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Bu sabahki 
haberler 

Slagapar 
merdan 

muharebesi 

başlıror 
Londra, artık bu 
akıbetin yaklaştığını 

kabul ediyor 

V~. 16 (A.AJ - Uzn:ki;aık hlıdtSatı 
h:ü!kırı.da İug11lz menab.ınden ~ır 
hao r a.ın.a.nı.amıqtır. 

Londranın salfı.hlyeMı- mehafılı !Ju 
h.ıb ı t.ka.:anuu kumandanlığın asker. 
lcr n yer.eruuı bJınmem-esmı arz:ı et .. 
tJ4.r.:d n ilıeri geldiğini ..-e s.nga.µur ·ı:ln 
mı~ d.ı.n muhartbesi va.ıı:tının yaklaştı. 
t.nı b.ldhmektedır. 

Japonlar ilerliyor 
V ~. 16 <A.A > - s ngapur ha.rbi 

Yazı CUMA 16 IKINCIKANUN 1942 

------

-

* 'l) 

'b:ı..$ a.mıştır. Ja.Ponlar Jfaıw.ı:dc ıleri 
hara t.lerine d-evam etnwk:cdırıer. ®mtALTt PtTMt.t'tUtlllARJ©TAWA~E MEYDANLARI$ lSTİHKAMLAR 

hartta 

Bu sab.llı erkenden Tu',cyoda.n atı_ 
nan m son haberlere göre Jap.:>n or. 
dUları Johore şmalinden Sı.naapurn 
doğru inmtt-ctedirler. Japon ilen hare.,! 
keti üç ı.sti.kametten yapılmut.'4dır: 

1 - Mala.yanın şaI1k cihet:.r.den. 
2 - Ma..nyanın ga;ı'b c!hei.l.nde!l. 
3 - Mer.nız ~etınden. 

Japonlar Alman ve 
Slngapar Slagapara Sovret 

Ruslar Velijarow :::~~ J&klaştılar tebliğleri 
MalQm o1duğu Uı.ıere Sıng:ı.pur şehri 

b~ ada ti2'erinde bulunma.kı;a.dır. Bu 
ad:ı Malıafadan Johore bo~azı ile ay. 
l'tl.m :ıt..ır. 

şehrini gıri aldılar Malakayı Singapura Merkez kesiminde 
..;a:~,'·~~;' _ su ...... ti A vustralyada bağ~ıyan dem~ryo~u muharebeler gittikçe 
:"' n.ı..~ı=;...":"v.~.:~:'\.!:• tenkidler Ozerınde mUhım hır şiddetleniyor 

.unan bı.r m:!ktar ınSftn ara2J ıpı k• • 1 d·ıd· =..::Almanlara büyük :&ayiat ver. 16 bin tonluk bir mev 1 ışga e 1 1 Berlin, 1S ((A.A.) - Alman 

Almanlann &ayiah J On şı"l&bl" bat r ld orduJarı bafkumandanJı.ğınLn tcb -
MJS:tova, 16 (A.A.) - DUn gece. 8 p I I I Tdkıyo 15 CA.A.> - Japon umumi ta. !iği: 

Mo:Jkov"1d.a neşredilen hususi bir tet>. rarsAhı tebliği: Teodoeya civarında ve Kertch 
~~ sıın dokuz gün za.rtımu sovyıt4 Londra. 1 s (A.A.) - Baııku - PIMımenk Hlııd.lstanı civarında ha. yarını adasında, hava kuvvetleri -
•l'T n Almanlara k:lerinde h'r general mandan1ı.k umumi karargahını kur. rt'Ckıet Y84lıUl Jo84>Qn clıen1-lt.ı.lar., l5 · d.. k J ı ki 
b 1 •tk' l 50 :btincikAnun.da. topyekQn 37 000 ıto.,UA.. mız Uflllanın a» er top u u arına, 
u unan 14.000 ııay.at verdlr<.ı .or ve mak üzere Felemenk Hindi.tanına tolu:Jı: 4 düşına.n 8'6fllfısln1 batımuşla.r. t<;>pç~ ve tayyare lı;.ufl koyma mev 

t.aıık, 331 eahra top.u; 155 siper h&vanı, aeldigw i haber verilen general Wa- dır. .. ..... 
1 

--"'-lde h.arekett ıapan Ja. zıle.rıle hava meydan.lar.ına muvaf. 747 m tnı.!.yöz 1446 tıamYon, 38 loko. e . • . .d d h ~.. ., ..... _ 
rno• ! bir 00..1<~ vagonlar l[rt4nam vıe. veli, Singapur ıçın gltgı e a a pon b&hı.'lyes!ne mensut> birl.l.:ler, top_ fakıyetle taarruz etmı,tır. 
Ya t.ılıhrib edıld ti bUdlrilme'_._,...aiir, tehdid odici bir hale gelen bir va. ye!k.Qn 24,000 tonilMn gelen S d~an Karadenizde ve Azak denizin • 

-- .. -- ziyetle kartılaımaktadı.r. ._Tap~n t1oaret. ~inı a:raştırmışla.ruır. Dalı.ı. de üç düflllan ticaret gemiai bom. 

yunan B~şvek·ıı·ı kıt'alarının Malaka hududunda Sın ba,ska deniz birWeri Japon ı.ıava kuv. balarla hasara uğratılmı,tır. 
c, apur adaaana 200 kilometre me. vet1.erile 1şblrll~ ha.linde ıkı dU..rman Taganrog keaiminde, topçu ile 

b d 
! .. fede Tampin şehrine vardıkları- d~tı gemlsml batı~~.:'1ırnl. kuvvetlendirilen düşman, yeni -

tt b 1 U - . . J 1 M ..._.ı edilen tayyare ....-.yo an . . l eyana a u un nı Tokyo bll~ırıyor. apon ar, a- 'l'of.eyo 15 <A.A.) - Japon umuml ıc.a. denw netıcesız. ~narruz ar )'apm~,tır. 
laka'nın 60 kılometre kadar batı rargı\hının :teblitı: Dogu cephesının merkez ve şımal 

Londra, 18 <A.A.) - Yuna.n4stan ile şimalinde kain, Ser~n~am·~ .ve .sa. Mondao'dan hareket eden bahriye kesimlerinde müdafaa muharebesi 
Yugo&a,v~·a arasında a.ıc.tectHcn anl.a(l. hild Senpang a gırdıklerını bıl - piyade efradından mürekke'b hıı.;usl blr (l>evaıru 5 iıı<'i sayfada) 
illa lluJldk1nda dUn bey'a:n&tta b~uu.an din:ektedirler. Serenbam, Singa - tıe;kil, Celeb adaları, şlmalın:1e klın ~ 
Yunan başve!ld:lı ıÇuder!S ~u an:aş~ 240 kllometr~ mesafededir. Minohassa'daıki bUtUn ~a.re istas - Belab· 
llt.n A\TIU)alll.Il ~ ~tının '-ftd pura <Devamı 3 inci ·••·radaı CDevamı :; inci sayıadal 
ın'l!ka.sı. olduğwıu söyleınılş ve f.ttM,,.. 
aayü<tınıde Balkan <tevlıetlerin'° su!h ve 
aala.ııa ka.vuşacaklamll ve bu devrenin 
baş:.aQıtnu bildiımlştJr . ... .-

Rio konferansı 
• toplandı 

Lond.ra, 16 (A.A.) - Ce.'lUbl Ame. 
rAıta devletleri ile Btrleşik Am~ a. 
rasuıdalkl ~terans dUn n.ıo dıe Ja.. 
ne!ro<f.a ancted1lmııştlr. Bu k.on!eranıı.a 

Birleşlk A.mer.D namıııa ha.rıı;lfe na.. 
zın mua.vinı Swnmer Welles 1~1r4'k et. 
tnişt.r. 

Tnrk kızının uoons 
kabartan eserleri 

Dün Selçuk Kız Enstitüsünde Bayan 
laönününde hazır bulundukları bir 

toplanhda bu eserler zevkle seyredildi 

vapura 
tahkikatı 

Dosya bugün bir 
tezkere ile 

mec:ise verildi 

idare l,Ieri telefonu: 20203 Fiau 5 kurut 

:meclise mühim bir kanun 
projesi veriliyor 

-----····-----

Gayri meşru mal 
iktisab eden ölüm 
cezası görecek. 

Amme hizmet/erile tavzif 
edilmiş olanlar istenild(~i 
zaman gelirleri hakkında 

beyanname verecekler 
Ankara, 1 S (Hususi) -

Fevkalade hhllerde gayrimeş. 
ru mal iktisab edenler hak -
kında bİT kanun projesi ha _ 
zırlnnmıştır. Proje yakında 
Meclise verilecektir. 

Layiha esaslarına göre de. 
vamlı ve muvakkat bir suret
te 8.mme hizmetlcrile tavz.i f 
edilmiş olanların gelirleri ve 

kendilerile kaıibanının yaşa. 
yış tarzları veya gelirlrri bun. 
ların üzerinde mukayyed gay. 
rımenkullerile mütcnasib ol. 
mıyanlar 1stenildiği tnkdirde 
bir beyanname vermeğe ve 
bu beyannamede gelir kay • 
naklarlnl göstermeğc mecbur 
olacaklardır. Beyannnmey 

(Devamı 5 lncl an.yfada) 

Egede 24 saat 
içinde 7 milyon 
kilo tütün satıldı 

İzmir, 15 (Husuıi) - Tütün piyasası son ylnnl dört saat içinde 
seri bir lnklf&f göıtererek rekoltenin dörtte biri olan 7 milyon ki. 
lo tütün aatılmıftır. Flatlar 80 ve 155 kuruf arasındadır. Müaaball 
sevinç içindedir . 

** İzmir 15 (A.A.) - Tütün piyasası 1rece yar111ndM 1-tlbaren açıL 
mı,tır. Ply ... çok hararetlidir. ihracatçılar birliğinin bir müddet. 
tenberl devam eden umumi heyet toplantıları sona ennlfllr. idare 
heyetleri raporlafı taavlb edllmİf, bllinçolar ve yeni bütçeler kabul 
ohmmut ve yeni idare heyetleri seçimleri yapılmııtır. 

Karnesiz vatandaşlara 
karne tevziine dnn de 

devam olundu 
----------

Bu yüzden nahiye müdürlüklerinin önü 
çok kalabalık oldu, bu işin bugün ikmal 

edileceği bildiriliyor 

Muma leyh Ameriıka kıt'asır.a men. 
&ub devletlerin ~ biTlıkte hureket 
etmelerln1Il ook yulııde bir f;ş olııoa~ 
nı ve Mllıvere Jcarşı mtittEhıd bulunui. 
rnası :Uzunıunu tebarüz ettlrdikt.en son. 
:ra ~nları söyl-ezniştı.r: 
ı- Amer k:.1 ııarı:u isttk!Allorini ta. 

Z:tr.d an sonra en bUyUk t.chlı.ke ile 
b1.tgun kıır.?1laşmış bulunuyor. Alına.n. 
Yat ııy.ı ve Jap nıYa.nuı ceıubl Amerl1ta 
h~ nda serdeylOO. iden mu.s..ihıın.: !ı.. 
kır'er gtilünQtür. Bunlar dUnva hlud. 
~ t,ı.IU e' ~ ~~. heıt.esı ma.ın. 
dan mahrum etmek, C.iadm ve er'ke~i 
e ar boyundunıcu altıruı. aınıR.k ıste. 

.Nahiye mlidürlülderinden IJlrlnd ... kame tanzim ve tevzii faaliyeti 

Muhtelif stb b erle elmnek k..ı.mesı ıı... almıyan Junse bmıkı.ınıy.ıcagı uıılaşıı_ 
la.ma.mış o!an • Gt.unda.şlara karne te~. mıştır. Karneleri bu.unan \a~ ışlar 

Ankara, 15 (Hususi) _ Refah z.ıne dün de .. ..aı n.nh~le.ıı:fo ctevam dlın fırınlardıın ve tevzi yer erıllden 
vapuru tahkik~ına dair dosyayı o unmuştur. Nı:rh.ye mUdUriuk e;.nm ı.ıh.. tça CAm k almışlardır. p r.nıaı <•-
h'·kA t b O• h' k •ı s•• unu dtin gene çru llı:ıal.3b.-U k oım'4t.UA ntimkık e:.ıkı kalab:ı:ııctan eser ak l L9. 

Muhtelit encümen lüzum gör
düğü takdirde bir divam ali 
teıkili mevzuubaha olabilecek 

In k «1:1.r' CT • 

AmerJtan har:c.ye muav;,ı. A:mrın.. 
~"a İta.ya ve J.?.p:mya.nm t.:ı.nıamile 
lmlıa edılmedik~ dünyanın su".ha ka. 
\ Lı~mıyaoağı:r .. 1. 'bwıla.rın m•KUlb ye_ 
tınden 90nra herkesı.n rahat ooe:...!~;u. 

~!emışt.ır. 

26 KO.nunusan!ye kadar sürecek olan 
lçV.maa re!s oıaraı:c Brezilya murahham 
Boııvar seçıılm1f!;ir. 

~ um~ ugun. :r tez e~e le .u- Ev\-e..oe knrm:er.n a..:WU).i141 ~ata.o .•m.ştır. ' • 
yuk Mıllet Meclııı1te tevdı ehn ştır. dacJa.ra. ver.:.len J.kl gün llk fı.:;. rı:.ı ı Evv la.n 
Hük. • · .ı.. k · M l. · ...., c.ce açı 200 den fazla t n 

umetın ~u tez ereııı ec Is n nmdd-e:i dıi.n ::.ş:ım b :.m_.ş. bun ar.ı rın A\e'...en dün d b ye_ 
k' tlo 1 d k k k • • • ' e TÇ;OK e.,ı c.d~ yarın ı p antıaın a o unacn Ur. ka.meler ..,: .ı.ım:$.r. B~ ısım 'a-n ~mı tevz. yer·erı açı!mışt 

Dahili nizamname muc hince 5 a. daş!a."a da dıln ye den mu• kk..1 f ş_ I Dünd b c lı ı.,la ır. 
(Devamı 5 incl ı.ııyfada> eor te..-zı o.unmuş ur. Hemro bı.:Un .ı te dı e ;rl kanı r4 a. .ı a". 

Hallcev.e:r nde kurulan b ro ar ç c nı k"<l ca 
\ak'..e kacbr bu ,ş!e m;şgu, o muş ıı.r. un hr .:ı~ bAŞ...a.nnuş ır. 

Mı• }]"ı dır o. Er t.araft&n günde 750 iram <*-
W""'7 piyango vaıı ve b led ye re d ıt'o:" LQ•c llY.'" \u .. 'tt k <>lan a ır ışç.ıutn ~s 

•• •. • ı::ırdar, dlln bUtiln nah~ le!'de de .- b t ne d vam olunnıı:ı.ıt~dır. Her mtie~ 
Dunku keııdede kazanan nu. ı am'ı teftişler yapmış, kar e ve mu. SE:S' bwkaç gun .ç .n:le mu 6eselex ooe 

·~·~ztarımızın eserlerini tetkik ederleriı:en maraları 4 üncü sayfamızın vaılkarl. fişlt!rJO t~ .• 1:..nı .kontrol c+_ çaı.,a., ağır işcllerın m!Jtta ... ın AJt titüde en,,, .... ,.- .k. . .. b 1 k • ı e ... ._ 
tnönil EJIJI ®'&tM.nı:arotlu ve gliz!.de b1r cı.avet.ıı küt.le.. ı ıncı autununda u aca sınız. 'll;ştir. Karne alamıyan voıtandaşlara dar.ara bı.ld.rcook. 'bunlara ay h'lşın 

Bayan •a.n :tnönil. "" · :eııWan. sne malt.buat milmemlllertnin ha.,.ır bu. l J yeni karne. veri1:1'1esl iş'nln bu akşo.nıa dan evvel ayn ık.a:rneler t.evı.ı olun\\ : 
sayın Bau LQtıf~ ~.. . n-;:.A (De't'UU $ inci UJfada) k.ada.r bitirileodı ve bu 6urel.J.i u:rn.ıı caktır. 

~l d.oQt!X>r ~ 111 fl ~ ~ • 
H · Kırdar. a .. • a.yrıye ...... ~;:. r, ,_,. .. 

, 



Hergün 
Bay Ruzveltin 
Son kararını 
Kendimize örnek 
Tutamaz mıyız? 

'-·---Ekrem Upkhpı__J 

................. 
1 TAKViM e 2inci KAnun 

R. ... - 16 Ar.bı 9000 

:llG7 1860 - Cuma -2 inci Kioa o Re1ıal ~:ıo Kasım 
8 1942 70 

GüNEŞ Zilhicce iMSAK 
s. D. s. l>. 

7 25 28 6 88 
2 1{} 12 54 

Ô~lo llı:iııdi Alı:-taı:n Yataı 

s D. s .J . ;;, o . s. ı), 

E· 12 28 1' 51 17 05 18 41 
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SON POSTA 

1 Resimli llla.kale ı insan makinesi iki türlüdür = = 

lkincıkanun 



• • 

ilmi hayalımızın 
gelişiminde ilk 
öğretimin rolU 

Şehir Dram Tigatrosunda: 

"Yaşadığımız devir,, 
8eb'r cbw.m ~"'OllU aa>ırı.eı. nde, Y AZ A N : lMları t.1ta1ı. 

Pnd1 ınePr .;ıs edo.bi Karel Çap~ 1 1 X'.ocasını, dört çocutunu 
~ .M1Jbe) Dnn.wn tercilman tıle N t S f C k ~. Sonun'ıı keodlııe l L ~. Ham!e!ten eoııra menı.. 1 usre a a oş un 1 mahıdır. Onu verm yeceettır. Jl'aka. 

