halk Partisi umumi he.. 
yeti bugün 16.12. 1.41 saat on 
beşte reis vekili Seyhan meb -
usu Hilmi Uranın reisliğinde 
toplandı. Ruznamede ilk madde 
olarak milli korunma kanunu -
nun 14, 5 5 ve 65 inci madde.. 
lerinin değiııtltilmesi hakkında. 
ki kanun projesine dair daha 
evvel te,kiJ edilmiı bulunan 
Paıti kornİayonunun mazbatası 
vardı. 

Celsenin açılmasını ve ge -
çen toplantıya aid zabıt hülasa. 

atnın okunmıı.ıını müteakıb ko. 
misyon mazbatası müzakereye 
mevzu İttihaz edilmiş ve tıöz a. 
lan birço'k hatiblerle ilgili ve _ 
killerin beyanatından sorıra 
mazbata ile birlikte maddeler. 
de tesbit edilmiş bulunan esas. 
lar reislikçe umumi heyetin re. 
yine arzolunmuı ve bu esasların 
aynen ve ittifakla kabul edildi. 
ğj anlaşılmııtır. 

Vaktin gecikmesine binaen 
ruznamede bulunan diğer mad_ 
deler gelecek toplantıya bıra -
kılarak İçtimaa 90n verilmiıtir. 

lstanbulda ekmek bu 
sabahtan itibaren 16,5 

kuruşa satılıyor 
hat· miralıabe komiayonu dün buğday~ 

lanna zam yapılmasile hasıl olan v~eti 
tetkik ve yeni narhı bu şekilde esbit etti 
H "Lll. • ~ 
u~umetın aon aldığı bir kararla ,....... •••••••••••• ..................... ~ 

buğday fiatlarına bir miktar zam : K J : 
yapı~aaına lüzum göri.ılmüştü. Buğ ' arne USU U i 
day fıatlarının bu ıekilde arttırıl • : 

ması üzerine .buğdaydan yapllan ihdas ediliyor ~ 
maddelere ve bılhaua ekmek fiat. : 
larına zam lüzumu aliıkadarlarca • 
tetkiki mucib görülmü, ve bu hu. .Alllkara 16 <Husııst> - İstanbul. 
ıuata Belediye lktiaad Müdürlüğü Ankara, İzmı.r gibi bil)'Uk şeblr _ 
etraflı. bazı tetkikler yaptınnııtır. leriml2.de ekmek sa.tl$ının karne u. 
Beledıye tktiaad M"d" l""'"" • sulllne bağlanması muhteme!dır. 

... . • u ur ugu yeni Bu hususta yapılmakta olan t.et -
bugday fıatının ekmek Hatlarına H 1 klar · 'Jdkler tamamlanmıştır. :ızır ı · 
ne nıabette tesir edebileceği hak _ bıtinee evfıere içinde oturanlann 
kında bazı ihzari rakamlar teabit mesleklerine göre umeler doAıtı_ 
etmiştir. Bu malumat Fiat Müraka. laca.ktır. Ameleye gUnde b!r ekmek 
be Bürosuna bildirilmiş ve Komls _ verileceii anlaşıımaktadır. 

(Devamı ti ncı sayfada) \. ............................................ .,1 

•• 

Uniuersilede iMlısad uunu 
Meclis reis vekili, rektör, doçent ve talebeler 

tasarrufun ehemmiyeti hakkında birer 
hitabede bulundular J 

~erleri ııerl alnuşlardır. ~tad1!'· üzere Bil'le~!lt Amerikanın aralarında 3.4 tane de zırhlı t.ilnıen 
Bilindiği hartıinın llA.nı &ırasındakı vardır. Hava kuvvetleri de buna göre 

.son A~tleri ç.>k azdı ve ~dece çok genişlet.ılınitır. Çan-Kay-Çek harekAtın 
bir elden idaresini istedi 

Dünkii toplanhclan 1* batı• 
Va..,ington 16 (A.A.) - Mümes.siller 

meclisi, ha.rb zamanı :için muteber ol_ Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası Merasime İatiklal marıile b I 

'e \r~, 17 (A.A.) - Cunk.ngden \'eri_ 
rı bir habere Çan_Kay_Çek'ln mut_ 
~ devletler reiSlertne bir mesaj 
~ererek: Mihvere k:ırşı yapılan ha. 
~.bir elden idare edHmesini JS. 

kara atuvv udunda 3 piyade ve Pasd'lıltte son k:rk :.ekiz saa.t zarfında 
179,o.oo ~ıŞI mevc!nden milrckkcb bir fhenunıyctli bir yenı h~dlse olma _ 
1 5iivan t~~il ordu !Je 20· ,000 ki_ nıakla beraber ı.;o'.< ehommlye:t,11 hlidl. 
muntazam gönUl , •a~ı' rıUvari selere tıakaddllm etmekte olduğu zan. 
şi mevcudunda 18..r'P )!r :~ıl' gônUL nolunan korkunç b.r st!o!dlllet vrdır. 
tümeninden müreıl~~~~ HavaJ, FılL Bir'leşMc Amerikalılar Wakey ada~ının 
m onl~· an»""'"' tendl ellerlode old<>tuou b.ldlr. 
pin adal , e i~ Fa.. (Devamı ı ııcl sa1facla). 
garnizonu b • • 

.iı1! . 

•• _.ı.._ 'I d'" 16 d fk ' Af an. mak üzere Ruzvelıe !evkalAde sal~ • munaıcuetı e un saat a tı - mıı, müteak~beıı Rektör Cemil B'L 
hl.yetler verllme.>lnl kararlıaştınnşıtır. ıad Fakültesi tarafından Üniversite sel tarafı d k .. ı 
CümıhUITel&i, Birlcşık Amerikada 7 k b' d b' . . n an açlf nut u ıoylen _ 

il d-,ft~ bal A 1 b mer ez ınaBln a ır toplantı ter- mıııtır Rcı'ktör Tasarruf v y 1. m yar ..,_,a, ııs o a.n Ya ancı mal. .- . . . • • e er ı 
la.Tını kontrol edecek ve yabancı mem t~~ edılmıı~~r:. Bu toplantıda profe.. Mal}ar Haftamnın milli tarihimia -
leetlerle muhabereler! sansürden ae. sorler ve butun talebe hazır bulun. dekı ro)::.,i; .... ,.ı, __ 1 iyetini teba. 
çireoekt!l. DlU§lar!hl'. UHY&au i iAd S&Jfacla) 



2 Sayfa 

Hergün 
Amerika pasifik 
Harbinin nasıl 
Baş ·adıgını 
Aydınlatırken 

\. E.krem Utaklırfl..J 

BeldmH •a.Jraleı 

SON POSTA 

Hem bugünü düşüneceffez, hem de garını = = 

Birine ikan un 

Askeri vaziyet 



C Söz Arasında :J 
Yeni ve korkunç bir silah: 

Alev saçan makine 



.... , ......... __ _._.9'. ...... 

Mahmut Saimin Emirgandaki 14 yahsı 

- 11111111111. ,,, .... Dnrf. 
Gb*. dıe ~ı "Pil alour!a?. Ka.. 
ftliF- Aımıvud Sel!m aianın da oea. 
tına tnıoo' dibm'lar. Ka.vuy. Polis J'C)k • 
.1eıldarma 1'Jk. Aman muhtar efendi. 
Kno brMnla. JllolUteri ~dır .. 

- llal1ane. be? Ne Jster&n be?. 
- .Ayol. Burası ~n:m malmıdır. Bu 

ötek:I yalı Harı:m.açınind'1'. ÖbürU men 
şur şSer tüccarı Sali:lll Beyindir. Siz 
ldmtn. m:abııı 71klorsunU2. Yıkılaealt 
Jall ı.uı.da bir ~~ var: işte bu: zı.. Nalıleden: Maanı!• Ttı.luin Berkand 

- ın - bn• reat 7alıu. Yıtıcılara mı attm? ya Paışanm ;valıat. Uşaık alır bir tesle ~ab verdi; F'erldlUl Bey ev sahibinin karşıı.ında - Evet. Bu t:savvur bic.:ı.re adamE 
J:ml:rgAnda merhum ız yaı Paşanın - .Atmnı bıl,Jırlı aç aıar. Daha - B~ dört tane aldık. - Şl.lpheaiz. hüımetıe eiilQı. Aynı dakilulda, ham_ ook tiıleı'di. i 

TalJ8l 7*ılaca.kt.ı. o sırada da üc t.a_ on emel* 7alldır. Zamıedaınıialdm ae _ J.tDilı malını aldmnı zo. ah JU. Misafir bu aca.y;b adamın sözlerinde mım:ı ~r troz ı.şare..-e fuy:-. ...ı~arı.ya Feridun- Bey cevab vermedi. Yedi! 
oe kı'ral4: yalı vardı. Biri yamuıeı üz l'ilnlıük yenı ı:.-l.ındir. YıiJDak. olur? fttlmıe ineoek.. lSir tane cam k.aJmtı. •• gizli bir ima. see.ımeğe bailamıştı. çıkmıs, onları yain:.z b!rakmı.ştı. sesıe evvıel ini, jo~t.umııı ôlaüğti güııtıi 
<Karabd.> sga.umdı, diieri lHarona. - ~atıu .. 111tıcı1ar yalıyı 7ıkJ1orlu. DUf. B..ıc ld!anitleri de aşatı aııor. : - Yal Öyle mi? - Atiyetes!nız inşallah Perldun Bey, hatırlamıştı. Hikmet !l güzel. Z !X. başı! 
ti). nJDdi. Btr tena-ıııa de eahibl şet.er - Bunlmışsuı sen .. ıit kendini Be. ıar. Muibi&r .• ne otu:oosun. Koş kara.. : Uşağın göıı:lerı memnuniyetle parla_ bizi u.nu~uz &1'o.1k. jıuı,.,,t.anm.n l>eynz ç.ı: ,at..arı ilzer.ı.ciei 
aıi bir .Am&nddu: Selim ata. b'* jrM«nav <*U~. ıı:eterlo1im. bl?nl t.oııa. :mtştı. Gene mııamm&ıı blr seale: - Hu:Jrımz var hanımefendi. k •• d.nllD.:Jor, haytlıttaıı yav:ı.o; yavaş ay..! 
zııa f'8ea >'™ eataanı al&n Bmcpıwte«ı ıtaaab Xaııeb2C ai.a c&ı... Polıiısler ııelmif. Yıkıcıları menetmdf.. S - Allah herkese işitmek için kulak. balıat:m 90it büyi.ılc amma işe güce' rLan gooleri :)lü:ne bakıyordu. ! 

".l'lılt&r OmıaD ı:tendi nammd.l bir -,ıkı,. dereli ee1'Wlll lrot'tm.a.l, otur. Yoba leır. Beııei birden tara.kola. gA.mişler. ~ ~bı de. gö21 v~iştlr, dedi. dalaıM bu .m mukaddeJ .vAzfeyi i!.ıl Ş'.mdi on~ h!l.S:a.lıkla. ınceleşen, 1a-! 
cı idi. K'endjsjnı buldum. lto.ı1roor. Okumooc. K'om!aer sonnU1: ! Bıab9el.vı gec;m:şler, evaı taş ~-hususunda ıhmıı.1 ırı5sterdan. G~ yıklaşan sesini işıttr g~i ol'!Yordu: ; 

- Sen ~a Psf&Jllll Jahsının en.. - 8m l'.eodtni ait otut. Ke o!acK _ Karabet ai<ı, n!ı istlyr.rsan... !1'e'Il!Jıe V8l'IXl.l$lardı. O vakte tadar mı_ ırlhı g-elen JM.;.tubunu.!l beni çolt mu_r: K'ardeş:m, k!zımı. Ner.manınu! 
aı.ımıı kaoa aklıo?. DiJe IOf\ium. -*1?. Plır'aııa Gl'tak :mıynnf, Sakla. öl .Um komi8er jsafirle tonuşma:ı: ıcın on:.ın yanında tee6eir etti, adeta vlcdan azabma ut. emanet ediYorom. F·lhakık'\ ta-I 

- iki ,.a. ıetmış beııJ Uraya alc&ml ma&teıı • t*ar?. Yıtanıan yıkawın. - Aman P&ŞILOl .. ~ 1_. i ırüyaı ap.Jc hürmettlz bir tavırla radını. oııa bakaca.\t.ıT amma onu asıl sen: 
Dedl. 11111 ..ın detll illi'. •·. Al'lllh. imanı ~ po ' !taJllYl aıçtı, onu m.aıir Odaema ga_ - Rica eder:.m efendim, bu fellkette himaye etııreHsin. Bum; senden bı1haa_; 

- Ben •na yüıı e1?i lira tAr bul. - .BAlA J1,ıtlll&lı:tan b&baedeor. Deli.. lM*ımsı& 'bir yerde · Stunıu. · kabahat•n·:ı olamaz. sa r ca ediyorum. 1 
11111 ft?'ir lll.iaın? 1io m?. On ~ı!t yepyeni Ja!ı 71.. - (imdi dut.11 blrat da meatele'J'i : - Buyurunıız beyim, şimdi hanıme. - Nasıl olam&z hanunefe"Kii? za. Ve seneler l'Çti... ! 

