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Bu sabahki 

1 apon 
de111zaltııı 
batınlmışl 
Filipinde şiddetli 

hluharebeler oluyor 
~ 22 <A.A.> - Manflll\. ile 
~ v~ bulunan L!ndayen 
....... ~dal 80 Ja.pmı °'*· 
~ mö~kka bir kafile v . 
ı>iı,l~cl n 22 (A.A.) - Fili-• .... 
\'ao li~ •Tlln.danaa odasında Da. 
leri ile ~bıa çıkan Japon kuvvet.. 
btaJ.nalt tiddetli çarplfl1lalar vuku
Ceııuf:>u t.dıır. Luzon"un timal ve 
Cerera nda da kanlı muharebeler 
telerj K~tedir. Japon tayya~ 
lana.1ı d lte bahri üll9iinü bomba. •r ır v . 
itan ~n 22 (A.A.) - Ameri
altıları rL ~emilerinin Japon deniz. 
leden ~ arıı faaliyetlerinden hah 
14 J ay Knox, ıi.mdiye kadar 
"•Ya a::: denizaltısının batınlmıı 
16yt-. . ra uiraulmış oiduğunu 

Yaı 111-i telefon.: 20203 PAZARTESi 22 BIRINCIKANUN 1941 

p uiflki41 kara Jıarblerine lftlrak eden J apon bahriye sillhendaslan bir Çin eeJırinde çarpıeırlarktn 

idare lıleri telefonuı 20l 03 Flati 5 kunat 

Ankara. 21 (Hususi) - Busün yapılan at yarıprı çok beye. 
canlı olmufhır. Son hafta olduju için blabeJık bir seyirci kütlesi 
yarıı yerini doldunnUflu. 

ikinci kotu bqlamak üzere iken Milli Şef yarıt yerini ,ereflen. 
dlnnlfler ve koıuları büyük bir alika ile talıdb bayunnuılanbr. 

•• 
Usküdarda feci 
bir kaza oldu 

Bir eY çoktn, enkaz 
altınd~n bir çocuk ve iki 
kadının cesedleri çıkarıldı 
Aynı evde oturanlardan 6 kişi de yara
landı, Uç afiır yarah hastaneye kaldırlld Müttefiklere göre 1( Japonlara göre Jj Berlinde bir 

T t hı• v d•td• Dün öğleden sonra ÜSküdarda 3 mıılardır. Bu sırada polıı ve jan "Malezrada aarraz e ıg neşre ı ı ki,inin ölümü. üçü ağır. üçü d. darmalar da hid:ıe mahalline gel 
hafif olmak üzere 6 kieinin yara • miş ve kurtarma amelıyeıine bı 

d 
• lamnasile neticelenen feci bir inhi- verilmiştir. İnhidam netic~ınde e 

-11ıttır. de"'şlkl11• evam BITLEB dam hadiaeıi olmuıtur. Yaptığımız &ahibi Şahınde ile. kiracı Ayşe v 11• .. tahkikata göre bu müeasif hadiee _ Aytcnİn 7 yaşındaki oğlu Süley 

l k dl 
nin mahiyeti ıudur: man tamamile enkaz altında kahı 

ondraya go··re ro '' e ror ordanaa Ülküdarda Üdül eokağında 25 ölmüılerdir. Evde bulunmakta ola 

B 
numaralı Şahindeye aid iki katlı kadın ve ç.ocuklardan üçü de ağı 

erll.nde ne oluyorıı. t -- Başkumandanlıgv ını b ir evin yanındaki 21.23 numaralı •urette yaralanmış. bunlar enka r . u v 9 d . Ih ev b irkaç gün evvel bir yangın ne- arasından çıkarılarak derhal Hay. nOng - nong enıza ticeai olarak tamamen yanmıt• yal darpaşa Nümune hastanesine kal 
ltiblJe h •b d•td• bizzat nız duvarları kalmııtı. dırılmışlardıır. Evde oturmakta <> 
CIJ'caa ntrop ile Brautchich dayanıyor ta rl C 1 l Yangın duvarları dün öğleden lan diğer üç kişinin de yaraları pel 
"1ii lllda eakiJenberi uzan eli ld eonra birdenbire yanındaki 25 nu - hafif olduğundan bunların ilk mü 

rıakaıalar vuku bularmuı . ne a 1 maralı evin üzerine yıkılmış, bu - davatı ya:ı:nlmıştır. . . 
ta - Harb gemisi haline Japon Mosu Hong • Kong nun neticesi olarak ev çökmüştür. Müddeiumumi muavını Fuad G 
ba~:nı<~> :M 4kDan ordulan • • d k• 1 Bu sırada evde bulunmakta olan dik hadisenin tahkikatına el 'koy 
"ıır ..nden ~ectıımışa~~~ ~ın:ich getırilan bir ticaret cıvarın a ı su ir• Führerin orduya &adın. erkek ve çocuk 9 kiıi enkaz muı ve kaza mahallinde ;y .. .' ııttc 
1aoatta bu1'1Kl3rak bu vaz.!leyt kendi gemisi batırıldı kontrolü altına al dı beyannamesi ahında kalmıtlardır. yapmlfo e~k.az:ın kaldırılmr.rsma ne • 
detuhde ~ini bld.rm!Ş'a. Bu de. Tokyo 2 1 (A.A. ) _ İmparator. . Cıvardan hidııeyi görenler der- zaret etmııtır. . ,,. 
tıl :ı:: geoen cuma. günü vuku bul_ Amerı'ka sahı"l''erı"nde ilik genci kurmayı bahriye daireıi- ~in~~ .... ( A.A. ) -1 v D. N .. 8 · : hal kazazedelerin imdadına koı - Zabı!!. ve adl:·,.e hadise etrafın 
lnUş ur. da it '' nin aaat 11 .40 da neırettiii bir teb. F"h u af~man~an ~~nın d;ıu.at muılar ve enkazı kaldırın.ağa ba~la.. da t;'nkıkata devam etmektedir. 
rr....A_. rnan halu her şeytn ~olunlU gya· den ı·zaltılar go""ru··ldu- lii. kara kuvvetlerile eıkı bir iş bir. .u re~. tarabın 'lan eruv deke: ı mbl~; 
-.::Y ınl a~ olılcıık tı, H er • rv· l T ·ı i •l munaso ctı e apgı a ı te ıg 
ltn- rb h cin cnıvve 'mdiri .. ıgı yapa.? ve ngı ız mevzı er "!e neşredilmişt1r: 
~ c "'5 n son ıidd etle hucum eden J apon denız .. . . o. Sarar 

Unkapaaı 
takımına11 

gol attı 

,-·············································~ 

Q ı d'-"Jl baMcıtmıŞ ve bıuıda ğ- Singapur, 2 1 (A.A. ) _ Bugün. l Devaını 5 ı c.cl sayıadal Führer; 4 Şubat 1938 tarıhınde 
~l r~ daha. iyı çalı~k~ ikü Pazar günü neıredilen tebiğdc, 0 Alman orduları kumandanhğını a l . 
'-- 1Yac.ak.l&nını söylem şt hrlchBın .. 8,,.,,~ Peak eyaleti ıimalinde bir miktar Çin taarruzu dığı zaman bu tedbirin saiki, Al-
-na.te gö~e VQn Brau c " ,,_ · ıı · · h" · · v d 
9l'k'l. p 1' ıureke' e. f li t olduğu aöylenmektedir. Kıt L d 22 (AA ) H man mı cUnın urrıyetı ugrun a 
den retlS'.blere Jayana~a bir aa ye . •. 0~ ra · · - ong r- vukuu muhtemel bir aakeri ihtilaf 

v,. L'!kcrl it meıf.e;c ed'Ilm ş h eh alarımız, Grık ın cenubunda, Leng Kong a karşı yapılan Japon taarru. _ _,,_ A d' · 'd' D l · I · 
~dı V R:bb t •ıe Brautc h f' fl . ~wıuru en ıtesl l ı . ev et ıı eri 
'.ta ııd.'\ °!ser v:n =~a~mamazlrklaT gong bölgesinde düşman hücu!11una ~nu .~ ı etmek malcıadıle yaptl~n bütün kuvvetlerin bir tek elde top. 
O\•- • ıı--ı.n 1 r" se!:>ebyet uvaffakiyetle mukabele etmııler - Çın hucumları devam c-tmektedır. cn......-1 5 ·ıncl sayfada) 

UZAKŞARKTA 
YENi ·BiR 
iTTiFAK .. . 

i '44 '>e u:ı:un mw ......... şa 8 _, m So ç· ebl'vi H K ' 30 ...y•-.. 
~l'tfi. Bu az l lcamn N:ı.z pıırls.nde dir DÜflnan tayyareleri. dünkü Cu- K n ıb: dıg b 1 ong. ŞongÇuun 'd 

LONDRADA Dün Fene&ahçe oıdamda luıbol ,Japonya Siyamj 
bir Halkevı· kupa maçlarına devam edilmiıtir. ,6le 10 senelik birE 

.!__ rnenmun yei&zll't olduğ'Una ddelAlet ma~eai sabahı, Kuantan"a bir akın J m. yla ınv a u ~nan und-. 'lnd'v~ 
-..ı::r za.ten 19ıo senesn en • l d apon ara agır zayıat ver ırı ıgı 
~ Btautch eh ır.rası ıımttınsız yapmır;:va'.::. 5 ıacl u 1rada> 'bildirilmektedir. 
~ !elene tayin ed ldi, f !ha ~ 
ktka. geçen sene :tnentereyı 
lat.tıt edeot'k ordutann ku•nands 51 bu 
l'Jl.f4 verümişti· bu sene de Rus..v.a 
" foer ••ne bu ' klmıan<hnB yUltleb14i. 
'-ıb ~. bu harblet tazatıı1mad1• At -
- n O!"dlı9\> RusYa VI! L byada ıUn 

Günün ilk karıılaımasını Alemdar 

C Askeri vazlret ::ı AÇIL/YOR :: ~::;'1',;ı:;:t:i:i:r~yu~:pikiş!:: . pakt imza etti 

h-t<ı..,P «nllem~·r. ---

kım da 2 • 2 beraberlikle bitirmi1- T okyo, 21 (A.A.) - Do • 

Ll'bJ8d8k"I mihver kUVVBflerİOİ r:a:!s &!kk~~d! :i~ ~:;ı.~;:;: ·:~ihı:tl~'·" .. m:!~~ ~::::7'€:7!°tT::::~J)~ 
O b 1 

• k daha yapmaia muvaffak olarak bir ittif&.1t muahedeıi aktedil nktor Gö e sın I d k t k ma aıe yazdı maçtan 5 _ 2 galib çıkmı,ıardır. mi,tir. -
11 şku• ı durum arın an ur arma ikinci 1tartılaşmayı Galataaarayla ittifakın esaslan 

b• k les·ı mu LonJra hallıevi Türk lıoloniai Unkapanı ta'kımlan yapmıılardır. Tolcyo, 21 (A.A.) -Tay_ 
ır ma a · il i~n bir lılüp ve lıütübhane Galatanraylılar bu maça Cemilin land ile yapılan ittifakta ıu hu. 