~Laır baJba' bat nvor, bomba:anan 
mln en ~ Meri Ye tsuallile tareı çocuklar mdtteb 
k.arşıy•ı.z Yuuna hanen bu hltltmfl NUn 78111Dıduı metaı' il l.emın ete 8Üll8f' ~ acmıaınd-9 batana v 
vererek cinnet tstiyorum. Bu SU1' w aöJceslııi vuıması. b.aı aarctıAı tadar mıecıım m. Evde ame c6lU r 

illetçe üzerinde durduğumu'l yüriiyebilir. Ve ınkipflart ancak Sa ad>ehden edebi mahaullerimi~ ~ kadar b•r tıı.UD okuyuculal': düşilnıdürüıFor, hatta :t:ldak bUkti1til. ~··baba koca --··bu""y'"ı.. kataaınd&, ıentıdlerlm iOdl ç r ıe; yor da .. , JtMmm it.at • Ye d&1 n!ld. ·• 
WL me&elelerden birıei iL ı.biat ilimlerinden aldık.lan lş!.k de tabiati .onaıız tllhıwvullerıle. slftı.fıaau ~ ıu-tuıı b ılmUf ol&. Alla, &el! b~Wt babaaı, kocaaı co. Geri bJan ~ ~inde ~UfUJor ar. 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

A bayatın ın~ıaf.dır. Son barb niabetincle mümkündür. Şu halde zenginlWerile bulma& kabil deği catım. cut.lıarile bulll.ŞUJor v~ ke>ll\:ll.IYOI'. va.. vatan r tr tmelı · M demtl 
epaç.ık l(Ölterıdı kı yaratıcı bir iline evveli. tabiat ilimlerı üzerinde dur. dir. Onda ancak perı14n, baait, ae.. •• • ba, bu buluşııa V4' ltonUŞDA h&kbtte 10aıtbn oaitrrYo · 
sna11k o1m1yan milletlerin mukad. malıyız. fil ve U.ta bir taıbıat vardır. Muellıl ve eur: delil, tadının .ita.fıU.uı ç ru!e vukubul. ' el!nde talan eon YilmllUDU 
el ı •~- maktadır Ancak ft'lmek .lı!ılem vor. Faka• radyo"arın eratı teblıkededir. Tabiat ilimier~ yarabcı ol IPt: bueün yük.ek tahılil müea.. Mıl imJi 1ı.Ao3.> o an cY&ş&ı3ıtımuı olan reaİ te • 

2
eftr'J. ÇO~ kun-et.U h&JGardıtı feo.ıa.t tal"ŞlSl:ıd b Un 

Tüıtt toprağında Türk insanın -maoın ilk prtı lı.elinıenin hakiki eeeelerim.izi d~ran gençlerimiz doevır. Oı*. ed.iblnlB. d.l mıze çevt1len mukabü tö ~ ~~ r a mıWta,J :: mlnt hdelen galeyana plm ştJ.r Kendi 
~ cizii bulunan namahdud ~ln v~ a~nit 11MU1UN1da bir .~b!.at aev7 tabiate bu k~d~r ~k v.e ya~~ncı. .laiııai eamidir. 10 sene evwıl, ~al~ bulı.ınm&ldıadll'. B z ~t!';: ~üııtln e?ile 

1
cocutuna aiIAhını ·vem-et 

rl açıla çıkaracak, onları ıtlet.e. gıelnın uyanmuıGır. Çunku eakı dı.Mr. Onun ıçın b z m ıatedıgımiz hlm o.n-. cR. U • .R.ı ya ' t"SUD 1 o dutu Qda.r :>:.ııünlın ve yarının me. ı- o;t. • d.yor. 
i.ti.mar edecek. l?_:r ilme aahıb amanlarda ecdadımızın ihtiTu1ı ilim adam\aRDı yctiıtinnek için edMpılaır fetırı.kuı. llmll P yesinı ter· aelelerlne rtden yoimı metahlk b r Misan.en ve tekrt.ilı: 

ot.n.k rejimin üzerine tierediii birbir tabiat eevgisine nıa-1 k otdukla.. bambqka bir tabiat .evviaile ha.. ~ etımttL a..ı.· .. ~- t • ~ eeçir lmeal gıbi bir b ıu .. • ..... _. efd-••-
1 

s. _ ,. _,_ •• 
8 

1----L-LL-L... 
0 

ded" L· • • • ...._._.eeııe,,,,,_.r ......... , 7.ı;:oauna vw .1M111ı1 .,.._, bze ıYa81Ufıtmm 
m~ e ... me . ııemıtttır ... ';1 meae. rı ~ııı;~lt. • -~·. ır ~ı ot'ı. zırlanmıt bır neele ,htıyaç nrdw. Aıbcs.b 1 vıer-en Ahmed Muhit> Dranas, hariku!Ade ad.dı?tt ı".nu için Çapet.ı ,. deovr. l Muhsin ~t!'Ul b ft>dird'l 
leyı ,ıt7'e de ıfade. edebılı~ı~: lıMa ta çag tabıat ihm~~r .?ı mahvol - Bu . neail .. fiipheaız her ,eyden ikiDOı terclknNile b.ae cYaf&dı:ıır.uı ! cYqadllımı.a de::• 1 beten yanız. Hı: Bler, barfirul&da btr ~ de l&hne7~ 
16ınatla adam» tlpınden cıılim ya. ::naktan kurman, uıtune pek mü. eYVel ılk Ölfl'etımın neal olacaktır. dew> 1 8UD\&Y01". De A'etUe bilyttk bır ~ baab "~:ıııe ne ~lllll$ bar ~ bmuJnıuııııQır. Deto,., blthaasa ı.eıt :su.. 
ratan adam• tipine seçmek. him noktalar ilave .?der. Türk alim Çünkü yedı.iacle ed nilen tahauüa.. mOellill'e ff bu blJJilt m lel.lılln crtınya,. p&l'Ç&Sl rlb • da:m.a ta.kun bıı df4rıya lerin ~lıf 9ek!ı, eserin ruhıtn.' mı. 

Fılhekika Tanzimat devrinin ideleri yeti1111ittir. Fakat itiraf etme- lel' ve itiy.dlardır ki yetmiıinc:le d& PIMO bır alla uy&ndırm1', rıev'l = ~ı ~fad tarafd~· fuB ~rt atlt11kleyecet bir 
ali ve~ olan cMalümath a.,Jiylz ki zamanla bu a.iı ıevci du..de biiıbnünü sürecektir. Şahwn& möıılıa..u b r ~e d.\h& ıa.. oanııırıctmJd~ ::: ~ ~~ tll -1lde t.mslm ~lm.!ş r. Bllha .. eon 
uu artlk ameaımızın ilatiyaç1a-mura uirarrettır. Bul(ünkü Türk Bence bugünkü ille. öiretmenin kından tuıışnış olU7QnlJ. bir eefsil'de irlmı n c la vurul:~ ... ~rdede alamı ı.r~ıı. bunu taı ib eden 

• __ L. • b" · · · _ _ı L_t..:.L~ , • b" · · Ka.rel Qapek, tarıhln.n h.-r deal~ ~ , .... ıhı 90k RGRI can'andınlmıttır 
a yetml~en. ~ımı.t . ır. t pt~r. JlellbllQe DA&.&& oır .. ta ıat . eevgıaı omuzlarına .yiidenea e~ aitr v~ e~ Odı ,.-ıer ~- olan cet mi ıett. ~· baı'rullık ~nıa. KD milhım Nam ·---.1 · 

naasıa, malık old~ bılgılerı~ a~~ var mıdar'> Bunun ı~ın en ıyı u ul terefli vuıfe bu tabıat ae"Vı.ainı ıım, ına de ıt&Y1>et.t ~ tabı dün:v.ı mı de ŞU: Acabt. ba ese.t bıı dU117.snm o,.,'"""ı? 
lıiile m&enuib kt>,net verıld1~ ebedi maheıufterim.ı~ bakmak.UT. uyandrrmaktsr. Ba nH•i olacaktır) ile beNıber kaaaodıjı blh"i!t bir san'at. ncmna.l mman :ınnda okusak vna ııer. Hiç tıereddıCld f!'..mr.den, oyUnu sevre.. 
deorirlerdcn uzağız. B.ıgün kıymet Bütün yeni zaman Türk edebiyatın. Umumi olarak göyle <Wyebil riz: . cY&'81Ci1'un.ız aevnln bellı b .. 11 ~t. ~ neJtea.nla al'lllua.k mı. deolemı eltsl bir htlltt\m vuece-k'rı1nl 
ancak raratabilen. k_ı:,fedebHen, da kaç tane hakiki bir tab ·at taa. Çocuia bütün duygu uzuvlarını muıiıretierile, ana me~aler tLsc!ır nde yıs ll8llDe'tmA!ıde söyllv~tl ın: PevtalAde .• 
doiunııbi'\ea iltmdir. viri b"1mak kabildir. Vakıa bir ııu azamt ni.hette ltullanarak. Çocuk.. b:=ddllia~vel tüıııheallS muv~ffı... MevRı: :ea.-. Neyire Ertutnıı olmak fber . 

İlk bakı,ta, böyle alim tipi ye. Nb, ıbir deniz te:mıaşuile ~a~ıyan larımızın çıoğanda irei bir. m.eclu • ~ d:.e ı~:ı J:'':kt;::: :: Xooa8m1 bır mllstemleke sav~ında (l>namı sız 4
"' 

tittirmek yalnız yiik.sek tedrisatın tiirlerimiz: vardır. Fakat ~ır der- biyet v~rıdır. Kendine, !n~~vaya. dı&l' c\Del telif eıt..nı.tfl' ki, bı'r muhanl bybetmış b r ıeıvce, bir ot urıu J.m .... TATe"ii("i'Tri"""KAzii"ç" .... 
"Y&Zıfeeidir, gibi görünebihr. Fakatha1 ııunıbda denızde, kendıne da..meli.n&ohye daimak temayülu .. Bu. le, bu WUıC kt.rşı ı da hAynuı ı~ e. uturunda. ea.rı bı.ımma;ı, ild.,cl ot uııu 
rübek tedrieatm icra kudreti ni - lar, kendi &lemin~. kenefi habra • nu yenemeaek çocuğa tabiatı ol. tumemı* bbi' clet\!dir. b:r 1*or uğuruna havaJAN d ier iltı.. VERGiSi REHBERi 

yet keacliaine daiıa ön kade . 1larına girer ve arl!k dış tabiat o duğu gihi taıubna.k ve sevdirmek Palıat .. yam,ı C pekfü '!l8erhı ta. &nı bır dah1El1n1_ 1::~~·; kurban el' n b.r 
__ ı _ · :-•-~- · lmu · L~- _ _ı B i çocu.Onn lrunıet1ııd r d'~t' k1y,d ız ,.. şar anne.·· u.,.; '""""'..., şair ruh U, b r.a.z 
&&&eterden gelen ta\ebcnln ı.nuan - andan itibaren bir dekor o ştur. ımur.IJRl,Q\r. unun çare.$ ."'- ft_,..ı.._'. d ' ,. ,.._ • • ıro~, eon çocu;\ e k.Lmı.etır Bu b el. 
\a ·ı H 1t Jtu}a.X.. •• •• .. temadıyen m ,y_.,..u.u.ı Vt' ı r.u '''"'Ş< ma rı e. malıd~d ve muayy~n?ir. a. f.aaeen edebiyabmızkl c~lız ve ta - .•• na ve ~zune ~u b r piyes sdtlet.mElc te hat lı oıe: baht kadının kay:b ı ı heo b r «'1ı ~'O 
kikatı tııt.m ıfade elmek ıçın ~unu lidci o'lmuı iç.ınde tabıııtln bolun.. vazıfeler tahmıl etmek.tır. . . oaıttır. E9e'ri, yaı:a.nnı Oal" :t oldutunu utunmıda olmw;toır Km fe!"f'f, t mi ya.rdım w er mıa 
.. ylerne\iyiz ki yüksek tcdriaatın mamae1ndan değıl midir} Onda Öğrennenler: muuffakıyetını - öUşlinmeden bu&iın btttlln dtınyamn ilan, itimi rS.o • it m bir ideoloJ ç n m~ere a.ad verg 

sabadaki vazifesıni ba~rabil - bütün dailar, bütün <leniz~r, bü. zin dereceai verebild"ğin z malu • ha sı ic~ hu"uncnı. ı Uci'ncU l)e?'. ~ :-ıuncm 't:;d.!h ::~ : ye'1 hav!dır En son h timlere 
ınes,i ıçin yeni zihniyetlere ve ihti. tün mdıtablar, bütün güzeller ade.. matla değil ç.oculı: arıııızın göz ve desmm ~ .ıl+.ında b mrdan mtt-:.a. cıığ &?!tık "hı~ e k rb u :· mış olan 413 e o 
açlara ~re l\azırlanmlş bir talebe ti ünifiye ve atandari:ı.e olmuş bir kulaklarınıcn işleme derec~\e b\çü 'l1!ıa edemek v 1"1.0Jt;mız r,et1ee tem ~ tar&nn~ r F eı t · ~~ ket 1titabcılarda. bu UllUT. P 

neslinin gehneai l&.z.ımdır. aldcdh. Çünkü bunlara müellif lür. ll'k ve en mü.l.ı m vazife: S b • ma.nıUle m ~ aavılar.ııyaoıktır. isti ~a uğramı tır. D m.Gn hurt d r tur_. ____________ _ 

ilmi ' ayat dediğimi. zaman her bizzat kendi gözile değil ClÜmunehatle müpbedeyı öğretmektır. Ço. Mütaleamız: geçmiş, tayyare· et" şeh r b mb l • 
teyden vvel tabiat ilitr.lerini k s.. edindiği bir.isinin gözı\e bakmak - culdannızda mal\ım~ bataiarına . mak'tsdır: Radvolar ır..-:n eke ~cuk. 
tediyoruz. ç··_,_.. A "li 1 _ı B ıb-1--alt· bile denile.k ı d'evi1 mü--ı..e<le cbikliklerine~ Mu.hıarrirln, l>els.ı he.· ıııcı1nı1n ıcın f'D lannı, eh Sıl~ tut.al\ h r erkd \-atan D •• -::- 6 ncı ••)fa_ıadır i. U11K.U manevı ı m er taotr. una, aun ' . . . arı g '°"' detişmeZ reali.00 o· nrak kalacağını id.. lrududlannı m·ıhA!ıızay;ı rrığırmakta uugwı .... '1 

~ J..~al. ~~~!ln!... ~a~~r~ ~!.. ~~-. ~~.!k:._ d~~bı! !.:. -. -. -. ~~ die.Qa hid>ır mahzar oima.yau çlıc lt>_ dır. I.M:in, bu sese de arık anaıım kU: 1 '--------------
~ •'97•'-"•x•.v....-..r+'WTwr+wr~~~wwr• 



Yardım sevenler j Son Poslamn eddJi telrikaıı: 

Yazan: Francis de Croisset: - 23 - Tercüme eden: H. V. 
c~.~!!:~~!~.~!i?!~! 10 KiıdlK.( 

mpa.ratorun 
ha tuhesı ba..latı kahraman aekcr-ı! -
lcrimize kıı,lıtk heciiyc temini !ıi • ! Nakleden: Muazzez Tahsin Berk 
ne aarfu1unmak üzere bir alatmka fİ.st.aDbuldan iten.d.islne ŞU 
k00ı8er tertib etmiş, bu kıonaere S - Neriman hanımın emlrlerınden her fe7i yapıyordu. 

odaları dedi 
- Babam, impırnlol' ahırlaı~da 

seylst.i. 
A.ınu durdurdum ve hadımları sey_ 

r.,.,.,.m. Dışl.erı dd U.mnt,, vüoucfiarı 

;> .. ğ.ı, gevşek, yanak.arı r.arkık. De:Jtl 
c. • aı;le.nnden biri, sas.yda, ıı>meler. 
dendi ve esrarenıı.z b.r Jtudrt:te 6<1h b_ 
dı. H~. efsaneVJ, kadfnı sarayın deb_ 
d-.be ve -!:> ı.şa.m~arın:. gorınüşler. ş m_ 
dı, Uııkayd ve ı.:eı!ı yeı 1.1de, ekip b.g!_ 
yorlar .. Bu ihtiyarlardan bırınln 1anın. 
ca iıkı geoç var. 

Sey1s: 
- ffiı.dmunı ::ıtulla. ı, dedi. 
GU~ Jilzllne b3.kt.nn. 
- Ben.imle eğlen.yor mu.wn? 
-JI&yır. A::ıcaıt 7.rm, b~ yaşında 

hadım olmuştur. 

- Ailes.nl, ;ocuk\arını bıracıp ha. 
dını mı olm~? ?T.ç nl 

Scyislm, ~va.b ,·erdl: 
- İkbal iursı. 
Rz.i Pekine söt·üren Y<>lnn üstünde, 

bir asker yolumuzu ıkest.ı. Atlnnn öı:ıU.. 
ne yere yattı, r..ollarını açtl, yaivarı_ 

yor. 
Seyism, yavaş ~.;le: 
- Haydud, o, dooi, pnra verm yin. 
Zavallı hıı,ydudl F.6vıı.bluı llme 1 me, 

t-wet.ı yırt.ııaıış, gu..lcrl, u.yı!lıktan 
tremik1eri :rırıanu.ş yUzilllde, hUlllmn a.. 
~le ışıldayor. ~rbc çent; fır!atttm. 

- M.as+.6, 51mdı çabuk kaçalım. bel. 
\d &tilmtıze ı.tcş eder. 

Döııtli> blıık~. Saz:.arın boyunca yll.. 
ıilvıilp ka.yboian sars::ı..!t biT gölgeden 
~)3l}ka bir ~ göremedim. 

- Sen aslc~rle:i sevmez m!sln? 
- Ha.yır, a:;kerler fena. Amma, da. 

ha fenası va.r. 
- Nedir o? 
- Generaller. 
- GOrQyorum ki orduya muhnbbetln 

;)'<~. 
Cevab olaro.:k, netretJe tü.kü:rdU. 
- Pek1 amma, ya dil5msnlar mem_ 

l~ete hilcum ederse ne yaparsın? 

M Udafnn etmez m:Shı? 
- Ha.yır. Ben uy s.m, ıu'·er değ l'm. 
- O halde, yab:ıncıyı tepclemekwn.. 

Ge, onun, ınemle.{et!ne yerleşt ğ n· gt:.:"_ 
m® terc.b mı eder& n? 

- Yabcmc,ı QOd< defa i"clm~ ı Anı_ 
ma. cı.n. ~ o Cm ... 

Pt"kine ~ru yol alırken, b1zlEr'n 
nı'Zll.nmmdıı. co4t ığ::'en; b~ şey olan bu 
çewJıı ~ü.v<>rum. Fakat hayret et_ 
mt-.mun. 

F.lhakflta, on beş ısenedir bn mem. 
~ette oturan b!.r ahb3bını anlatıyor_ 
du. Hsroden b'.rkaç 6elle smıra, Ta. 
meskie, bir wer takının tepesin.de, o. 

raya ntu'.ttlımce t'.ıtıurulmus bil' ba7- öldllrüld\I... •n'atlrar Münir Nurettin, Mmıey. ~ışan cr.Ian&yuıız. Pakat onu b&$1&a MOD'tıreux'e ıreld!kleri za 
ratm ü.V..ünde, iltıncl Vılbcimlıı, Ç:n.Ji. Atac etivdel~rl, hakıkatcn, kur:.un.. yen Senar ve balet çocukları fah. ;şehirler ve meınleket.ıer gör:mete ıazı aporlarlle meJlıur olan bu şirill 
ler lıc!-n ıv.ıta.rc~.z bir beyann.amt'81. larla dcllılt ~.olmuş ve 'ttlçllk &Ua. riyen iştirak etmi~~l'C!ir. Kon.er _ :ederek blılk:aç lu.fta. tt.aı;rada dolaşuıız llDJramn dört bu~ından gelell 
almanca ve ı;.nce ounait y.lZllı 00.:u_ rı:n. duvarları dı>!tillmQş. Bl:rinci kata d 800 r fı IA • 1 ;ve kışı gene İsvıcrede Mon~reux şeb_ sporcu gUrllllıUlerile dolmuştu. 
nu,yomıuş. J.Na~. bir CilW,ye : ~. en ıra ası at temin o un - :rinde g~lrin.iz. 