- vem mia&n adıE mil?. :caba 'le il. blır. anıa.t. :ıencı:cye haber veririm. Bu meaeıe .biti:_ Jılı an.adaşım Hllrnıet ıs:mooen PVl"el Koca6mın ı5Iüın.ı1nden sonra b ı·Julç! 
wım. - Y*1llYor d?yonım, hAI& martaval Amavud :J*ıcı lllSae b.rıpUŞ. . i'tmda sizin bir karar vermenhıden ~ en ln'Xlle alt.k.ıdar o"maklt!hmı rl_ aY kadar tsta.n.bu d:ı. oturan F eh.me

1
: 

_ Al sana <'il bnş füı. \.apara. Ilört .ulı:ll)tft>un. - vaDaht b>miser ~. bu beril :memnun olaca.!ttır. ca ett!ti halde :redi ııenedenbnı Bur_ hanun ısonrada.n Bursadak.i eve Laşın_ 
JıDlı 1'lm1 bet liraya ben alıyorum. - Kim yıkQ<>r?. böyle mıı.rt&wJcı .. yaygaruı, Y&Y......_ : Bunu B(jyledlkt.en IO!lra kapıdan çık_ a bir defa biie gelmecıim, kızcaj:zı mış ve bir daha 1stanbula. d~ınmem.şt~ 
8aıı.a on be$ ?lra lı:aparo ver.yorum. - Seben tane amele ~tı,. ıtlle.. lle dua Ue ha.it ı:uanmalt i&tiyor. inallt ieln bir 11dım atmıştı. ~:dun örmedlm. 1.P'ar.duna gelince, ilk aylarda NeriJ 
Bir hatla aabrl'decflicmn. Haftaya bu. rinde bmı.a tUrek yıkıyorlar. _ Sen smı. Söyle bakalım ıtıırabeı :aey Plile ~t ederek al:lı:oydu. - ÖZ01mete değer b=t şey detil. ·'ma.rua epeyce aWtıu:lar olduktan son..! 
ıtm d6r.t ytız on li:::-a daha get.irlraeın - Oğiam .. ~ıuı yoba ve-reyim. ata mesele 11.edir?. i - Hanımına ka1'Şl çok sadik s&'iLMaama!ih kendinizı müteselli etmek ra yavaş yavaş işlerlue dalmış ve niJ 
ent.z benim. GıııtiremeDo?m bu oo bet DMııa ba6tırınıa m.a.amllRhtımıartı:aııeyt _ xa efendGı. &>miw.!11' be!Vclt;m. :nüyol'6un; bm sadak.atle çalı$&11 biz_'1ç1n onun .sizi .. t.anı~aca« .hal~e oim~-hayet onu blliıbiltlln ihmal e!mişti.I 
Uram 18.DM&t. bQ)-larsm. Şuradan Bebek ımamına Naaıl ~ Düklı.anda oturoor ~ı\rlardan noşlauınm. ldıtmı ıı&,rlıyebilırıt.n z. Reıe ş.mdl b.~ Şimdi bu Uıma!:nden dolayı itendlsl~ 

- Muvatrık. k&daı' tı\t. Benı Em.l.rgl.ndan Karabet dum M~ Efendi geldi. Yalıyı nl. : - H.anmımı Jçln canımı feday. a ba. bir (le'Ji.n farkında delildir. . affedemiYor, '.'1cdanen muazzeb ol~ 
- Yalıııs bekçiye ~1•: O.tn.:etalaiıa ıötıdıer&, de!'ı.!n. Göslime lt.r ta. t;,11n • JkJY'(llr dedtyge ben muhtarı :mnnı efendim. - Ne di'.Yon•ınuı-> o derecede mı?.yordu. 

adamlara binan ~a. bil m.ı.aı.Jık ıürtlnooc- d~r&in. o seni ~~-Yarmı saat lr.adal' 5 Bea!İıde ina.dcı, ıw,:n bir ahenk rar. - Bağlanacak h,:ılde delidir a:ıızlm. On&, ıam~ kendi&i.ne em.an 
- O• .... ..._ •ır - ..ııne o; ,.,.,, ......... _.,, ,._..., - ..,.,,. bl. id>. A..- Por;dun Bey ona d"""tle ,....,., toh\,ke\odl' do ... Onuel.tiii -• l"1illl< .. •aı;ım"' ~ 
Tatar Olman ata De lııa J'OJ4a ı.:r - Amm'lda etek acluuıın. Y.ahu ya Sın ,.ı171' ..atı alıorla.ı'Duf. Yalnız be. ~- i~ ay evvel tımal'baneye ırfuıder_ idi? Bu kadının o öt.süze t.am bir . 

mmınele J'&P'!~. Ya.hlann bahfeleri lJ7I 7*11orlar. n1lın ,,.ıı .. ramnd& iki tane d1b& "VW. ! - Benin adın nedir? k!ft. _.._. . ,_ ..,._, ta ede n.alık ettiği iddia edHebllir ~dJ? 
&l'Mlllda duVa.!" ~ktu. Dördü de sıra - 8abaı .!ÔYiOOl'llGD?. Seben amele tasma ktlretlerle bil. i - Hayri. ~ B~ _,erın.ıa ı.r=u ~"1ll' ; - Bu ıual çok ~ır&b ve hQeca:ı 
ile bo,tu. 'Oç yıkıcı bulı:l31 . .A:ıp gö. - Yııkı;)ıorlar yabu?. cum ~. Ne cam kalmış. ~ Cf'r. i _ Bvde Uç ?ıanım var HayTi efendJ, mıyeeet:tıls. tad~ mbiiteeaeı~ ~.JOI' yandıran blr aUiol.di; çünkü bu ~.a 
Wrd'Om. - ~ ctdiı> batalım. R1! 11k1Yol- tRe lc&lm~ ne ltlı-emit kalm~. !lAer :sen bunlal'dan hangisi için canını ıe_lhaıume1'e!>dı. Bır taneci.k. J&vnı&UDU bir ana idi, Nerim.and&D. birkaç Y 

- - ,,_,, .... , ""4 ..-.ıar. - -.t '"!da .... OLün °""""" :;._, - hab6 ..,,.,... ;.ıı JL ;,,.,,. baa>nm1 ~ "'11al"'la, ,....,..,.,!• .... ,_bOJ ... olan N'""""' - "" • ._ 
_ Dördü del. da atk.ın gırt.l.&ğıma sar:Juıa. Bak meşe alhllı ,..ıınm ,.mu &?11Umı bu : , onu m8!'00bıyeler, bora;.al' elln1- aww 1 
_ ~ de ıai?. ıqıa.smı bar~ aılvorum. Ahbab meh ,_~.,.. - i Uptm i'&Mert ~tle aoaldı. dU..,.et;etirmif otan :ııavallı Hikmet ieln ~ Bey ~ aa.d.an ev lalır:1bil · 
- Jhıet. Darı ,.ımın erıta:ı.ını aa. bal> dıemem. Val'ahi başına vurunım __...,_, ,. pıııatıarı kıuldı, ya.v&IQ&: ne mlJt2ıiş bir ~! tv; lcl S"hhatte un Y . 

trrAan. a.hbar?. Beş .sd:m önd~ ı:decetsin. = :':' :'1ı!b';1~~ yolc. i - B&ng.lain~ mı? Hangisine m~? dl.

1

olup tızınm bu feli.lı:etini görmedi. =~enm=emi? ~:Wyordu: 
Belrc:IDlırı 1'Mlll\d:\ serbelıt ha'!'et~t:m Ağnaomm?. sö ı ık ba bata :>'• tekrar etti. fakat b3şka b.r eeY .Pehime hanım sahte bi:- teesaflrle Heuhet Petiline hammm ült ko 

Ol1lara aall ".1\illıe vermedi. Karalıet Ue m~1h•ıu· yalının öniirıe - $mdi 8flll '.:J'hiı~Uni şıkimıd~ iii!trllyemedi. Kapının artaamda ~r cevab verdi: ~ ~. ll!kmet. Bey De kadad. 
- Döl'dUne birden ne istiJ()l'8tmm? gelm~. Ka~ •J'a amelımln ~- 1ım.. Bu yıkmak "J ~yü. el!llil duyulm~. ~ adam JÜZ - Rakiltateıı Jlfk yazık oldu! Ko. zengin i~&e öteki o nisbette falı: rdil 
_ 'Ö'ç bin ın. mılıeri i.nıdh'mek4e <>lcluklarını görtln. I aldm?. aaıı·wen ?11ze babttılar. Hayn, bı~ yUUekçe cam bana her zaman kızlnm fazla a. ünü flll'&Y& buraıa yazı 7a!!!IT!alrlei 
- Qoık. İti bin ü.i 7tb ce: , - DOd. 7almln mal ı - :bir aeale IU sdt&leri sO)'ledı. . oluşunun 'kendisini tızırette oldu.. aeçiru ve bunWlla bnsını ve kısmı ıe..1 
_ 1ld bin bef Yil3e de 0:ım. - ıtavuy!. Bu nt! .. :valtyı hırs;z1ar den. i - Hanmnıefendi dünyanın en ıYı ~tunu söylerdi. Cal!ha annesi nevras. çindlnnete çat\Şlrdı. Biçare adam geDcf· 
Vu:r aşatı iut yu.art !ti bin ~ı ~ ı.mus. .Mmar. ~~•_ıs yo.{. Bu ~ !<t;r. . Dört yalmın mal sa.bibi kim ~en merilametli tadmıd'l!'. BllWn. M-tenik bir ·kadınmı$, Nerlınıanın da o-yqmda RJl'&n~ ölınilltü. nuı kadJDf 

lir&.)'a mutabık J-.altlL\. ErteA'l sünü 1 camıan çıerçeY~.en a..uın. a:ımelar.. iım:f.ş? t;t.e bir t.aıı-1 bu itan.bet ata. :metcııer tendls!ne sadüa.tıe hımnet mm d>i olmasmdan tortardı. blHlU müieatlb lı8DIJIJ:ı bir adam ola.Di 
<Havyar> hanındaki yazıhaneme aeı. ! emdi. ~. ldıftD!tıerı inclil';.~.mar. R.a nın_. Bir . taııell!i meşhur ıs&rTaf Barona. ~lrkT. • . • Çoc1*lult arlı:adaşınm ilk karismı HilaDeıtle nleod.l ve kendi &wna ra~ 
diler. Paraları p.t.ardiler. Sened1ai J'8P. bu ne •· Polis Y~- einm. bir 4ıanesi Belim Beyln, blr ta. ! Dudaklan bu ~~e!erı .telitfuı e. bir iki de«& tömılll olan Feridun Bey at bl:r ha)'a.t 7~ttı. ADcü, H.imıet; 
t.* Ellfl'kıe dm anah<.a.r vncılm. Ya Ka1'8beıt1n ba feryadı 1lıler.ine )'llı:ıcı ~ si de Zlya Paf&Dll\. Bu dört ,.ıı :dmen töderi mısafıre btlsbfttQn '*'- etini gizJiyemedt. öldülii zaman mıra.sının mühlm biıl 
~ de l)a': - Arna.vudar kotmuala.r: mınt.atcamıak ~ un adamlann. . :ta ee,:vler anlatmai}a ral~or, ona _ NMll? Ner.imantıı annesinde ai_ twnı Nerim&na ilıtik.ıı.l etti ve esasen;' 

