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Bu sabahki 

Slagaparaa 
wazıretı 
valllm 

Japonlar Johor budu· 
dunu 20 kilometre 

geçtiler 

v.ı. 17 <AA.> - ~e ııöre Lon 
~~ 8.nııa&>urun vaziyetinin va. 
-Lı k~. A*erl ma 
bat ı. Sinaal>ur mlki&faa ha.ttının da. 
t•lnııaaı 7ÜSÜDden :lncilizlerln daha 
rouessır bir suretıtıe müdafaada. bulu. 
:aca.ltla.rmı tahmin etmeitted.iT. Bu.. 

l!rl a beraber J8'JODla.rın anha fazla 
t:dıclıe.111 hücwnıatı beklellıDlckt-edır . 

Tampln düfıü 
V~. 17 CA.A.> - Domel ajansının 

'l'dk.,}·ocıan blla .rd t ine nazaran Japon 
tllotör:u kuvvetleri d!ln TampLn tehri.. 
ne lli?'m.lfleırdir. Bu eehlr mühim bir 
:u~U.ceyŞ merkez..d.ir. Maıaka şehrL 
d ilerı karKoluıdur. Jfl90[1 kuvvetleri 
tlernanı süırat:ıe ~ etmeıt,edirler. 

l&pen motorme lmn'C'ı.ıcrt 

Yazı iılerl telefonu: 20203 CUMARTESi ıt 7 IKJNCIKANUN 1942 

Japon tayy.recllerlnden bir arap 

-M-utt-efik-le-re-gör--.......e 1( Japonlara göre ) _S_a_h-te_f_i-at-
Slagapar Malezrada mnrakabe 
etrabada taldb ba~memuru 

idare itleri telefonu: 20203 Fiau 1 kanat 

Dii.nkü meclis müzakereleri 

Refah vapuru 
tahkikatı 

iki eski vekil hakkında tahkikata IUzum 
olub olmadığını tayin için mecliste 

bir encümen seçildi 

F evkalide ahvalde 
askerlik mükellefiyeti 

····--.. -.. ---·-·-.. / ,,. ............. -... ---·-·--··-··-..... --··----····-·· 
Halen nltih altında bulunan ve bundan •onra •İlah altına. 
alınacak olan muva:ı:zal erattan tam hizmetlilerin muvaz.. 
mllılı müddeter'İ, •ınıl telrilı edilmelı•i:in, levlıalade halin 
devamı müddetince üç ve lıua hizmetlilerin • yedeh su

bay yeti,ecelıler hariç· ilı.i •enedir 

'-. ..................................... ·-···························-····-···· -...................... 

V.şı 17 <A.A.> - Bir Japon tebliiln.. 
ele Öıldırildiihıe ıerct .Japon öucll kıt'a 
dl&rı dün .Jobor'da Deri hareketlerine 
evaaı eıım.ıerctır. 

Ankara. 16 (A.A.) - Büyük ııfatile Genelkurmay Ba,kanl ğ ının 
Millet Mediai bugün Şemıetti n tahkikata memur ettiğ i Milli M·· 
Günal~yı~ rei•liiinde iki celae dafaa Vekaleti müeteprlığı tar: : 

D 1 d d b 
akde.~lf!lr. fından 28 7 1941 tarihinde açı _ 

o an ıncı ün ir Bırıncı cet.ede, Refah vapuru lan tahkikat net;ceain.le 11 9 I 
ticaretha ede 200 hldiaeei ~aldt~da Baıvekiletten 19~1 tarihli fezleke ile ıalihiyet '_ 

mallarebe llareketl v 

Son d*1lrada alınan bir w ha.. 
berine ıl!n APQl1 İıııotıııl'i&e tunetlerl 
.Jobor hUdudunu IO küomela"e ıecmif 
lercl!r. 

İngilizler 6 
Japon tangını 
tahrib ettiler 

Singapura 
15 nci hava 
akını yapıldı 

n D gelen qagıdakı tezkere okunmuı. ılzlık kararı verilm iı ve bu huıua.. 
lira alırken yakalandı tm: taki doeyalar Genel Kurmay Baı • 

8e?rar btr J-.:aan blu Mala.tanui 
~ ktM!Mnda ookı müb.im bir DU!'fltll 
~~ec1nn1t Ye 1Hırlemete devır.aı et. 

r. 

Tlrtdye BiJik Millet Mecllıl ~nlıiına gönderilmııt i. .Müıarün • 
Dün Sultanhamamında çok cür. ,..- nl~lil~. ıl~h ~kunca, yopılan tetk:kat 

edtlrane ve 0 niıbette de ... rih bir .. R.efalı vapu~ hldıaeaının .vuku.u netıceaınde 161 9/ 1941. taribind~ 
dolandı .. ıcılık vak'a• o...rftUt. uzerıne en büyük askeri adlı lmır (Dnamı S lncı aa:rfada) 

lnst• tananllllala Mmlan 
Singapur 17 (AA.) - bısHiz 

tan:areleri dUn d1tmanın Malaya. 
l.kı yol ~~· ..u.ablkı. 
8- hffl aiaT rlt'l':T 1 5 ...... , 

Ru:; teblğleri birçok 
muvaffôiyatler 

bildiriyor 

Çinliler Japonlardan 
2300 esir aldılar -5 Japon 

vapuru h•ttı 
sıaa...-. 16 (A.A.> - c... T...._ 16 <A.A.!r Domel a. 

teLUllı Jau1aa ceplıeclenlt uaırili,.orı 
00.. Nesri • Semi.ilan d.p.an. 1 S SonUaaacla J.- ka'rietla. 

Harkof Almanların da yapıldatı bildirilen mwzil aaL ....... sı.Wı -6)sllle:ri Ma-

Sultanhanıamında, Alacafırın 
eokaiında '49 numaralı maiazada 
ııaanifatura ticareti yapan S.lamon 
Kohen. dün maiazuıada oturur • 
k-. içerin filtilb&fl t.-is '" • .. 

Sil• 

Kanlıca cinayetinin faili 

cm., ..U.e din baf)andı, katil: 
"Kabahat Jralmz bencle dejill,, diyor 

• .. ..demelerin eon .. ftlalan •• , ..... ı..,.·. Yohor vllA:retine sirmit. 
e Jtıden çıkmak uzere kuVTetıierİmİz dilflDanln 6 tankını )er Ye dilpam tfdclede takfb ede. .. ____ • J sin eneJ KanJıcada feci bir CU& Unuaunun 449 UDCU aaadcle. 
-Mol*m l'I <.A.A.> Bu ıılwıbti tahrib eımi-'er n Japon kuvvetle. rek ana :rol" Gurinde kacıımakta k ·-- cina7et U.-CUibai. Halil otla Mala aine setre teczi7 .. i tal.bile J aci 
~ r!aı tıeblilt: - rine aiır k.a1ıblar verdirmitlerdir. lunan takriben 600 S.oçyalı •.. n. i.aiede bir pecin kalt9l SuJ.. aiııasa mah~em..Ine v•üenık. 

11 Dlı11D.-nıcle Jmtaat.Knız ~ Bomba ve ucı taY)'lftlerile hl. keri claiıtm•tlardır. ffuatial de au,..,.i e.laaw ve eoma ela biplda dampnuına ....._Dlnlftır. 
Din _.,. u &Atini bank u~ıemete ma:r• edilen Japon kuvYetleri ileri 0-e 1 S Sonklnanda batı ke - I l . ı,p~ IWWüihi 7 ..... • M.Wtemecle okunan iddianame. 
dnmı ~. bd....terimlze taarruz ebni,ti. eiminde kıı,yıda eevkülc.,.t bir nok ça.ıpn ana YaZtJetleri t1L de la&dieeain cer.,.an '*11 .a. 