\rfti 22 (A.A.) - Alman prop&PD. kab'ı I o 1 abı' lecek mı' ~. va:zi/eai 6Örecek izin kiğıdı bulunmama91 dolaywile au•lar kararlaıtrrılmlftu: 
"' lleaa.ret,fnın Ql'l'Ul1 olen cDas Reich• Londra 21 (A.A.) _ Lo <1 ... A 1 7 kiti ile ittirak etmiıler ve ta - 1 - Müt*ahilen iki memle- : 

..._, ,..,<ı,.b ıs bir ma • n ra .... ya_ . . le '- • i ''-'•f h : _--.ı ınecmuada or. uvu e - tı.nda bir balJcevi aotl&caııı bıld!rll. mamen hakım hır oyun çı ararak .:etin •tıaaa v e ükümranlılt : 
~ ""--"- İn""'u-e &'!alc.nnl 19tiJA. L _ l _L • • • • QaQ J-.- .. ~ :;t k -- mt*tedır. Halkevleri Türk 806Yal ve birinci devreyi 4 _ O p lib bitir • nauarlna rıayet prenaıpıne da.. : 
~ ı~1A&. ~~ ~~:"~~=~ Sovyet cephesinde Aı.~_an mer ez c.ephesi ~~-~~. Böyle bir mer_ miılerdir. Oyunun ikinci devreı1in. yanan Lir ittifak, : 

tı...... - ...., ~ ... - h k l "'~ ü .. uc ~tmd& açılmaaı Bir <DeTaDU ı n e' aaJfaclal : 
~~~-~;11 •• ~ca~~~ h:J;_ kış meVZİİ olarak. s.eçtıgı•• ath.na. Çe I m. e Ve Wyndgham Dee& tan.fınd.an tdklif de 7 gol daha yapan Sarı KtTmızı- \. • 
-ca.a ~ ,.,.._,. .. e h b d (Devamı ı neı a1lacla> (Devamı 2 ncl .. yfada) ....... - ..................................... / 

~ ~ hallWıa l&bırlı oıınaıannı yerleşme işını en uz ıtıreme 1 f .ey~- - - - - - - - - - - - - - - - - ~_.._ - - - - - - - - - - - - - -

b~ ~~~~~ --B-0-JWD-kwa-·ıa-kwa~n-ywa·n-dı-r~a-c_a_kwwwb·ı~rwe·s~e~r~l 
t ..... ~ı yıldlJ'UJl >'~ıd 1 - P861r.k v~ı~ &ekiz saat zar!m .. Bu 6UTetle H~ Kona ada11nuı du.. 
~ ~ Umid~r b:~ ır.• !WMJ.kıte ~ b.r hldisc oımanuşt:ı.T. rumu va.h!mıleşml:,~. lnellızlet buna " d d& ~eşllt Anıe:'italılar deniz ve ratmen Vikıtıoı:Ya şehr.ııln kenarların. 

in ·ı· 1 Malezya a Yaln• Bırl b Jtomutanıarmı da da mukavemeııt.e ısra.r göstemıekıeda'_ gl iZ er Jr.&ra ~et~: Ha\.ai e.daklrın. ler. içınde mUıteaddıd büyük yanpı_ .
1
• 1 ~ aur ıtal'& kuvvetlerini hum.. ıa.r çllt.lmŞ olan şehruı ve şehirle b r. 

Yen.ıden çekı ıyor ar düı ~ıZ ve tı ı.ens k ve (ak\'iye ve likıte bütfuı adanın mukadderatı ar1* 
malı bır ~ ~ı..nd-eki astterl ııazır wn maııasıle bir saat me.9e16i halini 

dkY<>dan alın.an ana vaJt,:anJan a,yni , eçhlle ilerletmete alnu~. 
Vıısı 32 <A.A.> - T bilınm1Yen lltlarmı da Ja.polllarm P'il.pınler.n b~ adası o_ u k kt b •• k • h b b b ~ heoül kat'! oıara~etlerl tn. devam e~~~· ada ,e üslerı de Uı.n Luzmı dahıllnde~ ha.rek.etlort bır ZQ şar Q ugun U ar e se e olan 

habere ll'ÖI'~ Japon ra.c yap • MlıdVU ve a an zıamruı z.ııman fki gündenberi yav~lamış iken son 
~ Yen!ain<es!M bır ih Ja.ponaar ıtara!ınd tabi tutu:ma1amıa yll'mi döıt. saat çınıi .. yend n şlddoet. ••l''- l • • f • A • A • • ~. tngU:zlel' bomb&.~·esk Am~kahlann lenml.ştir. Japon kaynaklarından S('len u Ke erın ıc ımaı ve sıgası ıçyuzü 

81naıaııur 22 \A.AJ -
1 

dir ratmen benilz ' haberler artık Amcr!U kuvvetler111ln 
~m e:raletindell çeltılm'-5 er . a eıwıfdlr. nlar Hong Kong J:ıpan Got.'ala.nn'lll Manıllt\yn. doğru yü_ Yazan . Francl s de Cro· ss t 

Londra 22 (A.A.) - Malezy • uzaJtdotudn ~a~ön sahillerine ev. rilme&ine engel ola.nuvacak bh' hale " I e 
'lıl timali tarkİRİnde Kot~-Bahru. adASllllil g~ es ıkarmı~lar ve V k. gelmi.ş oldulda.nnı blldll'mektedlr. B • f 1 d k J '° lngiliz1er çekilmektedır. Bu - velisi ~..ı do~ ilel"lem~e bıış'a. Jn.ponlarıın S'ngapunı cle geçirmek ugun iÇ say a arımız a 0 uyunuz . 
~ ıtebebl bu bölgedeki münaka- .ıor;-a. QC'Uı.ne 1 ::amanda Hong ICoııg gaYi!Slle Malak& varın\ ada.sunn şar. 
~~~~havah~mbnnak~~~~ ~~ <~~·~~~) V~~~~~~~~~.~~~~~~~~~J 
• Çok açık bulunmasıdır. liJJ1 



2 Sayfa 

Hergün 
Amlrik~;~ki kadar 
Korkunç bir ku'V()et 

T AKVlll e 1 '-& KAa.. 

Resimli •aJraleı 
~Oft roST'l 

=insan 

<<Bıılprülaınn 6ir telı h-!f 
oartla ı Emniyeti oe ,,.;... 

birlijini lıonınaalı» 



ı~~~NY~~~NY~~-===~~~~~=::=---~---c S ..... 'ate da1.·r =ı ~a;::~~ks~~~= 
Sam 3fT 

~- haıvatt.a devam ederek ona benzeme_ 
mie miyiz? Başkalarını bilmem, :ıteıı.. 
dlmden bahseıt.mek lA.zlıwıa ben de öm.. 

O h S f 
JTilım.Un uzun yıllarında nice nıce 90 

r a n ey 1
• cut Gr:ıalı.şl&rımı tahatt\lr ediyoı-wn. 

~ ada.mta tek bir :fa.rk va.r: O daıi_ 
ına.. her vesile ile coeuk kalmıştır; o_ 
nun gibi her zanwı çocuk olmayan. 
cocuk oldukça silkin-erek hamen adam 
&Jfetına girlverm.l.ş oJaıı .kimaeler eL 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil = 1:er~uiı::ır ~~ ::ı!;; 
d~ olanlar vaıııa. ve onla.r bunu 

- 1 - ını.n:ı: Ahım, Allahım, ~hım - :ı;ıen.. ~ bir ~··· Beklenmedlğl !oin ve 1 göğij,slerlni ~ gere iddia ecLebifu'ler_ 
R a.IrJıı eon manrum.eıer Jrll!tiya,cesı:ne. aecm1.ne. ı,ıcen.ces.ne - k~tab- . t.ecrüi>e aıannını .. ermekle beraber se onıardaıı birkaç ntanune.v. tarumak 
.., bıda her eeyden evvel di'k.ka .:ın. .sev~ların, uab1arın _ yelinde, ı.llk: ~ede b~ bir k.abUl7et ifşa iatıemlm. 

ılazarın., ~J.inde, elinde - v. a. etıt:ği iClıı olm&lı, beni hemen teshir Cocu1t m:hımın ~un kWle 
ken C&ll>an valifı ırecç. y~c.<.o. Her ~.ede bu k.afll"e muva.f_ e1ıt&. m!Jnasebd'llt.'lrini, o.:ıdan ür.k:lkşlerlni, 
..ıelil'Qı~ eden. mez:.yetlllın daha f~etıeriDi aörtı;stınllz. Ve bundan, Kitabın, başından sonuna kadar a. türlü tlh'lü becerilı:siz!ik:lerlni okurken 
~,r laiı:tjir ~ı..dır. O ıher manuıl~ san etlirın h!lner.ne şah~ ol.m.ıı.Jt haz_ lacı, okuyanı slirükleyici sade bir 1,sa_ <e'YVabh diyonu, bu a.dam böyle ka_ 
o.r ıl11.sUn · Ş.ır, heyecan veren, f.kli ZJDJ duraramıs. aynUe bar ook.'k.a.bazın, nı va.r. o kadar sade ki in.san b''r ya ımn. dalı& becerllı:li da.ha kla.reli ha 

Yar&1c ae beşiğlnde bir müddet aal~ b!r cambazın hUnainden duıyulan fe- zılınış eser mi okuyor, hoş ko~uşa~ YW11tta eo IA.zım ol~ .lrunıazlık~ · bl; 
rıerecıe ~~ur .. n bır hasis~ Jci onu ye t>enzer bir haz... i'J' nakil; mı. dJ.nlıye>r, f.a.Tkında detil nebze Olrun edlnemiyerek devam e_ 
b.r t:lavey ~k rMSto1uruz. Sıir nasıl •r bu manzuınelenle aA1l bize he_ Ed~a.tı Ceıd.idf'nin türlti süslerle derse ne olaca.k? 
1etli ~ ıınuiş olu!'Sa olsun, vezni, Vt'e&n venen •~ olıruı.sa{V'dı, belki ya.1_ Yllıkl11, a,tdah di11nden ne kadar uza Bu netioeyt ilk kısımd.& gönneğe 
~örtı.İ.n Yen:. a;ı~lmamış, hentız1nız ber hün« manzarasını temqa 6t ğızl.. Bımun lisanında ne b4r z'ynet başlarken artık ~inoi Jusurıda sara 
uy&ıııd Uıs 0~un. et9l' onda bu tesir! m!ş olmak.tan ller.ye . g~. faka.t ne b1r l!all'&t vaır; faka.t UslQb d~~ baıtlıe an1~ ki bu .za.v:ı.llı hiç ~ 
1~ ıran b.r ruh va.rsa., onu irltilme_ 1DQll2JIIIDlel~n her blı':nde titre~. te_ ~1iyet ziyn'Elt.lerden, sa.n'&t üzllnt1L aJ:ımaık o!mıa.m.akla beraber hll3"&tmın 
~ll'~!Ld.m kabul ~ 1A-remUlm eden, bir şiirin. keman teli var. Ierlnıden mt dolar. B~e olmadıtma aanuna kıa.dm" coculı: kalaca.it ve b;çbil' 
CiJı ta•San atta şelı:Oler için, V.aslta H&n«i birisin zUr:rt'deyım? Gene tesa. işte bu k1t.abın Hsa.nı bürhudır. Te_ .ee1le ilıe coou.'kluktan silkinip SJmi_ 
,ını.n :üd, ta'aaaub. iDMf basaa_ d11fle fil ~ pa.roayı buldum: m~ bir turkçe; külfets;z. ta.vıdsız bir ım.l!a kudnt; bulmayacak. 
Oıtıan ı(hr. RÖ'YA ltonı.wma; bir konıışmadım lba.-.et t.e Kitab bizi bu ikincı kısımda b1r O.. 
~ Beyti buıfuıtm nazım ~ü Blru daJd.ım hayaline gene ~!Oh denen w barlfı pek mfhn_ zUıntil ile ..UZ.ökleyor. Çocuk ad.ama 
t~r e tıuna.mııe 'DYırun olmakla be Kat 7.ı var tı uyJuı.ımam. tün o~ ıJeY'n tezahürJerne dolu. .. b!raaı hiddet etmEh başlıyoruz ve bu 
4ı ~düşmemekte o kad.a.r d.k.. Bü'7& ririlYorum a-ene, CocUk adam, hlklyestni kendisi an_ 9Uretle iki t.Jı!ıııOOa duyulan hattın üs. 

ut k: onda esi. an'aııel u~arma iteni kumm! !atıyor; ve pek tııbU o\uak onu ço_ tttne bt'r aiıı!ı taba.kaal rertımtı oluyor. 
bir lefl ta.Jınış olanları b:ıe firlcütecek cultluğunda.n ba.IJlı.yarak taruy0TU2, Ki_ Onun bö1lıe devam edieindeo. tam ma_ 
~ ere ~tıf olunamaz. ude, ıtüma eerbe ~e. oorak. tıaıb Dç ~ 1a.sm.a aynlmııs. Blrlnci na&ile bir adam, azim sahibi, ıram 

. blı- liaaıu var: 6Yle bir vemi Bıotırarak. 0arpmarak: k!l!ım OOC1* adamın ilk yıllann.a. da'r tam, lhttJııa,ç m.ma.nmda b1r cehd ile 
lnlld11r, 6.rle bir tarbı var ki a Ath1&3'UD rene bırak, d;r, '!e becce bu kısım kitabın en ee: <f.?Sld>llen k8:vt bir erke'k. olama1ııış,ına 
le~ hece m!dlr, asi araştıımat foim J'UlJ7or, ausımıml vimh pe.rçasıdıır. Burada 6Yle levhalar te6!Bl1tler edtYO?'UZ. 
'l\Qı t or. Ô1le zı.nnedlyoruı:n ki a.ru.. _ var lc1 hepimizin ırz çok ~nde yaşa_ Bu itine! lcs.nwta da pek muva!:fak 
~- blr alet k.aa!.l:n.dıeın )$le_ Gönlüim lrir 1'ık dilnJ'&: d~Pn'IZ ~ - hnttA. h~ll m~ud _ parça:Iar \192". Amcasının Y~ISJllda mi. 