- Veda! .Di.)'erck eavQŞtum. - Bre .kodoe. He batınp duruyor_ -1lahi ~·a.!:.ı:" Slbu bi~:: fal:::,= b:ı= 11:=:· nir hastalıtı mı varmı:;? BJ0 tarkındaanıı~ ve on.u müt~b anne, &n..j 
ı:rteaı güıııil ywcı Amavudlıar 1an. sun?. Nıe ietfyorsun?. ır . . • 21 • • • oJrııwmP,ma. nasinın kWU3'etli aerv~er.ne var.s o1 

lamla daha otuz kırk ki.il almııJeT. - ıta YAlıYt yıkıyOlftlluf. ita tıru_ - Biz ~ muyuz·~. Biz murta... ~ bir sual ııormuıııa r.ı~.ı:aım:a- _ !atabulda ikeD basta detllmiı. lan bu kız birdenbire bllsbW:ün ı.e~ 
An.aht.arlarla k.1pılatı &çaD'fUD?ll&r. den ilılll aldmız. Umızı seoden ook 1,fi bilbiz. . . . ~ ıtapı açucı:; !~e bırbll' ~:;;,somadan Bursada yerlesince yavaş ginleeti. Halbuki .Neahet ancak ilve 
.Aık& baıhcıeden ılnnlşler. Baflallllf- - Sus bref. Bla aenlD bildljııı yılrı_ - Bayır be71m morl vallahı • bil. :CU. Elli Pl'ıllan ,rın Mm&Dtinün . e avas asabiyeti me.Yd!ı.na çıkmlf. bu.. babMmd&n annesıne ve ondan da kel!-
Jar dört )'alının cam::annı çe:-ceve;er;_ C1ludan ctıııllk Vallahi aaçla rından ml70T61Ulluz. Hem ~18.klıamız.. siz yalı ki. ~~ l'll-1 ~ulu i:.mde :~ıwguÖZ _ rada doöor eline dücımOıJ. dlalne hlıw:a« olan b'.r m!ra stan istı. 

Lar eç!yor_ tuıar seni ta deaı. aotan-z. Besa mo min ne 1Jüeoet•m1s?. Bu bmsız mal ~~~ =~ ~cı ve meı:in ıı bıi _ ıamet tımnda da böJle bir kaa edooelr.ti. I 
ı ki bmllan tut.acataınıs. Bile,. !mana vardı • mı ~u? (Aıkua var> 1 . , 
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kocAl'(USUF 
Memleket haberleri e a,-da pratik usuııe 

• 
Kadınhanda makinelerle :in ce 
hububat ekimi yapıldı Prol. ~~L!~;,_ "- Ba•~· ~~~:ı~ ~~~~~:!., PaN• 

ilk tecrübeler iyi sonuçlar verd·ı 15 inci ders - ~~~ .!..~ ..= . ..::.-=:: "':_~.;.~::::::.:1"..;ı:::; 
--------- - Berae~~ Yusutt.an OOk ~ " sene Pilibeli Kara Ahmed ve ıta.ra 

ICoaya (H....t) - De.ı.t zira..lcia dm ıwlaklar •eti .... •rüec-L - L__ Lısson Sixtv-five , ... ~ l&9 cem eetttncle o.ıe--~ ...... ~illnın~n-~ıftır. daBnaena. Ahmed idi. Binler~ &eyircı a!Min bel' LL..ı-- 1 " ...... -. .... uuıı 'J l&D möl&tünlleJhJ,ertn rıonuna )'a]nıs ,, ... , ... _u ~ maçın 1ene. tarafmı doldurmUitu. 

edi
at ..- kurumu taıVından idare lar vilayet çlhçileriae verilecektir. EJter..:.. I • --- bir • ~ekte o. lan Kadınhanı kazuı ~ eeu&D1 t-.&.il eden - rom &tSAUft · •PQll&orol konur Ye aynca bır U• * Kontes ve Repd Bey localarına 
dahılı--Lu Be1L.- a .. t.: ..,.. ilin edilmez. Mesel• Cçocuklarm ıap . yerlecımitlerdi. J . .Aldn, bu akşam tonte. 
~ : ı.-- çUW.ii ~ruiain. slıda = r e'-i berinde etldler taı.n - tile hMa of the IM>J8> terki.. ~ ~ IÜD bıtti. Bqelect kendine ain locaaında buket )'Oktu . 

._. makınelerle fenni Dlr ,_ pdımıkt meaklr 'ftlik . binde boya tellmMI hı taı lmıit'i. Her ne tadar, lst.anbuldan dart bla dekan müt;eca iz b a ve , c;ı te . ııenı J. 'l'ıaDlıport iıl Hd bee&Ule aıe ı harfi ldutund n it1D:U~ld • selditi l'l>i tavlı ve l\ef'eli detll kll7le Acaba; tontea, Bergelecmln plit. 
laat zıeri,att )'aPll..ı ır Y u ean t. çayırlık!-~ ihcl AN ıılow ADd ehe r'CNlda are not tet ~:ı 7~ ~ e ::;de; sUret nı>abileceı t.abiliyette lıdl. seleoetine em.in delil m"ydi? .. Berhal.. 
~ aulan ı:otumi.. Eak. cllltUnalmebeclır. Bunun lÇkl cl'e bGt bon' bMIJ) t*lbıde J'UU'JS. ıc.a (it.be ıtoc. YWluf; nt sttreşten daha cot de, Reoad Be,vle. ikır;inln tuıatın.t. tar 

r Nlnan ı.lah . ' . 1.ıe- ini tauim ve tetk,illtını koru- 3• 8be 11 4ilae eecr9'&rf ol 4be ctop• talla _ ltGpeklertn kuyruklan) i tavlanm.afb Bast&ııtı 1)'! olmUıf, •11711 taomıJtı. 
n. • · · · ı.tlılro~aea ıtıaa ak iilse çiftlik miidürii Tevfik ~· IDal. . idm.enlarla üste ltOJIDUltu. PWs ile Kara <>aman .. batıl; Pili.. 

tllEill.llt'T:eeutn~ ~P .da~~lı, obtııı Ankara:ya ıiuiiiııi haber 1. ~~ n::..~= low. Buı kelimelerin cem'i • De 1aP1L . !ntitam maçı doianalle: lf'Yirc~eı: beli Kara Ahmed Yuaufun sal.b t1ele. 
n an ıtibarıle yübek alc:l.k. .M-nltıket için 90k öm.id et- V 6al, • mM. lıleeel& man'fıı cem'i mend4r. Bil ıçbı ahtte strmet. looa almak iti miali cetler1De tanı i'J,1er. idman rtıretıe. 

ft.fk ~ baiday, arpa Ye ..ı. tiiimiz bu itden dola,yı Tevfik T. ~ar7 ı lllıl kelimeler mfbafünlleyh oldutu fi&'ta ~. rinde bu eeler Yusufu oot da.rbU ve 
ibi ~ ~amhaklardır. k L--l'IM le cllacıoYaT CdiılltA\'ll'l) - ttllf. l&JDaD hem apoMc>rof bem a lt1allanL Baa; •VUO dolum para 'ferdilt bal.. canlı bulmlJl]ardı. 

Bunlar çiftlikle üretildikten ata _,.. r di rlz. soJd Cl()Uld) - altm. lır: the men'ı bata - adamlarını l&P- e sene on.da bilet 70ttu. lıleıd&Da ilk evveli Koca Yunf 
t~lı:Jan bozuk ve bnttk lt8I' ve IMrlket bope <hOup> - OmltC OIDi& etmek. taları ra.t. Battıf.: bilet ticareti oımata bqladı. , 

lan çiltı;ilere ftiıtılacak Yet..• Kar1n çok miktarda :yaimua ha ::*.. ~~ _ıw::._ Ten antl tranılation: ~bulup bilet tedarlk eden.. ~~ 7'.lzü stnt1Jor; ceh"eal 
~~ Tlfl7et dalailiadeki ......,, r ~n pek iyi deiU. de protel& <prOQteA> _ proıtıeat.o, ıt.ı.. OeJd Sa a beautıtuı brlsbt J'tllo ler, :U, IUll farkı fiatla b:r dıterL 06r1111bord~ ki: · 110 harta eneW 
...,m w ...... ba1'flk bir aclımı ab ~D aıeleta bir ro ru ellnet. subatance whlcb men set trom t.lıe . Koca Yusuf det-dl 1ti m aı· canlı .,. 
mlf ol .... bır. ii.i sötmekteclir. aubltanot <Mlıdnl> - madde, on. eartlı. ıı Sa almoet the ooknır of OGret Meamı pldi. Eneltl •kt&m-~ idi '' ' · 

1 

B...Ja benbec 'il · L-- • Hrhi CO, hemen hemen rtlnet Jt11ı sftıi, D&tlar adam. alml701'du. . · 
'Y1 1etıa ~ Eler kar oba.a)'dı bu eoiakta ~ <aBpuH> _ A7". mtlnfertd. reaslDdecU.r>. A bi& ol sold .ıa of srea.. Juıdarma ıene avları tor. BirU mma: Berselecl oıttı. Her .. 

Ilı& l.kımmclaıı muhtaıoı iitln z ' m\ doa tehlikaine uinTa ibate <~> _ aDamK. u,nınak. ter wel.rht. tıbaD a bit of wood ol the on a1tma almıftı. . lelecl de OQ halta eneltl B1r1eleoi 
n llilT •e koyunlardan Arapça. caktı. SoPktan ~ amma wt Cıe.t> _ tlerttbe, prova, .__ wne aı.e. A llD&ll bo7 in Afı1ca ~mıı,,. en ~; Berseleci ıel. detildl. Mee'eMıll. Ofllm1J7ordu. Reııli 

Ti mmiiıade yapbrlJan nllanm ıeJecek Waaıııı 7"e111Tetll çehreeİ , letUus IOlllt duR fnm ıJıe roa4 S0 dl Kalıt.. pebliftll Retad Bçle be. IOluktU. 

l ile Bolfua çiltlifiDde 7enlcle izi timıiid• -.indiriyor, lrıuret- vahıe (~) - t!JIDM. ~ b1a ftnsen wlıen be uw ........,.. P~ Kara Ah.. ıtı pebllvan J.ıt&nJP tıbX.,.. dla.. 
ricuda ptirilec:ek olan feanl alı le ona b......-.k lıltiyoruz. welcM Cullrt> - 8*let. aıırtıt. •iaee wiUı ıbe duı, IOIDe ırama of med de beraberlerinde teli. dOler. Dual&nD1 7a&Jtılar ... 

soldf'ıeld <IOUldflUcl> _ aıtıın ma.. IOld. Tbe nen ol the bo:v'ı dlacoYt!7 lla.o Pi7er: Yuaut ft artad11l•n_ Hikem beretl KGqG PiJW '9Ulta.. 

lanitte Milli Piytlll6ormll 6ir ""'---"• -:~M- deni bulUD&D ..aaa caıtm daman>. quieklJ P about. and 1D a aboıt time araa.ıa koyup biru eonra seldi. sOreelD ne et.le 1acai ilAD 

t_ı!ı..ıı·a· ... _..._,_L !iV•.-,- G--arı men were comınr ftom srea.t diltaDcea Arabada J&lnıl, PWs Nurullah ,ottu. afle ıur o mı 
1UUK s-....,....11r ıeınıi eJili7« ~~· Jafeı& t.ertibl <meael& ta.. to bave a ıoot tor the solcS. <CoculuD Za.Uı her nerere P1ene ~ade etıtıl. 