DC..,....,ID ~--- old1llu mut.alıO Ka,.ıl>lanmız niabeten haliftir. ta W.1 eden diier Japon mifr• • ...1.- .. .a..::ı -.L H&diee etrafbada ,apllaa adD ..ı.tılmlwtırı 
bücwnılM' IDIDd'tı .ıa- .-,ıatıa p1ı1 Ceplıeain batı kı11nında düpnan zeleri de balen Y ohor ~inin UW P• ...-.ec--. teMrll••t ..Uoab=•lı Ye katil c&r. Maznun Muhlis, namı eliler S.. 
~ ...,,.,...., pWWJer la bazı temular oldııiu bildırilmiı babllnl teWid altında bulasulur • •=L-- I H mlmı .. a4 ........ tnffba " (0..- • _, ..,,, .. ) 
~ edile., ........ ,. tıllDtl 41 tir. maktacllT. ~ 6 ( ueual) - Memur 
Alman t..1&N9i dütQrGlmılıl. H ~ Umumi darumda l»lr deilıiklik TcıQo 11 <AA> - tmpanıtorlalc L •• miiltlılademlere verılecek fevka. 
1-are6i DnJW. ,.obur. (DM ı u 1 ·._. ..,....) aa-- ı iMi ..,,. ... , l&cle - Mkkuaclaki ll7iha bitıp 

U08tora, 17 <A.A.> - Bil aawbl" n aia ••••• t.lklk .ıtlm._... 
tıeb ~r ııtve: eçlrL c: it 1 t :J En 

6 
•ha ...tı bir tadil ,.._ı. 

mrcw ~ :"!:!:u-4~~ :s ıo. •a• W~ ~· Mü111•• ıeıı baıt> -·"" .-w-- _w:ı --.. lıar ~ne tabı •ün •eler ae.. 
lııDaıllltıf, 110 yqon. 16 Pm10D· ............... tınkifatı Jawıla 

Londra, ~>~ertezl ceı>. G •• " ı l ~'•••• mı alabilmeleri i~n • • 
hed 'RU8lınn ller!emesl neticellnde . unun an aşı maz ~ ~ .....aar. • tanı ha - ıçın 
lloJai•'e b.rfl tıebdld artmatt.ldır. nllııi ... Wll 9711.aktadır. 

750 gram ekmek 
işç ·teri tesbit 

omisyon aynldı 
Badld'uD RUlllıum pençe.il altında .... ,..., -.U. s6rili-

cıldal\I ~. b e ..._ ..... mela"-1aıa ...... mL --------------

b!~ ~-=~~a:: ır muamft9n~ı ~'!.:!_!Mdt_~ ~=-:~L• Karne .... , ..... din ... kanaeteniabna 
IDllııt.edlrl Plılırltalar tılJDir edilmek U &ıM41' ..a&ae çaı.....,..tlıa T..a - --.. ele edild• D- • • .. t t1a ik ı• 
te ve ili: .•. bltt''l"ffUclt:. bHla laiktbaetia 1lıil .,..-;..a ... .. uu .... •ur • .. 1 

Yazan : Emekli &.iter ~ı.rı btt ••• , .... eem.. iıı-i" yeni tedbirler alı•da . ·ı· 1 . d. .... ihdlMli ~icllr. r-ingi iZ er eım ıya J-..-.'l·r, lr;inc*4mm ~ ODun.. ... birvak ~ •purlarl toplaD • ...,..~ ..... n1ırıtt a..de11. 
Y .... ~ çın deDiıdnde bı.r ®aman mil ddaiuDu. faıt.M Japon denli ~- Dia. mih•r,elef memurlarına da 

k d k • ...-~ tarafmdaD bir lıadwıe 8'-~ bU ~ cıaııreoet taL. · 1500 --L • a ar aç gemi dellilllt11l mOlltem& olinat a.. bideri 1Wbu ~ h•t..r "' tetmıl ve qaJm. :rerıne 1000 
JDDerlDlıı. ..ıt.ı •sner1e blıtl&te ba&I.. 'Dllı&ecUr. o.. ba ~ ...; rakımı -.ınıo teebid i1tetMCekdr. 

ka'betm·ışl&r tıne llll*,11:-1-*">a bir deniaalıı.. .ıaeonıann lılalalta 7anm•pnda SiD. Do rılmıll cim ~ ... anunUD oa tıçQnıde Ha • PoPw. UO ~ wftclekl • • lada 
ı.rınm ıkin'--- prb!ııd*i auWd& b.al&ra 7alı.laft*larma ve Pelemenk 

BerliD, l'I <A.A.> - D. N. B.: va1 ad&latınınind 33 000 tıotıluk bir HiJıd!etuıı ad&lı&raıa b11& batliMl*lan 
8imdf7e bmr ,.,._..,. tarafdldan ı.auı.ton t1P e -ille .tıUCum e. luiırtl:eıtı.ri terakki etıtınnekt. okluk.. ı• ... _ • 

.. tırılaD tacw. ._. pmileri fQDlar.. AmeriUll ı.Y&re ~t etıtlrd1tin1, P1.. Janba Clalr olan Mberler, Qeura. Wa. ..a ...... 
dır: dert& iki ıtorPlil eW anıbarebele. velin Binlı&Qa _ S:Mm ?e General 

1 ..ııı bar......._ f tanan ıem;al. 1il>Cllerde en ~_, batıaınd&k• :sa. C&n.Ka7.JJeldll milı!1 01ıı bududlarm •astıe 1 • 
17 lcftnuDr, l'1 edu1b. '7 denialtı. r4n Mannıt. ıı.nan•mn eıııJbUDclak Ba • dan Y&llllL&t nl7etinde oıdut.annı itli. W 
~ ta1'dJDdUı ~tmlan bı.. tuıı yarqnadaaile c datltlt a;ı)ıalanD.. Wl'dıtlerl teeebbu.ı.e ratma Paai _ 

llUıl &alt» lllDi1ıır1 de IUDW'dır: ıansa yarJlllad&llDUl oldulUJlıU. nıevcud- r.ıııt.e .,. u~ Japon muvaff&. Ber1ın 16 (AA) - AJmaa 
12 lıtruYuDr. 14 mdırib, 1 denialtı. da C9NraD etınelıie ,, .. ve hakik.f,tlll t17e'tMeNıln ~ etmetw o dutmıu d--• ı 'b ..J. danl i ~-L 

Jan eo bin tld&I' o.... nıub&fel>e ıöetennektıed-• r. o~ war a,..uman ı lnln uru • 

A al Am •k bU7Glc bir oeuret ve iPlıd ile vvet:aiDm Ancat, bu ıan ""elki JHılaramu... lııı: vuatr JB, erı a edin Oeneral Jıld&r* ~u ~ıan 1n11.. da da lzalımı caıı.ımt oldalumuz veo. Doiu cepl...inin merkez ... ti. 