~~ 1 barı.cindeki v~lerde en Genoutlmi buldum ıtİY&. bır llElni canla.n(!ı.nY'Ol". BunJa.n okur_ aaıfıreti, hele ~mca.sı, bu müteke~r. 
~ll' ~k meziyet ahenk v ltUmetıiin bıa rü'ya• ben de hıaya.I mde edti hatıratım_ mfJteaaJZım bıyarl... Bunlar nen 
dUt 01 · ~ şairlerde en nadir tma Aman, be:nl ıumım' ' mm UYandı!!hnı g1lrdUm \'le ııeakta ~. onn., mm.sile çocuk ada_ 
ne o} U!ıa.n meziyet te budur. vez'n ~J'~ ··- kıalmış, unu•u1muş ya.diglrlıı.n çelcıM!_ mm aşklannı görüyoruz ve bunda o. 
fiYe, ~ Olaun, ha.ttA namıa aid ta_ Bani'mı.ln ~~le rü'y~ı yoktur, cenin ne vakltıtenberi açılmamUJ bir nun h~ becen1csiılikler:ne ı,ıahid ol_ 
Uct \> 11·C&ın.. ıttırad .kcbl!! ndoen şekle ve tı.aıır..m• ~ıriıtl hU~~m~ it'emes_ g&zıünde buluvermiş olına.ktaıı dota.n du.'lt(& kımı,voruz. Bu meyanda Nezahet 
~tı ~ da lr.ı.hmm.asın _ ki ~· sW ~ manzumeyı e.lmizden bı_ bir ııevk duydum. Bu parçaların be_ şıllığı.nm elinde blT Q19UDCıik o1uşun11 
'lllJı'<i~ ltıaaztııneıerlnde böyle o:du~una "at.arak derin dU.-;Uncelere dalınca men h®Sl. Çengelköyünün Te!gııaf 80_ lruduruı.vonm. 
ll.ısi~ - J'et.lşir ki ahenk ve tarb, hu.. cU11lJdmn& beni lmzumf• diye yal_ kağı.ndan ba.şlıyarak, pek canlı loevhıa.. eocın. adıamın Dlf'.murluk hııyah da 
'>ir ~ 1Ş"1tJ·n &ltmda h~ec.an ve'!"en va.ım.8'YlZ? . !ardır. Hele o «Eski b:!" Türk eviıı, başlıyor. Ayan kıW.b~!ğ;ne aid parçalar 
tnen n~ bull.m6ml ona kal'şı he )4ıa.tı.ZUlDe tüllilf&tı.nın son kısmında c.Bab ... B:r Hactbdl>a. tasviri var ki pek et.Iaınelidlr. Daha sonra ... 
~b~ inc'~b d~kta ter~dud h!klY~ var. Yer miiı&aid o~tl'a~dı eme. mef.tun olmama.ıı: mümlcün detil. '* 
a.~ el·c:Ur. Orhan Seyf'de sadP. 11ekle hunlantuı da ~ nUmune ver rdm, Ne yazlikı ki bu ihti~arcık Pek erlı:en tJ'çtmctl k.ı.sım! Bu kısım çocuk ada 
'>lnda ltıUVa.ffaJdyetler detll her ~rça me9l!llA cBir ns masalı• h!kiyesını. öJ.Uyor. İnsan o Hacı!:ıa.ba.nın uÇccuk mıın Peşte ba.şşelıbenderi olan bir ~ 
bul~ ince ve derin btr · fJiir ruln..."ll~ ~ asil sefa.ti bunlarda daha b&_ adam» . h!kAyesl~in sonuna kadu ıra... doıst:ıma. yamığı m.ektubla.rdan te.şek_ 
lerınin ruz. &irin vezne a1d Dlftl-,et_ rıa. ~ ~~!ya.tında. bu tar:r.ı.n en şam.ış e9:nasını i6tlyor. . . k.ill ed.i.yor. Bunda. ark~ma bütün 
11.ratını Yıılrunda taf~elertnin, unlli h!c ııellı mUa21erutı F)nln~~ ~de Bütün bu tasvil'ler b:ribtrlnden mu.. ha.Ya.t.ıııı aıııat.ıyor; onu 61rası1e im!_ 
1en ~nuş zannn11 l'e'rSl, ıaendU!tin_ . ~ Orhan Seyfın!n muızum vaffaklyetle ya.pılm1' parçala.Mır. 1146_ wı.cında, bir şirketle mü.dür:üğünde 
ı~nnı ~e. hoşlnkl&n ~ h~ bek_ ~ daha uzun ve d~ha dofgun teb hıcyatı, sonra 1.ık ~':· · Coouk &.. taık.lb edıl::voruz, ve sıras!.le aşklarının 
katıy '."!ll şlik ~ var. Ne denlıee denain olaa.ldt omı Pransız '9Jrlnln TUl1c e_ damda :veni asrın I·b'do dıye 1s1n tak.. c~d çeşid sanı.a.ıanm görüyoruz. gö_ 
ınıın.:1n !'&!ılerle beraber t.ulakl&n debi.-.a'tllıda bir peyrev! diye yldede_ tığı iJık şehl."Vi duygu.nun baıs1a.11gıc.ı... r1lyoruz ve onu böyle taklb edeıruten 
~ l!ı ~ bir lt\tfu va'!" ~ 88n'a..t blll:rdlk. u hikı'lıl.v~erde cocu.k adamm hillca_ yüreğim~ bir us. duyuyoruz. H1ç 
·~ llt 1'blyad1nda olanları her 1181D&n Bu maıım.ıme ktlıabında daha ziyade t'nıde esas olan vasfı k.eşfeı~ete 13'.8'- iste~ıt ki o b1>y1e eatvetının kutba_ 
a eıt(n)r. te9aldaıf edemed!~e esenenerek lıyoruz. O ahmak mıdır, zekı m!'dnr?. nı olup sü!rllDı:lene sürüklene b1r uçu_ 
v~a ~l olarat. tesadüfie acılı •Ooct* idam> hlltAyesine ıeçiyanım: Hiç bl.ri değil. Ancak. çocuk!.. Öyl-e 'tf.r nıma doğru kayıp ll'itain. H11;ittA mu 
ına,, bit 118.Y!ada «MUnııcat• ba.şlıkll * çocuk ki hep ömrünün oonuruı kadar h.arr!l'fl bir siıtemle: cNe istC't"din!z, bu 

?':ı•tn:enı:n btrltae tafyt'fihı! al~o Bir romanı.. Şa.!Tden ne bfık!enme. '>y1'" ke.laralk .. OTidıl b1ra:7. da. kendi_ (D'!vamı 4/ı de) 

b·c cio9' ve s 1iı.h ar, _ dağını b!.ld.i.mıdttedi. 

Basit meseleler arasından bir numune 
H~'Uda oturan bir genç eı".ıtekl net.ioenc çıkması t..a.ya.t yolu ıçJı 

a.nlart.ı.Yor: mi olıacal:e, yoKıı>a fena mı? 
~ seviyor, . sevildiğ!:ıi de tahmin Biılinci ş.ıkıra. lht:mah::ı az çok mev_ 

Ol', faıkwt ~e 'kadar ne ken~-i cud olınıı:IBı u ık;~.I:ı txıılme-·ın s. 
bir ~ &öybn.l.şt.l.r, ne dıe ~. m·.şt m, bu ilk!nci şıkt.ı iht'ın:ıhn Y.an: 
nıe Y~ lazım? ,y,.ııJk ~...ınl'd.. .. ı..n ga.ı.b gortı:ın~~ ne 

MıeeeleyI bMit meseleler e.:r~ında 00. lüzum göırüyOIMllll ev€'t nıe•.cen!n mu 
s1tliJt ıUrorunu k.azannuya ruımzed ha.lı:kaık -zyi oJac.a'.ğıı:a hU!w. cre:s"lk ~ 
örüyoıruın.. F'a«.at ben söyl~ey:m: :zıaman g1der, genç k:zı bu"ur. onun d3 
ltısac.a. d'ti:şünürsi.ın, evlenrnıekte t•eya sana kaırşı ı:ıenlnk nin e~·n· blr h , .ıe 

eğleınmekıte bu ı;;ergtlzeşt belirtis;nden h.sli oluı> oimıı.dığını an1ar ve menmtL 
blr ı:uert;k)e ~ ihtlml!ıl.I. vaır madlT, n~yet verici b;r c.e> a'J alırsan eır..e, ı t ca 
Yok mud:oır? Eğer bövle b'.r Jht!mell cııı: ailes!n1n otu.n:lugu e•ı:n yolu.~ıı ·u·ar_ 
90k var göru;vorsıa.n gene düşünürsün; sm. TE\·zı;: 

5 - San'at C2) 
8 - Bir noevi ~ 

oywı .,zarla eyne / 

nır _ cın , Bir nevi "' 
köpek (4). o 

7 - IAzla.rm 
motör(1 ( 4). b 

8 - Kiba.r, gü 
zel g1\Y12lmiş C3\ .} O 
1şant nidası <2>. 

9 - Mıı.rtıa. a_1 lAınet ((ı. ı 
10 - Oeoe gg._ 

z1n08ll (3\, Bir 1 ~ 

-----

6 J 
her 

10 

Peygamber <3>. 1:::===============:=:=.=:=::==:::: 
11 - Ytiıkselt (3>, Ünlü., şöhretli (5) • I gelirse <ser> olur <2>, Sı>rg.u n dası 
12 - Nota (2), Küihanbeyı n'd.ıısı (2). 

(2). 6 - Ziya (4), B ir nev: kuş (5l . 
Yuka.ndan u.şatıya doğu: 7 - Notıa 12ı. Uzak'ık r..d.as \2l , 
1 - Blır semt (8l Annın yaptığı Tenvj;r wmtalıann.dan b.n (3l. 

(3). ' 8 - Kuru değil \5ı. Sonuna cT.o ge 
2 - İs>e ceAtmelotıen emri hazır <2>. Urse ham a.mııut olur ı4l. 

Enfes, i'Yi CZ). 9 - Sl.llam&lt manasına ge::r <4>. 
3 - Tıı.vlıa.da kullanılır (3), Avcı_ Tt>rs ç.ewin çakun rersi o::nrr. ı~ı. 

nıın vurdll@u (2\. Oklt:vucu lU. 10 - TeTS pevirn yürlir'<f'n a .. k•th 
4 - Tem:Z ,teğll C5). bıra.kltığımıe: şey o:sun \2 1 , Kara, :;eı:; 

5 - ~ uldası C2), Soouı:ıa tŞ m~ <3>, 



SON POSTA 
«Son Posta» um tefritraaı: t r--·-·-·· ..... _. ............ ._,._ ....... ._._. ......... _ . 

Son- Ja'oatanın eıkbi t•f ,.lJMaı: 1 O 

Yazan: Francis de CroiHel: Terftime eden: H. V. 

ilk intıbalar 

ardı z: gayretler .,3yesin~e ın-ıme.. başlamı t r. Bu ~·rada t laklCI cc • t>lll ouıunauıuımaıu m:ı • 
reye fıilen yardım etm ye karar bindeki kamaeını çekerek Arah Şe: tür. Bundan ba,U. Eyüb 
verd· ği 21&manlarda muharebenin fiğin üzerine atılmıt ve kamayı ikı t 

.,... w•a••-,- ı 

Keres -1 Parti vilayet kongreleri iki yılda 

._ ............ -.. ......... -..................................... . 



....,, 4/1 S.rta 
SOR POST~ 

~b~. 
Japcııa deniulb!arı 

Hoaı - Konc'• kup 

Yaralı Ejder: i~ lntibale.ı 

~ B. iıık 1'e.m. 

8t6,66 18.'2 A.Daray J8ngUl ,erinde ~ nı.allalle8lnin tn .. 

880,00 

bAAp eoknimd& 850 nd. ~ 41 pand mıırıana 
TII 81,22 meLre nwnbbaa ~ ana. 