im.it (H....ı) - Milıt Pi Karamua <B'uludl _ 8tln'lais sı pmm amhtan> tıOC• edatı 11, 7apılır kefflne dair bavadla aUratıe etrafa sld1)'cıl'du. Hiçbir anbaol. Pllisi ara. (Arbaı v.) 
un.,.. kelfİde9İnde 10,000 li !Ut daine1 Oiftotlerillılae tohmnl 1671• olur: J&Jlldı ve tıaa. 011' r.aman sartıııda aL tı1197 wmt ., .ıow~ tııaı thq had Sonra topratı bir tlae IU7UD !Pt• 
ikramiye lanitte k.ırtMi,.eci Sa. teftıiatıııa Nt1••,.ıtt. 8ehrlmln the t91 of tbe *- - tapmm L uııa b&hıat i01D uzat mel&felsdeıı 1*1e bope of pttiD~ aD1 lan4. Wben bJ'dU -.e Uı1e1t çaltaladı.> The 

dettin Yalmı'a ieabet eımittir. Ta- 8080 tik> &11>& l'Bladttlr. Arpanın fiatı ahtan. MtamJır ıeımete baOladı - ıellJorlar. a map came to wbat ııeemed dte • tept 1IP ID the wa~er. but. 
tl.li btaı.iyeci l>ileti 6 aylık yav detıAraqon beı.retıatn ftrdil1 fl&t a.; the roof ol tbe hoa. - eftıı lı&Ollı. dı>. The men had the hope ıhat tbey sood bi& ot ıanel be put b.11 atteb in weisht ot the ııold made U ııo d 

1
_

1 
_._. x.. serfDd ft!'ilmstıe natlb- d damı. mlsht 1111ke mooeJ by tbe diacovery the earth at ditterent potııta and put In this way he &ot tbe sold eepara 

.ı.orD _,..,.m 1167Lmıiftir. en da hflkflmetimise ~ 1 the oolov ot JOU1' "" _ s&sls1Dl. of more ıold. The döatribuUoıı of the aome oord round tile ıtlcb. 'DıJa trom the earth wı.th wblcb it 
mektıedir. RGttmethDisln çittclle ftJDli. lıaııd wbJcb had ııold in lı waa tızed made aıı tbe land ID.lılde the oord hla mbted. <Bu aureı;te altım, kaneıt 

ArfOH .,_..._ if- • •a.&edtii bu JWtlek elltadan do. ıu.ı.t t.eıtibi ~" cue> yap.: tor a celiain dQ. 't~e altın bulu. propel'f.7. '11ıe ool'd wu t.he 11m1t or luııduiU toı>raktall ayırdı>. Tbe va1 
6 B1lac:f ı 1a7ı cillell•rinı.s burtlk leYiDO içJDde man.m dlter bir yoıu •aha '9ardJr ki D&D arazlııiıı tenli IÇıD muaneıı bir tbe land. Olle man mad• a protetıt of ııolcS 1a Yll'7 sreat. 

T 
L_ ~ cu __ _.) Ka upa elımellne deTam etmektedirler. ancak .. blalarla )'ahnd ba)'Yanlar 11- a1bı teablt edllmlftıi>. OD Ulat. da7 • bece.Ult aomeoae took b.11 ıtiob out EzerciNı 

0 -a- ~ - .ym.ak b1 Jat&Jaıı fe'Jlerle mthıaaebetl oldu_ ıreat number ot men came with wblle he wu puitlus the corcl round. Aeatıdatt cümlelerde ıof• ile 
n tekilde eevk.i ~layı.ile merke. ~ b. la ---L tu uman yapılabilir. Bu 8'll'et1e Ctbe dea and atl<*I and rollı of cord. 'nıe)' <Blrlal etrafına lP gekereen tamları_ edilmJ.t olaD ı.atet tertiblerinden ba 
bajlı Pazar nah17eei midtirii V Ilı a ır uaa ....- hlıt of tlıe bo1 - eoculun aptuı) de. rot into a lonr ıtııo, aııd wııeıı th Dl dJl&l'l aldılı t;ın bir adam it.tras ırtıerln1 a• ne JaPablliralntz? 

AJD&D taıafıDdan vek&letea ida yalıalantlı met&eme ayni DWl&J• reımet o.re time cuııe tor makine a atan eı>meone etU>. After setJttııs the limite ot hla ı Wood il a ıubltance ot 
edilmekte olan Artan kazuı Mania (Huual) _ Mani.aanı <the bor'• bat>. kea Cthe dos'ı tan- aald •Read71 aoı. and put doWD a laDd flzed eve17 man made • teat to wetİtıt than 8014. 

kamb"' haak la r.nn... _ _ ıı.ı;w• .L -·-'- lcuynıtu) df7ebillrls. Q6rG.. flac. Then tbeJ all well& in the dtrec. ate lf then WU aD1 SQld OD it. He ••-U to 
7"'9 11•a ~ rııı.. ~ 'lf'&&wlrlDa. oturan auun~t m lQJor t1 bu tekilde mtet tertibi p.p_ tion ot tbe aoldfteld .. qulctlY toot bJa apade an4 ııot me eartb 2• :R'o oııe pve a.-.. on 

daa Ankara mal,.e memwluiunda muıu M.a.m.dan "Pil Akhıarla mat tofıı mtır.afDttqhjn 10Dun1 bir thelr lep would t.ate Uıem <O saman broten uP. <Teablt edilm1f arulliDID protelt of the JD&D, 
e Siird mektaDcu vek.&Jetincte bu..Censiz Er çiftlikten bir at. bir eğer apQl!torot '9e IOD?a bir • barfl ptlrl. karii altm aba8I latltam~ bacak.. budUılDanm anladıltt.u aonra her L a. 'lbill 80ld fa the propeılJJ Of 

......... .ı.. Nuri Altıok tayin ~ taklıııaJ. hir hah, vlr tüfek çalarak J"OruL ıannm sötUrebUcıtll tacıaT auratı dMD orada altm oluP olmadıltıll s6r. tat.her. 
baflam ir. kaV"llıı yakalaamı Halbuki ınrtıtace oem bideefDe aı&. ptttler). melt l~ bir teerQbe ıapt&. Belini aldı ol. '11ıe nen of the 

re bir ..,ı cecn JllJIRÜ ıotn eonuna bir Tbe old men'• lep wen feeble and-.. 1ılrU lre•""lf toprak oıtardL cıWc*l7 sot lıbou$. 
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af, • 
Sl.Z 

Tebliğlere göre[ 
Libyada vaziyet 

Mu a 
kız 

Sırbistanda 
çarpışmalar 

devam ediyor 
u:!~nv~z~~:~~~il h~:~k;:;i~~n ı ç~~ ÇAJ;LT r ...... M~lltit:·ı-~~~ 
den bahsedı•yor (Baş taralı 1 Incl sayfr.dn) @$.::!"~;y,.}:·:::::=:~ ., i:: 

gelerd e hi9hir değ i§iklik haber ve- ~~-~~-------------"'=a<.-:::ıı-•=--e Belgr&d 16 (A.A.) - D: N: B: rılmi)'l>r. 89rUn toplantısının dlr. inı:mere b3 1uil harb ite kesilmiş_ 
rifavo vn:meıı bildirıyor: Orta Sır. "A k J ·ı Sıngapur, 16 (AA) - KeClah tir, Rusya baJısl .se l\Joakovanm Pa 
~ txım'1nist çetelerıtıe b.rşı ya_ mer a ve ngı le- bölgesinde İngiliz rıc'atına ıağmen, en merakh no:-\tası sifik harbinde bll.arat kalmak knrar; 
pllan t.emızıeme .nareket.lcri btlyüılc mu.. reyi mag ub etmeden ımpara'to~ kuvvetlcrı nin. berza. ile bir derett1e kadar ve üfr muddet 
~eti.erk neticelen~ir. Batot bı geçen ve Singapur"u muhafaza lmao devlet. re! Her lllUerin kin &1'dı.n1anm11 bu\unmııkladır, fakat 
yerıeroe dağı.tıl&ı oetcıerıe (.e]crar ı;ar. kı. ıczmzzı kınına 1 h 1 "h 1 BerJinde bu.lanmıwtndao Wll:ıde AD&'lo.Sakson aıcrulnin Bu kararını 

İngiliz tebliği: plŞJlı!lk 1m'dnl bAsll o?m~ur. BU-çok eden kuvvet i atta i anı aye bu U- edilerek Mıhvcr lüılyetJj mümewill. detl~tirmiye ça.l~klnrındaıı Japon_ 
komünist öldürUlmUş veya esır cdJ - k nabilecc:ıkleri kanaati. mevcuddur. leri ara&ında küçük bir toplantı -yapıl. ya şiıphe ednııe.z, duramu saflanllaş. 
m!şt.ir. SO 11ızyacağzz,, Gece cepheden gelen b i r telde, dıgı haber ,CS"lliyor. t.ırma.k mentaatt lkt.lzasındandır, bu i e 

'' 1400 esir, b·r 
mikt~r top ald·k,, 

traııJika civarında 120 lkomllnlst öl. Japon ileri hareketinin Kedah eya_ Mthu~I' devletleri bir sefere laa.ıla Rusya.nm Mihver ire a.nla'j:rDasma 
dllrU!mfiş l"e 100 .kadar eal.r alınmış. Tokyo 16 <A.A.> - Japoo D~et. letinin ıimal müntehasıoda devam verdiler, bir ba.şk.ı sefere de yen; baş_ bakhdır. Berlin i.o1>lll11~ınd en ~l:t'll. 
tır. Uch.zka _ Pochaga drannda 15 1 mechsimn fevkaliıde lct.ma devresi bu etm&te olduğunu bildiriyor. H&len la.dWır, gözden geçırllecck mrselelerl, de bu nokta Ü.Serinde durulmuş ola<".a. 
karlın olnuk üzere 60 komünist. esir &a.baıh saat 11 de lmı>ara.torun bır ııut_ bu yerin şimal müntehumda şid - sıraya konulacak hedefleri pek çoktur. tına kuvvetle ıhtim 1 \erebi ·r ı. Aıı. 
ed

.,_ ,..,. r. T>--•Ar. "eteler:e anla""ra.k ku 1:.e a.çılmı$U'. Ne vazık ki, vere··ekı .. ..: k.ı-·-'--"-n keri vul.rete ge .im-c, Pa ifllt b•ıtus -uu..,... .oLUUG " .,... detlı muharebeler olnıaktadır. " ~ ~· .... -..cu;ı -""- ih ...... .,ft....._~,1 -nma.kta idiler. Oeneral ToJo Ja.ponyanın harbe ....ı-_ Jılç birini a.nhyamıya~. her birini ma..., • .....,, 1\1 w..-.n, ş:ırk boğu~ma.sm. 