- ~ b'lr 1u.ınm hA!1 burada !:!çi, &ırını.tr'ak hw.rla.; serili üç oda muş. bu paralar taımamen Kızılay : Bu emir Stıı.,,,•ı:.i'!l h'"'"". a·ı·~ Cok.. şa..."-mlt kahkahalar, dans ve 
d uıı ~ d --t.e · ı..__ • .... "" ........ ı .... patırtıları. ıreceU gQndUzlü bır 
n~IQ;n e ı,.orau_ a--:_ r:= ~ odal&rt dedi ve~csı~. ~a~ım:ı~· le rle . E= l!~Iy~n yerle('ml:; olen kız tiörül\zyordu. 

Deyinı;ıe, Çinli: A.Ylarca. tı1ç çıkmactan burada' o~urdu: . 0.n. 1
; 73~ iı:125 ek as e 11

• • ~saıb.nı :ıııac:.n~ ve5ile ile gôrm.ek :t.r. Nermm çıocukken bir iki def• 
- Ne ıthumu var? diye cevab ver_ Va.z.:yet vahamet peyda edince tendi.. mız ıçın uruı temJn : tJ'lud.ata. gltmişt1 

m!.ş. &om!~ ~e:ı.dine dll(erl s!ni Pekiadm götürmek:? ~ verdlk. edi\mi§, ayrıca 467 ç.İft ÇOTap, 186 E Nerim.ana ııeınr.e, bulunduğu lldlcilk spo~ meww olacak ya.şa 
Ve. geçen .ıkş:ım, yemekte, dos'..um A.?fcasına b1r artba<:l esvabı giyd..rdt.lt eldiven, 200 kazak ve fanila. 1080 :köyden artık bıkmıştı. Başka ytrler, 7.llmaJl selbest.li#lni kaybettıfı 

· · • - ' k h _ı :büyt!ik ve lilıks şehirler gOI'lllfS: arzusıu 
şair Lu"ya, 17S9 ıht1li\l mız hattında Tien.T&n c o kılı~.a cıtU, Bır hllkU.'ll. ta ım çama~ır azınanmıştır. : . 1 ln.Y d Dadın ufak artar icinde yuTarlannınk ze~ 
ne dfi;JUndtiğ!Jnü ro'l'du~m z:ıman, o dar iÇ!n şayanı d~ı:.t bt: tecrllbe. Ye_ Yard"Rn3evenler Cewiyeti !.tan- :bı~: non: h~~nu.ayaklan~ırdı ve t.a.m:ımıştı. Bu fd>ebden, otelin 
da balla: dl sene mrfında. hıcyatı ti#rend!. .. bul mcılttzi ve şubeleri asker ai - h·.azın son günlerınde İt&lya.ya do~u de wşa lokantıo.6uıda rast.ıa.d~ 

- Bu. o adar yml blr hM~BC ki, Daha üç yaşındn Şuang_Tun ad.~ lelerine de muhtelif yardımlarda !hartt;et ettiler. 5ırasile Venedıği, ı;ı,;o_ ve eıkE!klerin o gllnkU daA' 
diye oevab ftt'llli~l, blr hutimı ve."'tneİ imparator olan. impentor ve ade1& bul -'-t d C · t L-fta :rammyı Rom11;1ı. N.apoliyl Mılanoyu oelerlne aid vak'a ve hlld!seler1 
iç:.n ~lemek \cıb ed~r. _,...... la •- 1, 'ki umna.g, a ır. ernıre son na : • • · 

yarı """' o n, ,.-qvu.atı, sonra, on • . · _ ..ı A 1 '-" " d k" _ _ı_ :meşhur ttıaıyau gbHerini gezdiler rine ania~\annı :işlt~i 
Onlann, blzden başka tUrlil görfte_ :ra.şaıda ikinci deta olarak taç giyen, cınae veı ar &.0yuD e 1 ~er a.. : · 

leri var. Zam:ın ha.tt:ı'OdR: 6'çftleri, tekrar kovulan \e blrdenbıre, Pu..Y. a. ilelerine 2-00 lira yardlm yapmış.. E, Daııı:na siyahlar gl!ınen bu yaşlı ~- t;}e dalUYO!' fakn~ onlarla 
b~n.n ayni deği1. 'B!m on:ardan en d 1 . .J. 1 ...... ,... tal-"" bl 1 :.:.ınla görl alı<:ı renKler g )1n.--nfş, lkcy_ gıtımıemğe oesaret cdemfyorda. 

ım a ar- a. ....... ı.r """' g • DY'Sa tır. :metl'i elm:ı.sla takın • srarengiz ta.. elIP 
fala ayıran dn, be!k!, budur. dıolu muvalSita.t bir Jıuıv.; gcçJll'•ğe : r m:ş, e Otelde, Nerlmandaıı evvel g .. .. p y· ~an bu genç a.daının,J hak!taten ;vırlı .bu genç t~ her .... c-~n nazan <lfi. Jeşen aileler ar.ı!lnda ihtiyar blr 

esyo u- 1 rarfb tecelli& ?armış? lın~"ı hayatımızın gqlı'şiminde ~ını cclbetmüt.en htill italmıyoroo. ,,ımıt ite yinnl Qç yaşlar 
Elç11.ğin, bundan on sene evvel, Uı... • , ... - :BH.luıssa, eksantrik ltıyafeLlne rağmen 1m- erae:t vardı ki bunlanll 

Cedler.kıın. tlç nsı.r eVV'Cl, Çini ist!IA. lk .... . . I !iayet .ağır başlı o!a.'l Nerima.nm başka detil bU.v 
lkib edılmdtıe o!an eeoç ım:>aratoru etmek üzere, muharib ord.ul.arm başına i ögretımın ro u :ıt.r dUnyadan geliyormuş g.bi uzakL.9l'l • Wc anne ile t.o~ 
banodırd:tı blnad.ı., benı öğle ycmcal. gcıçeret. ltıcllkett.Utıeri 0 h.'.l;1n mcnıe • - chiklan anlaşılı.yUnlu. Bu J.k1 ill 
ne a.ı~an Jap<ıa sef.ri: ~ e.'mdi. ha:belkadl'I? Mançurı naC (Bq walı 3/1 deı ~ iri göz'!.crl, .karşlsmdaklleri lıbirlerine k.aril olan muamele!erı 

- ~ah imparator bureUe_ bl ~ ııJha..vet Ka.n.Tclı ismne imJ)!lra_ karşı titlz olunuz. Çünkii birincisi Egörmeden !kendi yolunu takib ~en uzaktan ocla.tı &.."'Yl'Ctmc:t:ten 
ri, s..r.i, öntlmi.lZdkl .Pazartesi huzura -oor o!muş. CoYtlerlnl:ı, Cmde, hükUm.. daima kabili telafidir. halbuki ~kin :mağrur y.UrıQyQşii etraftakUeTde bilyUk · ~ Nerim.ana çok dot 
kabul buyuracuı.ar, dedl. alb aldık!a ırka tem.."M'· • . .. 1 l in· E'blr tıecesstts uyandırıyordu. Yanakları.. u 

Tcmmuada, Pek nln g112el haval: na. ~ na ttt;~ U 1lı: d ~ ~~- e1!5ı çocugun o gun -fID&slna rn ı. !nm ve dudaklarının kınl boyalan ile ~ k.iba t ı kf Drum:ı 
dlr g1lınlerillln, ertesı. eün insafsızca r Te onun n va e c ' il' dır. :kabili telif olmayan nmhcub ve ma.rum • r avır 1 1

· 
a.cıt.ı çıkar. Bazan siyah ~ölt, şimşe.t_ hanedandan titeı'n'i! uııe;ettıtleri me_ Bize, üst tedrisat kademelerine havır!armda esraı·eng.ı'.:ı bil' koku duylil :ren!k ~la' glylnır, bPyaz d:ı.lgnU 
lerle pQrll parıl yanara.<c yanllr ve şaley,, yalnız. ct.ı:;ınur Yet söndllrd?. gözünü ve kulağını iyi k•1llanmayl rouğundan birçok kAdmların k1*6nçlı. 1 damdilz tarar, yilztlne hiç 
~lmn üstüne selLr dökülür. Duan, b N~eti· . 1;:~~nı::an b ka:.ma 1 öğrenmi4, gençler yctittiriniz. Ati. ~ğ'ını, bhwk erk~lerin arıu!armı tah.. ~ Bu hall!e herltesllı hU 

'>..-"'~- __ .. b'-·'- flrt 1 ·- .ır m.~ ~...... ı: u roma. . · ı· d l k bö" l • rlk ...a.&vnrdu ~n...&A~~u. Er'ıkeA'e gelinee t;e,.., ......,..,,. .,..,. ......... & ........ en ına ar, uo nedt ıprena1 J(jmıek :arm..."Ulla mukave nın ı ım a am arı anc" y e : "'-"'J~ • ~~ -:& af ' 
sıla veril'. O zam2.:l, ~uı b!r öl:se, met. ed'ldblllr 'ni? • gençler arasından ,;ıkabilecektir. : Onwı içln bazı yerlerde Mısırlı, bn.z1 ~eli, ele avuca -~mıyan .. ,~~ 
yumuşak ve nemli, ııei.lı:: 00' hayvıın ;yerlerde Hindii d!y0rlaı:, Türk o1duğu_ lerine reğmelı onwı da iY1 ..,.... aı;e 
g:O! üstUntize 'Jllldr:·ır ve en k~:t ha.. mçUik 4ıdnasms dlktc!.F.lk, kahıv.el~ 0 

:nu biJcnler de onu es'lti bir prenses cıığu olduA'u .aşiklrdı. Çok ter 
relreti b!l' apor haiine gelir. m!z b!ııi berkliyardu. E:ç; bana ded! ki: TiYATRO ~ıannedtymlardı. Bir ay tada!' k.aldığ! çok. ~. Hele büyük wınes!ne 

_ ıis!n_Ki:lg'de de ha.n bu kadar - Hsin.Kins'den sonra, madenid :btr otelde, hakkır.da b!rçoOt romanlar o~a.n muamelesi, "liae yaş get1recelt 
r;ıeak ~1 olacsk? diye eıı: ye sordum. nı..ren·&m benım mmı~ gide~ :uydurulmuştu. Bazı k'mscler onun es. dar muhabbetli idL 

So!'ra.dan .ka~~..ı ve cev3b verdi. ooks'n!z. e.ı;ıyanı:&ı Muk.de1l'dt' b.raknıa. <Bas &;a.rafı 311 c1el ~ cı Rus Çarlarına mensub bir dllşes ol. Ne mnıan 8emı.eğe gitmek üzere 
- Buradan ~ dolu lnzla sıca!t. o_ nızı ta.~1Ye ed~ım. Nasıi olsa oradan ;:;iit:nt~re~~~·pe~l~fl.l ~ :duğunu, tıebd l kıyafetle ge2JClJğinı &ÖY- çıksa, mt.ileri koltuğu ıJbnda, gt 

ra.da, bir Siberya kışından, b:l' Hattı. tıekrar geçeceıkı>iniz. Hi'm, orada ka!ıı.>, ... er: ,.;_,,.., · ib , -A ,__ Bi' .. _ : ilvorla.r, buna inanmayanlar da. tcccs_ · ar kadmm 6nllrule eğilir on\ln 
~-Ovn SiCağın& seçll!r. huzura il.abu! edU~etln!z ııaati bekle. ısl ve y.uo..<"6 ıı O)n ..... ı...... ....,&:a • üs! · ~· ıcl n ya~aşmtığa ' 

vant11A.tl6rler!.' ra mm, ynlr..amm ya. men~ mfuı.asb olUT. Sam'yed-en bah-se'.ml!'ı. isten'"CI. Yaln? : s . em'riaro LD H11 '~nn~ ~eriman bun. ni hlkmetıe öperdi. 
p)$an hale g.elmeğı> ~lad•ğını hisse_ Dos!JM'ım beni •kl\z etmiş oldukla:·1 sesile ~l'e lşt:rak C'.ien bu i'nc ı :fıışıy~ 'rk~ d~mlş ~lbi sakin v; Bu el öpüş Nerim.ana. çok dokun 
d*-orum. Yaflıeı, to'<'.!u bir r~r. Mo. iem. bu son cümlenin ne demelt cldu.. san'atatiı.r kızıam, . bi4li b:ı.~ına ilt'ilncU i·~r:,"d a taVll'ı:n!lı ıterketmiyor, Jrend dll. O da, elinin llzerınde böYle rut. 
toııs+.anm rı rt~n b:ıhçm'n daç_ ğumı ~rum. Pilha.ldka, huzura penrenin knh!'ıtmanı ve halltın t~a.t- ı ~inde ya~ kimsenin )'Qklaşm.ssına ve hfumetlkO-r dudnltlnn:ı dolaşmıı 
ıa.nnı sarsı.vor. Sıkı sıkı kapalı proce. (~ gUnil, 1e. ma, tabibt surette tcs. rodan sar6llaralk çıkma'!\D.1.'l yegl'uıe A. :-;.aha.rrcıUI ean°ıyordu. dolaşmru>mı .lstis.ırda. 
releroen. 1924 te imparato::un sığındığı b!t edrur. F.{\'er impıı.ra.torun, sızı JJsln. m!l'd!r. Ahenktar ~~ heyecanlt m;:le. E Bu suret1e, şeh!rden şehre gczd!lden Genç edam üüy{lk anndne veda 
vılla..Vı görüyorum. Klıııtde. mese:rı. ayın n s1ndt' lk.abul c_ ~ ees!enlsfnı bt1yen unuttııa. ironr.a rihaYet kl.Şlil başmd<ı Mon t!Jdtıen oonra bu de!a dıı. btlytlk anı; 

Elçi: ~lnl, ?akln!ie Siz.? resmen ibildir. yaca!!'ım. bu ses h!~ kulaklar.mdıuhl'. :"Teux'e geldllcr ve otclıi" yerleştile!'. - onun tıoşmı lid eli arasına alır, 
- S!ze mpa~lıonın odalarını ı;&te. m:şkıme, !!Az, :-ıyı.n 15 inde Mukden·e Netice: i 1stanbuldan ayrılalı b!r sene olmu Il11klanndan öpe:-dL 

reytm. ~. -rnrmtmız z:ımnn, biraya a,ak bıımr Tl'u·__...., bir oseır tenıiz bir tercQme ~t.u amma Bl1'ec:kte n1kıUı dairesine gtt_ O rz::ı.man da Neriman. kendi ysn 
Sıcak ıfırlmtnın öksel~lrdlğ! balı.. ba._""100Z, rande-mnun, ayın 18 ine bıra~ . ~· n<>~• , • ., • :ti~hıdenlbert birçok Sl'neler geçmiş gtbl ıannı bu t:adar büyilk biz sevğ!yle ti 

QCden ı~ , ../ kıldığını; sonre., ayın 17 s~e de, 19 u_ ıtinalı bir ıtcmsi •.. M'lm1'1 E::t •. (:nı.'ıı,l i ıUt iln'erl ıak b! ~al ceik bir insanın l'asrotile yanardı 
- şu ağaçlara baklnu. dedi. Boxer_ ına •!.rülığını; baı.a.n 19 olunca huzura, A:hmed Muhııbi bfiti.hı sa.o'at'thtarı .Neriman 

6 
<> g ' u r • (Al'ka ) 

lerln attıtıarı kurşun".arın izleri görtL ancak aynı 21 iGqe tatıuı edüeceihı!zi td>r~ etmeı.13'lın. ~olarıı:k haUrlıyor, hayatın: bulunduğu sı vnr J 
au,or. ~an bi:r ~ l)urada ~ allJ:sınız. ~kam varı L __ .,.,.....,, • Jllastot Sala Colkwa '--·-·----- • w __ ... _ ........... . 



insanların adaleti 

.......... ...,... lf!tcbnm eli tı • 
mlMdı - bat:: 

- Bile -.. 'l'el&s etme ı hftk1mı 
bltmıedl; 1Wlda testini 

Blnat tlmıd dolu rözler e dolrul.. 
du. Kadı ..... etal: 

- SUÇiu bu tJUQU aclıtuı tes rı aıtın.. 
41. ~ cilarile lumzhta al~ olu 
elinin P&JWMııdarı ballme'.c JrAt.d r. 

DeUkanlının ırözlerındeltı ütni(i b1r 

Bulmacalarımız 
Beşi?ci devre balmacalannı doğru İıalledıp # 

hedıye kazanan okuyucularımızın isimleri 

1 ... r., anda allndi " sene deblet bQrUdtl· Birer ,.....,. Aıııraın l ~ No. 
-KAFKAS il KAYES6- Yazan: Kadircan Ka"'.lı eme ı.dının &ılinde dtz eöttü: ata.cb 68 - Buraa C"-.. ~- adrd-' 'nıMu. 21

• daire .. Allt YalOll 
,. ft tadı sene cmışıtı: • UUJ1Uur11- ca ~ Mı 

Hamzeı mea':.ıddu: Lmbl~ r huııı. a~-ı rinde bir eetılrlı olu,ydı :n•karı:ra hak 

1

-sinDio ~ oelti ardlm _ Ne ~ı eocut.sun. htıtam b:t No. 296 Ali Saib AQW. cıilu, &ı:ıı~, -.1:_.T. T. lılüdlll'I 
d&inın t&19 ruıtıı Iarına c. ru v~ıil. Wı Mm&D da. uçurama söa aıt.ttı aa.. oe&ıenll; 1'üı awıını ~u baııa ede. mdt a:ı... ' - l'l - ta&am>w KiW Reauuram RL --
lerden toprak ra 1yar~ m ydana ae mMı da .._ dı6ner, 7\lYarlaıwdı. 11'~ ~u. Budan 1 et.. ve devam etıtt: .fM. • - ~ sbk lilell IUUf ı e. 
t.1rd:tı tarlalar o yıl pelt clhııerıl dav_ Himlıl.t --.~ı; ~ önünde avı-u.. Hller iıadar oömud~~- ldb. _ L4ıılııilı b.ırsllllltı :raptınm lık 58 - Yalova, Bursa caddıesl No. 75 debiy&t A. No. f, Orhan Dan161D&n.' 
:nı.zum.tı. Bunla" a aauıd yorsun w lan 70lun alılmd•kı deriıı " ıııtuıtuı birilll .._ e tlurada ... ~:ıer ııü ac Sacide Güven. 18 Sıvae. Kalıt 
hald öt!• a.vtudlma yautJil ~MD vadilere aalınaa bul t1aı: u . -ı" ~ yerteo 6&ede baetr. bı_ ~ oe ren Ye pek fiddeUi cınsıtıen 59 - Bültılınd e&ddesi. No 303 N1- ,,..;;; Ah•-... eme car• No. • 
h pal altında talan ve kaybol.uı bil ht- b" ı..- 11 • batarken n ~ Juyraaı,._ ~ar olursa suçlUDUn suç:ı .lll~en elıne yüa · .... -... 
1Jar.1& da vanh. '-ıt ır ._ ... r. hial dUJ'DWJontu; bu_ IOktu. HaDlll. anu.mdan POfQwı lda ~ 1IUt"IDı* Widlr. met. Abıılrır. . &7 - Buna, ÖDltı cadde. Bamaa 

Hamraaıt baba ' d n blan ve anca-. .ıu~ra ~ yukarıya oldııtu ka.. ieri hMıO!!l• :>dalt0a bl'dı; arada " Y1lll mıpa mıP Bamzat mQ~ du. f. 80 - ı.t&ı:ıbul e?kek !iMSl, IOD aııuf aat No. 4, Sanilla llutıa.L 
.txı..yramlarda, d~üol d ı; yd ğ çu - dar n*andan a~.ı bakmasını da kapaıın il: 1ara.fında lııM·maza, tıe.teker ll&l"d&n iı:ıdftllti IOP87& göz .ık; bu_ en fUbeısi 637 Sedad Olp.y. 88 - Mudanya. K. Xemıal ca4. 
tasıru sandı.kmn Çı.ıt rdı; haflce ıs_ tab 1 ~u. Böyle olmua dı&.lh- leık bir buid&y ~t11.eti ıördU; eti!' 1&.. daklı cinsfnQo b r tııılcı1ttı Eter bu.. 5 81 - Cal'IJlkapı, Yeniokuı IOkat No. desi No. 121 Kebmıed ~ 
la ~nn ow.Wara tarı.ı: ns tenıdlaloCn Glsa ha.ntı ... .-••• ~ Dml1a ytD 90l>a vurulursa aruk ~lln.. • ~ Tevfik. u _ "- . 