41,42 J'et.!Ne JCl"UIMti IDlllnllesLnin Boyacı kapa IO .. 

utmda 'M :nc1 _.... '78.tt met.re JDm1lllbM ahıllı ..,., 
51.00 Jl'aıWJte mlaaınl>e1 ~ Qanfel)w IOb. 

lında 87 ncı edada. 68 metm munbbaı aalhalı Aırsl 
nıhnıllı bed8:ler1 lle ıa 1ıemtnai m!ldaılln 11*&nd• ,..ıa Qf ~ 

arsa. saWmak he.re ~ ayn aıçık arttım>al"R mnoJınUflıırr. ( Bb1neJ 
bkmdeki 98,22 metre munıl>baı sa.baı1ı a:mrım uttmnaı aMndtrlln 
eaumıda ,.apıl8Qlktlr) Şa:nt.nlme!er1. ıı:ıabm w rımamettı müd11rltıl11 kale .. 
m:ıııde ırOrfileb llr. ~ 2/l/94% cmna eimıil ..S H de d&lml encikııen.. 
de ,. ........... . Taliplerin ıa t.em' t 7 5 • ..... met.ııuıplarlle ı.b&Ie ıu... 
• mamnm 811.tMe dNnıt w1ıme.re büm• c a uım> 



4/2 Sayfa !Ol'f POST~ 

Memleket haberleri 
• 
lzmit Hcllkevinin iç • 6 Birincikanun bilmecemizde kazananlar tesısatı yapılıyor .-.-. ........ - ... ...-Buma T"""""'n .,..,,., İb lh Japonun sihirli 

anan okuncalanmısm lilmlerl aşatıda ~ Fevzl t>ğlu Ali ~n Örgüç Po. N aı,yıet; Japonlar kızdı. FransızlGrı Jco.yu:yorlar. Zavaliı, em ldloluk J 

A~kerl~rl•mı•z~ kışlık hedı•ye hazırfıgvı ,raulıdır. istaıabalu Jıııahmao okayu~u. lıa.fılıı ilki obı.1 sınıf ö.A da •91 n~· ~o:e A~ı maskaroya çe\'intlfk ılM'm küçücük çıpla.lt resaııleriıo.1 de 1a.n.Ducıı hNl7elerllli Paaariesl, Per • ralı ~ ÖmS.. - ç.ı:ı. gazatelere iU ilanda bulu:nd'\Wlr: pehl.iyamn yeınııııa. basa.rnk ~ 
1 tcmbe ıiinleri otletlea aonra blnai K k l b - Ciban pehlivan.ığı güraş tert b ne a&3tY ecfşorlıardt. 
~t (Huw11) - Y enı ve muhllc.ongrcı&İ yapılrm,tır y 

1 
'd iduehanembüıı almalım lbımdll'. 0 u U •a un heyeti blr&i ha.fıf \'e kilcük o.duğumuz. Po4>0am ve aı:'kıv.l(ışlan stllınedi!Jl 

t~ ~ir tekilde yapılan Ha&evi. heyetüne Dr. Ruhi • Ref~ ~ are l'qrada buhuıaıılaruı hediJde:rl posıa (Son Posta hatıralı) d!lll g~lcre kabul ctmem..ştlr. BU :Un yil:cyo.rGa.:rdı. Paı?11s; bu ı;ü~eır iÇ.1o 
l'Z.141 eJnema ve temsil aalonu •tık Rüııtü Bcyinot. avuk t E rr yer. ile aiı'ealerine Pndcrillr Bllec~ orta ok.ulu Wlif 3.A da 60 mantakl iUrazla:rımıza mana. :fadıe et. ce gimcUE dedı1todu yapıyordu. 

tethııatl da İikma1 edilmcğe b .... la - kol. R---..l Ke--~lua, Cev"aed Aa~ Bir Anadolu J . h ·ı n:umarall Eri;upııl Güven, Malatya, mıyoo f.i:k1Iılıet1e mukabele ederek red.. Güreş ~ IJlıacaktı. ı\tMıre ve -v ~ ........... <ı uvar cxrı a&ı ~&paşa oadcteS-: 8 numara_ dlWund\.dc... B!n.aenal~·h, ıı.cırıçte rm_ m e:zıamı suretıte pahalı! idi. 
m1şttr. pıa:z!arm. ~"ket Köçillt, y f ~ Bostancı 1 hn t*ul &mı! da Po'hmi Erırun. tstanbuı C".af'ak>ğlu wı b.z)ar; ~t.a Fmnsız ba.,.,"Jlehllvan. Polpoıcs ,oe erkadaşlan iri gö 

Bu te11iaaa :r-pmalt 'İç:İn Nafıa Özkaya ecçilmi,lerdi w: uau ~ tAl.lıebeeiodıen 120 numara.il Fllut De. orılia. ~- tale»esinden 533 numaralı lan old:uğu halde dünyamn her taı:-a • .nirli saaıaa·:ı.m11t '1rke g~ldJer •.. 
Vekaleti yapı dairesi teai.at tefi' C H p Gcıb r. • • • • H&yda.r '11ürkA1. fındıııı. geioo. bılt:J>ellll\"a.n!:ı.n güreşe Nı.ırW'.!ah da Mıa:rlı Prens ve Pre 
Şevki Deımirköe tchrimize gelm.İ§-yüik · iisfye~ ze k<>qT~ de bü- Bır f!ffl kolonya Kırılmaz dökülme~ hokka da.vet olıtJlrımim 11.ı\n ederiz. a.e br locnda. bulunuyordu. 
tir. fz:miıt Halkevi aahn~i:nin Ltık lantıd ali ~Lanmıft.11ı:. Bu top. İlte"'Q Beş:ktaf ~M Uncü ille okul <Son Poııta hatıralı' J~ ga.zeı.elerdekl bu ~ Po1 pQllS, g(lıreış mayosunu gh'ıp 
tesiaau diğer Halkevi sahnelerin .. p ·ıZ v :..ı __ ya Tdteli ve C. H. nllf 3 ~en 18'i numaralı. Şut.. 1ııt.anb~ Kabııba.ş eıtbk ~ tale. Pariıs ndıitlode bomba gıbl p:ıtladı. ~ mıeydıeıın çıktı. Pnın6 
den daha güz.el ve ü.tiin olacaktır. A ~ J'et ıuare heyeti reisi Abidin Nil Helıyal. be6:nden 554 nuına.nıh Haldun Ay • J~. IJ4nıla.rında. şunu da beyan M"~ a!l:tıışl1yo.ı<"ıardı. Blr 

Haike'Yimizi.n mobilyaları da k ra a dbuiun.m~~rdır. Merkıez Bir aylık (Son Po.ta) mıwı, tst&nbul Süleyma.ni:Ye Mahmui. cdlıYot'Jıaroı: Ql'!'Q, Japoo pehll\"ant YokJ'et.anı 
ıdırimhe aelmeğe ha lamlftlT. az.ana la a k.ongrc.ı. 13 liclcAnun- aboneıi kazanan ~ eoltak 1 numsrada Moomed Oe. - Blrı.i. herhangi blr ı>eh}ıvan ye.. ~ çılatı. 

Askerlerimize kı-'ık bedi- ... !•Pi~. lzinıt kongre.İne B.ledk ltul rf 2,.B «n1raya, İstanbul Gazi O.<ımanpa.şa or. nerse bn:ilısme bin. Napcılyon verece. P'm:nısızlar. bu kllçUctik Japamı 
.. J- meb la d ıum.rell ~~ ~ mı • 427 ta olwlu ~~ 17 BUrhan. ğ'iı~ ıt.nn>d.t'de b.n N3l>Oı1'Yon ~a.hnz. B'1t ~. hun de a, ıc ı r dl 

YaKit ve aslan ~rlerimize kıtlık Mac.rl.,.;; rımız • davetlidiT. Mu'"rekkcb. I! kal- Yuvarlak dünya halemtTaf m-._ ..... ~~-mb~ıtıeNla~~;e~e Japon pehlrnmı, Polprr.\Slm Y 
odiye :içıin Yardımsevenler cemi•n ~elea manifatura " ""''.. t ı ..,......., _...,...,...wu ... . ........ "OD ........ <la QOCUk gli>i kı:ılmışfa Da.şı P ı 1 ---• (8Gn POJta baiıral1) (Snn Pn'lta hıa ıra ıl mm göl'ÜDCe hep b:n:!cn ılrule.kla:-ın~ · ' 
eti 1%lllft tubcai va imiz Tekelinin . ; 1 - ~ ~~'8Z'.d' vernecılıe1:' hama ~ be'Yınde idi. 

rt.i&liiifnde toplanmaktadw-. Tevali .f12l'tl.llte Macarıetan.dan gelen l1l4l _ AntanL CUmlıur1:ret m: okul ~ - mı tıarşa aı numarnc\o.ı Zer·n A.nkan. oynaıtroot.& başlamıştı. Ş&m delil.: bm Jac><:dıa4". Polpooııa. nasıl gllrefJ 

l 
nı tu ~..ı 

6 
beaıdıen 8 nunw.r.aıı Mumrter, :bhııtı , • taIM? Nas><>lıY'on un. r.alda.rı:m t.a.n.t etiller 

edon bu iıoplantılarda z:mit eanaf .a ~ CfYHmogao e&Rd* tefrik bul l"&iltı 45 ~nc.f ilk okul mnı! 5 ~ ~ IAl'eH Mmaıf.<ema.~ JM • Nha.Yet; eli!ıl ~oluk bir Japonlıa gü •· 
ve tüccnlan nokdl ola...!< yudım edılmı,.h. Y .bnda ı,., cııraDJn tev. :128 .....,..,. c.w;,ı Ö1-, İhtanbul hali,,. Km~... wtak 19 """"''""' ,_ Bom de, ne .....,. bibilk b1< ( Arlt•" vo•l 
etmekte ve birçok tacltkr erlerimi- ıab yapılacekt.ı.r, E.rUb '*'i yetti Balttcı be.kal 2/S nu.. SUHı:wl6 S!lrmelt._ t&t&nbul F.mireA.n :vaotıa.,J!a?.. S ' d • 
ze 200. 100 ve 75, 50,.,. füa ............. ..-. -.. ... odan -- o- Öb<J'. = =..:;.-m•en 2'iO • ...., ... -- bu ..... """""'......... an ate aır 
berrii ederek kıt hedi)"C1Ji alınma- çılrann.k y..a Karıan dolma kale• .. ; 8~ ~eri bıt11L1ttrlhır mı?... (Bas tarafı 3/1 dr.l 

L , __ ..ı......,_.... 1...t d bmL. t • f. ("Aft P-t· h•L-'ı) Alumınyom bardak Dm d!ıın na.ıxıvonu b T Fransız d.u zaonı.llıdıan:ı? Ne iç"n ODU böyle recı 
8}D( tı;Oı&yıa!l"' ... •"am; a I?, fi eV- J.Z'mlt JAt mürakabe .komı".vomı nu ••" ~ Rno.I _....__ ~.M-1 '-•._A.,_ ...1""- • i 'l ler" d itazaık ~J Bursa 4 11nell 1l'k ok\M IUlrf 2 ta (c:ıo" PCHfl\ hdn"&tıl •·wııu:u 'CJUI~ bır e>eh:iva.n& bı.ptınr • ......,,,,_..,,. .....,a,U ıte te göt..irdl.ln 
l ri ve aı c ı e yün • avcı erd~ii b?r kararı. b:mnten diğer bmi.nıdıen 

35 
uumaralı Ce.ın B&tatan• Buma Bl:rincl ilk okul sınıf 2 00 laır mr? diye çı.kJ:illl&k arzusunu d~uYO yeleği, yün atkı ve çorap vermekte..,ebitıicrc yap1lan odun ve mangal İltt&nllul Ca"6 :_.s çe:ebl ıroitak 34 ~ 449 nun:ararı Hi.Jııtneıt Akyol, bmlr ~. derlıa.l J.o:poni.aro nıilM. Ben bu kısmı okurken tanılmış ve 

dir. '"mürü iluaeını yaM etmi,tir. ına.ra.da :ıamt., .t~ enek liaec1 Karşı:yab. Alaıybey 180'J unçu eoUdı: ~ et.ti. Ve FrancJZ e.ntaN Po~pon.ıs vı.lm.!ş bl:r dosta acımak kabil nd Adapazarı kaz.a lı:onsres' Şdvimi?Jele bu .sne odua ve kömür 
1121 

numaralı 8.allh 18 numa.:mdA Muk<ı.dıdtr, İstanbul ve. lıe bir mmabah yaprablhcekrermt tek sızlıe.drm ve hep mulıarrırl lthnm ed 
c. H. P. Partisi Adapazarı kaza çok peıhalıd.ır. o· I · 1a ertı:dc lisP.si ta!d>e.;;n.deu 638 Rauf u ct:tl suaııerıe yuvarlandım: sonra öyle lf rrçaft Karedecis ~: Fnanaz org~Jıerin dım ki, ımuh:amrln uzak.tan g"lcn s 

_.J 

6
. k h L" • x . . l!llfın PMt.& hatn'alı' · teldltirıli kıabul ett!'er. bana ce-va.b wrdi: cNe 1sterdın!z 