' 
I I

• • B .. -..~ ,,_ -~~·--'-' "... İnglll:der Kowloon'u tahll- ettiler da .. _ 1 man teh ıg""' : " ır 6 kadın kurJUna dlw:l'dl mc&tDll1 ~~.ı= aııla.unış ve bıl ,,_ ancak yapılma alanma konuldutu :ra ..... aponyıı.ııın dui:rud:ın dotnıya 
Bt"din 16 (A.A.) _ Be}grad _ bassı:ı. şöyle dem.iştJ.r: - Londra, 16 (AA.) - lngiliz - m.an, Tekdlteri arkasıudan SJrı&Jla cö. tcsir)eri yoktur, PasHlıtıe muhl\rebc 

Qeneral Ve uırkaÇ ' . 1 b ' On günden ruılıa az bir zaman .ç n_ lerin, Hong - Kong adası karşısında recdiz. son .şiddeı:.i De ı.1evam ediyor, fi<Lrk 
dan resınl Alman a1ansına ge en ır de Am--'"-'- "~--~masının kısmı ltUl b l K - . _ı _ d boıı...~-~ • ... k ti . ı •• · 1 d k-.:. 1 k u.c-JUUı UUJ........ u un an o~on yarıma asını ta. llarb ıcı.mn.nmda politik:ı :susarak .. ~e 6_..__,ı ııse l1im:ıo U\"Ve cnıı n 

Yuz esır ~ .~ hıııt_C"C go'"re, altllll ıı.aJn 0ma U ....: .. _..__ ,._ ...... 11-1~ Ve u~- t . .,., ..... tak bı- 11-1· 1- ld k.I ~ Ju•1A:ır.ft -..&.lJm• kara IJ bf h JJ ,.. 11"''' 0 • k .. . D ·· D b 401 .._ ... ..., ~ -.A,,,..•a. _ mamen tan ıye etm~ o u nn res. )'eri genel kurm.:ıya bırakır, fakat hiç v-. .. ~· "' n e r :u· 
Kahı 16 (A.A) O k üzere 60 omunı.!t onJI u nez gillz dcmz kuvvetlerın•n bUyUıı: bır k'!S.. men bildirilmektedir. bir zaman blisbüt.üıı ortadan •ilinmC2, ta\'S3Jllış~. fakat Alm.ıı.nYB ~k sf'fe. 

lngıliz. re • ' - • ,.-;:-- rtabloa_r. S •rb kaaahaR;ıda idama mahltô.m mı ham tıarloi bırı'!Ji:ılmı.ş. ır. DU.5mnna gölgede kalmış da ol gene yavaş )a. rinin durdutu miiıldtt tarlmda ;,eni 
"- ~unu ""arargwı :nm te ı gı : erı·r.is ve kur~na dizilmiştir. göre Jıı.ponyayı ocmher 1cine alacak Bir deniz ıissiıne taarruz \ıış ÇAllŞU'. bir taallyet göstermlyCN!k mi, fll'snt. 

h-~ala orn cenub batı v e batı olan cephe .b!rka.ç noktadan Ynnlmış_ ManıilA 16 <A.A.> - Japon ba.\'8. tan istil:ıde ederek İtl1:lltercyl yomıı • 
.. "1Ulnı bölgesinde, lkıt'ıılan _ k •• tır. mz uzun b!.r harbe hazınz. «uvve:Jerı maıha11f saatle 6.45 oo A- Boı-ünlerdc Mihve~iıı politika canlı_ ya caJımıyacak mı? ingiliz adalarma 
~ı. Abnan ve kalyan piyade, ta* 0$ ovaya gore Oerıeııaı netice olarak dem~tir k1: la.ngn.;ıo den.:;.z ~Unu bomb.'\lamışla.r_ ııı:r!vn:ıpanın mustukbcı at:ıtü.siluu btr çıkanna sınama-'51 hatıra bil" ıetl 
• h J.n"""" ... anın Anı lk ,. __ ...__ dır. ç e uzura UvU$lurulmaısı, ikin. rUemn. O halde? 
.. e ava kuvvetlerının kat'i muk.a.. ._,,, • ...., er a ve .Ulh'U'l.UCY\ elsi de Rusya m~ olmak üıert' bil. i .. 
•cm tl . Al 1 • 1 mağ.]0.b etıın...""Clen ~el kılıcı"lı tınına Japon tebliği hassa iki nokta üzeriuı1e to-'anablllr. ngiltz hnParotorlnf_un.un uç direk 
it e erı ve mukabil taanuzlan man ar .n za \!I ~ eokmam:ı:k hususund3.ki katı n:z:m!n1 Tokyo uı (A.A.J ...:. İmllaraLorluk .. .... . flscrindc durdağuııu soyh,renlcr ~önıl. 
1

11rv:sında mütemadi ileri hareket.. J rade etmek i&rerim. İtalya, Alnıanyn umumi bnu'gA.bmın denıZ kısmı tıeb. Avnıpanın mustAkbeJ stat.ınıii lıüçük mliş'ür, bu direklerden blrlnrisi do • 
Cllne dün de devam etmi9lerdir. M~va 16 <A.A.J - Mo~ova ha_ ve J~ya n.tha! r.aterden ve dünya llği: devJo'.Jerln durumlarından zıyadc dok. nn.nma.c;ıdır, ikinci ile üçiincil de Sin. 

az.ala"ntn takriben 25 ki lometre bcırlcr bilrosUilUD ı,ebl.ğl: 6\.llhmıun toh~ndan evvel 6Ilfilu J:ıpan demz tayyareleri, dün Manıla. rudan dotnıya Frıı.usa mesclcsldlr; hu ı-apur ile ~üveyş lt.loa1L 
<:cnub doğu5Unda Alem Hamza ci- Biz a.ydan az bir zaman zarfında cller.nden bım'km.amağa kai.'ıyet.re az.. yakmındn Nicho\8 hava meydanına şey bu JIMSClenln halledilmesine b:ıku.r. in&'iliz donaıunasının Avrupa ~r.ri 
"ar:nda, Jn:gihz ve Hindli kıt' aları. Moıskova önünde seksen beş b'n AL ın:tmşlerdir. Bu öç devlet evvelce e._ tsıarruz w yerde Uç tayyare t.abrib et_ Geçenlerde Fra~ devlet reisi Al • dolayıslle şimdilik Amerlkn donan • 
A:hnanl k I b.. .. k öld~llr notu ccph~.ndc. ra.uı.rındn ıt.ama.mile anlaşmadan evvel ınlıŞlerdı.r. man mareşali Goe:rwı- ile konuşnıu~tu, ma.."lltla .rardımCJ n&iyf'f.inde kalaeatı 
ktıvvetı8~ d gc.rl ~ an ~tun tab 1 ıJtŞ .n aylık mul~ devre&Dde Alm81l mötnreke ~& sulh akdct.mmıeğ! ta... Bir Japon denıznl~ 12/14 tıkkl.. bu konuşmanın Ualva ile Ytilı.ın bir anla.şıhyor. diretin &riri hem tehlike. 
Alına e~~n eı:ı1 yar

3 
imi l goren.. iri nesl.1~ a.ıt.ı mılyondan fazla insaJl ahhUd ~erdiı. Bu üç mıl!et Yeııd nunda P il.pin kıyılarında ık! dllsnan lıxtsl olacak ki. a.nıd&.ıı ibfrkao CÜD den koıkmı.racak kadar kuvvetli, hen: 

t n tu:men ı e ta yan tumen "ldUrWm{}ş aralannııs veya ~ a - Il".zaanııı &:urulması ic.n işb.11iğ Y6P9.. cımı'ai batırmıştır. Ja.pon tnyynreleri. geçt>.r reçmez Amiral Darlaıı kalkıp de bfiJ- parçalan ltfbarı1e uuktadır. 
~tafı.~dan İşgal edilen b ir müdafaa ~ınmıştır. · y caklardır. Fil p';.D ruı.vn meydanlarına taıı.rnız et. ii41yaya Kect.i, bu miıliı k.ıtlardan ~n. Japon)"'&ll•n lklnei dlrett giicünün bil. 
evzııne hücum etmt,Ierdir. o Başvekil 01n - Ja.po:ı iht41A!ı baJc - m!.şlcrdtr. ra da ortaya Fransa ne t.a.m bır işblr. tün kuvvetae sarsmıya çalıştıtını cö 
Alman motôrlıi piyade ve tank Al s t kında ŞUnl.o.n söyiemişt<r: Bonieo adasına asker çıkarıldı lit:inln temin f'dllmek üure oldutwm rii,yoruz. Acaba üçüneu direğe saldır: 

ttıVVetlerinin ikı sık ı mukabil ta _ man ve ovye Çungk.ng hükOnıeı. façduız mukave Tokyo 16 CA.A.) - :l'ı.ııparatorluk dair muhtelit rivayetler CJktı. Fakat ma.k Mihverin Msesine mi d~tiıT Il1l 
ôitru • d- .. mt>tınde ısrar edecek olursa, Japonya mnuml kara.rgıUıı bugiln sa.at 14 de meydanda henüz el ile tutul.a.bilt'Cek takdl:nle böyle bir işe girf$mek irin 
g1 ~.a nıg:men uş.man mevzııne t b ı·'"" ı • ona. karşı tazyik n1 azaltımı.va.cn:1t"'~ şunları blldınnlşt!r: bir anlaşma yoktur. Ko.ldı ki, Avruııa. epeyce JOJ'.&'Un delil midir? Eğer ,or. 
rıı n..,llıCıltle netıcelenen şıdd.etlı Lir 0 1 fi erı cm meselesinin yakmda halledll~ ~ SiddetH bir fırtınaya ra~ Salı nm müstakbel statfuii meselesi Japon. ının dl'.kiJ i.sc strute~ı ne olabilir? is.. 
<1 ~ate:he.dcn sonra terakkıle.r kay. ::J ~ :zıanned;yorum. günü aıbahı erkenden Japon lkuv _ yayı ikinci dereede ilgilendirir, onun te Berlln toplntısuıın en meraklı nok. 
a ~ıhnıştır. Düşman, mukabıl ta - (Baf tar.ılı 1 lncl sariaıla) vct.lerl Bomeo ada.sının 1ngtti7.lere eid ı Avrupa işlerine alikası ibu işlerin Jn. tası. 
rıırr~ıannı elinde mev.:ud azami Sovyet tebliği Amerı"ka fı"losunun kı.srnı:na ~. glltcre ve Rusyaya teması nishetinde ** 
l lktar piıke bombardıman tayyare. Mosl.ova, 16 (AA.) -. Sovyet Clnllll'rln taarruzu 
ltrıle ve daha ba~ka taarruz şekiL gece tebliği: Çungkıng 16 CA.A.> - Bugün n~ u•• • • d •k d •• •• 
..,trıle ta~ıye et.mİ;J9C de hava kuv~ 15 nkkiınun günü, kuvvetlerimiz ,·ık baskında rcdllen Clıı tebll~lnde Hongkonga caar fiJVelSJte e J İJSa gunU 

t:tlcrimlz. bu faaliyetleri teaıTli bütün cephelerde ~üşmanla çarp~ - nrz eden ~nLa.rm :ynnıarı."ı.a C!nıi,. 
'tırctte aldm bı.rakurm19'lJr. mışlardır. C~enl>ı batı ve cenub ..., d ..., =ft .. ~oUr. c hllcunı ettlkler.i ~de. 

Daha c ub b uda ve b.ttıda batı kea:snlerinın bazı noktalarında ugra IQI zayiat """ .... "" <Bas taralı 1 ıncı sa>raaaı 
~h kuvv:ıerimiz., yni znı:nanda: 1 kuvvetlerımiz dü,manla ııiddetli K=~:ıv~:ryol91nl:!z~ı;::; rüz ettirdikten sonra, bütün talebe-
ierılf bı t hareketi yapmııılar- muharebeye tutuşmuşlar, ileri hare.. Vaıington, 16 (A.A.) - Birle. düşmanın bs.reketlennı iz'nç etmekte_ nin içinde bulunduğumuz fev!kalii-
dır. Du~ a:,, bu kuvvetler. Ga.. I kcte devam ederek Klin ve Toula fi'k dev'letler bahriye nazlTl albay dlrle.r. D~a. Hong_Kong körle - de vazi)"Ctin icabına uygun bir 9e
~11l4'ııtn 50 kilome tre kadar gar _ı cenubunda Y asmaya, Polyana ve Knox, diinkü ba9ln topiantısmda zinde to.a.rruz edJmekt.edir. Ç!ınlüer kilde yüzde yüz. tasarruf fikr i le ha. 
bıııde H.J m v r n cenuh-. " " nd L.Harhour' dakL Ameri an za _ b.'l.zı 61.nı.ie}tlt noktaları knybetmişler_ reket etmeleri ve her zamandan 
lardı ve bu bölgeden, düşnan ihti. ~~ilovo •. B~goroditeık ıehirlerini yiatJ hakhnda izahat vcrmtııtir. dır~ y-bS'!ge:J:ı:ı.c kacax daha faz1 ç hşm ları tcme.nn· :le 
l'•t ve ger.i kuvvetlerıne karfl ileri ıvea1 e~~lerdır. Afbay Knox, Pasıfik donanma_ ~:~_Kon&' )'anı.ror llÖzlerini bitirmi~ir. 
hareketlerine devam ediyorlardı. } 4 l~kunu~da. 2.4 A!ınıın tayyn.. aının muvıu.eıneaın?e bir. değışikllk Tokyo 16 <A.A.> - Nlşinfşl gaze _ Cemil Bilse'i müteakıb, Büyük 
Günıdüz, zı.dılı k vvetlerimiz., düş _ resi tnhri.b edılmııtır. Bız 7 tayyare olmadığını eöylc:mış, eskı bir zırhlr t.m ynzı)'Ol': Millet Meclisi Reis Vekili Prof. 
filana ağır zayia; verdınnekle kal. kaybe.tti:k. 15 llkkiınunda M~sk~.va ~an ~iı$ona'dan ba~ Arnex"k.a Hong_Kongda çıkan yangın netice. Şerruıettin Cünltay ıkürsüye gelerek 
llla.rnı~1ar .:.~ - anın 300 tıon mü.. yakınınde 6 Abnan taşyaresı du - harb filo6unun be§ gemt kııybettı- s!nde btitün şehı.r, azrun.1 blr tellls ic!n. aoıığıdaki hitabede bulunmuştur: 
h. ~ ' U'U;tll ' lm"" ·· ı b'L lı d f · · de bulunuyor. Hnppy Valll"f'c. Vlc • 
ınıanatını da tahrib etmişlerdir. fiirü l.J§tuır. ğini, bu.narın, sa ıo. e e geımısı tor\a ma:tı:ı.ılesine ve şehrin merkezine «- 12 nci Tasarruf ve Yerli 