..aru bunı.şu:C'uıe~mı .!uu ~ •· Xı.sa - B:z AlJ.aha daha 7atm11I tı. Alle.h herhalde btr ~~ den h6.yır kalır mıydı? 12 - Antara. Cebeci BQ9al Oldde. hallesl ,;:;'~ Cebecı. SabrJa ~ 
" haf r cızınc?I ne erım~ çy.:.tı sür_ D~ övilnmelerı ha.tıs olur D'UJdu? t8:° ölmıı!ıııine r&11 o1eme.ıı n bun~ Kectınm mcrhameüı oldutunu anla_ li Pe.vm apartımanı No. 31, <NDW viJı _:_ ~ IOtat No. lJ/U 5-. 
d!l; sağ::ıda ve .,, ınd.\ k çil· ve sa_ Han-.t malları.nı sattı; bed1:re'er.n1 ııem de del*-ı'ı ekr o ek.metia Jarı mıttı: yahud kend s na~ llli!rbamet et_ YDcel, .._~ 
v t g ~oc ke_ a' ı; Wc.n o ıaınıM kadar taranlık sını sahlblne sonnadan alırsa ~ Cnm bir bal M."flt. 11'.ç &ekl~en 6S - J[eslrin, ntıru mcmmıa cıllu 80 - KWrnmon.u. İlmailbe7 mahal.ı 
nırr kuşandı; boynuz s v.e ıkW!ı bastı; Yola Çlkamıwh; ertelt aaMh er_ ıörecektJ. lıeDe '°""' ~ndı. :rahııardı, 7atardı, 1W.baıı Naci C&Ddua. lesi, Tenekeci aotK .No. 38. Betet önel. 
&ah: l&n Plı 1' ına!>lnı t& tı; ken:.. 4cmden &V'll'una Jönme!t ttz.e·c kasa'-.. EtI&fıoa baok.ndı; ortalı .ta. t\JMeler bdl tıu ııe1lı!ır .ucu Ut dffa yaptıtı. da_ M - ı.&.aııbul. Ab&raJ 11'8-°hsıqa 91 - Bolu. Earamanlı ~leal 
d kısa fakat t.Uyl ~ kıvırcık ve u_ r.ın meydamnda bir ataca hatladığı Y tu; ıçer '.ia'dı· tkınctın :rarıam ha en-el fena h&ıt ırôrtl met!~ ~n rıo soka\: No 9 Reyzan O•ydft, Kutlu d.ak No. 13. Tunca,y Yolao. 
:Un İlci lan siyah kalp ğı.ı:ıı b ına ıeçlr_ arabasına Javr.ııp yattı. UyUJILK ir..e_ 3topardı, 9Ukasaıın' aı.tmn &fl~ı v~ pa •YlSID.I bfrdeob.'Te elliye md rdı. - 65 ~ Ankara, Yen Fh r Kıaılırmat 92 - :Ba)Tf;,e l181!Si, sınıf 4..A NQ, 
&uıı taer~ lll!ll m n . .U.ğ araba.. di, uvuYamadı: çilnldl ı.e•inç ie'1dey_ d!şarı fırladı; ın·n blrde:ıbire hancı ~ bunu da ço.1c sa (!yordu AL ~ Oecid sokak Ko. 8, Dündar '75 Sadrettm Akalın. 

hazırladı, IJt!lcı.H bo u lkı genç dl. Neden sonra yontldu ve bapnı da U.e burun buruna g~ldt; çalı Mtallı la.h vereyd ek lı:ıviın.11 inaafından bu Aker. 93 - bmit GölcWc asker! 
::mu nna. koştu; avu d u çı ... ı: dö':le fçJ tıllı gocutuna çekerek ct.Jdı. adam onu Y!l.k'asınctan tutmuş: ~ ~ 'bret alsaydı. P3tat bıı se_ 66 - bt.nbul, Anadoluh Sftr. 34 Un.. 8710 Ahmed Özttırt. PO&ta 
t • adeti!. .ıçurumları.1.1 kenarlarına B"..r ar.alık t>ac~klım buz oldutu hal_ - Burad.a.n ne çaldın? ter hancı Juım.ı;.ı: cQ <*ul lllllıf 5, T.9 Sevlm Y:\bfr. 94 _ J!ldl.rn ı 
~unara.ıt alçalan yo'dar. ille pazar de uyandı: kar Yllğdıihnı rBrdıU; etrar_ D~ soruyord·.ı. Hamıııat kıu.ıdı. I&.. - Ad.&Sıa '.ı.te m· böyle pc\a~t o,_ f'1 - tatanbal, LA1ell, e&l~t IO- M'ımcıt d.en1z e boraasnda müstahdall 

ıııe Hunza.&;'a yo lanoı. ta hiç k1mee ve hiç b r araba JtalnıA rard•; t'tredl. '\3lr tefler söl yecek ol maz. N~l hülı: mdUr j[ her YA •ardık hık No. 4, icat 2, Ned me Se'd. 95 Di. 
Dat Yamaçlannd.akl ç ç k!er ı:ok _ mı;tı; herhalde en Ja.klftdalı:i ha~ du; a&ylfyemi!<L V" hancı onwı bllet'n.: ça det;ştr ve h tıner? mi - Ankara, Öztürk mahal esi, 81 - yarbatır, Cihan eczahane .. 

tan •ra.l'DlılJl.ı; ııert bir Team ~an gıtmiş olaca«lardı o da ritmek Ja~ . den tutarak toymmdakı o'1m l1 a:dı; ~e ç•ışıyorou Kadını~ it.aştan ça_ Cankırı inıfJl 3 5 Sabri Aalaner. C:: Alt. Tef. Safa Gttnez ot?u 1'\lmu 
8Wr ve :va~m wpe.erde ıa'l!k çalJJor. IAkin 'Plll.l'M nı son rubleı n,. tadar hıı.r J'(hıQne OtlrdU, cliter odalara dotru tıldı; el n1 dtS.n vurdu n b tn'dı: 69 - Aııt.ara. iC Cebeci Oba aoıtat ~. 
•: beA:ı bunun a:t .. sır.c-.an kar seli. ea<l·~nı habrladı: .sea1eıdi; oradan !ki k I! çıktı ft :rak.. - SUll. her.fi Sen şera tıten .ıe &iL No. 28, B. Anman 98 - Ankara, Yenieehlr Adata!e 81) 

S'Ol"du O m&ıMn )'Ollsr Juıpaınrdı: ne - Adam sen tle ll!b'\h\ bdP.r l&b.. ~- Hancı !Wilaeırt anlattı; Ham.. ıusmı bQt.&n d!!t14trt ~- bu abdal 70 - fstanl>ul Kadıköy C let sok.at tak Ko.. 11, dalıe I, 078 Arman. 
~n ~.ıa117a, ne Y"Jkandan aşa_ r~! Sonu tf!\ 6!.lm Jot :raı. satın bilet!lll b t an bırakmıt.dan: Qç defa 91iE!lmü yar.da bııaıcıırdı: No. 85, Tunçay Sakmç. 97 - Selihll, merhum &Ylltat !lam 

k:naı ~il rd'. Burabrda :raı.. D:!dl; ıku.vtıu .:> r t.ena.ra cıetı:di belr_ - Ytlrll, kadıya ııdb'oruzl şmdl de o hai'tı sen '1aptın ı 71 - Sam9un, 1 ee ca'id !d Mtındl. ~ lem il~ Bataınıncazı. 
lllZ t~ f rtı~ ıta .. 1-~,. utuıtu kurt ıemete ı..ıactı. Dedi. Kara tkaplı k bı adı: bazı yap _ ye 80kaıt No. 12, Jal" Meraklı. 98 - lst.anbal °&lft'r'lltell Tlb Pa... 
~en h~tım ~rd UJt n Hamzat Btca.'ltları gi't!Jcçe ıert1ilfi;f'Ordu: tu.. Fancı onu adet.a sllril 'eyotdu. ıta_ nm.nnı ft!V :-1 bazı 9ll 1"1 ra s ıs 72 - İliç, sorıu hl. ım eş ou. ç ktit.1 talebeanden ~han. Arıkan. 
~n bu derece t&buk 'ba!tnacatını ü.. la'.klan yanıy:>"du: burnu S:Z:aJl()Tdu; d ~et b!r ı-rn b yt C'""k bir oda. aıı:t.ı Başmı ltald ·dı ve dedi ki: 73 - ŞehL.'\debq& GençUlrk eokat 98 - Ankara, Yenifehlr Neeatıblır 
t'.el\ı·etın:yordu. Pazarcıa ço'< D'D'ıya.. ~"' do!' Ut.r yo lsrdı Bu gidt,le öl_ 81Dda. bir sed'n1° oturuyordu; el nde - Açlı'k yllzüncten ancak kam1111 No. 55, kat ı. S..b.ba M al. cadCeal LA.le so:t&t. Sakız Ç&rbnlıa 
ın..r' fU ~.iç çuya bujıdayım ve mek'rl iht mali 1• n"dı tftr istttnez dıitf.en dd uz;uk b r ktıb h ~Undt dOYuracaık kadar • üm " çalması b r '14 - .Ank.ara Yeruşehı.r ı emir epe, da re 2, Behzad "ÖS1lliıel. 
bo ıuı 81ıt..caıiı: buma &ıılrt:yan, :rün, hana gttt·: h"~h '1e blr çar snl l>U'up hr- n~'!'Tm ..,. !'> ı'1\n ucunda ıAdale suç sayılmaz ise oe A! ah nsan ara h r Fevziçaklnak ı:>kak No. 16, Leman 100 - Edime ııurıı caddea N 
ten~': b rt.aç gümU b ln l bir Jrilpe 'lcretnl i'de"Y"'" kt1 mıt>mlriı: -in tem 0 ' dır• deM!'ik olan yok uga ?e her pt b.\ ta anımtU ç ıı Altut. ıo. Nedme aeny;lll. o. 
~ iilmu.s ~ilt.üıı: alacak · Çünkü B.r gün, ikJ g:.tn, Uç rtıo. beş ıUn, arabl',a bir levha vardı. Davay. d kkat U udre· verd ğ c h t:11 Al h n bu 75 - Bolu, orman koruma, levazım 101 _ İnh 
~ nryorı:Ju; N <'B°IJ tJ ar'ı.lt b k'1Y' _ on beş g!lıı ~eç 1, k ş bilsbtl tin azım. 14' d nledf: kara k plı 'k tabı ar•ı· b'r lfrtfünden ısı ta:le "mem sı ayrıca f d müdürü yü.zb.l~ S m h Aydmo~!u riyeti ımııı:· mm: B&şın'lkUl. 
koyuzı ol2nuştu; bıı la ı 0·1unb koyun ıa.ştı; HaII12111.t dk Uz er n b·r n y<>k fa_ ta'tım r pr 1 r h"t"'tıroı· l'ı'lıı sa•ıı· d •ı Cf?.&Yl icab et r r; e 1 mahd:ı.mw. Öz.demir. hattın Şahin kızı Suna n~ Sal'-
eanıyoa geçimıP211a ~~ k'a öleCi' n· tına sattJ; 9().'lra ot~ nl ve arab yı tarı g571.it'n ~"Ç·rcıı SoPr l·~me1r ç SC9 daha !Av s llzm 76 - Ankara, An.afarla ar caddesi 102 Se Şah ' 
lle ~ N şa l:ı n kall>n ciaho ·yi elden çJk dı; n pnlı m:ı ald!I hed _ t-l'T'ef h lkrnünfl vt>ml: H mmt han~ıy dörıdO: 1brahfm Kara Ahmed ap rt.ım&nı, da1.. dat ı-;;s. Nalba.ndlarbqı Sarı. 
~ aeı:ı s 6 r.Ud tt h met lçırı de relerin en eh mnı '5 z olı\11111 b .e - H '!'S z ec!m "l hır ız'ık t. t - Kadının JIS.D ne it: r '.'l b a. re 3. OUlder!n Altan. avlı • o. 10..B, Milzenen TL 

Ye ~rttı Hmı n k rlr ehe.mm yet bfiyüic b:r t sıMI it ıvordu · orı ar olan el b:le 'nden ketıU r dam 1 ~s m bı!nl\ 0 kme ver - murlenk. f2 $e'Vl rd· 1 . Ter hı•ı.k'ı g nls git dan herhangi b n sa .aoak, o:ur~ D şarıya ses'l'fld ve lr van bir "- mez ~ydilı? Sen aç k 1 ydın b m 77 - Pertevn yal liaes: t&lebealndeıı 103 - :Beylerbeyi, Küp18ce Mt>kteb 
tt n ü ü ;)) k:ılb dP cômerd ve ~ &t.ne u ge ecefr.n dam. e nde b r lt. •ç olduAu h de Mllt ıtııaı yapın m yc.l;nf 731 Turan Ottnete. , ııolt&t No. 1, Lebib Koçum, 
taç olan R1lm. !\ " g ıs n." b r han sanıyordu mü yerine gt"t.!rmek O:ııtte « ründtl. Sonra l"ne t. av ya anns a baş_ 78 - t arta orta okul 2-A da 164 104 - tstanbuı 'Onıversıtesı Pen. 

ı~ııoda""'l'' c~merd o'ıı.ma tı-ın~ esef Pd' Haf".a ~ g ç•. ve Hamatm ar ;ık H m.M• ttr o· e's'z IL'O unu rôrdtık dı. H ncı kop r!l t : b" ta aftan Necil Ar an PKfilteal taJeıbeeindıeo M~ y~ ~ n bıl n" puas•. D" di! sa rva ltend de b !Okatan tb onun b\ Hamt.atı Y"..it d ı a up tars y "; '1'9 - bmlr, Karşıyak.:ı, Meşruti)'t:t dın. A7 .. 
t:ıcı* bir şeyi k dı İşte üc gUndlh' a\ cPiışe• 4 vnz ~arııs nı hıı. ı~1ıyac lı::?ardı b r taran n da d 7a ba mo:-du· sol.ak No. 4• Ha il Y manbt. 106 - Eadıklllf, llmriıol'l.u tramvay 
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Memleket haberleri 
Kışın, soğuğun 

Mersindeki zararları 
Limon ve portaka~ların bir kısmı dondu 
Adruı.a <Hususi> - Mersinden habe~en tıuruyup kurumadıklıı.rı a.ncak 

v-erildlğhıe göre, soo günlerde hülcUrn b1Naç a.y sonra bellı ol:ıcaktır. 

sUr-en şiddetli 30ğ'ukt&r mühim zarar. Söy~e ıı:öre bugünkü h~ n 
!:an\ sebeb olmuş, muz ve &aır lb~bait ve ataçıarın OOJcrar normal b r şekıld 

a vereb!IGıesı i~'n birk.nç s ııe 
ç Qekler sıfırın altmcl.ı. 7.8 dereceye kinci bir ÇJılışma icab etme.kıtedir. 

n~cesi t.ıımamen donmU§tur.IGeııe s;yiendlğine göre şayed so~k 
Yapılan Uk teııtibta ıtöre Menı:n

1
b1r mCıddet daha devam decek oıuna 

çe~ bmon, po~l ve man.. memleket serma.yes'nin icAm len mah. 
daltn.a. m.ahsıılllnUn 60..90 n1sbetlnde vol.ma.sındaıı korkulmak.tadır. 
donars.Vt hlC bır tşe ye.ram.az bir te)tıl Pot1tıalr.al, limon ~e mandsl nanın so. 
aldığı an!aşılm&ktad·r. tuklardan donması ytlzünden bu mad. 

Oeoen sene Hkileıı \·e aşılanan fi _deleri ıtov.wı alan· ar bltyü!ı: 2'Al'ar1ara 
dan1arı.n g'Öt'dilğll zaıta.r ook ise de uJ~ır. 

Milli Piyango 
Sekizinci tertibin 3 üncü çekilişi 

Ankara sergi evinde yapıldı 
dün 

/. 

«Son Poata» Din tefrikaıt: 193 

usu 
Bakır yırtan Hindli , 

Mtll! ptya.ngonun 8 mci. te:rtib :s Uncu Son dört rakamı 7203 ilıe b..ııtıen 40 bilet slıim gm.ı yü ııw kt Balkır yrnması Yusufu bir 
oeıkilışi dtin .Aııbra Serg ev.inde ooat Son dört nı.kamı 7759 ate blt.en •10 bilet metre muııw!d:1:ı:ıı:ın~~ı~rtao~a :ğ. o.ıs.w heycca.nA dilş'Jrnıem.ışı.t. 
16 da. y~ılmış. ve ı:~ışı. mlabai~ biı· 100 Lira kazananlar zına kadar yıuı.nuş kıırdi! kdmürll dol.. QilnJctl; Yusul ~ lyı b!lirdi ti. 
ha.'Jk: kütre61 tak b ~ta. . &n üç radcam1 030 fl1' bten· -iOO bil.et durulmuştu. reş san'a.tı başka., ö~cri ~ 

.tlmım:ye kaza.nan numara.la.rı ~ıya I Son ıUç raatam.ı 119 ile b tıen -100 bUcl A~. Cok h.araretJl, naz glbı ve alevıı k~ başiuı~r. 
~onız: Son üç ra'k:a.mı 285 ue bi'tıoiı 400 bilet idi. Herke.sı:ıı tilyln.ı ilrperıyordu. lI c F'altat; lkıa.r9ısında.k'aı .ı.vut.aıa.k 

30.000 Lira kazanan . k l bu a.reşe oturulablli: mı idi? kunç btr şeyd.1. İnsan bu kı..'V\'el. 
50 Lıra azanan ar Koca Yusuf t.a bıı ·"e şarnı·..+ı, Ma. k.udrete karşı mı yapabilirdi? 1578'76 ..,, , "'" 

Son üç ra.'kamı 236 Ue b'.ıben 400 bil<!t cJa.nı Robenson da merak içinde dl. Koca Yusu!. faz.ac.ı dln<.lar o:d 
10.000 Lira kazananlar Son üç mauunı 300 ile bot.en 400 bilet Hindli. meydana çırı:ı.pfak çıktı. e~. dan b.rçok ~lere kurs1yet ve 
148762 185490 282435 :H6'.l8t son üç rakamı 900 ıle biten 40!> bilet tuncıe ne nınyo ve M dt' Jınşks. bir ört.il eUederek manevLyaıı kırılıyordu. 