Adanıuıa ır ıe er mu te1eırı vdentrffe bir çocuk Kllliclıır.'reH Kanıumur Pam.r ısobAı K;tab OOres fÖYle olacaktı: yaP&.,-mn? Ben R?ıe b·r çocuk adam 
Mahkum oldu 1 öldü 2a nl\llllAMda f3arlan Eroltln. ·ı·etjrd.:ıi tznü Misakı MUll ob.ıln smıt 4.A ı ... Her taraftan tu'mıır.t v.'.11' ... Kır. rattım. o h!tks.Un esas Am'lle~ne 

Adaııa. <Husu.sn _ Adana fıat m~ Ödt.mışt.e Ça h b:mU'ol meımum nroe,t Ah. da 381 numaralı Ayha~ Culhaothı !Mlt, b:ı,yJl.tm$Co. ezmek vor ... SOOYa dıa ya.rak :vtırtıma zıı.nıretfnde ıdl. ve 
iıtfkılrla mücadele Ali c· endat m. tı!5Jilnde Mehmed med J!'.ren, An'Dl.rn 4 üncU otta oW Kıl'lkilaaile eski lrooperntif 14!).1 numa. gtı:res ence..'lt ~:z: metre~ bir da:re le ad-.n ndım nmlı:ıı.dder olan akıt~ 

faabyetme ruz v~. ~ B&ııma w ızı yaşmdaki ~u f."ımf 3.E de :oso n~ Necmi re.da ııtmevs. ~. sorgu hWmi k d.:ı.h!F'mde ~tı. oyu:ıh bu do.:.".re_ buMu. Siz Rus bil(yl\k edibi rnıs 
büyük *tiooaclıa.Tllldan Ali Rım Kelle. • aııaı;ı Emhı.e tarafmdan 0<:2\'. Mış!t. Ollı:in Güleç. nn hııır'..cklıe cue.n db. mağ'lt\b ~'13ı:ı.- revski...n1n ıBudal&• sını okurken 
f'lker ~ ibtilkArı SUÇU ie 7.akalan- 7*uldıtı sırada ateŞen sıç Diı MtK'rtm.r KaTt11ostal catıtıı .•. • muharrlre ondan blr mes'uliyet hl 

ve oo beş gün hapse, 300 :ı.lra a.. r~ k~n en!arlsı tutuşmuş. ~ orta okul S1Jllf 2..B de ~ Nooıt bey ilk olcikt sınıf P.mnm. orgarı!ZS;törlerl Je()(l!llııı"ın ayımı:a.dımz mı?.t 
para. ~. i5 iUn tica.reUıen vücudumın muhtelıf yet1erinde:ı yan. 38 n\mll!l:mll r,llit\ht!~ Mete, Z1e AS • 2 de 136 mımaralt Gilngör, Eab:ıeslt'i bu ~ t.cö! ne bay~$1.aırdl. Ne Bu ür;Uncil kısmı Jcmal etm 

men'e Tit gazet~ te,ıhir edYmde mış ?e ~ acılanna tahanmıW ede_ ~:mc: ~ rei8I kızı Nur OençsQer, pancar fen memuru t..aTdeşt Rl.kme~ UA b!r gll:reştt Bil; ruıı:;ıolyonu k.az:ıDı.. 1tsçmscatDiı. o ez.'\ ile ka.nşık 
JD3ihkQm ~. mlyenık &nüştür. Ad1cyece h.Adise Afyun Jlıııe mm! 4.B de 1827 numarah TanncJ.. tsta:ıbılll ~ıu 2 DOi k1z mak ~ Heı:iı&?de bu JQJ>Onlar sarı'aıtıtıan alınan mtW.esıa ıezzetl. 

D4!nizlide odun kömür t.a.hktk:ıı.tma hıı.~aomı.ştu Mu:ıru'!'er Dem!rol.. orta ~:ut ta.le!> :ıındrn S:ıt'lde Akbuhıt. çtldmMfmdı. tabı cm.ıyanıa.ra bı.raklYorum. 
iht · · Muhtıra delfm ··-···· .. ································.......... H'lıc. ıe!Jli kfrı>~ br adem. yüz ynt * ıyacı _,- '- yüz ob.JZ lt.ih1uk bir Bdcma ne yapa. Rommı vadisl:ıde böyle ı1k t 

omızu mu.susu - Denlsllde odun AdcnaJa reıim ve lotonal CRo" r,,..ta h11~1rnlıl { T l 'YA T BOL AB } bnlr<L F'Mn5lz al'lllanı ~daki kil ~ bUyült bir muvaffa.k!Yetle ba~ 
kömür bumanı vardır, Beıediye k o· tmür J)O'!Sta "kutusu No. t'1, Mazhar '- ./ çüciMc JllQ(lC\U kucaıtın::ı b!r çı>cu'< ctb' muh&rlre Jaı.rşı roy!enebllecek ve 
odunun kilosUn.a 1160D pa.u, yaş aer~İaİ 8ueular. lnegdl Oaf.lt~şıı ilk <*ul ta_ JSTANBUL BELEDİYESi e ıp ~ m"treılı:lt dn~nin dışansma. dan :iStıenooek şey't tek b1r cümle 
mrn r:.A!osıma c50> para ve tlimürlln A.daıD& CBuısusn _ Adana Ra"'--v1 ld:>t's'oo~n 126 numaralı NtC'hım Tl1. ŞEHiR TtY A TROSU ç~JIOO ~fi \dl. ifade edec#ııtı: ıBu sahada d"vaın 
kUosuna 7.5 ,..,,_,,, ola ak na k k""' lllUC mın~r. Km:lu ı'k okut 8lmf ı; talebe • rd • D ....... ...y r T ~.-.bu 8IJll1 25 md ırlluıU bir fotoğr ~d~ Mert.in ,.._.lnk•"P.. istiklal caddesi P~. Japon tek.Mfini sevinç1e diniz ve b!rıe böy1e ~ne esM"le uştur. Buna ra~en memleke'8 o. • :J.l \"e ve~ ~ ita.."'Şılını<Hlal'. Paıris ı;'!lzete:Jeri Jap<ın bir çıokıarlılı verınfzl Pek gUz'de 
dtm ~. Ke.tl! tarlı ve a7~1 c\in re6lm eerci&i &(:INl,Yl bra.rla.$!.mn1ş v R"'~"'ı; albiim komedi kısmında peh'l'!v raa.nııe al-:cy cdeyorlaroı. b-J:Yetlni2.:tı 1eziz roohsullerln1 ~ 
1.!!d.:..1.!!~ ~~ .2~e_!te,!.r..:... - - ~ ~ -~r'l~!!'" b~l~ışto-. &.ı!ttdl Cl\mh111"i'J'l't nıc otuhı mmf SAADET YUVASI ~ e.rsmıı P~ons'Un çıp:!ftlk: d~1yatırvtan eeirıtelltf'l: pek ~.-r47474747~~~ 5 WJebEff..nden 2;)l nwnar&ll Naamt .1ri ııövdc$a1 pı21ı>tıuln ilk ~..ııat-uıa olı.ı:r! . .> n. z. u,uı.,tl 

usu 
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22 Birinclkanun 

Sovgetler 
zırhlı tayyare 

' Alman yada 
değ·ş·k ik 

an ya 
h 

Savf 5 

k ll 7 (Baş tarllfı ı inci sayfada) , u an ıgor ıar lanmasını viddetle Amir bulunuyor. 
.du. T opydkiın harbe. aynı diı~an. 

Madrid, 21 (A.A.) - Gazete
ler. büyiık Okyanus haıbinde 1 pan. 
yanın b ' taraf kalacağını ilan etti -
ğ ıne dair haberi büyuk baıııbklarla 
fakat hiç tefsir etmeden ncşretmek
tedirler. 

Müttefikler arasın
daki müza ereler · 

nıçin uzayor? 

• re:rek, biraz d.ı?u nrlm:ısı 1 UJ.bal 
için tamir kabul tmeı: tdılllı.ell'r do. 
turabillr, Japon nın mümku c her 
t nıftan kı nt ın abruır b'r an 
eVl·eı yı:Ulm..'l ı 1 ı:ımdır. llun:ı karşı 
Rusya kend ıç n l z;ıksarkta ) akın 

( 1 Londra, 21 (A.A) -- Sovyet. lar tarafınd n Alman milletine tah. 
er n. t'mdi 'hır tayyare Ul'fl koy. Berfin, 21 (A.A.) Alman mı! edılen 1914 • 1918 Cihan Hnr. 
ına top ile nııicehhez yeni tip zırhlı ordulan tımandanlığmın tcbli • b nd-en dahn fazla sebebiyet vere. 
tanarcler lkullandıldarı ve bu tay. ği: ceği !bilinen tesirli bir mukavemeti 
~~relerin, Alman zırhlı kuvvetlerine Doğu cephesinin merkez kesi • hazırlamağn nen~ ~ şck' ld.~ 4mu. 

g r uı.y at vel'dıkleri haber alın - minde munMe'beler e.yni ,· ddetle '\inffak .o~k knbıldı. Bu. m~lu~a. tt t•k. .. 
~tad r. Almanln büyük y<>llar. devam etmektedir. Bir kolordu ke. zalara ınzımam eden şahsı hır ıs •• e ter or u 
~ iCÇcrek. çek Jd ıklerı için hau siminde 20 tane zırhlı Sovyet tan_ tldad dun:u.su ve me,'ul ~c~ yük - v 
bı uxnlarına karfl 

4 ylftırlar. O~ kı ta'hrib edilmiştir. Leningrad çcm le~e •. emelı.. dcvl~t • reııtı Adolf CB:ış tanrı ı ıocl yfada> 
. rcc Rus kayakçısı çete hnrbl b pbosinde Sovyetlerin hücum Hıtlcr 1 kendı kendının kumanda. Lenggong. Crik'in tam cenubuna 
ıçın tal tn gö.rmektedı;. Bunlar, At. erbcf ı yaro.'nı ıle ynnt.;;.ı çıkı .. nı olmağa eevketti. 50 kılometre kadar mesafede hır 
nııı.n . . L - la d ara a ar r-e. ., Sebebi 

rıc ıı.t oattına ııiokulac k r u. t~büsleri. düşman tarafından his . . er 
4 

• • w küçük şehirdir. 

irçok ·ıalyan 
şehirl rinde is isnal 

a val ilan edi di 

ed · ı · k ılbl :.ı •• k'' ..::ı · t " Hamın g di~ı. bu telakl.:ının dog.. * 
8 ı ır Ol}" arue pus urı.:u muş ur. I w • • l · 
19 Sovyot zıthlı aıabası tahrıb e • ru ~gunu g tgıde daha fa~ ıs'bııt Londra, 2 t (A.A.) Pazar 
dilmi~r. httı. B~\:ana~~· Jar\~rferı_nde h~r- günü öğl den sonra, Londraya ge .. 

Hava kuvvetlerimiz, düşmanın n şı ye l"a ar 1 •1~mıyen nı~ len haberlere göre, lng'liz ku .. 'Vet.. 
er ve araba topluluklarma. z.ırh • .betl:r alma~! an~~dan tıbaren dog. !eri, Hong _ Kong' ıı mukavemete 

lı teşck&.üHer.ine, bataryalanna ve hrul~gunub biübül tun .'tıb1 :
1
t ~tmısd "k: devnm etmddedirlcr. 

b oldıav:z!larına muvaff akiyetle hü - arv ~ 8 n.nnı? geniş g ' .ıı;ara a 1 Bir gemi battı 
cum etmiflerdir. ~~ekatı~ ·ı ıyasıl hedkeHerble ve h rb Singapur. 21 (AA.) - Resnl~ 

Şimal kesiminde ve §ark cephe. c.11.'Unomısı e o an s ı ra rtası,, or7 tebliğ: 
~l (A.A.) - Romads.n rcsmt inin Fimanda kesiminde, dü mnn dun;;.".. s Y~ı~tı7ındı8n e-~::;mıy~tı Malezya şimal cephesinde iş'a. 
~ ~ N ~ v~: taşıtları muvnffakiyetle bozguna uğ ve tlıgrıı;r 81 d akr atl oban.lal al ası.F,,t- ra değer bir şey yoktur. Harb ge -
-u ' a&>Oıı, ~ nz:ı, • ı:hn: 1 1 ı tre l nan e ne sa 8 a e ag 0 an WLo misi hnline getirilen bir ticaret va.. 

eli calabrıa eyaletle. rat ıt1 tır. ~ '~;_ md 'lzer;ıe~' n er rer·i ordunun harekatı ve teslihntı puru olan !banka gemı'sı' .. ~yi edil. 
ll4l tCı. bir taramaı:nes le istlS ve ray ar tnnrı:u e ı mı ıtır. .. . d bü "k . . . t ...... 
bı, .. _ea..ı Uuı edllıruşt!r B:ı e aletler Sovyel hıııva ordusu, 13 llkka - ~Z'Crln be enh dyu te~lıcbrı .J

1
crake ml e. miştir. Mürettebatından 6 kişi kur. 