Ndai Gazala bölgeainde. düşma . • . M~o~a~ 16 (A.A.) - T aee il- Utnh'. ~in, Downea . ve Shaw ~l&n bllyillı: yangın. Jnpoo kuvvet. Mallar Haf tası münasebetile İstan _ 
IJtn deni7.le yııma.ç arasına çekilml§ JanBI bıldırıy~: muh~ı~erı1e ~la~a . m~yın geml111 lcrin·n hücumundan dolayı manevi _ bul Üniveraitesinin baz.ırladığı §U 

bulunan kWli tli kuvvetlerine kar- K1in tcfırının zaptı esnasında, oldugunu b~dtrmıotır. Nazır, bu va.tı kırılan Çinliler tarafından tutuş_ toplantıda Kurumu temeilen yük _ 
fi harekata Je:am edilmiştir. Ora.. Sovyet kuvvetleri düşnandan. 122 gemiler ~ür~~te~~~.ın.~an 2 729 su• turulmU$tır. o--- sek ilim yuvamızın profesör ve ta-
da da .... len mukavemete rai _ tftnlt, 1000 den fazla otomobıl; 80 bay ve erın olduguou ve 656 kışi- J I "k" k" .. k (ebeleri arasında bulunduğumdan 
tn~n. biz~: kayıba mal olan m~ top; 250 mitrah:öz vlc 'ıo.odoo dş~~ nin yar_aland:ğı.uıd;~ave etınfiştir. apon arrn 1 1 ışı 1 dolayı büyük bir şevk duymakta -
ll'lıniy t le' Uiler ekle edıl _ fazıla obüe mermı111 a m~ ar ır.. en Banrlye .nazın !ger tara tan §UD d • il 'I • 1 
!llj .... J·rc. ver 1 tera rin zaptından cvve.l yapıla_n m.uh.a_ lart ~ir: . emza 1 gemı arı yım. nsan:I& tarihinin başladığı ka.. 

,... Alm d 1 1 ranlık zamanlardanberi bir omeg·i 
:eu .._ft_ ...... .uft ı..+:raJc eden Yeni ze_ rebede 3 . an. pıyıı e. tu.z_ne.nı 1 e «Hasara uğrayan iteml er arasın- (Baş ıaratı ı lool s;ıyfac1a) ı!ı- ~- _ ·~ ıç- ·-• liv _ı_ ~.:. hn ~-ı u_ görülemeyen bugimkü barb jçinde 
~ı ~·aıar dUDe kadar. 71! .....,11 - bir tallm a.eı lmna col ı~ır. da karaya ohıran u-. aaoma da var_ reket aahllB'l takriben 200 mil dahi.. h 
~ bir ~w Breda tapu, mU.. Geri alınaa mahaller dır. Fakat bu gemi tıımir e.. 1. d Dah emen bütün dünya kan tufanları, 
~ cıltır ın1.tra116z .e mfthmimat ~,.., lG <A.AJ - Tula bıt.ib. - dileıbilecdktir. Japonlar Hawai a - ın edir. u adaıımda yakalanan ateıt kasırgaları araaında boğuşur 
~~ctmı:Gler ?e oem'an 1200 eslrl metinde !na.l:~:aı kbul~ıı· .~ dalarına yaptıkları taarruzda 41 tay küçük denizaltının üı vazifesini gö_ ve tutufU1'.ken biz.im burada huzur 

dsı ile •ft•-- 60 ı n:ta•- Aüı...,._ ren gomİAİoden itibaren İştirak et.. · il 1 
"n--: . ır. Bunlar, &:tııl .gaman kıt. ..... •--.:..ı .,, dır D .. :..'..nn atır yare kayhetmi.,lerdir.n ve neş c e top anı11mız ideal ıaa.. 
'"-mıeıı tıı.yyuesı düşürmilşlerdır. !ard-<ıq ı.aı ..... em9'er . .._,._ tiği hücumun vukuu mahalline ita - detlerin en büyüğüdür. Bu meaud 

n ~e!' tamttan Gar.aıanm cenub b&. tayıt>ıara utramış ve blrcok ~m:ıer- Fransada ko·· mUrsUztu··kten dar ı oo m.il mesafe aıtıi1 anıa111. tl!ınd.a.ıti b4r düşman mtıs(.ahlcem rnev- de ta.şist.!er kaçmak meobum'-, mışttr. durumu devam ettirmek jçin milli 
kı!ne, Polonyalı kıt.'ala:- tarafından ya_ ıcaımış'!a.rdır. Yalnız bir gUnde bu ~?- fabr'ıkalarlll bUvUk bir ------------- ruhun kaynatJlllaaından doğan mil_ 
1>11'uı httcumda ba mevz. zapte:t wıs gede ra.aUyette bwuııa.n &>vyet in a_ J 2 FİLM BiRD~ .... li varhğı ber türlü ihtirasiarın fev. 
\'e bu bö!gcde, '200 tadar eaır dahil a.. ıa11 45 mahalli Almr.nt.'"dan ım~ar - kısmı kapallhyor ELHAMRA kinde tutan siyaset yolumuzda ber-
1'tılıuşıır. mışlaıdıT. AJ'Dİ ~Qn Son'ı;'t, .kıt a'IBn gün artan biT dikkatle, hiç bir taz-

lilldud bö~nde, cenub Afrikalı Qirço'k dUşnı&n JXTM!e &Jlkerın. ,ok eıt_ Londra 16 <A.A.> - Vichy resmı · tıt'alar, ..;-...ıı Bft-' ı'a ve Halta.....,'da ...; a-'•-. m SİNEMASINDA yılt kaT11tımıda eğilmeksizin, aaraıl _ 
~..... ""'" ,,_ .... ""'.....,. eb 1 ~ FııanSJ.Z aja.nsı bJcliriyor: k · .ı ta.rılnıış bulunan Alman ve İtalyan Tu'a cevhe&·~ muh~T e er . e Yarınki Perşembe gür.il matine. nuı sızla"I azım ve metanene yü _ 

llltır--ı.......ıı..e .......... ~"i!.rruzl h&reket... _._..t,edjr, SovYet kıt aıarı git"t:Jcç Kömür bulWll)l1l.mll.S• ve flektnk lerden ıt.:baren riiyeceğiz. Bugünkü dünyanın müıL 
1 ·~,...,. <:ıwı .......,..,. ~ ıeşeöbü· kabili kudret.lnln kfı.f.1 ııelnıeme~ı yüzUndcn c 
erıne devam ~Lştmi r Gilndüz. bu gm • :v.en cephede 

3 
tad , • FranslZ hUkOmetJ, 21 !lldı:fmundan 4 AS u s tesna durumu harbe giren milletler 

böJcede. dtlt;ilnanm d ~er bir mUstah - y{)tın el~de oulundur~k n· ır a.r. sont!nun:ı. kadar Pransız Ctı.bTikaUın.. kadar harb harici memleketleri de 
~em nte\'1tl! zapt~dllm1$t r Ber!in 16 <A.A.> ili ~~n B~:tıevik- nm bll.yilk bir kısmını iro-paı:m:ık mec_ iktisadi buhrıınlar içinde kıvran • 
t1 ~ın Tm'mi ,,.. neme clvarm. S ra.o;t.opolda ~il. mliteaddid drfa_ butl..vet.indedir. Madenler, iaşe mnd - Franaızca dınnaktadır. Yeryüzünde bulunan 
&ık Yollarda bulunan motöılU taşıt ıer P.azart.:'Si g 1 ~ı .. roır deleri .ıınrzırıayan mtıe~seler ve yük_ 

kotlarına dn şidd!!!tlt t.aerruz\a,. yapıL ,:ı;; çıkış teşOOOtislenllt ~~~ -;oltt.a~ sek fınnla.r bu nrattlan iStlma ed11. L1L DAGOVER - TEODOR LOOS bir devlet ohnalc: itibarile bizim de 
ln~. fy-1 net.lce!e: ~mmıştır. Daha ba.. Qetr.ber ct1Xı~~ m ea bu oamıs.. m!şt1r. B1r güzel casus ka.dını:ı a6lt ve ayni alkıntıları, ayni ıztırabları çek. 
~ıcta ha.va t;uvvetlerımlı.. asker nakle.. '!arında car.ı>!.61J18.lar 0~· ıı.tır ~iat bayn.tı memiz tnhii ve zaruridir. Fakat za-

bı~=~f=n~ ~=;: ~. düşnan yen en Me'<sikoda mihver a'ey- GENÇ AŞIKLAR ruri olan bu durum karşısında hiç.. 
u~ ----o---- bir tedbir aluımakaızın ellerimiz 

la:rdır. d' b• f hinde nümayiş:er yap!ldl Türkçe bağlı olarak durursak ııkmtı bir 8-

Bcrl:!zı ıe ~.; ~,:an kbl1iti: Mü r:iş ır eyezan Md:SikO 16 CA.A.l - Pazar günü CLARK 
0ı.;;~Ea~UmnTE fet hıılini ah. Meı'um akıbete 0

SÜ. 

rü1dcnmemek için miirnXün olduğu 
kadar ihtiyaçlardan azaltmak, yok. 
luklnra ikame yorle çareler bulma 
mlz İcab eder. Bu çarelerden biri 
ve öncm1isi bütün milletçe elbirli. 

ği yaparak milli tasarruf düsturunu 
tahakkuk. ettirmeğe çalısmamı:zd.. 
Fakat tasarrufun faydalı oJahi " ~ 
İçin geniş ve şumullü m 11 .asına gö. 
re tatbik eınıok ·rP eder. Tasar -
ruf ilk : a yalnız para birik -
tinnek ~ıldir. Bir milletin yük • 
ıselmesi, mÜTeff ah olabilmesi için 
zamanda, kudrette, servette, niba -
yet iradda da tasarruf ı:uurunun İn
siyaki ohnası icab eder.> 

Şeımscttin Giina ltay nıubtelif 
milletleııcle iktısadi kaıkınmamn 
başhea 8miUerini tebarüz ettirdik. 
ten sonra demiştir ki: 

cc Milli ruhun heyecanı ile haya. 
tiyat kazanan milli tıısarrufa riayet 
için çalışan bir milletin dııha ne 

harikalar yaratııbileceğini bugün -
kü Japonyada olduğu gibi cımh bir 
misalle izah edebiliriz. Görülüyor 

ki ferdlcrin<le milli chısgu sön -
mez lbir alev, vatan sevgisi sarsıl • 
maz hir a,k, zaman, aerv.-t, kud -
ret ve iradeleri kıskançlık öl • 
cüleri1c kullanmak insİyııki. bir me.. 
leke haline gelmiş milletler harika 
lar ynratmağa nnmzecldirler.» 