ı·ıe iıbirliği yapıyor! bu ..ııaı.rcS• ı.ıa etınlf old UP buda' ııııe unt MINIDda eaıtt ""l'A ,.nm mal k•imlerinde mahar-.ı.r de. 
dataa lı.aılkrı .anuncuıan ~lrtp'Jıl•ıde toreıert baıt»1 illDinl . venbl!eoetimls vam vm·ktcdk. Ceplaeaiıa timal . , 

V"lli, l'I <AA> - Bid.etUc Amerita >W*t*t&a IODI'& artı:& te d!IS!' e. bUliDk1l dtımıJa baıtalıım atırbk b6l • ke9imiıade clifmanın eh-.ni7etli 
Dil ~ ~re:-: = :-11 ~ ~:= bi~· ::,~~-de ::::U.U ilDnri kunıetıeril• yaptail bir ta.. ......_ ......... ..,,... --. t • .... eluiit .. hMıa 
UelboullW41& .,... at netscellnde dlıtel'~._11c 1' tarlb11 .... blr ~ f&1'k cepll~ Mdmla bUWıllada u ~ b111 lıı r Aban pi.yad. bL -_.._. bdlr htr luıali bU lllMbl• .._. lllllıllmtıeırlllde ;*!':"i , 1!': = itki bir Jt bir. tıeı.ratı da NenW ~ °"""':"' bAft& • bOrGk bir ~ olq il. lüiü 14 SenWuda tici~ ..... ~ IUae • .-.W:'" o'n hn inil .Ulea* ı • n'abt'* lalı- Mit = •'-* 
• ... td2nılıt". J1Q m•l!Mert iL dKI ODınsldGr 911• .... ~ IJll!l.i ~ ..___ baı*' r .. 11•ilıw a....••••• .... ~bir - • ID -•'"'• 'iDi;. '! MU ..... 111 • ?aaa ._.111.._ ': 
!" • .aa .- bf*eeı4n• te1kiJ ..a ...._ lllllD i1d ,.ı•,"S-. ._ . '89in•ı 1 • ....... C8H ı 1 lrll .,....., .._ -. de .._ z •• ·*· D1a Olıtt ıc ı • •lllll 
-.:2 r. ••••""....,_,.o- '!1 



SON POSTA: lkincikanun 

r Hergün ~ Resimli Dla.kale ı Sigorta parası = ]( •. ,,,,,,.
0 
s.ı.~ , 

-····.-.-
Yunanistandaki 
Açlık 

1..-!,~ ...... .-~----------P!!!!~~~===~~~~--------.-. ............ lllliilı:ıı....,.....,. .... ....,,.... ........ ....._ Radyonun sabah 

'-----Ekrem UpldıdJ_J 

Kadın hekimlerinin kongreai 

.................................................... 

Tüz;k G1nc:k:oloği Cem;ye1i senelik 
lkmıgresfili dUn Bey~l\11& Tıb Cemi. 
yeti blıuı.sında yapmıştır. Bu toplan_ 
tıda geçen seneki Jdare beyetıni:ı ça • 
'1.ı.ş:ma raı>0ru okun.arak umuınt heyet 
tarafından tasvlb ve kabul edilmiştir. 
nımdnn sonra yen heyeti idııre 1nt1 _ 
1ııılının geçil~. birinci re!sl'ğe Dr. 

11----....,.-- _ ----.,------u Asım Onur, ikınci m-~iklere D:-. Hadi 
Rumi 1eııc ~ ve Nuri Sllleıy.man, umumi le-\ • 

!....:: Cumartesi _ t b!lğe de Dr. Z:ya "O'!:!tün seç lmiştir. 
ı ı c Kanun R 11 1 l!ll'lC Kuım _ _, 

' 1942 '11 Ç. E. Kurumu Balosu 
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Çocuk Esirgmıc Kınumu İstanbul 
Merkez! Y-?lhk balosu, 24 Kfmunwruıi 
1942 eumartesı gllnU gecesi saııt 22 
de Tal-sim lk'led ·ye Gazinosu salt>n _ 
ların da ver.l!ect'Jct<r. 

Mevlana hakkında konferans 
Uıılriid:ır evind~: 
Pıı.zar günü sa.t 15.30 da Evlruiz c.a... 

lomuıda YJUJUW:ded'e Keceo~lu tıarafın.. 
dan c:l\4e\1Ana> m zu'u bl.r konferans 
verilcoekt r H" ı..., ge' b ~lr. 

Marşları hakkında 
Va 'andaş:arın 
Kan .ıtıeri 
'--- Barhuı Cahid - j 

._it_A_u_Y_o_I 
CUl\IARTESİ, 17.1.1942 

7.30: Saaıt aY&T~ 7.33: Ham mliW 
(Pl.>. 7.45: Ajans luı.berle:rl, 8: !uzık 
<Pl.>, 13!30: saat ayan. 13.33: Ş r.k\ 
ve Tiltllciller, 13.45: Aja.ns haber.eri, 

Y~y c~nin seneı:t kongresi 14: Rlya.GeitlcUmhur bJ.lldosu, 14.50: 
Dün yakalanan muhtekirler bu Pazar gürri1 suı.t. on buçı.t.tta Emin_ Şar'.m ve türk!llm', 15.30: Rı.Ynsetıctim.. 

Şehrlmbe &"etirllen yeni petrol Malunudi>aşada Mf'-rep Se'kerci a&n.. önll Hal'kevi &!lıonunda tıop :ı.naca.ktır. bur i.ıamıonı.k o:ı<.:·e~a.61, ıs. Sn. B. 

part.lsindcn mühim bir .ınsını la.$e da lb:r manifaburacı, 50 kuruşlulc pa. Bu mUn~betle doktt>r 1.bmhlnı Za. yan, 18.03: Fastl heyetı1, 18.40: F\.atlYO 
müdurliiğüniin cmrlwı tahsis edil • zeni 80 ilturuşa satarken ctirnıU meşhud ti Öget C.Al.koltzm ile vercmın allıka ve d:ı.n.s oıikestrnsı eller telden> pıoıfr&ml, 
iniştir. Bu ıruıll:ı.ruı Paz:ırtesı ıü. halınde ya'kala.nmı.ş ve haat~da ka l münasebet.O mevzulu şayanı dıkkat b;.r 19: Konuşma. CBllyük ada.Jmar: Beet_ 
nünden. itlb:ı.ren lhUyaçlaı-mı ev. nunl tak ibsta g.."'Ç şt.ir. To;ıa)y~ 

1 
etüd hazır~%ır. ~grede bulıu • boven>, 19.15: Beetıbovenm e.;;erferln. 

ve mucsseseıerc tevzilne başlana • cu.ııdıı da, elinde t.ahta ayakkabı çivisi ·--- baberıerl. 19.45: Sert>est 10 dax ka, 
rakı ~bite ile Lsba.t rd.etı eşhasa 

1 

hanında Nobm' İcab adın.da birl h."1.k. nanlar lbu etUdil d:_dinilyect!Kıerdlr. den CPl.). 19.30 Sa.at ayan ve ajans 

caktlr. olduğu rolde ısa.t!şt.n.nı imtina ettiği ıcin lktısadi teıekküllerin 19.55: K.n.tışı:k şam ve türküler· 20·15: 
"-. • ll:mi Ra.ctvo ga:retıesl, '20,45: Hea.z m.alram:4\. 