.:~ · -·'---'"L j .. k d 81 ge ve u sa a n verı ı ece o an lrn F a_ 4 A l .. nı~«.ı. ~ede .-.~ nundan 19 kanuna a ar tay .. _,,_ . tl' k ) 
1 

h tarı tır. ru•at vrupa ı su -
. .. A i '"dd ~ ...... tun cnemanıye 1 arar ar ~ • bay ve Malezyn'lı 40 bahriye nefc. 

yare kaybebnlpllr. . yn l 8mAul e. san ittihaza sevketmiştlr. 
zarfında rk ce~cs.ln~e mnn Bu ttıbarla FU.hr..:-, ş.md;,ye kadar ri kayıbdır. 
tayyaresi kay'b-edılmıştır. ordu bo.şlmmand.anı bu un.an Mareşal Amerikan tebliği 

Sovyet tebliği Von BrauchUıch'ın mez.ı:,etlerın öv. Manila, 21 (AA.) - Uzakşark 
M06kova 2 1 {AA) - 20 • 21 mekle beraber, 4 Şuha+ 1938 tarh' Amerikan kuvvetleri umumi kartır 

İlk'kanun tarihli sabah tebliği: mmrı ~ mw;C:lP.h k.uvvtAıl - gah n n te'bliğı: 
G kıt'alanmız bütün cephe - :rin idare.stn o::-<Lı b şkuman~'•t.ı lıe Davao'da muharebelerin devam 

ece I d bJ'Utte kftld uhdesıind.;ı b.rleştbm ~e · w • • f n. d ı· · · 
Ie~e düftTNlnla çarplfIDl.f ar iT. 

19 1 .. ~ ...... ~·--'A mraı· ,.--"" .. Ur. ettıgını, aKat urumun ge ışımı 
n 1 '----1- t ı:=ı<U•~ ,,. ... ~ hakkında henüz müsıbet hiç bir er ~e ı ııtUerin beyannamesi 

Moskov • 21 (A.A.) - Sovyet Berlln. 21 CA.A..> _ D. N. B: malumat verilmiyeceğini bildir -
akşam to'bliği: FUhreT, ()C"du oaşkumandanlı§ını b z mekted !:· . . . . w. .. 

21 llkkanun gunu kıt'alanmız zat denıhde ~esi mlhıasebet.U as_ Tcblıgde ıluve • edı~dıgıne go_re. 
oor· p'helerde dü mania çarpUJ. ıı:.e ve s s·ıere hi.taben a deki 'Luzon adasının .ş1mal nde devrıye 

l uln ;le Kalinin ve Len ingrad ~anrıaeıneYı neşr~tır: faaliyeti olmaktadır. 
m ş ara r. !'d'\ s s ~er! n karanlık 
ke,imlerinde kıt'alartnuz, diışrn.an.. ~l~7t'tl hilrr Y~ • haya.t rt _ Davao'd vazly 
la şiddetli muharebeler yapm lar kid;ba'd" kurtan'ması "eh r 25 Manılla. 21 (AA.) - Uzakşa:k 

•• ve bazı mah ileri i~al ederek ier- = b!r htr defasındn ba b bıı.ha. kumandanlığın n Paz.ar sabahı bıl. 
gOfe lemişleı:dir. I gal edilen mevkiler ne ne. raıımt ~'lli yah1ıd' serma e'er dirdiğ' ne göre, Davao,'da muhare -

ara ında Tikvin'in cenub batısın • ~Ucr!n!n mliOO.fnası mevzuu b h beler devam etmektedır. Fnkat Da-
l:uvv f'R' 1.:trllft 1 l '"' "yf da\ da Budogoç ve Şudo\e cıvarındaırold u le~ ~ d.o.ı.'ll:.l ayni olan 00... vao etrafinda vaziyet karanlıktır. 
1 t-tl .. r n n Hon r o üz.er. nde. . T l • b b ..__ c ~ı harb acıım.w m. rıı 
11: k Gnızıno ve u a n ın cenu t ın. ·-r. mü Japon osu aranı.yor 
b ld ıl t nı d"' m ett rd kl rini da Krapivno vardır. ., ~ nd" v~ dönüm ndk. V~.nıçton, 21 CA.A - Harbiye ne 
81 a• kt d' rlf'r. J pon don nma - 55 tank jitlnam edildi g A!man d v e . , ıw. za.re"ı.1 Am rıatalllD P H: flosilllun 

• • Yn ı nda bu lng !iz kolo - M . 21 <AA l - R ı Sov. w · mutt.efıkl rnıız olan çarp;.şma.k 'lt:ıue Jnpan f losunu nr..ı.. 
~ c va ndak n ul r1 d :yet a.Jam;ın:ııı ~kli:'d ğ ne aöre, Lndo. ya z.a b v ~'ah n r nnı bl.ld.:mıc:k!OOıl'. 
11:0 le tln'ln ...... "'.. _ .. _ devle~ ~ n .. -ntrorn it d h lundurmakta • ca .. cm ..... u,,,... ccrvan <-"U'C" __. ·Ju.~"''""u1 b1t d v' olan Japon denJ::ıaltıları 
dır. v Vo ba 'nun :r.aar.;ı 11 n 1 e ?l'fl daşı _.a :.c c •ıqwu• 

muhnn!be erd 221 ;.ı ı Alman ıp ~a. Japoayaıl!.TI bwı ilt~s.k. .e.ı. 1d~ g~u San Frıınsısko, 21 (A.A.) 
Hong - Kong'a kartı ~ tOmma 254 Uncu Alm.'ln p:yad tU.. mok IJ'l.smınr ~et~ b ~mı' er ~~ b z.. San Fransi:&o'nun 12 .nci denız böl 

To&wın. 21 {AA.) - Umumi n l.!n lkı al11Ş1 imha. ediltl' ~ Bu menı}6k.~~-~- a a~c cdlecek gesıne kumanda eden kontr amiral 
L r~ • L d bölgede b c ~hıı l!e ')'Ukanda iıs zat bizi ,....._....,._ ıcın d · 1 l 
ıı::ara~ah n d ,.niz şube ı taran~ an mi geçm ı;ehr..n 1":all ıd So - QJ'nl usulle boğmai;ı ta rle.mışlardı. Greenslabe Japon cnız.a tı arının 
~ bıkliri!dijinc ıôrl', bahrıyc - yet bt'alan 65 :b!mk ve ~çok m v. Pasifikteki Amcr'..bn fil05UllUil ve sın_ Kaliforniya eahıli açığında faali • 
Ye ıncnsub 'liıhlı ku' vetler Japon me a.lnuft.&MIC', • gııpuro.a.kı ~il.z - Ameriluı.n mUUe. yette bulunduk.larını bey n etmig.. 
l: . 1·w• 11"116topolda durum vabi hki day&lltUı noıt.te.lannın sıitınlı Ja. tir. 
•llta ordu9ik ·1 bir i(lbır ıgı yepa. ~ va, 21 <A.A.l - :lu t.iya "'a.. pon bWY • ban.tından ı 
r•k H i · d muh ..,. "' l h lzd BoWe, 21 CA.A.> - Sonra.dan alımın .. o~ • Kong'un çın e • z•tcs!nlın ~ına g'ire Atınanlann lı.lle bu ro. b :un e ım c ye 
telif ... ::-.tahk_., noktalara taarruz S.v ...... ,...,J., ıı.4-. hücuma ~a.dıltlnn fun,yıa ll rmcl:ıtedır. . ha.b€rlere söre, Han~ bir petı·ol gemı.. 

"~ ..... ....,....,..,...... ....-9" ...... h Si, b.r Kalıtomıa. lım ınına sığııırruığa 
ct-ı· •lerd'ır. n- ...,.~ ..... _,, .,..,~i!nde d<unım Yeh m Men.. cep cı;ı 

••• .. ... """vu·ocu iP.,... liU?'etl ~ meobur olmU3;.ur. Bunuı:ı, bu su'.arda 
A · H ng tı::n l:ta devam ed yor. B..'z de bu " t-h-.."'mm et! dUn. en ıı.z l.k düşnwın d~ıZalı!ı gcın~n.n 

~ !Sahi Şimhun eaz.cte91• 
0 

• .. .-1 ,., !n ıJAve ettl''ne göre, y.aya IJ!l!Jl.l 1aı. lar vrnn < mevld.ın~ 
1.~ • ı. kı o 1du. .n.'.'" " ı~ ....... _ Ş:md k brd )>U5tlda ~unmıw.ınu gösterdi 1 söylen "-O~ un düşmesi pe,; ya n ?Ozb Ta.rot1 ıı:ıımand3wıdaki bh"itk gam4;1 vwu:oı'IJY'QruZ. • rış n. 
:"... -arı:! ..a..n tutıırlım lces re dek\ thMllll bire geJıd!8 le~ mllteba TTık ('ephey! mektedlr . 
.... nu b'Jdirmektedir. ' 11~· ~ ~ talı ı tmek bUt.'lln Flllplnlenle büyük bir muharebe 

Tcblı'7de bundan sonrıt ,Ja9p0on0 b!?hG&lS e:'81ll 00.:u.'lmaıkt: dır. rıra.. m <' ~ Vı e ve h o r aıb arbYI\ nptıkle..n deviı1orln en tıehl&'e!! ~nma kar oluyor 
rh gemtlerinin Hong.Ko.ng • . da hücumrltm !"C'nl'ıl b r tepeyi ele ce. '1 un~u!m!a.z :e dıtn:varnn ll md~ lı:il. Vaoington, 21 (AA.) _ As • 

tnl:ı mili genişliğind:d~td:;~r~ ç~e mw-~~':11~~dı~t'Wtlrrinl : ~~h~~b7u.n~1~~= keri müşabidlere göre Filipinlerde 
B ne a\dık'tarı kayd . ınuhrib- DA~af~ mlidı.laa ean' ·enı:.r. t.l.nnt:k k\zımıdır. şırndi büyük bir muharebe cereyan 
lcu· "Vaziyet.le tayy~re!e~ın. ve aded _ ımrvaI Geri aıınıı~ Juı;sababr tıkb.~ kadar etmektedir. Japon hareketi görünü.. 

r~n, mayın ge.mılerının . ~ .. M~a. 21 CA A.> - tzva."1.l.a pzc Bu ordulaııın v.az.fes1, ş..ındiye dar te göre bilhn Mindanao d ına 
~rı takriben yu'"zü bulsn c:hger düş. --'-~"""' Soyyee klt'a arının, bun_ 60llBlJZ bir tnlırnmanl>:tlar ve ~ır fe. F ' l' i d 

1 
• h . 

tn • • dil i yoık ve ~ ııır-"' l'ikvil''de!l tarde daıkarlıklarla k.a.zandı1clnrını önümüz. ve ı ip n a nnln umumı e)C -
•n gcmılcrının kcn erın l d.an iks gün ;~1 b ;t; i't' erl-tıı t k .b c1ıokı ı aıdar ~ taassub!n tine müteveccihtir. 

!il osir edihndcten lrurtanneı arına dJ.en A?mOn lan bu ıs h !'d n ta.?a'ı.. ve 4ıYDı a.z:mie muhefaza ve mi.idafan 
ltnlt"n kalmamıştır. ede'rek. ~e ·~e uctar 6Urdük.. ctımdttıT. Bu müddet. mmda. yen Snr.k 

Ha.va &JttRı ben 70 ve~vedir. cephesinden bl'-klro!kimlz şey, Al.m:ın 
~ 21 CA.A.> _ ~ aıansı.. ler'-1,1_~,.r s'1l ri yenı m ~ l rnıdc 2Skerlcrlrun bundan 25 sene cweı dör.t 

l1ltı o, e JflPOll bQmbal'- A n~ '._a.'16D.et e~ W r'er Ş m kış &Uren R muhnrebP.Sind e n 
11 b1k1!rd ~.,ör kileler ha .ın. ~ ~ ıg nde dıd m :hare. b .r defe. ~ oiduklan ışteı:ı başka 

Bir Japon gazetesi 
Amer;ka bahr•ye nazırı 

hakkmda ne diyor? 

iıttcrild<'I' ar-.ı mda Vaşingtonda 1 b r tt'Jılike gormc.:. uzak tehlikenin 
yapılmakta olan itonuşmal r muhtclit şeklllrrd aUa.lıubUm için 

hf'nliz bltmcm~Ur. muhtelit çvclcr bulunabllettgini du. 
Amcrikadnn gelen bir telçaftan (ğ. şunur. Uusya ne ru )Rllın rejimi için 

renJyoruz iti, bu kunu~naLrda talub ilk tdılikt. en b tehlik~ A\ rapa_ 
edilen maks:ıd bir c.rüksck harb mec. d;ıdır, ona r re Jı r şeyd n o et' Al. 
lish nln kurutm.uı ve bn s.ıyede ah. nın.J\7&llın YJkılll.1'3k l'om n:Zm all'y. 
telif Cl'i)helerde clrlş I cch hare .. etJere h !!de ~urntmasın çal~ıbn Avrup:ı 
iDSİcam verilmcs!dir. b rlljinfn önüne &erilmesi lazımdır. 