Şemısıettin Günaltayı müteakib 
doçent Refii Şükrü Suvla, aHarh 
ekonomisinde tasarrufun ehc:.mıni 

yeti ve diğer üç genç tıırefından d. 
tasarnıf mevzuları etrafında bire 
hitabede bulunulmuş ve lktısad Fa 
kültesi Dt!kanı Ömer Celal Saraçır 
kısa bir hitabesini müteakib top • 
lantıya nihayet verilmi~ir. 

Tcsarruf ve Yerli Mallar hn.ftıuı 
miinase'beti1e bugün ele Yüksek lk 
tisad ve Ticaret mektebinde bir 
toplantı yapılacaktır. 

~ A1r!ka.da T?brokun gaıt>:.nde k k b Meks:'lto (ılehrlnde Mih er aleyn·ndc N f b" k 
l;.tkletJ, muhürct>eacr olmııştur. Yapılan 4 b ın· iŞİ ayı yapılan nüm&Yi$leJ"C 100 bin ık şi<h!n e ıs ır aş macerası 
~ mu'!ad>ıl taa!TllZlar neı.!cıe~e !az:a ~ etmıft.ir. 
.ı\J.nı.ıw YC :ltııJya.n \ıt'alzın dllışmanm Jetin ~- _ - -

BUYUK OKYANUSUN OALGALARI ARASINDA 
flllilüm kunctl&mi cbtıtmışlar. tuğe;y Llma 16 CA.A.> - Anossb eva -
k\lflın.nd.'Ull b:r gener'l\ de dahil o~ de vUkua gelen bir YeI kayına6ı 'e 
~c J>.Jıkaç y0:4 e:;.r almışlar, bJrçok ~ hAllt arasuıda btrçok öliline 
latJ!k ve toP iğ,tinaDl ebn;şlerd,r. . ecbeblyet. vermııtJ.r. Hwırezde 500 ölU 

Alın.an ~erl 'fobrult mmdi - sıı.vıimış voe 4000 kişi de k;cybolmustur. 
~Cthun ve ~Un Uzer'.nde biıt:aç 50 metre yük8ekl -te v'! b r k lometre 
l'ıtngın çıkQJml.Ş1ard ır ge~ bir su hoı:tumıı 6Chr n Uze_ 

Elruşayda:ı mtın~allt daküm nokta rtne yıtıJımışt.u. Ba:&ı yerlerde t.a.-ı yı_ 
&111ıa (aarTUZ ~.r. kın"tılıartnm 1rt. !aı altı m<'t~ Yl bul ro 
"Y~ Fa.ulsoo'ın kumanda.Sınd:ı bu nW:tadır. PannmcrtXan yo.u hıaSa 

lunan bır Alman denır.aı•.ı gemls :ıs_ uğrcm~ır. 
~enderiye önünde bir d~D 1mJVA... --->---
Pıölitntt torpllllyereık bat~ır. Kandiye limanında 

iki gemi batırıldı 

- ---. .. ·~· . l GEÇEN BOYOK MACERA F I L MI 
lhnln k::~t~~~~in ~:h;;;~ka~:~;:i~la~0:öe;e:ıa~ek;~~~er~arıka - 1 Türkçe Sözlü 

GÜLİVER COCEiERatı!ÖLKES'N E 1 KANLI MEYHANE l Baş rolde 

Şaheseri yarın Akşam NOTR DAMIN KANBURU FİLMtNlN MEŞHUR YILDIZI EŞSİZ 
VE KUDRETLl ARTİST 

Sinemasında CHARLES LAUGHTON 
ONU OZDEKI CUMADAN iTiBAREN 

A 

L L 
Herkesi hayran eden bir efsane diyarı Fransız askerleri 

Şark cephesinde 
!>arL! 16 <A.A.l - Bol~vikliğe kl\I'

tl PraZlSız gönW!Wert lejyonund:ın b:r 
dün Versaillııe'dan prk ~ -

~e ha.rdkct ~. 

LondJ'6 16 (A.A.> - Amirnllik dal. 
:re5'1Ütı büdiJ'.dlğine göre :1'ng1Uz denazal.. H knlbi müzıkle mesteden bir rüya ülkesi yapacaktır. Bütün 
tııa.rı air:1dde Ka.nd1Ye limanına gı - ıı::n'bulu seferber edecek o1an bu film z.aferıni alkışlamak için 

TA K İ Sinemasında 
;rertE ilci duı,mıail vapuıu ~- '1111=-:~ liıtfcn y.erlerinızi ıimdid-cn kapatınız. Telefon: 43535 ••' 
dır. 
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( "Son Posta,,nın bulmacası : 7 ~ Istanbul Fiyat IVıurakabe komisyonundan: 
133 No. lu UA.n , 

Bunltndan 30 tanaini halleduelı bir aada yollıyan 
olm~1i11 bir lıeJiye takdim edeceğiz 

her 
TopreJt MBıhsulleri Ofisi tarafından ekmeklik ve tranc:ılalık un fiyaıtıla.. 

rma yaıpı.lan zam dolayısile 17 .. 12.941 sabahından it!baren 950 gramlık % 
40 rütubetli ekmek !!ya.tının ı 'i kuruş 50 san.t m ve !rancalanm beher ki. 

12 3 4 s 6 7 8 9 10 
!osunun 27 kuruş olarak tesbit edüdi ı ilan olunur. .ıııcıb 

Soldan sa J;a: 
1 - Bi.lyUk. bir 

şalrımlz '6>, A.. 1 İstanbul Fiyat Mürakabe Ko:nisyonundan: 
çk.lık. (3) • 134 No. lu .lA.n 

2 - Bir çalgı 
(2). Çok değil 

<!?>, Sonuna. b;r 
cZ• eklersek za. 
yıtıık ifadesi o. 

2 Depo. mağaza ve dtlkkA.nında. veya her ha.ngi bir yerde b!r çuvaldan bs.şka. 

3 
p 'r:nç, p rinç unu ve.kırık pirinç olan' arın bu maddeler her hangi b:r şe. 
kl!de sa.t ı·lmıeJt llzere bağlanmış bulunsun veya buhmınasın bulundukları 
yer. miıkrla.r ve kııne aıd olduklarını gösterir bir beyanname ile en geç 

lur (4). 4 
3 - Ters okur. 

salc çoğun z.ıddını 5 
bıal uruz c 2 ı , B:r 
a~ee ıami ıs>. 

20.12.941 Cum.a.rte3t günü akşamına kıadıar mahallin en büyılk mülk'ye 
A.mirltA'iM vilayet iaşe mUd!irlUğıl. ve f&at milra.kıabe bürosu şefl!ğlne bil. 
d .rmeleri lüzumu Uan olunur. cll162t 

4 - Büy!iI de. 
nız C5>. 

6 Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
7 

5 - B.r nota 
m. t ~'1. M. V. Hava M .. steşarhğından 

6 - Boş yere 
(6>. 

'1 - Bi:- hay. 
t 

Hawa. ırnıfutteş.arhğı te-kruk .taburu için otoımdhlJ. ve t~tör makinisti 
re m.eyda·n ve yol tnş&.aıtıınQ va.kııf uataııara llitlya.ç vardır. 

nn c:u, n.r er.ıo 
le<'« ismi 5 ı. 

8 - Sıc:\.k dı0.11 
ğil (f), SPorcu.a. 
rın ağzın.da a:ı_ ,.. 
laşan bir Jtellme ... 
(3'. 

Verilooelk ücret mik.ta.r.la.rı yaıpı'ıacak imt:ıhandn ge>&tereeekleri ehli • 
yete göre 50_120 Ura aıra&ndadır. Taliplerin dlllekleırl ille haıva rnüste -
faXlığına müıra.caıatları. c9310> (11054> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 

D - Toz 11§.ç (4) • 
10 - Sonuna bil" .-1> ekle!'seık servet 

Ye ecwayı J!ade eder c2ı, Aksı {3). 

11 - Böl (5). 

4 - Kw-tuhı.ş C4>. Bir KaredeniZ 
sahili halkı C3}. 

5 - tsıa.mııta a<d blr ses C4), Ay. 

Guı-eba hastıalıaneei dalJ.il\Y'<? anf'ısin.de ya.pt.ırılaoak 7676.25 11.ra kB$lfll 
kalorifer bağla.ma tesisatı 25.12.941 Perşembe günU saat 15 ı::le Reıctör!Wcıte 
açık eksiltm~ ile baie edilecektir. Şartname ve keşif Re!rt.ör1i.l:kt.e götülilr. 

(10861) 
dmhk <4l. 

12 - Yeı;>ıştırıcı şey < 4 ı , Bir rakam 
(3). 

6 - Bir kadit". tuvalet t>şyası : 7l. 
7 - Hayat {3), B T nota (2). Devlet Demiryolları işletme U. lv'I. den: 

Yakandan a"latıya: 

1 - BUyük bT T\irk şairi l8), Eski 
'r Tilrık ıçlds'i (1)). 

·--.;.: Ölilm (4). 

ilim ( 6'. Elımın~kıten emri 

8 - Kılıç ;&.taıh C3), Taı· ihe intıkal 
eden bir serpnş C3l, B\r M.llet <4). 

9 - Be.şma bir ~k-. ekleyiniz, der1. 
m'zle a.1Bıkalı bir ş.:w o1'mn (2), Yapı. 
lan '1f!:Y C2), B'r not.a <2> . 

M:uhammıen bede,& c20'1.000• 11%9. ol •n cl0.000• ton ç\:nento ' İkinc'JcA._ 
nun !942 c uma 6'W1U s.ı.a t .ı5.30• da kapalı zart tı.5Ulil ile An!t&rada idare 
binasında sa.tın alınaca.ktır. 

ıo - Bir el'lkak isU' : <4>. Halk <5) 

SÖZ ARASINDA 

Bu işe girmek isteyenlerin dl.600• t ralfk muvakkat teminat ile kanu. 
mm tayin ettiti vesikaları Te tekl1flerin1 ayni gün saat c14.30ı a kadar 
lromisyon reisliğıne vermeleri lA.zımdır. 
Şartnameler .-:.:OOı kuruşa Ankara. ve Hayda.rpa.!jıa. •ezne1er1nde satılm.ak. 

"1.dır. dl13h 

<Bas tarafı 311 de> Hülasa 'bugün alev saçan makine 
hem hüclDll silahı. hem tanka karşı 
mükemmel bir silah olarak ietimal 
edile bilir. 

Türk Hava Kurumu Ş ,besinden: 
Bu makinenin saçtığı alev 90. 

100 metre mesafeye kadar varmak. 
tadır. Fa.kat azami iki veya üç da. 
kika müd.det için i.timal edilebi.l. 
mek.tedir. Alev saçan makinelerin 

Nazilli şubem'zle bağlı nahiye ŞUbeterin1n bu ~e Kurban Bayrammd~ 
toplayacağı kurban derl ve oarsat:ıarı bugilındeıı iıt.ba.ren 2'.i/12/941 tan. 
h'ne kada.r açık a.rttırmaya t.onmuştur. . 

*** 
tstek.1ilerin $8..Ttna.meler'ni @örmek üzere Naz ıu şubesile İstanbul şube6ıne 
~ pey- sürmek i.çın de Nazmi şubesine muraoa.a.tıarı ilA.n olunur. .-109131 

yahud silahların yegane kusuru is • 1 1 ld k k b 
timal müddetinin pek kın sürmesL S an U a 6 ffl8 U 
dir. Alev saçan eitah tesirini yalnız Saba'..ta4l İtibaren 16,5 
aaçttğı atet ile göstermemektedir. 

Mahmut Saim 
Bu makine ayn: zamanda fevkalade kuruşa satlhyor ruaştarara sayfa. sıı del 
müthiı bir hararet neşretmekledir. - Peki bu yalı maliar (!) mademki 
Bu ıhararei. derecesi alevin tesiri (Baş tarafı ! inci sayfada) b.r adamın imiş. Acaba Jtımin Un ş?. 