-···-····· ............... - ........... - •• •"' tnklba.ta geç ştlr. kongreleri a511 ş.'ll1kılar. 21: Ziraat vıau, 2110: 

( 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNAN MAi 

İst.an.bulcla kame meselesl diin de şünceyl dlnlcd.Uu 
devam etti, ve anlaşılıyor kl birkao - Beya.ımameler ile birlikte her 
cun daha sürecektir. eve boş Jmrneleıi de dabtllma.lı ve 

Nurusu 850 bini bulan blr şehir kamclcrUı doldurulması herkesin 
için Dk giinlenle b:ızı aksaklıklar ol. kendisine bınıkılnıalı. Burulan on_ 
m.asını tabü rörmdlı: U.Zun: ra ela nüfus sa.yımıııda olduğu glbi 

İçimizde beyaıın:ımelerinl doldur. bütün memurların, ötreto\enlcrln. 
mayı ihmal edenler olduku gibi be • üniversite talebelerinin yııcclıou ile 
yn.nnamelcrin kanştığı yerler ae gö_ lıir tatil gününde ka.nıelcrln kontı-o. 
ruldıi, ümid edilebilir ki. Brkası ç:ı • lu yapılmahydı.1> 
buk alınacaktır. Fııkn.t acaba bu Bir arka<la.sımızdan ı.Ilnleclıilmlz 
m leyi dalı& kolayhkla halletme. bu t::ı.vslyeyi üzerinde durulmıya de. 
n1n 7olu yok J111lYdu? ğ'erU bulduk, fakat ls lşden ,;co • 

Bu sabah bir ~a.ıı Ş-J dü,. tikten sonra. faydası olabileceğine: 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

ŞehrAınl2xlekl bazı iktJ.5adl teşekkfil _ 
rerln yllllk ttJı>'lanbıl:arı devam etmek.. 
ıtedir. Hu!buhat biıiliğl :va.pmış olduğu 
toplantııda. eskı idare heye~ ayııen 
iıp!ro e1miştir, yatn:cı: ~ idare heye_ 
tinden Hasan V&tinfn yerine Ali Kar.a 
getirllmişt!r. iDUn de .f.iftlk ve yapall 

birliği renellk t.Ql>lant:.smı :;apmı.ştır. ·--
Bir ev -çöktü· sahibesi yaralı 
U~m.panmda, Hadkadın mahall~ ve 

caddea.'nde Paun Çl!Mıazında 13 nu _ 
maralı Emineye ald tek kn.tıtı ve blr o_ 
dadlın ibaret ev dUn birdenbire cök. 
milŞtür. inhidam ~smda odasmda 
otıurmalda o•an ev sın besi anine, en_ 
tıı.z al-tında k.almusa da. etra.f an :ve _ 
t~erek kı.ırt.anlm.:ştrr. Han yamh o. 
lan Emine tedavi altına a.IınmtştJr. 

Arşiv daireai müdürlüğü 
~let arşiv daire.s1 .cnlldUrl(iğij_ 

ne Avaruıs 4ucymaka.mı Kenan Tum&y 
t.ayln 00llm.1st.ir. 

Dln.l~ci ı.s+.dcleri. 21.45: Konuıııınl\ 
c GUn1hı meseleleri> • 22: Ra :b'o a:ılon 
~Sb'ası, 22.30: Saat ayan, ajans hn. 
berlerl, borsa. 22.45: Radyo saıon O?. 

kestras:ı. 

lslanbul borsa 
16/l/9'.W e.cıl-.ş - lk.apaıuş fı.atları 

~ılış ve lı:a J 
;..ondra ı Sterlin 5.22 
"ew. Yorlı: 100 l.>ol&r 129.5275 
.1ı>drid 100 Peçeta 12 80 
t.okholm ıoo l&veo Kr. 30.8875 
Bir altın lira 30.75 
24 ayarlılk bir gmm kWoe 
61.tın 

Esbam n Tnh"riat 

442 

19.80 
10.!} o 



odern mı:et>. . . .. ~:ma kaypak ~ b-:r .. p~orm. ~.;C8Jla!l; pa.rçalıum müı;a.hade&lııden iba 
trmtıe:, içi.l}(L l:m_ rincl_'e ~r. Bu&ün rorerek inoeleüL ret ~ içıl.n, ın.'!AJ)lığa tı.:çb;..r .ı:ayda 

, lundukwnuz hali b.z:? bi>..:üre. tr..ml$ bir ha.diısle .bı.r mil.ddet. '!IOnra ~ tem:n edlmed.l. Bu yolla ooJa.r en :tyı 
m'.l;waır. H~ t.ablıaıt n&ilselen g:.bi, ;.ıtit.llde cereyan etmwe baışltyı>r. nk ~ y&ra.tarak, insan topluluğun 
oonı.ye~ ola.ylannı da. gö.rer~ heı- iş~~ za,m,eıııki ol:afrlıan doğru dan hi.sıl. olaın kıuvvetleri ln.&a.n J.yıU • 

lup ~ sonra netice ~ı.ü.?makla k.a.bıJ!. ebn:şsak. f.>hldl def& ~ ğtne kııllııı.nma,yı d{i.ştinm.edilcr, Bozul
Dleıic."1.Wer. Ha.lbUkl böyle ıo' u.,.;e..·cien önlM gelen ~leri yan~ ve ieııa muş, ı!wfalaruıı.ış bır cıem yet kıırş.{ 
elde ed.llıen neticeler, ge.çen yrunınd.a dn şeıJlıer diye görmeye, ~i }"erine ge. sınG!a. al:lm oo.su.yor. Onu.o susmasını 
SÖYl~iğ!m ~ohUe, bi:rblınnıe IJ:f.ınuyoc; tıilmdt için ~ya, habtl\ müca. da ııealrtıe i&b.yor. Filh.akiiaı. bugün 
~ taba.na. birbirıae .ıı.ykırı .:tele ~ mecbur kahyocuz. bütün dünyada alimlerin SillSt..ıkunu, 

Lan h~ttimleıin hepiine ~ni Ziol?Wl_ Bu. git>. oet.iceleıden birine l.iber.a.l sm;ııurtıJıtuığıunu göriiyo~. Onların 
<ia Uam kucak ıı.çzyw, il:lm, ~ gibi d~iiı'. L beraı ~ ~ &tik~ ve ıst.Jm;r dev 

Onun liçln yaşad:ığımız gtjnler hak_ ilmin ıdl>tduğu YJamaınlar, sıe.rt>c-st. ~- dnin gelmesini beıkr.yoruz. -
da bir hüactlm vermek ~. bu de eltpnomıik ınünaseıbetler.41 ye.şıı.dığı, Yani aıını öyle bir dok'tordur ki, in 

. bari'he brraölam ~. ::..~aıat ta. ta?tlhin dıe bu şekle UIY1Uil o.bduğu za. san haet.a n'kl.uğu zaman .:ıdasma Jı:11;i 
aı.. YaŞllJ).an zamıaııian kavrayaar.amış mıındı.. tktısa.d ı.ımi • tı.pkı fi2lı.k.te tıe_,leiımetıte, h.asbalık getmr d!ye hattA 

ol.an iln_ıfın y~ ~nı.a&n ne yap.:einien uza« ııa:tuııa.nıa te<:r®e yaptlı_ 'ı'<'r'd oluNMkt~~ır Onun cemiyetle 
8:ll? Clıödlmi.lcı:un önıünde akı'.P gıcl<m iY<Jr gibi _ elall2<ımJr hA.d.lseloei'"t ll&be!>{ ~ası. ad. kerıdlS'..ne ihtiyaç olan has.. 