Bu cümleden çıkarılacak ilk anlam Vaşing'tonda kon ulmllll olan, ko. 
umwni bir baıkuıııandan t.&yininden nn nlmakb olan ml'idenln ;ı;alnız bir 
vazgeçUmi oldutudur. Dofr~ıu ıenel komu' n ~ lm , inhisar et. 
söylem linm gellrs cephell'rln bu.. medltbtJ billyoru't. Askeri dı;rnmnn 

Ulıı dunya )'tizune yayılmıı; olm ,,, Jaııınd:ı askeri durum ckrt'cc inde e. 
umami bir omu n ta inini :urun h~lyetıı o1<Ln v onunl:ı blrlı tt' geli,. 
kılmış o bile mutt<-11.klmu bm-.usi şen bir de sfyast danım rdı. 
durumlan ve menfaatleri yfirnndcıı Almnnynnm )'llulın:ı ı b!r ht"Cl"f de. 
böyle blr karara t.<>l ylıkll vanbblll'. ğil, h defe var01nk için U'lenndcu re. 
~tini hlz esa.ı f'n mümkün gormf'.m' • çllccek bir merha1ed:r. ve bir dcfıı bu 
t4lt. 7,orlufu 7enmelc için hatıra ı;ele.. merhaU C't'Çildlkten mıı ihtiyar ectl. 
bilecek ola.n ilk çaı·e bir genel komu. let'ek yolların çlrtle erek ~SC'rh l"'ti ) e. 
tan tayininin ~erine bir )'Ulcsek h:ırb ni gailelerin içine cutürıneme ini de 
meclislnin teşkil o:ılilmcı;i ve esaslı ka. mdldcn temin e•m k fcab eder. 
m.rluuı bu meclbicn gcç.!rilm · idi, Anrlo.Sa.ks n ilcml bu me leye ilk 
nltekm bu yola du ru gidildi, yalmz defa olarak iki ;ııefln m şhur Atl:mtik 
D. N. B. a,J.'.ııısının R'o do Jnne i..ldıln bulıışnıa.smda tem s cUi. bir sulh 
aldıtı bir ~a tclgraf:ı lnanm:ık prensipll'ri b yaruıa ~ yapıldı. na 
mümkıinsc bu yolda dA b zı zorluklar b:ıhls iiıerlnde Rwy:ı ile konuşnıa~a 
Uc karşı1:ışılm1$ ol <'ak ki, SO\')'Ct TC da Jtizum r:öriildu. Çok u:ıun gcdkme. 
İn&'fliz orduları ruümc illerinin iştira. lcrden sonra fo kov:u'la toplanıldı, fa. 
kf De Moskovada hir başka toplantı k t · asi mesclcl nlen z yade, ~.-n:ılye. 
yapılmasına karar \•crllntlştlr. Gene tin l'.mrcttlti z:ırıl)"(' e uyularak lıllhns.. 
oynj telgıııfb h:ıbt'!' verUdl ini" töre sa askeri yardım üzerinde kon oldu 
Amerika harici)e n :u ı Amerikanın :ranılma:vorsak Anglo. ksun lilL'mlııın 
bu topl:ı.ııhya Urnk etml C<'etinl öy. ;nlh hedefl!."!"lne 1 :tir ki Lond""ll erlri 
lemlşilr. Büyuk bir ihtiyat k ydı ile ıtasflc bir preuslp malıl:r r dr ola. 
ka.ı'şıla.nması genkli ol n bu h.'\bl'r rak yapılmıştır. O \'ll tt b"ı Pasifi 
dotru cıkn.rsa. Amen"Jca.nın yeni cliln:> mulrln-bcsl v A1w n çe illsl "aL;-et' 
:ı.ldnlt'rlne vergi \ıı~ızhkla, Ru a. çok değ!J tinnl.ş'lr. 
nın Japonyaya ald kıı.rıı.nndan sonra l\1üttet1kl!'r olr noktada bi•l !yor. 
Sovyet mümesslllrn il yal>J]:ın mliı:a. br: Bir tara!tan J11.ponyamr., bir ta. 
kerelt'rdc h3..ral sukutun.ı u~adığını raltruı da Alm;ınyıınm 31kıbnalan 
v hislttlnl ani tın ık• n da relrll'!me. noktasınd:ı, fakat hanı:isl t'V\el \t' b:ın. 
clif'üıl r:österfr fakat müttcfiklf'rln ..; vasıt:ıyb? rav c-JJmem!s olan 
karolıklı cluruı'.nı ıın ilt' m nfaatleri do. budur, aJnl zam nı?a da muh'em• 1 bir 
byısUe fanla b yrı-ti mtıclb obn:ız: Hfrn'lı'n sonra > oll:ırın :ı3Tılmaması. 

Anırlo S kson ıl~vlf'tl~ri tein Pasll'fk nrn ç-ırtleridlr. 
ebemmlyet dercc-<ıntlo Avrn•"" 1 lerini Muva.1rk t bir S. r:ır ile iktifa rdil.. 
kat kııt Jl'PÇtre'k na. s~f:ı ~ıln1ı1stır •• J _ mrct:ii akdinle mıl:ı:~ "t'nıln çok uzun 
pon muVilCCakıyt'tlerinln blrnz d:ıba sünnesln1 brktl l'b' ir"z ** 

'\ 

Kahire 21 {A.A.) - Orta~ark 
İngiliz hava kuvvetleri umumi ka
rargahının tebliği: 

Havanın fenalığına ve şiddetli 
fırtınalarına rağmen, ric'at halın • 
de bulunan Bıngaz.ideki düşman 
kuvvetlerinin motörlü birliklerine 
karoı yapılan arkı hücumlara, Bar • 
ce. Tacra ve Eladıa bölgelerınde 
bılha a faaliyet gösteren JngHiz ve 
hiır Frans•z bomba tayyareleri ta • 
rafından, dün de devam edılmiştir. 
Barce t.ıı.yyarc alanı teaırli surette 
bon;ıbalnnmı§tlr. T yyare meydanı 
bınalnrına doğrudan doğruya iaa • 
betler olmuş ve yangınlar çıkarıl • 
rru~Ur. Bu hnrckfıt esnasında d~ • 
manin 3 ava tnyyaresi d~ü.riılmuıı
tiır. 

· ngiliz 
o. o g mü -

tiler· ni tebri 
l.Joncfra, 21 CA.IK.f'- Kral be. 

§inci Geo .. Hong.Kong val'ei 
Young a 'bır telgraf göndererek a • 
dedçc üstün Japon J.:uvı. etlerine 
kar~ cesurane mukavemet eden 
Hong.Kong garnizonu tnrbny ve er. 
lerıni tebrik etmi tir. 

Japonlar verdikleri haberleri 
ta&hih eUIJer 

Londra, 21 {AA.) - Alınan 
son telgraf lhnberlerine göre dun 
mclı Hong..Kong adasındıı hnrekiıt 
devam etmekte idi. Japonlar İngi -
liz valisinin odndan ayrıldığtn1 id • 
dıa etmişlerdi. Bu haber yalandır. 
Bizzat Japonlıu bile Hong.Kongun 
ellerine düştüğüne dair verdikleri 
haberi truihih etmek mecbur· yetin • 
de ka~lanhr. 

Almnn tebliği Domei njnnsı her an dü~esi bek 
Berlın, 2 1 (A.A.) - Alman teb lenen bu müstemlekenin İngilızle-

liği: rin muannidanc müdafaası karşı • 
Şimali Afrikadn çnrplfmnlar de. sında geciktiğini b; ldirıniştir. Fil • 

vam etmekte ve ~uttefiklerın bu - hakıka lngil':der b'zz t Jnponl rın 
tün kara ve ha'\ n kuV'\ etleri kahra. bile takdirini çeken bir · dd ti 

d .. - J . d · e e çar 
manca o~ısne~te ır. pıemaktadtrlar. Domei, cesurane, 

Bır Alma n vaş tayyareleri tc§. f ı_ 1 · ı ·zı · · ld • 

~ ınsl.n ._&dl Vc/!P) ean r . :H. • bu. bir ldU. Bu mUd.det 2 1.n da 
'nm '70 t~ et ~!.er ceman ına b iti ne t d{l! r A a." er &adık rn itle. 

~ .. ra ul ractı A 1 "r h9.relt<"t:er es ırim::z". b:r öm G!mal dır. Pat • bun. 
~"O. 21 <A.A) - D. N. B : Ad.. 

~ faza ıtas:ıbayı nı OOI1 bo.olca ~ n it.ıs olduğu c b , yeni 
t ~u edU k ve he: şeye-en evvel or. 

ı:ın nrd ·. O! b:ı geri -.hnmı:, duya daha !y, yeni s.lrüılar ~ 'ecü:. 
1500 l!J'l"hır ve > _ RaYter: t;r. 
ı.ondrn " 1 CA A-lı:r ve k b:ı. Ruıs ön~ llıdxlharcıa Şa&.tal't 
1500 den fazla alınmı ır. Ve ceı>- dü;man:n ıaatı surott.e mha.wıa k dar 
r ,ta.nı!lllldan ~vo ar AlmSD k1t'alnn. taa.rTuz hnrb nın ~ı ~a m 

bt'lden ~~ h · ııe ,• r d rcoede milmlrlm ~ bnzırlulara d rhal 

vert..ser S>In Japon gaze• bnh 
~ m b r süvarı beY1 ol.ın 
Knox u ga~ oı.a.n Ruzver. 'ın Han O• 
c.varında .Amrnk.an fılosunun Ulm 1. 

fıı fe. ·etten mtı8'ul oldutunu ~.ızmnk 
ta.dır. 

Bu gazete şun]an 1 A.·ıe etmekt.eöor: 
J~ AJb8Q' Knox'un harl>:n so. 

nuzıa kadar bnhriye ncz:ı.ret!ndt- tol. 
ma ı tenenn t'iml'ktcd rlcr.ıı 

. 1 . . 11:11. t ngı ı er ıç n evve en Kay • 
1 , hır ngılız tan are meydanına b d ' l · "'- · h b 1 k e ı mış ·oır mu are e yapı ma ta 

dütman araba nn n toplanmaları olduğunu kaydetm ktı.-dir. 
eıınnsında yaptıgı hucumda müte • 
addid tayyare ve kamyon tahrıb Haber lındığın göre- P 'c V'c-

toriıı, Victo' re City ve Stanley Po. etmi~tir. 
İtalyan tebliği 

Roma 2,1 (AA.) İtalyan 
o.ın _ ........... ~, g~rrr.drt.edir. teşebbUıs edibnfsi lAzımdır. Daha b:ıı 
!Ua \181-:=-= o lt.a katı ha.ttı tedh1r1'erln'n tatb ~ d" ========================= orduları umumi karargahının 567 

int etrafında geri çekil<'n in iliz 

kıt"aları hala mukavemet etmekte 
ve V ictor' a City'de muhtel f nok -
talard hii)ıük yangınlar çıkmakta. 
dır. Romanya K rah ;yakındır. Bu İÇ;llde Alınan Sı. 

!Ahlı t.uvetJl"..riDln tn yttksck t\mh'i sı. 
faıt4le ordunun ~umandanlıi': nı şah_ 
sa.n denıhde etmı.>ıte lr.mhı ltıırar veJ'. 
d!.m. 

1 <A.la..> - 15 ~~ 
RomB· 2 ·un:ın Romanya Kralı Mı.. 

tmJ18.da bu x:r.a' lç", l"'toT 'Ya hare. 
~l ile 
t.et efmlıslerdır. 