Şunu Sen söyle de biz de senden öğre. 
sahaaımn ÜÇ misline varmaktadır. Y!On dün fevkalade ıçtima yaparak nellm bari. 

Bu si'laıhları kullanan l\skerler de yeni elk.melk narkını tea:hit etmiştir. _ Mahmud Saım Beyin. 
bundan m~teessi.: b~lundukla~ından ·~omi9}"on ekmek çeşnisini değiştir - Hangi Mahmud Saim?. Kısa boy. 
onlara aımıantlı e}bıseler verılmek-ımemeğe karar vererek 1 3 kuruş 30 ıu, l:Jıeyaz sakQllı. Imama benzer. Elin. 
tedir. Alev saçan makineler ayni za paraya satılan 950 gr~mlık ekmek.. de 'teısbilı. . . · 
manda saçtıkları duman ve gazlerle leri 16 5 k j - BaJt beyan. Şlmdt nasıl tanıdm 

n • uruşa aatımasmı muva.. 1 sahblııi İşte 0 DOrt yalmın &a 
tesirlerini çoğaltınaktadırlar. . fı~ bulmu~ur. Bunun üzerine karar :i: ' ·· 1 

• 

Saçtıltl~rı gazlerde mebzul mık. ala.kadarlara hemen tebliğ edilmiı _ Anlaşıldı, ;?imd. se:ı doğru ikinci 
tarda oikaı_d d~. karbon vardır. . ve yeni narkın aüratlc tatbiki için I eubeye gldersl:n. <Mahmud SalJn bt>Y 

~u o~ıd _do karbon gazler: sa. de bazı tedbirler almıştır. Bu arada. bana dört yalı '>attı. ~:ık~t Enıirglln 
yesındedır kı alev saçan sılahlar fırınlara., bugün pİşirili tı muav:lni bıradınuyor. Çünkü Mahmud 
kalelere. ve kuvvetle müdafaa edi. zedilecek ekm kl ·

1 
p sal şa ar".' Sa 'ım BeyLn Emlrganda on dör.. tane . 1 e l!r n un arı yenı H . · t · b len müstahkem mevkı ere karşı çok karara g" . . .1 • • yallSl va.rm.ış. angıs1 ıse sız aym u 

. ore tevzı ettırı.mıştır. ....ı... • yı.k""lm) dersin 
müe•ir olmaktadırlar, portatıf alev Yeni narkın tatbı'k t b . yurun ıs ..... eyım " ·· 

k . c· "dd ~d - 'b" a ına u sa - Sonıra paşam 
saçan ma ıne, ırı e oı ugu gl ı bahtan itibaren ba ... ) t B - Malını .d S ım B i bul 

'- ••••• • • • •• ._ ı_ l y anmıt ır. un • _ Sana u a zy u.. 
gere!"' gogWJ goguse vuırnuu an mu. dan sonra eğer İcab ederse ekmek verirlıer. ZSıtıen onun ya!ılan yalnız E. 
hareıbelerde, ve el bombalarının narkı ve çe .. niıi beledi d · • miı..,.Anda değil .. . .. ~ .. hk ,. ye aımı en.. .. 
az t~ır goaterecegl ro\~~ta em cümeni tarafından değil, Fiat Mü • Da.ha çok var mı ı;>ll.~~? • . 
mevkılere karşı yapılan hucumlar~ ralkabe Koımi•yonu t f d . _ Çak .• sayısını a:ıcak Al,ah bilır. 

k b"" . k " şl •. k d " ., ara ın an tayın 1 .. U e ti ka 
da ço uyu ı. er gormd~l te ır.1 ve t~it edilecektir. Nerede bOŞ .ya lB g~r ~~ n m~ e . Y~ 

Tanklar üzerine vaze ı en a ev Mahmud samı eyınu , ya ss~ı va 
ea an cihaza gelince: Bunlar tanka lzmlrde dır, ya annesinden kalmı~tır 

ç L 1 ""d f kt J ı 1 1 1• 16 (H ) I - Morl vallıehı beli cfendım. Çok 
karşı "'ur~ an mu . • a aa no . a ar n , 21ll r, usuai - zmirde 4c!bar edam. 
veya Belçıkada Lıege kalesınde oL ekmek sıkmtı&ı başgöıtermiştir. F1- _ Ameleyi de baradı bırakma. On.. 
duğu gibi çok mühim ve kuvvetli rınlar önünde izdiham vardır. Sı. la.rı da bugün al götUT. tkinci şubeye 
bir istihk&m altüst etmeie pek el.. kmtının sebebi hayvan ve tavuk sa. m«>elyl aıı.lat. Sana bir,.... numara pu•_ 
verişlidir. hi'blerinin hayvanlara ekmekle be. sulası versinler. Yarın ge11nr._n. l.hh. 

!.ter portatif, ister tanklar üzeri. raber kepelk vermeleri ve istilılakin mud Se'm Beyin yalılnt~nı bırer blrer 
· diJımic olsun alev 11açan ma lzmirde iki misline çıkardmaaıdır. ~"1'"1 rtı>sl'UI ederiz. Havdı oğlum. dotru 
rıne vaze '$ •• • ikinci şubeye!. 
kineler tanka karşi da pek mue991r - ~ 

olmaktadırlar. Muamele vergisine 
(Arkası vır•\ 

Matınım1 ı;;,..ım ı\ltmdat 

Setredilm iş tanka kar§ı meV7İlere 

veYa yol kenıularına .:'-'stalı~la yer. bir fıkra ilave eC:iliyor Altın ve gUmUş masnuat 
1 tirHmiş bulunan mutcaddıd alev 
eı n makineler civardan geçecek o 

saça kl .. . k .. lan düşman tan arı uzerıne ço mu 
essir bir surette v: cınsızı~tteş aça. 
bılir ve bu alev yL-gını taln ahrın ara.. 

d erek bun arı em ya. 
lı.kların andgeÇ b nları kullananları 
kar, hem e u 

imha eder. k • b eder ki tank. 
Unutmama ıcka 0ırıa ta, •d:k-

if bıra an n • 

Ankara, 16 (Hususi) - Muame.. 
le vergisi kanununun 12 nci mad. 
desine ilavesi hakkında hükumetin 
Meclise verdiği layiha alakalı en _ 
cümenlere havale edilmiştir. Eklen. 
mesi teklif edilen fıkra ile fabrika -
lara rekabet edecek halde bulunan 
bazı istihsal müesseselerinin mua. 
m~le v~isİne tabi tutulmaları te • 

Ankara 16 (Hususi) - Altın ve 
giimüş me:vad ve masnuata damga 
darbına olan kararname mer"iyet -
ten kaldırıhnlftlr. 

···················································· 
Son Posta Matbaası: 

Yazı işleri Müdüru: Cevad 
Başkut 

Fehmi 

\., 

KIZILAY 
Aylıılc resimli mecmua nefis 

halde çıktı 
bir 

Birçok tanınmış muharrlı'lerın 

ve ressamların yazılarını zevkle 
oku:Yac.a.ksınız. 

UFAK MEMUR 
ARANIYOR 

J 

15 y~ına kadar ilk veya orta tah.. 
slhni bitirmiş bir erkek memur alma. 
ca.k.tır. DıŞ depo.su ?.Iehmed İbrah im, 
Yeni Postahane caddesi Meroanof Han . 

r Dr. FAiK AKALIN 
FİZİK TEDAVi ENSTİTÜSÜ 

Eski ve yeni Roma.tizma, Kırık, 
Siyatik ke;t'i ted.ay'si, Dlyatemıi, 
Masaj, Z;.ya banyoları, Yüz masa. 
.h en ımodern eleıktrtk cihazlarile 
ya.pılır. 

Salı günleri 15 • 19 arasında 
yoksullara ~eccanen bakılır. 

İstiklal caddesi Tünel civarı No. 
471 Ha.şet. KütU.bhanesi Ustünde, 

"Reasürans Apt. No. l, Tel: 43955, 

z· yi - Erzurum nüfus memurlu • 
ğundan almış oldu~um nüfus tezkı>.ae_ 
mi ve aSkexllk terhts veslkamı kay • 
bettim. Yeni1erini çLkaracağımdan es. 
kiler.lnın htı.kmU yoktur. 

Ali oğlu Yahya 329 Erzurum 

SATILIK 
APARTIMAN - KONAK 
~ yüz liradan fv.la v.ari_ 

datlı Beşiktaşt.a Yıldız cadd~n. 

de Hıasan~ deresinde dört 
dükık!l.nı bulunan 30 ve 32 m.ıma. 
ralı emlAk Beşiktaş Sulh Mahke. 
l'llt\Sİ icrası tarafından sa.tılıktır. 

satış 26/12/941 ve saat 14 de o. 
laca.ktır. Dosya No. su 911.'18. 

Umumi deposu: Z. SAATMAN, Sultan 
hamam Camcıbaşı han 

MUHASEBECİ ARANIYOR 
Ask.erlik'le ilitiği olmayıp inşaat i,lerinde bulunanlar tercih cdi" 

lecektir. Talihlerin yedlerindeki bonecrviıı suretlerini bir mek.tub· 
la (R.G.) rümuzile 1 76 poeta kutusu adJ'eSİne göndermeleri. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye ~Jerkezi -----
Satınalma Komisyonundan: 

MerkeZıimizle Büyükdere merltezi ve Tuzla, Ka.va.k tahaf!uzhan~leri .. ~ 
barl&rına. teslim edJlmek şart.ile d57• ton Çamlı Tüven4n Maden ıı:oınuı .. -
•30> ton yerli s~imikok kömürü açık eks\1tme ile a&tın alınacaktır. 

ı _Tahmin bedtıli Çamlı TUvenan maden kömürU behe-r tonu 17.~ 
94 1curu.ş ve sömikok .köınürtintin beher tonu c:?B !ıradan ow-
twere her 1kisinln unıum tutarı.-3656;t lira «58> kuruştur. 

2 - Şıı.rıtname merkezlnıtZ ıevazınund&n parasız aJınır. 
3 _ Ek.Siltme 6/K.sani/1942 Balı günü saa.t 14,30 ~ Galatada ~ 

Mı.ısta.fa.paşa sokağında. meı.k.tlr meıikez satına.ıma komi&Yonun~ 
ya1)1 laaı ktır. 

' _ M.ezkQr kömUre aid teminatı mına.ldcaıte parası c27b lira .-'6• 
kuruştur. 

5 _ Eks:l.tmeye gireceklerm 941 seneel Ticaret Od&6ı ves!kaları ptet-
meleri şarttır. .ıııss-. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından 
Fa.kfil.tternhıde 15 Ura a.cıll maa.şll blr mmıurlyeib münhaldlr. İstEıkll!e.riJı 

Bir!:ncikanunun 22 sine kadar Fa'külte kalıemine müraroatiarı d1179> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
1tQru.hq ~: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJeDt adedi: Hl 

llni - dtıari ..... 
---..ıı~!l'IJ!l'!'i~~ - ,. 

?. .;,. 

~~t:ili,ja··ı1;·1·-· ·11ı:"" :~. ~·!:~:·~,V(~~fiJL:AZ~;!;~,_, ,,.,,: .. :: ·:"•:·~:oııı·''~~~;,..: .. ~~ 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banıta.sında kumbanJı 1'e lhb&rm tuamıı beu.blannda 1111 

az 50 Ura.sı bulunanlara senede • d.ra geklllOU ar a ile aoaıildül 
pl&Da ıöre llO'amiY11 datıt.ılac.a&'& ır. 

4 Aded 1,000 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 • 

Dlkkaiı Besa.blanndakt paralar blr .ene toinde 150 UradaD ..... 
dillml;J'enlere ikramiye çıktılı w.1tdird• " 20 fulaalla verllecekttr. 

Kur'alar .erıede 4 defa. 11 Mac l. 11 BulraD. 11 E71Ql, 11 B1rlDO 
tinun tarih!,.rlnde cekllecelı:t1r 