!er !çin bile acyrı a,yn net.i.celer:~ak.a.rtc.en tallk:'Ik ~ti. Bündan çok a'ık z~l!rl<'l.nın& d~ll. fa.kat ar'Jk bu 
~ ~en, bu ~ olu.:> b.t:J.itoo memnun ol!ac ıUd?ı, ik~ n&d.ooleri.. iş)er tıııenirıde hı"ı;tılı' tesiri kalmad~ı 
Yaşayan bhwk şeyler Ol'tad.an ke.Y';>ol.lnin sert>est v-e mild.aha.lıesis careysn e~- r.aihatı ~Jrle o.Jutyor. 
~ sonra hüküm ?erE<ıeit Jlloo ta_ mesl. JAzmı ~l<iiği fikrine S&,?•and:. Cemiyet illmlıerırrin gsyesi hugU.nü 
d '.lı n. dotııı netice çıık&racagı.ııa. n.ere.,Ralbu!ltI bu hAdi.selere. ser~ ~ ~ anlemıı& ol6a}'dı, artıık na&lıl d!invanın 

en ~analım?. Hem ocun d:>ğru b:r kıAnını \'e.t'en f/1!1, devrın ınusaadea1 idi.lueresııde olw'Ba olsun, t.ıb ôğrennıi~ 
~ ~ de kabul etseık, ondan F::ıiık Um'..noo hA.diseleri tesirtl.an uzak ini9anl:ar bir &algın lul€t.aıııac ıiRrşı:;.ında 

UgUn n.asıJ ?stl.tade edebiliriz? HuiAsa 1~ tıe!ttlk için huaust ma«,ne!er. ayni ıfıedbir.Ieri sö.vlerlerne, oem!yet li.m_ 
rçımı.e bulcmduğumuz: hAdiselerd~. ta. le ban!'Jan.an ıtecrii:be .sa.hasını ~öz.ö_ !erle uğraşanlar da. d'tim"aYI saran blr 
ih ha~dan haberd.a.r ol.madm ya_ıntine a.laNtı. Hangi alım, kanunnl.nr. teWtet için aym tedb:rıeri gfu~reb·. 
~<>~. Kara.n!.ık bir yolun yoıcuruyuz. inti?Jıımı. cereyan eWiğinl ırörerelt ta. Lirl1erdi. Ha~buki al m. kendisinden 

1 
12 i.lttn.in, taııih:n hiçbir 19"'1.ğı a.ydın_ 11..aıttıe ser:bM; \ile ~ edilin..:q sahalın ~· t:tecli~mfrı bı.ıgilnikü hekn lı:ab.ı_ 

ı.a~da.n. ık.öri.ikörtinıe muk.d.drlenı.+m 1A2l!ll1idJr fll.ia\Ire saplanabilir? Halbuki m a:nca.k b(jtün ~r oıhıp b tt:kten ;:ili olmuş, birb:ntnlzi harcayıp duru. ooıniGT-eıt Himleı1lnde. aıklm yıı.ptıgı b:r sıon:ra.. ya;pıa~. Cünltü o, hıı.rblerhı 
ruz. ~ • bi.r v.a.ıdUer reall~ yaşs. ve bOA'tışma.lann tab~t ve 11A.hi şeyl'er 

.. tını, soo 4ki asıl'da.nberl yaıptı.ğı biL ması . '"' birço~ fayıdal.ar ge!irmıdSJ W:- olıduğuna inannuşbr. YanJ ken<lısı te_ 
un llıerl~re~ rağmen, ınsa.n cemi_ la(vısile _ ha~ yıaşanm..ası ıstend-~: ra.tından ytian ~mlı.n ()O kö'U.. 
~~e 8cd hiçb.r dilği..lımü c<i;lıemedi. onı\ll'l .içi~ mut.Wt. ~lr sem.esti ~ büm_ ~ içindedir. Hiç oltn'!LZSS. e:>!ti:<ie~ din, 
t:n1Yet.I., t.ıplo tabla.t bAdı.se:eı"'oi tet_ yet f.m b'bera{ ıl-•mde Ustııin taıı.e. böyle fe~ll zamıanlardn m.ı~tk b'r 

eder arlhi, olnylarla. anlamaya ç.a'ı. oldu. roıl cxvnar; fakat irısauları kardeş.i.l 
n r. Bir fi2ı:k lı.l!mi, mese.lA sukut b. T.a.rllıdn ve cem.ıy6t hAdiseieriniı:ı bh duygu.larüe, ilıtirasta.n uzaklıaı;ıt.rrArak. 
tıa ununu Ö~ek içlıı, nasıl hava bUbl.i.n ol.arak k&Vl\lllma& mlımkiıı.ı oL fer.ag".:llt vıı feda•karlığa gotUr.zrek b r_ 
ra21Ytkıinden Uzak semeet blr aaha. ya. mıı.dıi'ından bugiln içinde bJıuruit$L leŞUrirdl. onun yerine g~n mtıdem t:sa• OO?niyet tl::m!erl, i>:.lhasısa. L:.>. muz tarihi zama.nı an~~Ol'UZ ün. cemiyet hasta.iti.an ıca1911mvia1 

d d ihni böyle seıt>est ve mi.idaha.le. Ha.ng'i AJJ.m size içlndıe bulunduğumu~ derdi Wıls eden -ve tedavi yollannı 
en tzy..a!k bir saha. tasavvur ~e,Ye bugilı:ıll1.i devreyi doğru QJ.ara« SIÖY1 ye. gÖStl::lrell bir ddkitor oLmalGSdL 
~ur kaldı. Fakat ıOO.b·a.t.ı:e ak.an ha_ .lir? Müsbet tablırut mmlerınin ~I'lu.. Esasen ali.mlill idıdiaı>ı ceım.iyet tıfı_ 
t~ler .. ıre.neı bir kanuna uyduğu, dıı_ binden bugiln ddktorluk. mimarlık., ma. diselerini mOObet nm~hede yollarlle 
b,'ilned m. halde insan cımıiyctinde do. ılcine fenni V6$&İ.re gthl san'.a.I. şuft)eleri. tııto. tab'iatl t.e'ıltilt eder ~fü! - ince_ 

n hfü:lı:seıer asla böyle cteğildj,r. o hfusııl oldu. Bunla.r se,.yt!&rı<ie insanlar llem::ık., anl.&ııu\1k; aoıuund.a de. cemiyet 
ıtabi&t hQ.d~rlne brşı. ıtcımaık Y•.)l. ddk(oru Oılarak hlzmıet ~kıl iba. 

lk.incikıiuun ıan:nı öğrendlrer. F1akat cemJvet i~ rettir. Ha.lıbukii. şimdi bu doktur hast.a._ 
leri lb,r biitüntin dıetil, (Devamı 4il lle) 

Mor.a.11 Osnun efendi tam mana...~e 
bir efendi idi; konaKıruh\ hıç kımsa ıle 
senli benli olm.ıı..z, dos,l.an e.rasındn b .r 
an bile vakarını kaybeıtmeoo:. Sırtında 
ktil'lcii ve başında kaV'Uğu o.dutu halde 
ağır ağır yürür; dünya. !'ıkılsıı o yil_ 
rüyiişiinü boııın.a2'dı. Onu görenler ve. 
yıa onunla .karşı.aşa.nl.u da hemen a. 
ğır başlı olurlar; olmazlarsa diğtırlt:.ıi 

a.rasınrla. m.ahcub dll.şerlerdi. 