1914.1918 harbi 
Askerler 

Hasan Bey Divor ki · 
Bm. ga.rbd mua.uam mtic ~ 

,. n 191-i n 19!8 e k dar 4 Gen1? ya_ 
ıodW'ıım iç n harb" b l r m . Bol ıro • 
'llc lle idnre ed len bUyU!t mflfd, n mu 
hal':ehlE'!l'inin hem n ht'll s'nln faca 'a. 

bil' ne:t.?r ı;ıfe; ile b zza.t dur 
d'cfa yarolandım. Sonunda 

görl · l ~ teh' e 
t.a.stım. Bu it lxıri.a &l.U' rea vtren ağıl" 
""el-en v s!z ecd .welend!r n r7lerin 
h b:nsın.n y~blll.Cl& dea Um F.a 4 
one ~ hıırbden .LOllTa nmm:t'lt -
'w''> ı:nac~, bir n y b le 

• ~ ri!:"he etmed'.m ve kuvvt-'li lradrm a:ı. 
_ b Tnh .. "esinde 008~ br Alman nefer oldu. 

~~..--:.;.......---"Jıarl>de k di • Haaan ey - ıı ğum halde 16 ooocdM fazla R1ren 
• , • Bu ~" büyiik • birader.. Arnsıra er -~ ~eshıde b tU:ı Alınan ırul. 

o.. nın ;colii VW- keklere top attı ya... ltin.i bir a.ra;va ~lıunata ve onu 
m· .•• 

numaralı teblığı: 
Versaillei'ın öillm ltıırıı.rudan 
mağa muva.fak oldum, Düşman kuvvetleri tarafından 

A&ter!M, tekrar i~al edilen Derne'nin gar • 
Bu ~ dahll.ndc ks.lb.m n mmn. binde düşmnnln tümenlerimizi taz. 

men ı. ~e bcrooc: olduktmu. 1rad - yıkı devam ebnektcdir. 
m.n ve ça.lışm3mm sızın de milh.•t..n .z 
ol:ın m1lıetmn bUyüklütü utrunca T ·ı '"{ · l 
~ hrmıoo::.e vcldetmış buııa:.au. ecı eaı en .a yan ar 
(tunu, :;o.t zdti.mm ve (WO:.D\ n d.kı askere çag"' ırıl ılar 
manı iılJ1:ludlan ~ yani b.ı hal"bıll ~ 

zaferle nihay t. b:ı.ıruw.n<l:ı.n ~şka R.oma. 21 CA.A.) - lf.l22 de asker. 
h Qb::r lx'defi oknıı.dıtını dil' t:der. Jikler! ~il ectıenler, ecnebi m<.'ml~t. 

Şariın en ~ 
Sasıı.nl samy annın v.crı ı11 
TÜRKÇE • Tl PK MUShd:St 

EN NEFİS Şı\RKll,AR sm:iz. 1 O:mı ı; S. 6 . <IM-erlcrı. zler içın ıen:te ol.saJru' bile n.&kere çai!ii"";.;:mı.ktJ. 
c:hrhr~lar~.----------------------~~~~~~=::~~~~~~~ ms.dd1 ihıtım:ım v kumandJ. hususla. -

rmı:b. ne :FnPm:ı.k.lıı&llll m'ıiı:nlr.üDse, ya_ 
paaea.'ial". 
S~. bcn.!m l<;.ıl Y•I>Ab1k:'cck ol. 

d ·!rumıZ v ~apaca&ı.rıız şeyi b l;sorum. 
Bu. Alm:ı.n.yanın ve o ~ede m .ıetı_ 
m.z olım A:m:ı.n mılleiOı?ı kat'i rurct... 
te kıtwL'U1a<::alrı ana k:.ıd.nr sad.Uro.t ve 
itıuı.U.ıı. beni toJtiO etmenıM!r. 'l'anrı, 

en yaralı ... &.:rerlerinclen r..feri esı:ce. 
miy~. 

24 adet şasi 

r 
ah nacak 

en: 
Resmi ~ içm O,& 11!& 1.5 tonluk Foıı, ~TO!e. En ~on , Opel 
~ hcı" lıa.ngi b:r.inden o.:maıe tbae y..rm; du.t adcd m ccdd 

şa& ~ p.\zar.ıkkı r.a.tm a ınncak.t.ır. Vemıete ta. .b olanl.a.n:.ı 21/ 
12/941 Uıı:Uune rastlnvan c~ cil:oü sam ıı de Leva un Mtıdürlii.. 
tUD.<W ımüıe,t:.k.tiı c'k.sl.ltme kom eyonun:ı m.Urocant etmeleri. •951:!. 11259» 
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Uzakşarkta yeni 
bir ittifak .. 

(Bq tarafı l inci sayfada) 
2 - İki taraftan biri başka bir 

veya bir kaç devletle harbe girdiği 
takdirde bütün siyasi; ıktisadi ve 
aSkeri vaıntalal'la mütekabil yar • 
dırn. 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

3 - Derpiı ediren mütekabil yar 
dınun tatıbikına aid husmlar iki 
memleketin alakadar makamları a
raaıında Ocarar1aştırılacaktır, 

4 - Müşterek lbir harb halinde 
ne Japonya, ne de Tayland diğer 
tarafrn muvafakati olmadan lflllh 
veya mütareke 11kdedemiyecektir. Her yemekten •onra •iincl• 3 clela muntazaman cliılerinizi luçalayına. 

5 - Palet derhal tatbik mevkii
ne konacak ve 1 O sene muteber o. ____________________________________ .:.:.,. _____ lacaktır. )Jd a1cid taraf, paktın uza-

BAYRAM ve YILBAŞI HEDiVESI için 

tıhnasına dair müzakerelerde bu .. 
lunmak İçin vakit geldiği zaman 
bir'birlerile temasa ~eçeceklerdir. 

Hitlerin Mareşal 
Mannerheima hediyesi 

Hel&iDıkl, 21 CA.A.> - Hlt.ler, Ma.re4 
şal Mannetıhefm'a bir otomobil hediye 
etm.tsur. 

Remanya da nlpn verdi 
Helsmııd, 21 <A.A.> Romanya 

Mareşal M.amıerhe~'a d:Cahramıan 
MLeel> nişanını vermlşt:r. 

o 

Londrada bir Halkavi 
açıhyor 

(Bq tarafı l ır.<'I sa:rfadal 
edllmiştJr. Hal.kevi teş!dlMı ya.pnu;ia. 
meım.ır olan koınitenln aı3sı arasrnöı& 
Tlirkiyenin Londra bUyllk elçısı ile 
Brıtish Oouncil reisi bulunmıı3ctadıır. 

Taymlsln makalesi 
Bu hAdlse hakıkınd:\ ba.ş makalesin.. 

de tefsirlerde bulunan Times ııı:ızetesi 
bUhama şöyle yazmaktadır: 

aHalllı:evlerJ, yenl TUlik!ycnin bwlsi 
olan mt'Şhur Kemal Ataıtilrk'Un t>D.şlıca 
gayelerinden blrinl b1lhassa acık b'.r 
şekilde anlatııyor. At.atilrk0 iln halk-ev4 
larlnl kurarken belki eserlerlnln rn btl_ 
yükü olan Tiht: milletinin sosşa.l ve 
kültürel ha:yatmın uyanması ve gPU_ 
şlml işlci 6llğlarnlaştumak ve ebedL 
leştümek iste:ınlşti. Bugil:ı Türldyenfn 
en U<:ra lkıöşelerinden geoen bll" ıyolcu 
iktlıcllk eehirlere halkın &OSYal ve ldlL 
t1lrel faaliyetine merkez olan bir hal_ 
ikevaıe tesıdilf eder. 

Lcmdra haıf.oevi Tıh1t ko1o.nisi dç!n 
bir klüp ve kütım>hane vazifesi gö:recek, 
ayını Mroanda Inglliz m'Uş3hkUerinin 
Tilrkı.Ye genç! ğinin 305yal ve külıt:Ure1 
llerley~ teşvnt t0ın ıncler yapıldığ14 
ııi görmelerine lm.1.:An vereccık olan b ·r 
m"rloez o!aeaktn. 

.__ ... Qp~ SAATLERiNi TERCiH EDiNİZ 

Bunıdnn t> ş1':ıa tnıflte .. ede oturan 
T()rkler oııada bir ·rürlt hava51 içinde 
:tngl z do..<tlannı kabul edebilecektir. 
Bu ltıbarln Landra haf.{evi mentlelte~ 
t mlZı 'OOrldye ile birle11tiren s.n'enevt 
do~'ı~ bn{rlarını idame ve ink'şaf et_ 
t·rm~ ıst-.-en'erln al~lta s~ati ve 

•••••111~11" dlldkatint uyandınnat:ı lb~ bir mtL 
esscMl(lir. 

~ell 103 500 {Yüz üç l>in beş yüz) Ura olan 5000 ton çl _ 
lı\ille nun/1942 Qarşamba günü sa~ 15,30 d'3 kapall z:ı.rf usu. 

Anlk:.anııdıa. ldtıı.re bltı11Bm.dıa. satın alınacadtt.ır 
Bu . 

:tşe glmıeıc latiyenlerln ~ (Altı bin dort yüz yirmi be,ş) 'llraltk mu_ 
'WllJd[at ~ ile kanunun ta,ln etwtı YW1Lka,aın ve tekliflerin! a.ynı 
gün llla.t 14,30 m. ka.dar lmmla)'On ~Lrıe veıımeleı1 lii\zım.dır. 
Şart~ *>O kunı1a Arikara 

t.ı.ıdır. Ye llaG'Oarpraşıa. -rezneterlnde saıtuınat. 
(11323) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şeb . d . 
... bem' .... •-ııı esın en . ... u 17lıD m .... ..., aervi&lerinde 50 120 lira kad 

yet.ıere bllıı.ntl.haıı memur &lın.acaktır. Bu mllnh&n ro ta.hstaatıı memurt_ 
slsa.Uı ola.nlara lise ve 100 _ 120 lira!ı.kla.ra da ;:,::: ~o - 100 lira tah_ 
bareme ıörıe al~18<'eklerı Ucretıe tay n edileceklerdır.lt mektep mczım.lan 

AşağıdaıkJ kabul ~:ırtlannı hn.iz tallbleırın 25 12 1941 p 
14 de Y•Pılaca.k imtihana lftlr&k etmek t11Jer~ 24 12 19:;şembe ıtınü aaat 
IUzwnlu veaaik.le bırıikte tubamlze müracaaıtJarı ııAn . l altpmına kadar 

Kabul .-rtıan ° unur. •1 llH> 

1. - Enaz ı.se vey~ buna muadil blr mektep me%u.-ıu b 
2. - A.Skerllkle ilıUt olmaıru\k ulur..mat. 
3. - Yaşı 18 den aşaiı 40 da

0

n yukan olmamak. 

.... __ 

SUGON, boş masraflardan kaçınılabilir. 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı IAm· 
baların yerine Tungsram lambaları kullan· 
makla olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık vermekle 
kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

UIVGSR 
BUR LA 
BİRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA. tZMI• 

Bütün Türkçe gazetele:l:ı çıkmad ğı günlerde 

Bayramda çıkacak 

Kızılay Gazetes·ne 
Verilecek ilanlar için: 

Münhasıran JLANCILIK Şirketi'ne müracaat edilmelidir. Ankara 
caddesi • Kahraman Zade Han. Telefon: 20094 - 20095 

ilan aayfasında eentimi 50 kuru~ur. 

lVJ. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Haıra müsteşarlığı teknlk ta.'buru için otomobil ve tra.k:tör ma.kinısd 

ve meydan ve yol Inşaaotana va.kıf ustalara iihtfya.ç urdır. 
Verlle<:ek ücret miktarları yapı'ıacak imtlilanda gösterecekleri ehli .. 

yete göre 50.120 Ura axasındndır. Taliplerin dilekleri ile ha.va müste .. 
şa:rlığına müraca.atlarL 19310> 01054) 

~ 
AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 
Taşra mtlşterllerlmJz içln pırlantalı ve ~lmaalı saa.1Jerln .reni modelleri ee1. 

mlşt.r. Emsali &1b1 15 sene temınatlıdır. Taşradan sipar.ş ~..meit .stiyenlete 
katalot gönderilir. Mekt.uola C!s+..anbul post.a kutusu 184) adresine nıUracaa&-

TÜRK TiCARl;T QANUA~I A~ 
t<UPONLU VADE:L( M'VDUAT 

PARAM 1 IUAADA ULIT 

F= A ..... N. 
JtlA-1 1 