5.000 Lira kazananlar 10 Lira kazananlar va.roı. Anadan doğma id. Yavaş. r.ı~aş ma.fih; MI.ster Robenson Yusuta 
a;t.eşe yaklaşıyordu. Al.e$e aı metre ta. uslu hocalık yapıyordu. 

084328 093865 136928 1494'7 194500 Sem iki r.a.'kam.ı 19 ile bıten 4.000 bilet la durdu. Göz erl'li ateşe dikd. Dcrın Hlndll Abd\l\'tt:rlm, son at.eş b 
319925 Son ı1ki ra:kamı 97 lle b ten 4.000 bil~ ve k.eakui bir milrakabey:ı daldı. rinden sonra; btl.>bütüa İngllız 

2.000 Lira kazananlar 2 Lira kazananlar Sey.lrcilerdc çıt yoktu. Herkc.s.!n ne. nm dımaıtmı sarm~tı. Bu pe'ıl 
Son iblr ronuı.nu 1 ile bıten 40.000 hlet re.si bile kesllın'"~.t. Ne olacaktı? . öYre kolay kolay yenilmezdi. 

Son be.s ro"kaml 16295 ile bl-Oeo 4 bile~ ile H!ndlı; hemen hemen on da~ Esasen; Hindllnin organ zatörll 
Son beş ra.kıaml 27684 ile biıten 4 bilet Son bir rakamı 3 üe b:ten -lO.O')() b t ateşten keskin göz1erln1 ay.r. yet Qrurımz bir adamdı. 
Son beş rakamı 31287 1le ol.-00.1 ·l bllf't Son b;r ra.ka.mı 4 a.e b ten 40.0!ll) b~e mndı Hındll güreşmeden evvel bu gibi 
Son beş mı a.mı 34216 ile b ten 4 bilet Son bir rakamı 8 ile b.:teD ıo.ooo bi:e' B"~"'--re· bir &<lım atarak \"e b'rer nerlerle halkın ve peh1"tnnla.rın z 

~tye ol1rlar ....,,..... • 
beş ra..'laıml 46057 ~e biben 4 bıı.et 30 000 Ura ~ 157876 numaralı lltşer da4tika durarak yava!ö, Y'tlV&Ş &. nı işgal ederde. dehşetlı bir stlufe 

lzmirde azılı iki esrarcı TrabzonJa. 60 ya§mda bir Son beş ra1k.am1 4<6074 ile biten 4 bilet · ıteşe yakla.smağa ı,a,,!adı mata teşebblls etrnt~. Mabadı: 

k _1 __ 1 !'-tiyar ta.:la öldürüldü Son beş rak.amı. 54178 !lle bttoo 4 bilet blle't ~~J:tıi~~ 1=uf ~~: Seyirciler, oldukbn y~e birer hey. :reş mUsabak.a.larınıla fazlaca m 
ya u.uuuıı ın T Son beş rakamı 84028 ile b ten 4 b ıet kazanan • • lira te: glb donup .talmışlardı. ce'kmek ve fazla para knzanmaıcu. 

İzmir (Hususi) - Bir buçuk Trabzon - Maçkanın apğı Mu. Son bef} raı:mmı 88342 ile o)ben "' b let tıa! ~ '6-11 ve Anlkı3.rad:ı,e! o~a· Hindli. nihayL't sas ayaCını usu' ctle H.attA; İngillz Otp.nlmtö?'U M 
ay İçerisinde yakalanan me~ur laka köyünden 60 yaşlarında Ke. Son beış ra.1t.amı 99991 ile biten 4 hı.ret ~;:1~ =~2.:0rere.r ~a.: 11 oo.n.-.si kaldırdı ve yavaşı;a;.ı.t: ateş!n Uzerıne Pm~: ve DuQliyeye şu ş.art.lu1 
dört biiyülc esrarcıdan aonra evvel rim oğlu Reşid Şahin bir nafta ev. l OOO Lira kazananlar t.;.taı:mul 6 tenesi An:k:a;ra., 2 t.a.ncm Ad.3

4 
koydu. Herkes; H ndılnlıı yanarak sim. ::_ Hindli ile Koca Yusutun ..iW 

ki gün de üyük bir esrar batakha. vcl başına taş vurulmak euretile • ' de Samsun Ga& ittt> siyah b.laoalk aya~ bakı:1ordu. a~ 
~ beş rakamı 02470 ile biıt.eu 4 b:lel. na, b:rer tan~ ö • .B " ani.., ' F'6.t.slt; ne ~ vardı, ne dı:ı tu. de, sirke girmek Uç mlsL. para ile 

nesı daha meydana çıkarılmış, es.. ö1<iÜTülmüştür. Maçka adlıyesi o .. n lbeış m.kaml 11316 ile o.ılıen , b wt Edlnı.e. Ada.=· O Ba~~ gaı=· bışı.n. Sol aqağırn dn tcmraıktan usu.. ca.ttır. 
rarcılar<ian a.rabaa adı He muuf to~i yapı}mak üzere ölüyü Trab. Son beş raıkaml 17175 llıe bit.an 4 b ı.et :.-~~· ir.: öp~ Krlla.reiı P'l'84~ \etle alarak a.~e baft.ı. Yavaş, yı;.vaş Demiştıl, İngiliz orrısıı!7.Möriln 
Selahal'tİn ve sürücü3ii Amentü ya. zona göndermiş ve ımem!eket hna.. Son beş refıta.mı 18187 ile t>:ıten 4 büet n,bn~ ~ Eskişehirde 

1 
•
000 

lira· yürltyilJ> karşıyı\ geçtl ve Clllncrett cı.te. fıcklı:tiıı.i ~ö Piyer ve Dublıye 
kalanrnış1archr, ta.nesinde otopsi yapıhnıştır. Tah. Son ~ Te.kaını 2135-9 iJıe blcıı 4 bı.lct Aydın, . .ts~;ul 

14 
tıanesı'~ara.. ıÖ şi b"r da.ha ayaklan altın<is çı~neyerelt mali memnun yet.ıe kaOl.11 etm' 

Arahacın.ınıı eon gi.in-lerde f.t. kikata Maç'ka aclliyes' nce devam beş mkaını 24129 ile t>Lte.ı 4 bilet 35 te.nesı • öbUr ta.T&.fa gili~l. Pa.rale.r oeblerlne gir~U. ,_AJ 

refpaşa eemtin<fdd evini bir nevi edilmektedir. beş rak&ınl 24733 ile bit.ıen 4 bi1E!t tane& tmn.tr. 5 te.nes! Adana.. ı ~mm.. Blra.z duııaladı. B 'r ikl dakika kadar, Kwnaz 1nglllz organlzatörtl, HiP-ı 
esrar tekkesine çevirmi~ oldui;u Son beş rabmı 31746 ile b.ten 4 b'l~ nes ?71:~=-~S:~de yur ateşi müraka.beye ai!lı. Teknlr ateşe 11)1 ayda y\rml be,, .hıgillz llruına 

L AJa- _.ıa e•kı· e•erler Son bc$ ra.Jcamı 34736 Jle bit.ecı 4 bılet Ereğ1 s\ ... _ ~ft"hı.. • .. balar·~-'a. E" - ba8a:ref:{ yürüdü. muştu. Halbuki; on b<ıılerce llra ;ıaıoıtaca malılmdu. Bu eve mü.. nua Son beş rakamı 35341 ~ b ten oi bi:!et dım ~·""""li! ..,.... .... ve .. 861L- __ .... _. ... Tam. ortaya. getıni.'St"l. Yavaş, yavaş 21&.DlYordu. 
davim1eri ara,ı.mna dairesi.nfn e... ara•'ırmaları ... tıhn•:-.ı.•r t d N~ .. ,.... .• Koca Yusuf ·~ ne aln•ordf r Son beş ra3camı 42928 11'e b:..-Leu ~ bilet ........ : ............................................ otul"'IJlııB.ğa başladı ve o ur u. '"'~~"' 1.a ~ _.. 

mekdar memurları tarafından göz Adana, <Hus.:.ısl> - Haber aldıiım Son beş naamı43470 ile b!ı.en 4 bilet Seyircl.lEır; :.roı1rularından titriyorlar. Möav'ö P.ıyer, elli NaPolyonu ayda ~ 
hepsinde bulunchınıluyordu. za göre, Adam~ Halkevi tarih ve müze aon bc:s :raT<amı 45754 ııe blt...en 4 b~let fstanbul borsası dl. Hic kimse so~ukkanı1ı~ını muııa. Na.polyon& cıkarmı~ı. 

Arabacı» Selhattin kerıdisin • korn:ıtes1 Seyhan h.ıvall&ndekı e6k! e. Son beş raMmı 494111 ile blten 4 bl et fam ~ordu. Yusurun aldığı ytız Napolyonun.~ 
den böyük ıbir parti eıırrar satın al ser ve abideleri tetk.ke karar verm<s.. son beş nıkamı 60259 ile biten '" b e -·· .. - Yusutta b le itl)nu.ş.ıcak hal kabna. hemınb'eti mı yardı? Qrgani3atör.ICIP 

t ti'b 1 Gi idli K b Ah- tir. İJit gıezilen yerlerden höyüğll, Ka Son be1;i m.kamı 54256 ile bııten 4 bllet 16/1 942 açılış • k.ııps.nış tıatıan mı$1. Nut4cu tutulmuştu. d3ıha Fla.riıs ~:eş!erin.de binlerce }ilt 
m:ıya 8 0 an r as8: . • r.at.aşta dört direk harabeleri \'f' Bey. Son beş rakamı 56979 1l'e o bul 4 b11et NUı.ayet; her ~ btti. Seyircllel', kazanmışlarch. 
medle .teım~sa başıcmı~ ve bır Jcılo han nclırf :.unarmclaı.J höyüklere ol. Son beş rakamı 74276 ile bten 4. bıle't CEKJ.EJt {Indli.Yl alkış ~ı.ıranına bnğdu. HJndlL H.a:ttA; reklA.m olsun dye, pehl'i\'~ 
esrarı 70 lırayu satınak hustı.9Unda muŞt.ur. D:ğer tet.kık'e" Sirkeli, :.ıan. Son beş -reik:amı 74417 lle 0 ron 4 b"tıt Açılış ve kıı".J<ını~ tltD hiçbir yeri ;anmo.mıştı. lann, otel, yemek ve g.ıZitlo masrarı.ıl 
anltant \almıştnr. E6a$en bu evi göz kale, Anavarza'da yapılmıştır A1ına<',ak Son beş rokemı 75169 ile b ten 4 bilet ı eterlln 5 22 Koca Yusuf. dnğrusu bu Kı'"ndliden blle YQktu. 
hapsi altında bulunduran zabıta aa. neticeler rreşredlleoe..l(;Ur. Son b6' ra.1ulmı 76690 ile b ten 4 b • ~ 100 l)olar 129 5275 tooı.1kmuştu. Cadı mı idı? In ml, rln m1 * 
aştan da lıaherdar o!abilmiş ve Se.. Adanada 2 vurgunr.ıı Son beş 1'8ikamı 88188 llc b tGıı ol bJet ıooPeceta 12.89 dı? Ne idi? M!st~r RobenSOııun yUzUae MôsY'ö P.ıyer ve Dubl ye hem~ hel' .. 
lahnttinle eürücüeü Amentüyü bu mahkUm oldu Son beş nık:ımı 89045 ile b t.e.n 1 tı ·e· ıoo :lJ;veç Kr. 3Cı.75 ;corıku 4ia.şlJ'n.Il gözlerlle b ,ıyo~du. İn. gün Mister Roben&>nun vi~ ge. 

b • k'ı 1c bil' d Son beş nı.'!tamı 89969 ile b en 4 b et B.r eltın _..ra 30.30 ıız z:ı.biti görmüş geçirmiş bir adaın , _ _., 
r ho esrarın parası mu a ın e Ad:ıııa, CHu-=usı> - 75 kuruşa satıl. il te 4 b ı t !du.ğunda.ıı Yus1.1run kor.-u unu g der. ljyot_.'""" 

tesl mi sıns1ında cürmi!mef.hud ha. ması lA.zım gelen b'r makarayı 150 ku. Son beş = :~~ii ıı! ~~ n 4 1 ~ 24 tey.ar ık bir gram külçe 0 ek !cin. mxn Yusuf; gilnden güne tyUeş yor .. 
Hnde ıyakalamıştır. H~r ·kisi zabı. ruşa sa'tm:ı."ktan suçlu Osıın.an Top r1~!c :~ ::: ~ mıı 92382 ·~ b te ~ı 4 ~ eti altın 430 

'Il ~ ~ln ne old·~unu an~tln ~o. '<hı. Yemekler bo~u. Ha.m güzeldi. U.ı 
ta memurlarının üzer ne saldıra~ak ve tle!zgt\.htarı Net.enelin m..ıhRkeme e Son beş rokllımı 00360 ile bıten 4 b"'e Esham Ye Tahwillt oa11.ŞU ve Yusufu fknn edcbildı. zana,oallı:: ve yatacak yer vardı. Ro. 
,_a9fllnk . temişlerdi.. Bır memur rlne dlin ikıncı aslJye OCM mahke~e. Son beş ral1 amı grpıı~ Ue b n l h 1 t 7 ı 2 033 TUI1k torcu Hlndllnin, bu marıfet eri (;aka df'ği1, benSC>n herglln DehlıO~~n, Plevnf 
ıı_ d ı1 d ,_ f' f ıt.nde d vam oo im .ş, Osman T(lpar - .__ , b 1 2il 31'1 ü .....-ı peh!Lvanıar ttzerinde deh muharebcSlnden bn o;u yor u . 
. 'DU a ra a eı crın en ına ı 6\lrette :ı 40 ve ~~htam yaşının ıltllçüklil Son beş nıauı.mı 996:17 !Jıe o l<.:ı• • • ot tranş ı · g re:ı"'-""b' • d 1 1 • Hele· idma.nıan yerinde idL YusuL 

1 F k · ·ı · · - ~ 3 5 938 2030 i tesir yapıyordu. Ne c o sa n. • 'd 
'&'Bra anm-.ştıır. n al eve gırı mııı, ğünden 30 lira st.r para ce7ası l't'r ı. 500 Lira kazananlar 18.- n başkn türlü dlişilnUyordu. la: K.anada.lı Klnsonun gilreş ' IDflil-
her yer aranmış. par 1 rl.n me"cud m.!ştlr. Ayrıoo t csrot evl•rin n 1 O gUn . TUrk lkömilr madenleri I.A.f d-eğil. bcrı! i 
.esrar tamamen ele geçmiııtir. kapaıhlma61 ka"ar n.şhrılmışfır. Son dört. :rak.a.'111 0472 lle b!:ten • 

""""""" Son dört rakamı 
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=--- SON POSTA lkincikinun 

TelgraS, Tele:fo:a Ve Telsiz Haberleri 
... 

Yunanislanda 1 

açlıktan 

günde bin 

kişi ölüyor 

Buğday, çavdar, arpa 
hakkı da y i bir 

koordtıasyo ı kararı 
.An:ka.ra 15 ('Ra.dyo ear.ıet.esı> - Ya. tedir. 

Göbbels'in 
Hamburgda 

yeni bir nutku 
c<Zaler açıkça lehimizde olan 

hakiki olayların tabii. bir 
neticeıid ir» 

bu kadar uza.ın•ş ol.n:ı!ıımo sebebi ney 
di ve. verdiği netice ne ıılda? -

Biz bu mesel<:3i zıuıa.nınıla İlll.l'kr 
ken muzakerenln um..'lt.ısmı lnı:Iıteı; 
hıı ' • r CU'e nazırının ., sıraı:ua ıl:ıgen 

Bir lokma ekmek için 
sokaklarda boğaz 

boğaza de ğüşenler var 

nn (i:mg1bı) yeni bir lkoordma.sy<m ka.. Kamr beher mQstahsll nUfus ftıln 20 
ran ~. Bu bTaria hllkQnı.ete tHıo un talısiıs ~. 
butd&Y. Qa.Vdar, e.ıpa, yu!.ıı.f. mabLl' ve .lı(ync:a aradıla:ra ~t.e olan 
mın:rtam eı koyma ea.l~e .. ve;.1,imık_ ytt.mıe 2 &ret, yUDie beşe çıka.nlmı,tır. 

Bay Çörçilin 
Londraya dönmesi 

sabırsızhkla 
beklenirken Mo kova scyahıti Uı: llgll1 gu·:nüşıük. 

Aradan 6CÇen zam.ııı zarfında fikrimi 
Hamburg 15 (AA.) - Öğle - A merika Cümhnr:rclslnln iı.ıtltt-.re z.l d~ce!< blr l:fulise ;;ıkrıı:ıdı: 

den eonra Berllnden Hamburga başvekiliu.e uğur•n bir dtinilş yol. V~ ınü.uk .. rel '•l lln bu noktada 
gelen Alman nazırı Dr. Göbbels cululıı temenni ettitinl Miylccıltt r;6n. Mister Edeıı1ıı :.\foskov.ı ı;e7:ıhıı.t ·ııc da. 