Sdaret ketıhUdası demek İııtanbulda 
ve mıeaıılekeı.te sndı-azıunıaan soura en 
nüfuzlu adam tiemektl; bütün !d:ı.re 
tıeŞı2atı ve .darec1lcr onun emrnıd" 
bulunıı,yordu. Çoıt zaın.3.Il sadrazamın 
kararlarını bile gayet makul ve man 
tık! izahlarlle boı:1w-uvor; şahsi otorı: 
tenin ınn derecesıle idare edılen Os.. 
manlı imparq,tor!uğun.da bir nô.zım ro 
'ünü oyn:ııyo~u. -

Hal.et efendi b6yJe blr adanu çeke. 
IIl'e'ıldi; çün'kiÜ idare lşlerin: eutrilka'ar _ 
la çıeviımeğe alışkındı; dUrtlst bir ada_ 
mm ise bu intrıka.lara. 6ÖZ yun-ımasın.a 
lmkA.n yoktu. Bunun Jçin ya Osman 
efendinin yanhş yola gelmesi yahud 
yiolııp gibm.esi icab edtyordu. Halet e_ 
!e<ndl hemen hareı'iete g.?Çti; Moralı 

duaya meşgul olmakla da 

r"S p L on osta,, nın bulmacası : 5 - o, 
Bunlardan 30 tancsitıi halleJiye takdim ed .... 

olıt b. l ecegız 
ııyucunıuza ır ıederek bir arada Y ll h 

Soldan sap· o ıyan er 
ı - Bayan·ıa_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r:ı.n yüzleııne yap. l I 
1 11 tilkları ( s) ' Esk.i 

Rus atik.Jm::ia.rlıı.rı ----------- . 
(3). 2 1 ---

2 - Aza.b, Ü.. ------- - --- - ---- -

zünıtü (3), Acele 3 • -----
(4). 

3 - Demtryolu 4 .--------
(3), Umm!lkta.n 
emri naur <2ı. 5 ------ -- --

4 - ~~·az c2ı, • 
Bir yemı.ş (5ı. 6 ---------- __ 

5 - Blr uzuv 
<2>, Te'e.fbrıda 

söylenir t3), Uu.. 
sikide oir tabir 
(2). t:. 

6 - Nota <2), 
Hafil ~ık.lü (3) . ~ 

7 - Bi.i:YUı!t ba_ 
ba C4), No:.a m.ıo 

8 - Gıriş veya 
biniş kfı.ğıdı (5) • l 1 

zaman <2ı. l!!I 

~ - ~:n~;12 .----.--.~ı'l 
(3). ~-~·:-~===:::~~=:=r;;:;~~~~==~~~~M!~ 
~ "(;)~ota (2), Y~ maıkamm 1 4 - Bimder (6), Beraber <a> 

ıı - Beynelmilel spor mU3abwla. 5 - Bir gıda maddesi C2) Bnğla, 
n C 9) • m.a.ğa yarar (2) • ' 

12 - Köyün başı C3>. 6 - Bir nevi sucuk C6>. BUyiik (3) 
Yı:ıkal'ıdan aşağı: 7 - Ha.zım c:1hazıntla. bir uzuv (3) 
ı - Beyaz taş (6), Avukatların ce_ Avuçlyi (3). 

mlyeti (4). 8 - B:.r kıT çiçeği m, Yazıda b;r 
2 - Ü~ (3), İngl1terede lord ı.ev_ lşaMt (4). 

oe1erine verilen e.d (4), Rumca gel <3>. 9 - Blr renk (2), Esmı-ekıte:ı emri 
3 - Bl.lyUk taş (4). Bir gdıı rengi bazu· (2), Yükoo'kçe yer (3), 

m, Yün ~ıa!k'ba lkullanıhr (2), 10 - SUita g\y'i1\r (4), 



Yazan: Franciı de Croiuet: - 24 - Tacümo eden: H. V. 

Pekinde siyasi ve sıhhi vaziyet fena idi 

r---·••r ............... -... ....... ... ... --....... . 
S Son Po11tanm edebi tclrikcuı: 33 
: . . . . . 

------------------·--····-···-··-· 

• Nakleden: Mucnzez T 4hnn Berkand 
B:r Japon iapurımı!a Jcaınar.asmı t1... ~ ddA.Wt.ile konuşnat 1'.çln, bu lar, ~er. horoz ®vüşt.Urenler, ba_ i Bir lihı aıene ciddi ve dilşunceıı biri - Gel ıkı.zım, gel oocwtum. Sen.in b! malı sözleri an.llya.ra.Jt k11a.1'lil.l-".1 

ra;a.mış olan x.rn.se için bu pek hoş bir 81C411'd&, bir ~lln ik: ceoe aeyahat et_ llltıçı.Lıı.r ve bir 1tuşou var. ?~ı.ıia oıtel.in .bıolünde oturmUŞ, meorus~ olduturuı oğreaJ otrenmf:z 7anı ğ~ ~- oteldeld 
F" y degidır. Japoıı vapurları. Da ren. melle! .. , Ne'J'91!, ~ bile~niz if. Ç&rşınm Wıttin~ bır tente gerılnı.iş ~rle ~rısıcıı ~Yl'edıyoru.d. Bil·.:tzna gJdeocıkıtılm amnuı. l>u wız,teyi .Bü_ ,.ı.zıar ve ıka<lıruar bu söz.;enml 
d:;:ıı hareket ~ıeri.Di, protdtolun tazı_ - A>elA.de bir ıtmç okluğunu zan. ve bareılaı. dük.ltanlar .ımı..sındaki &ir.ıft, :evreı Yiımi i<i.şililc bir gene k:.z ve er. iende bır.aJcina.ğı müna.&ib gördunı. ve bana el:ııemm'l,Ym verlrk~n 
ıtıezı.leNıe gore tadil etmezler. FBJta.t netiulşcruın. mC6el'2 ore.da :iŞte. Har.L da.racıık yollar, ıuaıa.llarl.a., sürücWerle, !1t6k ~u kafilesi, koltuk.lan a:tın_I Ge.nçl« llkl tlç d.a.ld.k.a kadar oraJa Neriman e.nlamll'Or', beJ.k1 ere a.n 
bu ıt&llılder, Man•;u et."JreoWnın cepheie. kıaten d~rli bır muharrır l)lan, unun reı:ıearen.k k.ad:.n~arfa., b~·az entarili :ıdla *ıilerle dışaıı ~·lLtJuı1.a•, n~·~ı; ka. k.a.ldllar. Nez:he hanım c.dd.m ınilf[ . .t lÖl'ilııuyor. o .a a ta.1tıan ve 
r nden bı.r.ldir. &om, be.ki de, hn:rura 1 hocMı. '" ~ Johnsooun kitaıbmı o., ve Amerikan ~otr şapka!ı zUppeff!r~. ·D~lar ve .ılank.:ılutl.ar s..rasıııd.a. dag ve aev"..mli i>ir kad:.ndı. Onları kendi apı..lıruş bir kadın! 
t.abı.ıtl edileceltleri.nt Patin.de ~en Pl~um. Kend:siıtl, b!Wılitttn başk& tur_ aptest txıaıa.n ço;:ul.lar·a, köpeklerle, yo.uııu tıutmu.şLıı.-.Jı. Nerımıuı~ lç; hıös_:v.anında U2lUil &WUn alılkoymaııın bod :llitıyar haıtıım hıa.t..fçe teo 
te, seya;lı.Miin .. e.eceg J.Y<ırgun.u~ı.ı d~ Jı(1 tıı.r;f edllTO". .. . ıidrizai lkızla.rla, dU2,aüu!ii .!9.llka.utıfoı •• retle ~.ıw..ıywdu.. ~.roe~ire yanı.nd:ıbLnl!:k olacağını .d'1şil.~ü, birlikte datamt*:tıen kimıdlslnl ~emedı . 
.şünerek vuıgtıı;en ve son dakJcada. 1ti. Genç mtihıen.d!ı giilereıı:, dedi +.a: ı.a., kolundııı. atl• b.r st-p-e~. yanı başın.. :bir eııka ee6l d.uyau.. Kendi JJ.ayala~ınıtl'çıJcma.larını <;eşvik etti. - Bellki de bütüı ltadınl 
zar «ioen baz.ı Avru.pe.Tıların ve Aınel'ı.

1 
- tt-:Tat ~ln E·, ÇmU olsaydınız da ,,a.ıvarına. ya.pışauş bir sürü ~uk. :o adar de.lmıştı ~ bulUDduku muh;ıi Bt?,Ş dakib aıınra, ;iki genç ele~e d.ıll 

1.;.ıe; ı.l&rın hi!feti rumuştur. Hsing • lıılpıe.ratol' ta.ra.fta:rı olacakmışsmız! ıri' y.a.rı <&dınlarla cıo.u. :ve ~ura.da koıı.ışu~ !.ıaanı t..amaınü.e yolun.da &'i<fıYorl&rdı.. :l:ids1 de mcm_ 
K rıg'e a.ncak ı>'.r ıun.'lk mesafede bu.. H&lbUki ,impara.rı0rlult ~·11e çok fenalık BtıtJlliı bu k.alat>~ıııit yelpuelen. or, :~u~ B11. sebebden ilkıJl, itencı..ln~.U:-~uıa.r. Konıı.şuycrlar, maııt&adaız - Sonm? 
Juna.n Mukden'de ~ekl-eylnoe, bı;, g, • etJt.;. :tlıt.':-,•ar ımı>aratorıcc T~Hft"n.n baeırı.şzyw; itlşmeien. dir:.elı. d.T~e :SJill! TüıtkQe hitab edil;jı.ul.n .b~ın.c:ia ifiluıyorlar, k:4rlar .. u~da yuv.ırlam.. - Bazı ceea~ gooterdlm. 
ibı va~eler :nadır vukua eelfr. --.Ut1 z:amaaında, ~ı,1ı:ecı !da.re .süııt:ürıü,vw· retı..ı.;re!.t. adam!Arl& .k&Jı. :0lma.dı, bir ~_ıye .kaa.r hayr~t.:e voıyorJ&roıı.. N~~ıma.zı ömründe il~ .icb o. B1lytik a.nnesi!l1n protooto mık 

Cümhurıy-et l:.ükQmet.ının mlih1m er_ ederırer, nazJXLar b:1e ddiJ de, hadım_ yor .P&?Ar:'.ı,c ed.yo v i&ll.tlarca ki :Ul&ncından JUıl.:{U'muı olarak bJl.ı • Jaral"Aı kenm&ni mes'Ud ~. yır. da y-eriodw tırladlğı.nı aörflnoe 
lmnmdan biri, o akşam, hafifçe mü&. !antı. ' .. r e • · • :sın~ &'t'Dce baıAt.ı.. ~- Y~ okl-uiunu &rı]Jyordu. tıtu. oııu yerine oıturmata, 
telızi bir eda ü bana: .Belı., (!idd'etle it!raz ett.inı: tsbeı dıilglr{jnlıırında.a, ya.hud m:.ıtr:ııı:. ! - Biz de nıc.n b.~ beraber ltay. Bu hıay&t böyleoe on beş ıııln kada.r etti: 

- E, demeı1t kl ~osyo Pu-Yb y; - F.a;keıt, Kanıı:.HI, YUllg_Ş!n ve· l.aın:lan çlkım.ıyw: . oı:ua:ıcılar, t.ezııiı.h- ~ ~r&UnlU? . vam ettıı ve bugtiı:ıler, senelenienlıerl - Telll.ş etmeyhrlz nlneclğiın 
göreceblniz, ayle m ~ dedi. m~_Lung, 'bftT1\k ill"Pal'aıto·lardı ve ı ıa~ı bırakıp "ırlbırterıne misaf:rı.ae : F~t ~ıtı . b:r 6'\nıye .Wuü. uab ve. ıztır.a:b. i9iınde. ömür sikmti.ş o_ Blllrnd'! tammayor. musı.wuz? 

- Eret.. dıedı:n. It:::Qm::t.ııinln buzu. ~an Tuh' n. H.<A'l K ny,'j-e hadım'ar gid.:7arle.r ve otunı:ı> k.a.lı.yorla.r. :ı:>evı.nç;e tıit.reyea bir .seue sordu: ~ N-erıma.ıı ıçuı lıeJOkJ bir ~enoot ha_ ka'l'Şl ~:ııklı.ra.n.e n.a.rtket e 
ı·una :kabul oollçc...<>gım. ltu&ndı4ını li"tme(rm. &:ınrn da ben, Güneş bwmeıerı, mavilı bey&JJ!ı ka • .: - S:Z Türk m.U.s'ı.iniie? yat.ı oldu. Hiçbir gizli d~ae takilı me mi zaJ:ı.ib oldunuz? Ha.yır, 

Ora.da hazır bu mum Çinliler bakı. meımld'~et'n'zin y<>V~rd v.ı arNr-ıer~ ~ığı .a\Vdınlatıycr.; bl,. yeşim ta~ : - .E\'at. ~ Blilend Deımreldir. tımıede.n kend!sini 5-."'Vince bı.ra:onlŞtı. en.ç bir erkeğin ~nç br kıza ııK>Y 
~~ gilli.lmseU i.Cr İçlerinde, Avr'Jp:ılı nomr-ıı...., ~lt ı;ev•ll,!'m iç"n, 'lStrlar - ~,yor; bir kul'J.be ciliidı:~m loşluğu : -:-- Beıı!lm je Türk oldugumu Df'llde!I ew:ı Demirel ile ıır.a.lıu"ınd.a. ~ bllroeğl bazı sözler söylemek is 
b r ben varını.. Hoş, hepGi, mül:ıemmel dar.t>cri . M'~n t"Ş"k v~ h'mayf' f'.::l'7L lçiı:ıde çıWtm.&k taşından 11:urb ğa.ıa:ı. ~yomunuz leüıneğe başl.ıy.a.n mt arka..iaşlmk o. Onun bu .sôz1erlmıe karşı t.amarrule 
r,urefıtıe fraınsızoo. veya lııgilıze.? -krınu.. tere httl'm$ ~l>!'mem"r.I'~ edemiyo_ ıınıeroa.n ağ.a..çları, kristM. b&l!Jt1arı, : - He:rıltee giöi bea de merak et.tmı na 15&1ç olduğunu hlooet.t'ır~or ve a.yd !k'aldığını gördüm. Ben. ..ilnlel' 
şı.zyorlar. t"Um, mine lceyıkları, cam yemiş\eri, lt. ~ :ve ote.:ciden WıkiJt ett:inı. s:e:n 'l ür.kfbu.nıdan haıkltld bir zeVk du:yeyo:du alnı tıabl! silltfuıetıinl ve bemı.itl 