J S Al S ıelıremanetinin mera.sim salonun - denberi, bir ha.ft.ıı<lan fa7.la zaman rc:ç. J1Lllan n<"tlcesı -:le muııhcm oluııl;. kal,. aponlar l•ngapur man ve ovyet da Ham.burg tehrinin siyasi ve küL tlğl halde mahtel"'m Mls1er Chur. dı. Bu husu~ta Anuıı.ul.ııı C'ell'n ha • 
...__,,__ 15 rc ... ..ı..0 _,,..+_,) _ Yu.. clılll'an henüz J.ondmda ırörıinmt"llltJIİ berltt 7elulJğ'eriru- !aııı, men udııır \C 
~... ~· ,_-~ tür hayatını id,ıre edenlerin önü -

ııart!standıı.n mrm haberlere s&e ~ k 1 t ' t b'•""' 1 • Şlkııgoda alınan .. :ırnrlıu111 t.°\tb\Jc, 1ar. bmdencblJlr ki, Mliter ChurchıU bari ~halkın Ta:rAyeti QOk feci Oıl' şekil • ya ınına u aş 1 ar e 1ıg erı de bir nutuk l!Öyleycrek vaziyetten sin veya tevsii lOhmıla bir ntrato lıi. clye nazın ile brşı ~;ırşıy.ı kıınu.'jtuk: 
dedir. HergUn açlıktan ve Jıast..alı.lda!ı bahsetmiştir. ımm sörmüş ~imasını hatırlatahflirdl. tan sonra Aram Knmurıısınd.ı bu bah. 
1000 «.IGi öldtlkU. ooouldann blUm!e - CBae tarafı l lacl saTtad&) (Bq tarafı t inci sayfada) Nazır, nasyonal • sosyalist Al • Bu utrak ister Ava,:n.ıya, istt>r ilin. sı tazcleyecektlr. A:rni ':amanda Avam 
~ın önüne ~i. vuıtıwı.ıs1ık yoo]&nm legal ~. H&red.t eme.. devam etmektedir. Karşılık bir manya ile müttefiklerinin Avru - d~an. Afrlka vey" l\losko\'a oısun, JJ. Kanıa~nın, Uıa•~ n:usrlığmd&n 
J'lizllnden bu çocuk oeoodlerlniıı pen • am.da Japon ltıt.'aları ~ mlk • taar:ruz esnasında bir Alınan pİya.. payı bolıevik tehdidinden ve teh. yanıt edlidJ mi, rdllıneıll mi. \'e dontiş gcJen M.!skr Daff Cuper; dlnlemrk Sa.. 
'OC're1ercten rokakbnı atıldığı, bir lok.. tama ZJJblı araba. Cıop, ınitZ'al,yöz, tU • de müf.rexesi 8 topla büytik: mik • likesinden kurtu~ak için nihni yolculuğunun t•peyce uırun ıürnıfis ol. tcmesı de tabiidir. Bununla\ lM'rıtbcr 
rna. ekmek iç!n ııOOakl::ı.rdıa ooğ:Az bo • ~ Jnf\Wt ma.dıdeai, ~e n daha tarda bari> malzemesi ele geçirmiş.. mücadeleye girıştikleri 22 Hnzi - m:ısınm sebebi nedir, bilmiyoruz.. F2kat biz bütün bu münkrrelerdı•n VI! ko,. 
Qaza dôvüş1er olduğu hJıiJriliYor. baŞlt& ıoolSieme zıııııtıeılmi,ıslerdir. • n.---- b " b f 600 ran 1941 tarihinin ehemmiyetin • Llzbondan gelen blr tc)gor.ıfa b:\kılaC3k Dusırıalarda.n bir netice ,,ıkon->..,n, t·"" 

Yunanistan ve 
Yugoslavya 

bir mukavele 
imzaladılar 

..,. ...ın .____ -*at aanAn- tır. ..,~•nuı u muna&e et e .. ..._,,.... _._ 
- ... ~ ::...~ ölü vcmıi..+lr den mufassal surette bahsetmiştir. olursa l'tllster CburchiU Porırkh.e \.ır. miD etmiyoruz. 

Tdl1Yo 15 <A.A.> - Maler.ıv• .... .,.,e. r · c- 1 d · · ,_ · da b de ı alt. ·1 j ılte slııdeıı bild~: Leningrad cephesinde, bir hü • ohbe s cm!ştı~ ~• : mış ve ora n r n x ı ı' "' . Netioe71 8llı1ı: cephcst verecek, diın.. 
14 SOnkAmm ~ doğudan ~ cum kıt'ası tarafından muvaffaki. Sovyetler Bırlığine knrşı yapı - ~Y~~re~ c~~d~da»:::::!a:~;::.: yanın düzenini de tı:ır:t c.-pbesl harbi 

baltıdan gelen .Japcm lbt'al&n Joihor 6.. yetle yapılan bir hardt.eıt esnasın. lan harbin çetin ve RCI olması, düş Tahm n edileb\lir kt, ingı1'~rc başve. 80nanda en kunetU kalan dellct ve. 
ya.letiD6 eUm~ Te 7J)dırım ~rattıe da, istihkam ktf alarile kuvvetlen - manın bu harbi büyük bir inadla kWnin inctıteıry .. clonme-;I in:tlfrrPde rece&Ur. +• 
ileri ba"*:~~ devam ~!dirilen bir piyade bölüğü ~~an ya~ması bizi evve~ce iç i.?de ~~~~~: oldutu kadar blitıin dün~ıı da sabır. ------------...::.-
~ __ JMI. ~ tnratm.. mevzilerine 200 metre derınlıgıne dugumuz tehlikenin buyu1clugunu sızlıkla be.1<lt ncn hlr bid:scdir. Z1ra M ı· uh· b. 
30,000 ~~~=· girmiş ve buradaki dü~an b}~. gösteren b ir delildir. • my~o;et Uflmnifa 1-.t 'Ult'n ol Un ll:VUJnla. ec ıse m ım ır 
dan ::m bi ~· ııaJ-M• .. ı hnvzlarHe garnizonu tahrıb etmiş.. Dr. Göbbe)s, Führerin son dakı- tılması M1ster Charchnl'lıı avdetine 

ıDl r awYIU .-.UUU k b::ıtb olan DlCS"lcleT' CJlf'YCC Jtliytik bir k a u • • 
5 CA.A > _ tmr;xı.ratorluk u. tir. kada ciir'etkarane bir hareketle şar yıbn i.est<ll etm~ bulunm:.ktadtr. n n proıesı 

Anka.re. 15 (Radyo ~ta·) _ 1An. : ~~ın td>1iğl: Abnaııbr birce* yerkri lşPI eUller taki tehlikenin nasıl önüne geçme- Bu meseleler a.rasınb f'hemmiyetlerl 
dnıdan vertlcn bir habere r;öre Yu • ~ tzyısında düşmanı ta BerUn u; CA.A..) - Doku ~he:ılnin ğe muvaffak olduğunu hatırlatmış sırasfJe: verı•ı• 
€06]a.vya ve Yunan!stan hi.Mtfulıe~l.er.i tdb MB.: Jaı>o~ haıva. kuvvetleri, d~ meı1kez ıkesimlndc, ehammY'eıil ~-et ve bu mücadelenin hemen mistik ı - Vaşington konfcı-.ınsını, ıyor 
~~b r mukfl.~le dJlZa?am>şlıvdır. Bu af.ıısam yruslm. ~-&~ hudud:.nu ~~ kuvvetleri Alım3n ba:t.ların& bir' t.na~ ea.yılabilecek olan b\ilyi.iklüklerinı 2 -İngiltere harictye naı;ınnın Mos.. <Bas 
ıu ... -~~~ lle her iki devlet ordu ve ~0- Uk.'tim so.nm, Mala.k8.yı Sınga.puı\!. bağ. ~. Bu taarruz mıa.sı.ndıı, b;r mufassalan tarif etmi tir. kova seyahatini, • tarafı 1 incJ sayfada> 
----ruım bıımutanlıtmı b.rnı.,!Lr - dıemlryolunun sevkilloe3'şl ba Alımaıı tilın.t-'lll Sovyet bıvvet.ıenni y:ı.n 3 _ inglıtere•ıln Uzakşa.rk uanrı vermıyonler ceza kanununa göre 
nıt-~. ta.fere kiı.du mtıccdeleyl de - beyan t.li b1r dllğUnı not.: da.n vwmuşbur. Ştddetli s:ığ'J.ğ.ı. ra4' - Japonya Dulf Ouppcr•:n orad.ıkl vazlfl'Slnln ni. tecziye edilecekler ve 230 
va.nı azm.nı kuvvetl~. İm.. kundan eh~ ~·-·-'" ~ft,......,. ............ h"-..... to~•arUe ve zırtıu a.ıabıı. Hatib bundan sonra bütün dün.. dd uncu za. Lo tıa.s 1 uu.ı,.... • m.rowuı.. ~J .....,...., ....,...... v.o bayet bnlmasım, ma e mucibince hnklarınd ak. ~ ndrada bulunan Yunan vz YU. ..n · !arla kuvvetJend.1rllm4 Alinao p!yacle. yayı alakadar eden bu izahatın bü.. Birer bhn saymıık münılninıldr. bat yapılacakıtn. a t 1-
~~ k.rallan ta.ra.rllldruı yapümıştır. ,ıııı • Sin inünde lert, dQısma.n hat!.a.nm orQıdan taarruz tün safhalnrınin birbi r~ ne iyice bağ Amerika.dan ı,:elen b'r te!graft;ı mUt. B 'b · ı_ · 

Vele hnrb n devamı mUd~c~ ppur ve dllşma.nın ş!ddetlı mukavemetınl tı.. 1. ld v b l' · b ·· tefikl rln ___ • u ..... .. 1i u gl ı ıg,Jmseler gelir kaynak ~ğ 1, h.a....._.en .,..,..,_ _._ m,,.•..a..- ...... n, To'-" l5 CA.A.) _~cephe. __ ,_ b'.....J. __.en. '--' clınla1eroır. 1 ı o ugunu e ırtmış "':'e. u mu - e ~dı ıayn; l'11w .. ana a:P I •• • 
•uu ""'" .. ....,. ... v=-. • .,._ ""3" ~-- ... """' JÇ>• _.... ~ eb t] J IJ k h etmek mabadfl" V lngtornh rnt bir arını gosteremczlerse bütün ala calkıtır. Ba.lltn:ı devletlerinden her han_ s:nden bildirQjyo:r: . So et tebUil nas e e apon mı et ın ın a ra. toıı•an•· ...... ıııı ..... ~ı;.. bi'dirllm'- oldt lun:ı caldan üz.erlerinde mukayy-..ı ve. 

g b rt arzu ett!11o1 tatd:rd • anla ~ ZO"hlı tunetlerinlıı tmcüsil bu vy . manlıklarından bahseclerek, daha .. "M -· q C<J 

lll;cya g)oeb ~oelilı ~ın ~ e:ı.b:h Me.le7.Y& eeferlntn 8>11 hedefini MOO!rova 15 (A.A.) - • Bir Sovyct, pek az zaman evvel b iz.zat askeri bakılırsa artlk hükmedilebilir ki, Aıw:. bankalardaki menkul ve gay.rimen.. 
b!r b_ .. ___ • l s ur -ıı..;... ı ... de ebem.. tıebüil dUnde denilı:yor ~. rlka Cumhurr~is\vln l\tlskr \"'hurch1ll kul malJarı bükumetre zapt ve mu..·· ... ~ birl t;ne adnn te.mlıı et.tiğ ~ Edeı:ı lllPP "~ ' 6 .... ı.... .... onıusu bJm:Wd.aDı Ma. ve siyasi eksperle?'ce imkSnsız gö. Y 

'-':.>dll'.Jnıd..'ted;r. mlyctJi b:.r noırtıcya. u!aşrmştır. ncı ~ • ~ ff k. l I M.h ile yaptığı uzun müzakereler esn3ı.ın. sadere edilecektir. Bıı malların mü.. 
Doğu Jtıyı&md& zırhlı b!rlikler, şiın - reş:U von Rıelwnau, oetc :nulın.re~.~- rü1en bu muva n ıyct er e 1 ver da buluşmaya lfizum gosteren meSt'lele. saderesinden 2 · ' d 

·ıcra v~kı·ııer·ı diden Endtı.U cenubuna kadar nwe - ::;ı~eır :~ır ve:!~ dledvl~tlerin~nydvaziy~ti. kuvvetlenmiş rln askeri k.ısmuula işin en ıu:ekşi ele lıla.r meşru sure~~~\~c;ı;alla~;~k : 
- ~ ~ bu suret.re S~ur m!lstah.. . o ugunu a et,m ıştır. . alınarak t;zakş:>rkm cenub kısmıı~ın tisab ctt iklerinı isbat ederlerse za t 

h areın :ımn<kliniiı ehemmiyetli mevzileri. tnraim.dan bulıınan bk rap0:da ''On Dr. G öb'bels sözl~rlnc devam ede:re.t kara kuvvetlerine General Vıncll in k 
1 

k ld l k P 

eyet• t ı dl ~~ Riohenaıı. ı:ıete kuvvctkrine urşı y.ı... deı:nisUr k i : kumandan tall.nl ne lkUi.ı edilnJş, arar a ın aca ·ttr. 
1 op.an ne -- ..'...-o- ın:.an mücadeleden bahsedereL 61bay Bu inkı.lii.b b12.1 haşrete dü.şunnems.. çokluk ihtimale ı;brc belki dPniz hasmı Fe:rkal~de hal!erde mi11i müda -

A Londra bı.ldı·rı·yor ~ ~~~~ir~:=n~ tlir. AJ.manyanın Japonya , Japı)l ordu.. içbı de henüz ı: iıll tutul:ı.n diğer b•r faa ışlerınde tavzı f edilmiş olnn 
\ili nkara, 1.5 (A.A.) - lc.ra Ve- Efjy·~. 611 ve ~ ve Jl\il)On ım.amdacl,arı k&ral' aımm1$. Cab.t. ru'1SelN11n geniş memurlarla b\.. 1arln aliiknlı kim • 
B eri heyetı bu~ün saat 15,30 da ~ hattında dUşUndWtlerlni hAd.Ut.ı:~ bu_ haUan bir başka topl:uıtıya bırakıl.. aeler, kim olu~ 1 olsun. bu hizmet-
. a~ekiJ Dr. Refik Saydamın Te - fBas tar~h 1 1'* sa:rfa41al T k k ""' gUın '?id etmişt!r. J ponya da Alman mıştır. ler dolayısik kab, irtişa emni • 1 hğınde mutad toplantıaını yap - Sc.lahiyetli kaynek.lnrdan Londra. Üf ilinin QÖQÜS ve 1ta~ gibi bugü~~ilz-~ Vastn&t.on kon~ımıun siyasi ıu,._ yeti auiiatimal • bu kabil suçlar. 
tnl~tn. ya ııelen haberler, lngitiz kıt'ala - ~ o.ıan ayna m e er ıcaı ınma &'dince, urta., a belli başlı bir e. dan birini işli. ek veya işletecek 

--o nnın ric'ate devam et.tıklerini bil kabartan eserlerı• · M·us· ta .. bel __ ,._ ser olarak 7aloı.ı .. G h paktın cıt.ruış olurlıu .. 1.. .. bb d k .. ek 

l•th 1 h t l • -~ olduiıınu blllyoru:ı, takat bu paıcta sa 0 um lUC e ur • ve a a" t ve ı" raca 1 diriyor. ngiliz ileri kuvvetlerinin Miiıııtakbcl zaferimizin emm ve mt1 fmz.a koyanların ya!nız aördü bii:-"lik, beş. seneden jı olmamalt üzere 
ıimdiki dınumu ta«ih edilmiyor. <aa. canlı l iuel a&,Ffad&l ol.dutumı ılmdlden ı&ı6ylemek ıcın milli U si ya lllmUr,ıe. J'Rh•ıt d:a m•hnre. hapis cezaları rilcbilecektir. 

1 B• l"k Japon tayyareleri, Japon ılcri kmdulı:lan ııamf.ml blr tqı.IerıMda, Ca - ~itlmizde:ı:ı bahsetmeke lllzum beyi nawl :>larak yapan kiıcıilk deT. Projede b •namenin tanzim 

Ya ~ iZ ır 1 &er hareketile daha yakın üsler bulduk ~ SeiçUık K'.llS l!bılt.ttüllO ı.Mbele_ Yoktur. Za!er açıkoa lclun:zde olan leıiir. Pakt UX•n bfr nıösalı:ercye ~f'r suretine dair c; hükümler var -
ça Singapur üzerine ıiddeti gitgide rl.ıı n <ııc ~ me:ydı&ııa pt.~1 e - hıııktJ ~lıa.nrl 1Albll blr ne;~e&.Jlr. vr.rm•a olamaz, O halde mPU.rrenin dır. 

ki t lct d 1 __,._, ... _ ............ .... -'-le Hesabım.az doATudur. ~la.ıı.nıı:...ıı .. ar ar.tan akın ar yaptna a Ir ar. """.Rn' 191!1)'le ....... .u.ı-ıını. vor cuuı erl k 

Yapac ~ Slnppurun kA.Jıb1 ihtimali f1e bül66a edet'tm: OOzel şe)1er sO.-dO.lt hayali heaal:ılan e~ ve ~ u -
Btdkho1m 15 CA.A) - D. N. B.: J&t.da.dlı Türk klzlnın, TUrk can.ı:;eı.uı.; mandamlz h.:üdtında Y'&&>ılan :rarth.$ ı.ah 

izmıa. 15 <Husw1> - Ticaret Vail. Da.gerıs N'ıhe~ ~an aıJığ! şu yar~ şSllde ~rllciw11.ıe bır m1nlıere ~aı:ımaktadll'. 
llğı llleŞ'e:tjğ1 45 sayılı • ıc.rkllwrlıe dış ha.bert V'eldyor': ' tere daha şahid old\A.. Sevindi&. ıurur Bu hart> hü.ilc.atte bbwl'ı. hart>t.erfn 
tıoaretlmlzin ı.namını birlikler Ot?I"!.'e... ıb lht' 11 git ld" du.yduk. b1:r~ ibaıretltb-. Hart>l.a nasıl 
ves. dahil<Jllde ~IG.t:.andırmay.ı. b... 8~8"lll'Unı~0~1:.' Bu :ıtı. Mektebin bü.iin ate!yelerini gu.eıı. ~ bi'tıecet' meaelnf, oe -.nııan brtece(;ı 
'l'a.r venldltint bUdiımek!edir. İtba!At da.ha f~ ~.a-r nazari olar.ı.k dahi ym ~ ?dev~ :tDönü, görül.lık.erı meeelıestnden daha mülUmd.lr. Bu har_ 
~ J.hraca:t.ı yalnız blrı.::kılıeır y~ _ ma:ı. f'ıınd'Ye .... ~ mt.:zam ve caleben!n k~.ıııe r:ÖS.. bi ts'lllll\JIMk olun>ak lpttdal madıd.e1er 
lıa.rdır. ~ ed.l.lmem elti;,,. _._.....,. ._ .. '.,. tenLk! sem,pııt4 .te'ı.:lhürlerinden Co" mU.. ve ıaoe serbestlıtln1. ha~t Ml•a:r-.. 

Qeeete şunlan U<&"ll çıau..,...cuu. tebln kaD.ıi sa'o devlet11:rdmlıı 8Qı!6"al nl2lalnının Le.ne ı... 
Yabancı memlset.ıerin. 'lürk!y~ ~ urıbı. :tng1 z :ıcurına • t6hıasSls ola.."'!ak, mek • , • • ni Mhwr deriet!~ iQiıı bayatın J:ıkl.. 

~lan fUbeler ihd.aB eWklerl mil - ın bUWn projelerini a.lt&t edebıle. ı nuna ıreı.;ıtJklm ıwnaıı lJftlÇ iı:•.&ıar = şaflllln et.tıt in*Aoını, her tetYl :ıu. -
bless!ll!«ter vıasıtaeile ,.aı-oalkta;-1 cıü.. ~ !~Ulde:r ta?&fınd&l neşredilen 1 ha.ı.rrLMUtlan, ev • .ııota.k • .kış, . )'Y ıa • 
~a.a. e.nıoaık bi~ ımumı ~tib. üa ~ tal!ımatnııınel-eröe H'.nd den'm tumıer.lnı g yerek zarif po.11.91o.ılarl zanmı., olacağız __ ._t>---
lllu-'..ab!lt olerak ~'(, edilen ~ :tnsıı.ı. tıJ,ogunun llzer nde tam br birer birer önUmUzden i~ ba'1~~ -
( at.lardan Yaı>llaoak'hr. Xeısfi3'et 8«ı - llc.c:Jmrol ~ edd>~ ~~c\nd deniz dl.ar. .not>ıaz:. ma.nto!a.r, O&Y ve t1p Llbvada 
<1"'4nı2Xient; e.ıtı.kıadarlara ıt.ebllt eıdilmlşttr. • ~rll ;yordu Jıı1>0nlar s nga tuv& et.i~rı, b.ihassa tarihi ko&tdm • ·.3 
~-~ v ....... ,etı bıaJJkNı aatış& ih. oja:rat. 1 ... _..... -~ıe ayn· zaman: ıier~lll modernize ectr~ olanla.rt c:a.. :1: 
.l ,,._.,~ Cll\Aı l)Unl ~· t><&IO<-.... o!iiW'-....., ıtaacdır pı .. ktı Blı& bunl<ı?l be!. • ıı· z 

2'aC hakkını Beyk~ de!'l !abnttasma, da Hind den S:ZlC de u!a~lar Jır. den e P-J l • er, ~nn!.ş ngı 
Pllnluk !hmcını Zlr&at Buık&sln& bL. Lodlrada me"Vcud urnuıınJ mu•ale&"Ya ki emç kJ.T.iarım.ızın me,ydnna. ıı ~ 
nı.lan1'I. ~ ~ mened~ ~ Singapurun ıtbıl>ı !nııı.ı.ar!"Ulrl oldı.ik.kı.n eserler ola:nılk tak~-'~ .. ~ ı·ıerı· harekatı• 

Ye.Inrz palamut hWiSQ& ihracına mil.. ;;;· ~gırırr&rberl u~adıcı kaı • F""..Jkıııt ı:.osııumıcnn en k~ ;~~ 
_...__ ""-ı-:..Ur bt''"'ıi!!:'U otaooıc+ır tma kadar üza-lıerı.nde ti ... ' 1n 
~ ""'"'°'- . vıb!ann Aen ı:.:ı'1'ada U-nk'dler ıılıs.e dUl'&D d.ı.vct.h bayanı.arın Jilzıe .• Kınhire 15 <A.A.) - O:ıiaşar" gi. 

vus . rinden de ~ uyordı>k Gd, ile aalJ.k b r llz lruvvet:leıi umum! :t:araııırı.hır.m 

ıktlsad"'ı devlet ŞanghıaY 15 ı<~a:;; ~uN,oı!;ğı ca. ~ de..-rcs..nd~ ~ııan w-ıd!' h.R... tdllikl: 
• s~un 1nsdiZ1erlc Anı r .k.n.. k ika.ten ın.uva!f'.a.kıtır. Açış sliz!ınil &/}y. Milda.f'aa. edilen mevzilerin şiddıetli 

teşekku••ııerı" umumi aaaıt J'~blren ___ I J.llt göt.ennemeleri },YCD t.fı.}C'\x'nJn de işaret, ~ gl!J., mı.ika.Vemeti ~ gÜÇ}~ &raZt 
ll]ıaTID bıç ~1 :PMtrllıere 

01 
ac süsten, ma.vıı.ftan 6mml derecede ~ üzrinde Jlm barek.ethnlzhı Mersa. Bre~ 

heyeti dün toplandı A~]yada birOOt ~ y • mkk edikrek çal1.11-.ror ve bobst&1 OL :e~= = ~e :~~; 
llJ8lttadlr. hart>' ıwn:ı Spen. mıyan, ömilrlerlni &nem.alanla, ~ • 

Ank 15 (A.A ) _ iktisadi Dfd A~ ıye !.arda haroam.yan genç kımrutıa ha • taydedilmlşt.tr. 
ara . · • h eti. der dtfDiısUr ki. "'-'!!o~ lak ~ Trn.ten idca.I bir ev tadmı olma.lt tÇln Bir gün evvel oldulıı gibi, yürtiy~ 

devlet te,ek~rı umum~ ey AwstnLl3& milleti .u.ıt1 ..... enn pt.r uğraşlyorlar. Kendi eDerile hamıa - lto!la.rımız U2ıertnde geniş ö!çUd~ dtlş. 
bugün BB.fVekil adına Maliye Ve • cQmlelerındeD aıUk bı.kmlŞtır. l".ıalı - dıkl&n pRStayı da tadıtta.n ııonnr. b!2 oımı haıv8 faa.li.vetl otmıı.ıı,tur. 
kili Fuad Ağralının rei.liğinıle to~ yete aec11pıp,tni ~~ı taaıil"lclı de onla.mı gayelerine ~e Alman tcbllti 
lanarak. devlet ziraat ışlebnelerl Btb'iik btr J~) n-"..o;v• ..... -. 1naııdık, 1!t!.har ettat. Basta ınattbtn Berl'in 15 CA.A.) - Resmi tebbğ: 

IA ......... 15 (A-. - """'"' .... " ...-. 'Dft~ ~ kurumunun 1940 yılı lıeMb bl 8'11- v•n---~ daı17.altı.smlil 17 şapkacılık ~ ..,._an Afrlm şfm&Iinde eoııum cev.e.>hıd2 
çolarını ve bu bilançolar hakkın - :rCi ~bir Japon Şlebini batadığı,. =-= ~ ~~ Alman İ'taJT.m dasanma. ııOO&!-anna 
daki raporluı tetkik ve müzak~e bin aJ~~· çaropıyordu Mektebin mı!1ıdtresl Be.ya.n dtiGmen Cbpçusu tarafından yapılan 
etmit ve billnçoları kabul etmıı - ııı uwu-- - o-- • Belk'a Sevengili, büıtUn ~eri va t()J)CU ateoı şiddıtinl lacybetmed~;ı &! • ki vam ~Ur. D!Jşıruın mew.ı mah! _ 
tir. Stl8h taşıyan 1 tatebelıeri tıebrlk OOeriz. webte mzı. mvva.ttaktyet!er ~zanamıştır. 

P •sta k Almarı ee.'\18.Ş ~ ı>!lt.e ta.yyareıtrı Tob. lran Başrekili Berfin Fransız arı Refah vapuru tahki atı nlkda ve ~ali& cenubundaJd çev _ 

d "I d ı" ~ dJlşnıın ha.va ala.Y!arma v~ llma.n • Tokyo radyolarımn idam e ı <Bae taratı ı ıaci &Qfacla> ~le:rlne, otomobil t.e.şrı wre e:ı"ne 
· f t kb"h d. Reuter: zaclan miireldkcb bir endimen te~ -~ Y8llm1Şl-:ırdır. 

neşrıya iRi 8 1 0 IJOf Londra 15 ~~.A.) - ~1 edilecek ve bu encümen dosya • 
' b' ı.ıırılıyor: _ .ı_:ı_ d __ ı_ i r_ .. . 

Tahraa 15 (A.A.) - Ba kil Vic!ıyden ııo 1 k eilah taşL. yı t~UL o. eç.cat ~: s;.ııcumenın v~ 
~ Kanuna aykırı 0 ara d h Pa.. raca.gı neticeye ııore hazı,lıyacagı 

Für~ Han, Tokyo ve Bertin rad- kt euçlu 2 fran.llZln a a mazbata tcJkilutı esasiye ve adliye 
YolaTı tarafından han diHJe yapı • u_ıa ~~aın edildik:cri .Almaald~C;8l • encümenlerinden mürckkeb rnuh -
ı _ıt. 'k d . . . k.b.h rıste "° fından bı ırı ~ . •. il k . M h an tı.mrt c ıcı n~ıyatı ta ı et.. i kamları ~ra telıt encurnene ver ece tır. u -
ıni~i. Bilindiği gİ'bi .özü ııeçen :i,:;~ telit enci.imenin yapacağı teklif ANOELiKA 
J'adyolar, Moııkovl\ gfuü~elerin - _1 Iranın bü Meclis beyeti umumiyes'nde görü.. 

- .J 'bn kte oı'lll ve l ı_ • • 1· •· de İranın tak&im edilmeşinin ba. zakere eul e inat veren ~ece~ ve encumence u:ıurn gos -
his mevzuu edildiğini iddia etmiş.. tünlüğü hakkında. tcın ykıTl oldu. terildiğt t.&din:le bir divanı ali 
lerdir. muahede hük.ü~lerıoc a tCJkili mevxuubahia olabilecektir. 

Fürugl Han bu iddiaların mü • ğı.mu eöylemıştır. 

Olga Tchechowa 
m aon yarattığı p.heser 

(GÜNAHSIZ KADIN) 

Sinema müdavimlerine M O H İ 
Sayın halkımızın aylardanheri 

LAURENCa: OLIVIER ve JOAN 
t LAN 
·dıği ••. 

,TAINE 
tarafından ~hane bir surette ibda ediı _. 

REBEm 1 A 
(RE BE C C .\) 

Şaheserini 19 İklnclkinun P~esi r,' .mı aaat 9 da 

M E L E K Sinem. ~ında 
bk 

0

tıılk.dim. şerefine verilece:C si.ııeıu rniiaı?Dıere"".'.>lll!n nı• 
ve looa ibilelJµ'ı bir gıinde w.ınamm sat'lhnı.,.o:;tır :su tc.. 

sayın 'ıaiktmıı.ın ls.irahaJJ.ni ltemın çln mUd.rlYtt.Jn 

.il. ı koltuk 
n ım:-şısında 
bu tunu 

İPEK ve MELr~K 
SINEMALARIND 

Ayni zamanda göstenneğe karaı 
Dl K I{ AT : Filmin fc\kalade uX11nlu 

mliteAkıb timler Jçln seans!; 

MELEK'te: 2.45 - s.45 ve: 9 ( 

ı. 

ermiştir. 
Jobyıslle 

1 P E K ' 1 e : t.30 - 4. - - 6. -ı ve 9 dadır. 
Ma.tmele1'1e gelecel{ hal!Iı.mtz!l husus! bir kol.aş'~. olınn'k Uııere nhıız 
MEL KK alntnıasmda mat!:ıelı,:-de İstanbul~ ıU defa.. olıarak kol 

tuıtlar numıınuuhr ve mU.t-~b günler iQ:n c:vve.d.eıı alın.abillı. • 

Bugün ŞARK Sinemasında 
Güzel ve esrarengiz meçhul kadın ••. Saadete susamış ve a kı 

için çırpınan kadın ..• 

SYBILLE SCHMITZ 
ALBERT SCHENHAIZ ve MARIA V. TESNEDY 

ile braber yarattığı ve bir kadın hayatının feci Sl.nlnl cr.nlandrrdığı 

MAZİSİNİ UNUTAN KADIN 
filminde bu muammayı size halletmektedıt". 

iKl RUHLU KADIN ... NE IDh ... NE OLDU-;ı , •. 
SEVMEYİ UNUTMUŞ... ve TEKRAR AŞKA KAVUŞMUŞ .• 

_.L 



('·~en Posta,,mn bulmacası : 4- ,1, 
Bunlardan 30 taneaini hall•tliye takdim edeceğiz 

okayacanıu.za bir /ıederek bir arada yollıyan ha 
Soldı.n • ta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ı -- Ya.uru gü. 

(2) . 
'1 m, Nota l 

2 - Köyll!ı ıle. 
n 4-P.llı {3), .. 

!ia7 ta !l ül.ı,,:ı ' 4 •. 
3 - i'inl oıma. 3 

yan 5) 

ol -- K1rmızı!ı ti 
(41 , Bir rakP.m 
(3). 5 

a ·- Hll:CUmd"
ta bıı.t enm&k <U, 6 
y ş.ı ( 3). 

8 - Geniş d4l. 7 
t l (3) . 

'I - BUytlk ta. 
biat reın~... 14) . ı. 

8 - Sntrler 
(ol) . 

9 - ~n~rt'Ye 

t.3'illll" C3J. B .r • 10 
le~e. an!a$111& 
({). l 
ıo - Bir mey. 

"lı\. C 4 ı . tıneye ıe. ,., 
ı:ırllır C4), li. 

11 - Eı 1et, 5=:=:-:ııı::::E 
işkıence <5>, a - MI, !evta1Ade değil m, SU 

12 - Bir renit <2>, Dırafmda ot.u. aııJemın\a <2>. 
rultlf' 4>, No~ <2>. 8 - Bııihlık <8>. 

Yakandan 11.,attYa: 'I - Bqma bir tb trelirse ha.p olur 
1 - Namus U:u.t, 7t1lc&ekWt C'I), (3), RM1dm JaptJiı C5>. 

Buc;luya ~ (4l, . 
2 - Pu1i>ol lt&~"aıne ııertnr C2>, Sa. 8 - Muh&rN' C4l, zenıın delil \5). 

latanın büYiltll \5). 9 - Bir detil <3>, lkşmA •C-' pl'il'6e 
3 - Rakib ~rın· yaptllı <7>, Deniz bendea in aı'.aı.dqulır C4>. 

ölıcQsU <3>. ıo - KaMbın aattıı-ı <2>, Gelir <U, 
4 - Yat.lıtlı C2>, Çölde l>ulunw ca>. Yflmelt Jll8l' <4>. 

HİKAYE Kumkapıda cinayet 
<Bat &aralı ol/l de) <Bat Walı ı ncl •7' ... > 

- Her ln8anın vllcw:lu Allahm b:r Perihan, nitanlaaıtıı.n bu aert ve 
libel b na.sıdır. All.Mıın ~.na~ını mu.ha. asabi 90rırueuna ayni tekilde mu. 
'8llll etmek ve yaşatmaıt tç.n 1apılan kabele edi.-.- Sadık b"-'-ütü• .. b"d 
be ha.r1*et tevıwckı-; mUWat JAzım • .__, Um1 n ı 
ıe.ır HaDıcı Ocn&-:ın anuk Allah& tar. ~etleıımıı ve sok.ak ort491nda Pe • 
fl en muk.adde6 va:&ifeain. yapan Bam.. rıhanı ~r. 
•t.ı &lçak dtlşlirmı.:ti, buralara kadar Genç kız bu fena mu..vneleıyi mi 
811rWtlflrlDMi, ı.t.ı:ence yapma& bürttt teakıb eve dönmüe. ııipnh .. t.ar._ 
ııflnahlıard&ndır. Du itlbarh Hami.atın fından dövüldüiünü ağlayarak aa. 
~ bı.rMıJ.muı ve hancının t& - n•İ F atmaya anlaanııtır 
~u:n i:a~l lcab eder! Bu dayak fuhndan .:nra Kum. 
Hancı 7eıUl1 da1aeı.-ı acı.sUe baill"lP kapıda bir me)'fıanede kafa>:ı çe • 

çatrrıriten Bamzaıt. oradan ditan fır. k~ Sacl~ arhot ve au;bi hır ~ • 
ı.ıtı dehletılıeo tıUTlerı cU1Den dikıell oı.. Zlyette nıpnlıeın1n evlne ıelmi1t 
m-.U. Sat el·.ıı'ıı biletini. parmaJUe._ kıakançıık mevzum tekrar taze. 
rım yotI.a.vor; b ç bir eksili oJmac:Uiına lemiftir. 
~ordu. Pü:at kadının )'Üreilnt Perilıanla, nipnl.ı Sadık ara • 
,... ..... ~dı; iJı zam.anma ra~- aında bu yüııd.en tekrar bir müna.. 
.... Jdı llllhvoiac&k.tl. ATDi IUCU b .r k '- b_t___ L 
Uç k1'inln a,n nn yerlerde 11ıed!tlni, a~ çıunıt. ...., ıenç a.ızın an• 
baılka ._ kadıla~ aql.llDa VJka.. neaı FMıma da k.ıtarak dellbn • 
nlc:bklarmı, bep, nın bqkj bqb hU.. ı.t ~. 
ti.imler ~"rinJ dötQnUyordu. O Eeuen kafaaı dlSllalllı olan Sa-
JlllD&ll bülıbDWn ürperiıordu. eenat ve dık, Peribanla anne•ınin bu miit. 
adalelln muh'>e'it tlıme\f!r'e f6re ı6L terek hücumları ka~ııında büıbü.. 
Md.!t ba faı1rlar ıt* tnrtunotu. tün uebiletmit ve belinden bıça • 

ıcar. ralmA!n handao Ye o taaaba_ .. k k 1ı ' .L • • l d ·· 
dan en ,.mn t4" taca. Ne olur ne ~ı çı arara er t&ı•ın n e uze-
oım. be*! hötüm. Jten(lz bıtmemlet' rıne at1'mı~. 
w tadı efmdi uramıı detş.tritdl• Saıboı, nİfllnlı bu t«avUzü •l • 

Tipi ,.a.one ıMae vuruı1cen ve rasıncla Perihanı vucw:lunun mü • 
onu 7et'den ~ ~ ırib! earparten teaddid yerlerinden ajıT aureUe 
-...ıt dumanlı dai!an. taldmyar: eı. yaraladıktan sonra. Fatmayı da 
1erfDl 1-1a!'K ha*1n~rdu: vurmUfhlr. 

- Hey AlWum, !en lt.ft f!'Jl blliraih s.dık bu cinayetini müteaJdb 
.MaJetl ltGIMtA1n •suıara bl:ruma. b" --x. ı evd oaJıarın ne hak ııolcHltlamtt ~ ı,...ım ~ere. a"!'1• sürat e en 
IUlll ç'lkarak bır eemtı meçhule kaçmı .. -============;;- tır. Vak•aya el koyan zabıta me. 

iki yarall)'l da Huekı hastanealne 

(TJYATBOLAB) f 
ISTANBUL BELEDİYESJ 

i 
ŞEHİR TiYATROSU 

T epebaıı dram kısmında 
Bu akfa,m saat 20.30 da 

Y qadıiımıa Devir 

Jıtiklal caddeai komedi kısmında 
OYUN iÇİNDE OYUN 

1 KJ.ŞiLtK 

Bir Alman ai;esi 
Baş, diş, nezle, grip, romatiza 

ol.5 odalı, manzaralı a.partıman 
ar~ır. Kalorlferıt olması 
tıerclh edilir. Telefon: 448'72. 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 1uıte alınabilİl'. Her yerde Pulla htalan 

lnh:sarlar Umum MUdürlUGUndan: 

imtihanla Memur Alınacak 
1 - 'nlfra. ıtıep.ı:Mıl!Dw-Oaö mllnhal mem~eıt.lıer için İaıtaınhulda bir 

m Oeab ·b. JmUbıa.nı &Çllıaıcalı:t.ıır. 

1 - Bu Jım:tlıhaın ortıaımeıtt,.,t> mezunları için 20.1.9412 aıa.ı.ı ve ilse mezun.. 
:ıarı ~ln 31.lJM.2 Çu13ınba günü (iflıeıd«i aon.ra. .eıaıat 13 de sım .. 
cide Iıfubı:iıar memurin lrurau ıb.lı:ııa&nda :F'llPıatıak.lv. 

3 - Taıllb o 'ania.r bir dil&tçe, evraklı mıüsbLt.e "99 blır tutı.olra.fla. b1riik,. 
tıe Zaıt. İıjeri ŞWıemlae müracaaıt. eıtmeılıttıiu. 

' - i:m.tıl-.ıııa. cl.rmek ıs.teyenllerın llJllllıdla- y8cılk rvu.ıt ve p.rtları hAill 
oJnı•nı lblmdJZ'. 
A - En erı orıtıa. tahsı!ini bltirmllf ollmBllıı 

B - 18 '8Şmd:ıa a.ıall ve 4a yıumdan yubn <*nam.Mı 
C - Vmte ı.taısma. ınAnl blr MU buıl1~ 
D - He.r lld imde va.zlfe görebllecel: deıı:ıecede dı!tWll otmalı: 
B -~ ~n iki taRl8I refera.n. oftı'at gÖ&termA!lt 
F - ~nl ya.pmıf Mna.k veya müecıaed bUluınmalt n bJlb:a&saı 

ber Wd ı.lde de 800 ~ nüfm CÜldlllllll& ~. 
tlmnlf olma.t. 

5 - Milraaaatıv 19.1.94.2 günü aqamıne. 1mdıı.r bıbul edlllr. 
6 - imtlhaındlaı 1aaana.ıııa.rm mu~yet. ve ıtıalbısil. ~rlne göze 

bıa.remdeld. ~r üz.erinden 6creıtıeııl tem~ eıUller* •uile 18,. 
yl*1-l ~. 

7 - 'DllFiın edUdJli mahal- ve "IUifeyl ~ 'tıariblnden ft.U>aren 16 
gün aadııııda. kabul ile nzifesl IJallxı& ~ 1la6'f.n Ti 1mtL 
ima ftwılrla"' 1ıııbaA edllir. .... 

Mühendis aranıyor 
Türkiye Kömür Sabş ve Tevzi 

Müessesesinden: 
Blıılan w lmb'ılfer tee'setm~ lllıt'•• olan bir Dltbıındta aJtınecıııt 

tir. \hfrWertıı geı,.-no. ~ lı1!!H br::lme ~ ~ 
mih•en me;•eııst.ne mü.Nclat1B.rL c318t 

Doğubayazıt Mal Müdürlüğünden: 
allll1meıre tan&u İf ! 
ı - ,.,.,_.ıua ı.ı.H2 tarihmde ~ılMalı l1AD olunan Dolub&JUI& ta.. ••9' ,...__. bl!IW t ._. ._.. tınrtıN --.eı- slDd4t ~ 1b Ollr

IWlıimdlm 'f.1.MI ~ .~ 20 8llD mOcldet..ae teltr.ar ~ 
tonulmuşt\U'. 

2 - ~ bedeli 18457 Ura 88 turutf;ur. 
s - ~ 27.1.942 Salı ıtıntl aaat 15 de tapalı rarf uaulüe yapıı._ 

caıttır. 
4 - llrıııjllaıe pı-f.lıameal Ye bun& mflteferrt evrak Dotuba7azıt mal~ 
~ alınabilir Ye Atn Nafıa ımdQrwtünde de ıi>nlleblllr. 

a - Wglf'Uınqe sırmet totn Jatetı:Jerin 1234 lira 34 turulluk muvakkat 
'tml!nM 11811D81eri Ye Atn Yi!l.Jetinden bu ite ıtrebı1ecetıerin d&iT aıınmıt 
......_ lllu eaneleti muttazidlr. Bu 1lellika IOiıı et&Utmeniıı JaPılacaiı itin.. 
dm en aa Uıo lfln enel bir iatlda ile "8t.eklileria A{ın vilbetl nwt•mırıa 
mUracıaUarı Ye l>u -nDracaMl&rma e:m•e tadll''Japt*1arı bemel'I ~t.a 
aid ıı,ıen J'81)tırmıt idılnlerden aldı.klan veaıaıarı rapteı.meıert llzımdır. Bıı 
ml1ddet arfmda velika tıaleblnde bulUDUl&J'anlar eluıaltmP.JI! alremi1'!Cetler • 
dtr. 
ı - İ*ıklıl'er teklif met.tıubla!1Dl ilaıle ıüntl olan 2'1.1.94~ Balı lfbıG 

l&8t H de tadar eblltme t.omfs;yoou "leielltine makltus mutabtliAde '9lllm 
edecet].erdlr. 

Po8t.ad& wtubulacak ıecıtmeler bbıı1 edllmıes. <H'1> 

Zo~guldak kömür havzası tabl;siye teşkili 
idare hey' eti başkanlığından 

~ lıt&nUr ha:naaı ocaklanJ1lD Brelll ieletmelh:ıe devri m11ıııa11• 
Ule teeıkiJAtımız ~htı t.ufi7e .tarvı Yel'IDek Ye tufıJ'e memur 
seçmeıt üaere aoatıda tatmııeri yazılı ooa Amill«tııden "'11.tılyeuar m 
ıdllerllıi 111zumlu evratıarile beraber 28/1/942 tarihiDde Zonguldukta 
ci Malka.a civarında taıılllıl7• Jataqonu biDMında aaa.t lf d~ bulumı.uanll! 
tıemtn etmeleri r:ca olunur. · 

118 Dalcı İ8ma11 ocalı tmll'«I. 
284 Leon .Por ooat& > 
381 Hasım ooalı • 
3f3 Xılıçala7be7 ocatI • 
319/ Kit ve ortaklar. ocatı • 
161/ 233 ocatı • 

33 Xerlm. OaTUf > 
tuıaıadi ııaadm e. • 

1 '11 Kofal* ooatı • 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlütünden: 

ll&1b No. 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• • 
• 

• • . . 
s s 9MOI 

uma: 
W. WEGV 10 

Y8S 
liıO 
.A. o 

CXH 
OP 126 

Klltdan 
Kilo 11'· 

481 
8-17 

2028 
198 
920 
999 

1878 
18 

664 
28 

114 
1312 

61 
31'1 
107 
341 

1H5 
38 
81 
11 

1100 

000 
000 
000 
OOu 
(101) 

000 
(;00 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

Ci'M» 
000 
;)00 

000 
000' 

Jq::J 000 

Deteri 
Ll. tr. 

272 96 
160 03 
668 96 
422 H 
73& u 

1833 21 
il 
89 
Ü 
CK 
u 
18 
H 
'5 
92 
il 

918 
87 

189 
86 

277 
997 
:.?21 
m 
404 

ll2 

13' 19 
17t H 

DS 11 
170 81 

781 " 

'11 28 

147 OllO 1"3 15 
152 000 353 58 
180 001> 311 22 

PW 
88 
TP 

1/11 1109 000 ıes ıs 
17 18 
19 IO 

. 
,J.A'lf 

• 

94409 48 000 
10163'1 41 500 
1/3 

81'111 

• 

19 300 
sı 5no 
3 200 

iT 18 

4112 '" 
81 13 

20 
12 
IO 
11 
115 

&o .Adi atAQ aPM& 
00 Kot& &Xsamı bemiD 
31 ~ tıa1.1A.h 

131 

76 Mi oa.kır benzin ,amand 
25 Demu- tr&ktör tekerletı 
00 lA8t.l.1c mamu':Atı 

• 00 Bo1a1ı bot demır bldoa 
6 00 Keoe mamult.tı ve conta 

13 00 Demor baliıı.ma 

6 00 ICi1omeQ'e -~ 
21 00 l!b>D.lr. ve tauou&tcı rondela 
'16 00 Dem r oto ı:amurııwu 
1 '1 16 Dem1l' çergeıveu üm &7DUI 
11 '15 Aapeatol Conta 
30 37 Mpea~U bKır conta 

'1 00 Demlr tnıtııs anabtarı .,. 
l&ire 

ı 80 ıtatranlı b . ı <JQt> 
12 '1& Yün cartc ktl•m <add :m 

'1 00 Matbu ka.tı t caret defteri 
14 00 Otıo dış h\atltl 
61 00 Ewa nuline mabı5ua boyalı 

demir ıanıtık 

• 00 

8 00 

11 00 
• 80 
M 00 

11 00 
4 00 
4 00 

4 00 
34 00 
4 ao 

Altlic:tr!k uatt •"et 8 tl!'.ene.. 
biye ııö~ürU1 m.:-k llılerel 
Demir talorlfer uanı -.. 
8lllll 

V t*t nde d-.mlr t6şebenı 
Ha.vvanl ıpek dl)ldln,üail 
Demir rapt :re mastnes 
~le (tıeıcttt\: mo DrUl> 
Adi alao ft~• 
Tav.ılı re.slmıı tlht ftk lm 
Baıvalı alaç~n rl"tl&m 

Dövfllmem · ı tlU'aDfJ1 
Wemea. pam.ut '~ 
N t1"0Sell lo3la aıvanmı• iti 
pam.ık .mı saç ~tar•l!:'ı 

• • 13 ~00 3Gt a 2'1 00 fi'. v deJen ve 1p,tt 1-lmde 
oJm&yan 'pett heYi •eTl't. 

1 R A D Y O 1 
murI.rı tedavi edilmek ibeTe bel' 

._ __________ __, kaldınnıf)aıM da bun\ardan Pe • --------------------------

COJIA, ıa.ı.ıNt riban dün atc:lıliı yaraların teairile lst-ınbul P. P. T. Müdürlüğünden: 
'1/1/942 sftnltl Son :l'e'Rnl (l'Uete9İ!oe ill.n ed!Jdit1 mıen rutarıda mftfre • 

dıırtı '18Zllı flfJlV?. '18. 27, 28/t 942 11lnlerlMe -.ııt 1!30 dıa Ertkı'eo~ R-., 
dl:.Ye eadde8l Hail Antr<!ı><J!hl dahillndetııl Batlı$ M t'dlll"'ttttln,,e açık arttr.ma 
muıtt ile eaıtılac'.\.':<tr. Sat .. :ıın Ot' tr1h1 enel1nıe it.adat' ewa 9/13 arasttıda F'. 
rillt!blUr, Tmıtcıat a'<çe'erin1?t aa•ıt ıtln'll .. ı 12 J! ~adar n.tırı:maaı 1' 
pmtır. Bu evadau JiıJaı!"• m•ıb'.4t1i! ftıd!nle _,. IMi.fl Yal> rn=-tt~ o• •uo: s-t .aıa:ı, 1a: BatSf maatıt &lmiiftür. 

<Jll), 1.•: .ll&DI )ııılbedm1, 8: llbk Yapllan tahk"kat neitcesinde 
CPU, 8.Ja: .... eaMi. 8..0:: Müzik suçlunun nipnlıaı Perihanı bundan 
CR.>, 12.JO: SM.t qan, 12.33: lltbılt, bir müddet evvel ele ayni Nıhebler. 
-B 45: .,_. b&k'ı·rt, 13: Mtb!lt den dolayı muhtelif yerlerinden a. 
ıe. a..ıı ecran. 11.a: Paa1 lıefefı .. ı d " b ..:--~ H· Mllllt. brlill* <P1 t ıır eurette yara a ıgı ve u ~-- • 
11AO: Dimi, mOıllll <PL> 19• db., den 10 fl1 26 cün hapse mahkGm 

20.21/12/Ml 89Cl!lll OeUbolu Umanmda fırtmaıam llddetl ve blr ima 
nelifıceıstnde mıtıaaı pıllllıı. andıdmda b111un&n 13 c;ııımbııının denlaıe dökn1P 
bıını1ardlD 60 ..- w lkı ~ çantıa8lnm Jıt1 &1ln aoma. MhBde bıılmı.. 
auta ,. ~ lraJO<>ldutu ~ maıl6maıt ,. J'IPlian tlh&lkU. 
tan .,. ı' •'il ~a bQ poatada adi • taAbbOdM1 mllrdilıt.& olMlJa.. 
mı biı1li ....,..n ... cıiWUlr. <•> 

llıitaleri alon n&n tııht.sısınd ı. aaılıdn'. <447> ········································--···-·· ....... ·-·-··---···-·· .. --· ...... ... 
Son Pcw.a Mett.Mı: Nepi~at MiidMı Cihad Babaq 

SAHiBi: A F.krem UŞAK.LIClL 
~----------------~-~--------------------~ _. ...&i> ıt ı&· Dua m.- 19.SO: edi1diii anltıtılmıttır. Sadık bu == ::., -;....--~:.".~~ .... ~-.'~Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası lQ İkincikinun 1942 vaziyeti 

Bacbo aıaeı!tee, 20 C5: Hibavf't mı.. Tinden tabliye olamD'1f ve ıene 1 1 ....,mdaıı .. r1ol&r, 21: Z raa.t teblm dargın bulunduia Perihanla barrt- • A K T F P A S F 
1110 T.aB l 32. Rad:Jo ea1on or f-'- bu d f • *-1 m 

30
• .,._ t .u ... _: mııtır. 11&M. e a aynı suçu 
. u.a ayan, -- k .. d ,_ •- d hlııbeı'!erl bora, '2.U: Rl~JO alon te errur e erea., cınayete -.a ar 

~- vaımıtıtır. 
Katil Sachk dün y.kalanarak ad.. 

........... kra ~: liyeye verilmiı ve Sukanahmed 1 
Blp«ıcanlıll ist.ıklAI ,.,.,....,de 12 inci nlh ceza hakiıni tarafından 
numaıwl1 :,!e mma fuD \acanUP eoııruya çekilmiftir. Katil, eorgu • 

8ültı .,_,, aunda demİttİT ki: 
8lpanoeduı Iamail emnıteatıne ol&l' c- Perihanla n.İftl!llı idik. Fa. 

bommwıdaD ciolQı blaledilen tapu " L-• " i" d• llVQ Atuııllm 128 tarih,. 9 3 1 7 İ at: eonra &.J&1 vermıyece ız ıye. 
8 ~nnda ~ P.rı' ~tut.. rek beni atllll!l'llar. Bu eebel>den 
lercl* muanen hmebımlle kqme& birinci yaralama bldi.ai vukua 
t.llıdir muameluıl 1~. 8.LM2 geleli. Hapi.lıaneye düttük. Çıkın. 
~ e yapılısn bil mııaaıekwe tal'ŞI ca. ıetıe barııtık. gene niıanla~dık. 
bir d yecet n:.z va.ra llArı t&tibinderı Fakat bu defa da cayıp kızı ba• · 
itlJal'eD 1a cün ~inde bildlıiılmıeai ve ' .. ' ' ' ..... bu 'babd& t&M! ~ 218b:ııt kasuıa vennege kalk.ıpnaıınlar mt) 
11111 OıltumK 8t1!.senı.. tem. bıı =L Artık tahammü1üm kalmam~. 
toble da.reye mflraaleı~ oluıım."6ı tcra kenc:llme hakim olamadım, bu au.. 
ft Ull.s tıanununun ıos Qııctl madde çu itledim.» 
liM tıevfilııuı lllnen tıeblıii olun~. • Hakim, lbr1ıUY1l müteakib Sadı. 

942/578 kın tevkifine karar vermİ.flir. 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu 
Müdürlüğünden: 

Ok:al için 'D!pl1611, bt.w6I caddesi w 'Dibim manMnalıaımda etve 
ztııı11 bir btıllı 8.1NW!WıWadır. • • 

~D <*al mtidilrlQıiine mllraıcıaıaltı.1 c4'b 

1 LAN 
Y.._ P'11ide -..n 3,1 d~wnJıu Alhnıed otıa ftlti Atuaton 4'1908 

• ~ .aoele olamt Adalar şube6ıne m~L (1804.UI) 

Kaa: 
Altm: 8ltl lı:i1ol1'aDL '12.IOl.138 
Ba.ıı.lc:llOt • • • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

DaJtlMeld ...ı.altlıW• 
TOrt Uraıl1 • • • • • • • • • 

Barlftekl ........... , 
Altm: eell doııram l.832.1J2 
Altına tahYlli tab1I l8rbel& cl6. 

Ylder • • • • • • • • • 
Dlter 46Ttsler " borçlu ltlirins 
llllcll'elerl • • • • • • • • • 

...... talaTllled: 
Deruhte edllen evratı natd1J9 
ltarfllılı . • . . • • . • • 
J!CaDUDUD 1-8 inci maddelerine 
tevtikall Baatne tarafından vt.tl 
ted:IJ'&t • • • • • • • • • 

s-ec1at camaau 
'l'lcarl Senetler • • • • • • • 

Babam Ye iab.u&t etbdamı 
< Deruhte edilen evrakı nakdi. 

A < yenin tarsıııtı f!llham ve 
< tahvlllt <itibari kıymetle> _ 

B < 8ert>ea\ Esham Ye Tahvlı&ı: 
AftllSlar: 

Altm ve dl)viz Ozerlne a9an1 • • 
Tahvil&t OzerlM avam • • •• 
Hazineye tıaa vtdeH avans 
Razilıeye 3850 No. lu kanuna aGrt 
açtlan aıtm tarflhtlı aftlla • • 
eı.ectarlar: • • • • • • • • • 
lılUhteUI: • • • • • • • • • 

Ura 
Lira 102.125.ol9'7 .78 

• 15.054.093,-

• '187 810,55 11'7.987.401,33 

• 19452,80 19.452,80 

Lıra l.S2U98.3G 

il> -r-

• · 8U28.080.U '13.U0.858,71 

Lf1* 118.'148.513.-

• ~227.901ç 138 H0.658.-

Lir.:ı •Ol.l!Q.883.3! 801.110.683,39 

Lira 45 387 321,93 

• 8.:>96.454.71 5<( 383.778 64 

Lira 4 906.19 

• 7.808.890~ 
~ --
• 111'1.SOO 000 -- lft 113.&98 19 

••ano.-
11 'MI »ll P.1 

IJennan 
ba&t7at ato•lı 

Ad! ve fevtallıde • 
HUIUll 

• • • • • • . . . . . . 
Tedarildekl lıanbotları 

Deruhte edilen evrakı nakcUJe 
Kanunun 8 • ı IDcl maddelerlM 
tevntan Bulne taratuıduı fttl 
tecltıat • • • • • • • • • 
Deruhte edilen evratı natclll'e 
bakil'eıll • • • • • • • • 
KarşWtı tamunen altm oaam 
D&veten t.eclavGle ftlledilen • • • 
Reeltont mutablll D&vet.en teda-
vtııe vatıedllen • • • • • • • • 
Hazineye Ja'Pll&n attın tal'dıth 
avans mub.btU 3902 No. lu tanua 
mucibince Ulveten tedavtlle .,..._ 
dllen • • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tfh'lr J in"' 
AJtm: ea.ft ttlO!lTU'ı 8'7'f 150 
1851 No. la lrenan. rln lıasfnere 
..,dan anns mabbtll teYdl ola. 
nan altmlar: 
allı ltilolram 

D6m Taahhftaata: 
115 Ml.930 

Altına tahvil1 Ubıl dnvlzl• . • 
Diler dl)vlzl• ft alacatlı Klir!ns 
b&t:IJ'eJerl • • • • • • • • • 
Nuhteıtf • • • • • • • • • 

• 
'1.822.0l 9,11 
8.d00.000, 

Ur& U81ca.1&s. 

• 22227.901 

Lira 131.H0.8H 

• 17 000.000 -

• 250.000.000. 

118 000000 

Lfra 84.894 431 38 
• ı 233782 03 

711124 187 

• 22 609 917JS1 

TelsOa 1'1S.Ot4 48! 93 .Yellb 

• 7-la• l.NI ..,_..._ .............. -- ' • altla ...... •Tal ., • 

13.122011.11 

521 .S20 8!11,-

81121.21141 

tl.11.Uft.M 

m.oH•M 

• .. 
• • 
1 
• 
ıı:: 

il 