- ~ -:> kA<Iar hoşunuza ını gi. Son 11• UR c:verd taşmıdıen, küçil.k kayaları; veya. :?1dutunuzu.. i.mlıniain Ne.r'man o~du _ Artı!k ote1de bulUMD ayn! Ya.ttaıLi dL tmıyor, ırı re Ine'Y\1S gOOJ.ert, 
d~r dt', Pekiııd~l ik!metin.si k ~ tı. ~ bud, bıeırn :ııımı .. nl. b!r par&-;ana ttstün_ :~u. yanınızdaki Ernıeni mada.tı11n ğe:r b7JAr i'ibi o da. kl.6 sporl.a.nna ıne. çunıma. benzl.yen d.erinl!ıklerın1 
ty'()T'SUiltm? Yok:>a, Mösyö Pu_Yı"deıı Yann Mukden'e hflretet edec"~'m.. de, ~1 uz.ıtmış, b.nadları dilın.. :cıa. dadmlz old:.ığu.ou bi!iyorum. Benim 1ı9lc 8llJUlllŞ ve onlıa:rda.n Qa.ha. b!Jy ' 'aza ediyorlardı. 
dola.Yı mı? BuPtn. Pekinde Seçlrecl"kiro son gtın; dtiz ~ıık. llk.I kayaLlt arnsındak.i ay ~bi j ~anınıdaık:i büYIY.ıı: annemrtir. at.eşle hel'8'ÜD daP tıımanmağa N.erıihe ha.nım, ~r:ımwıun bu 

Bu su.ali bana soran, en neı:ı cbı.v;t·- vıe ifııbi.idla\r ~ aetınıı t.114>:.. par.la!: bat.alk~a dala.n bir yal\ın ~- f - BU?8da bit TUrk a..ilesl.M r&fltlıı._ ba.ş'ıamış:t.ı. Bunun en ewv~ı fa.ı1kında retlU sözleN:ı::i hıaf.I! b1T istı1l& ıle 
ı;ıeroen blıi. meSlıır. bir m'i.lht>nals. lanna relen 'SS.. gın haat.alı~ ralmen. zını pırıldatıyor. :<iJğJm ~ gelik memnun oldum. o.lıaıı Neıüıe hanımda. Bir 6iln oğluna· şılıedı. Onunla. her zaman ve her 
Sodef rengi, ipekll bir lulftan l;!m · ş, buradan a~lacatnna mUt.eeS8iflm. tçıruıe hiçlıi:r ~ h~r 7.a... : - Ben de öyle. Mem.1.eılretten ur.akta. - Yen.i ukıadıı.fın ~ ~'t ru Ureriı:ıde serbestçe konuşı:nağı A 
şayanı hıeJ'Teıt derecede genç .a·~ı.uın. ~Ao. dün bal'..a. man ~ bir ı.ş sıöı.medili bu reha. [görülen bir vat.aru:ıaş çoK k2ymertli 0,u_ nlıdı galiba.. edinım1Ştl 
d.a, n.a!.z gOı&lerı beni sb2ıi.l.Yor. Bı:- tere ._ __ • di d ~ft vetlıi ve ça.JıŞkan beldede wnuml b1'r :J"!>l'. ~z aiZi büyii-k &nn.emle - C.idıdıen öyle. TMn bir edttılt ~i.. - Dikkat et :BUle!ıd, fazla, b 
.... ft ... ft - •• ki ... _ ... _..,. ka.ı..r - 8Lv~ Taııılyet Jlen.a. ~r u, -. • ~~-·..+·~ . ..___ ..__, .......... goru.yo~um • y.a,,, .....-u.,..... Ui<> • kat eınıı vagl t nd.an daha kötü za.ra.1'.at.. bl:r OEealltet, asırlık bir oorbl.ye : ......... ..._.411\)'ım. - H&lıılo.n v.a.r. Onun dai'a. !ııı'mandı... vıe romıao............, .._.. ... ıyorsu.n. 
Ç~'iler üzerind~ t.."'3·rs~ kalıyor. Nan. Uı.,~'.ı· od ........: htlkUm sUrtlyor Öl"le ymı.e'klerinl car~ : - Çok .17i olur. ğmıı, ıt.oplı tırlattığJrıı IÖ~ olr sene Genç adam klllbranm oldu ve 
llmnd ilmhurr is;tı.l gördüm Ell!6in ' Ne kad.ar , .• ya~ l av:.aru;:anız. •>= • : · bir tıanrla ~.. ..-..: 

e c. e • · \ ~ .h:aya.'ınız tehlikede Nf'frs a şıaa ~mlıer şi.mıd; o.nada a.keem ye : - Ş mdi Wt sualimi tekrar edrJO. k.ız c:tetıı. bir del'ibı.nlı oldı.ıi'un& hWt.. eıı '-"" .. ....., n;ı~: 
geQm!!ş b~ ~am oıdua;u hal~, Y rm! lırık:en ne llcadar ııtikrob yuttu~ meği yemeğe g~ ve da.ha ~ ~: Rzimle beraber Sk! yapar m1.•ı...1~1er... Bu l'mdan bimZ faK1A - Merak etm-ey·n~ ninem, onun 
bh ıı;.~~ ,,!~d Uyohr., Çin_; k!l~:n~k ~~- bllısec, nefes alm.!ğa ~retim.i'z liie.L diden loeba:d:> dol&ı:ı, ecWılkl ortıııs:'ll<ia... :nız? det'Jl mı!? Bundan maada., _t.onuı:ıurken ,_~ Jsresem de ~ yere 

a .ı.ıar ............ e. ~. •1~nuu.ı- ...,_ . 1 : - Bu sporla h'.ç ını\~tl o:madun. b.r parça mübalaPJı tıavı.rıar aJıyor, lıt AOl,1""'~ cllaoağımı blJ.ıiycmım. 
ıtem...~rl. c;por yıpt~!l'.ian ve d&n$eL_ mud.ı. ~ ~~ ~ kok.u.u peş~ ! - .Al1'1rsmıı. Şlmdibk seyirci o11m . .İÜ'1lllllf>'\J ~ gOster.-or ı;anı. - Ya.! demeıt lc1 öyle ... Herha.l.de 
ıtiltlerl ~ 7.aauında. Maama!l'h, .Pet.in·n tatlı ro.t.Or.unu kir, aııu ~ ':e ~~ satıcı~, ~ilAhare öğrenirsiniz. rım. nun haikıknnd.a 00- fik;r edlnmiş o 

- ~et, dro':n, 1 ~:ıt.a ben~ CPZb" h'Qb'.r (lf!!1 lh!ll etrn'yor, ~~ cı:.erln.in 1.lstAinde, yerlıeı;ı.. ~ _ Ar.kada.sluJnırA.z:ı 'kimseyi t.anı_ - Ne dlyonnmw.: nlzımı?. Nerlman hsın. Nasıl bir insa.nd'l.l"? 
elen, ımpa.rator • Mösyö Pu...Yı d('llll Ç!n!1 m3lıa.lleJ n · tekrM görmek is_ m.ş o.,.... ı.vvr · . , :ma,yorwn. ~.ıı.rıın en masum ve ~ kıal.dır _ Bade, masum ve munıs i>ir 
me azm :m _ n.çln gWtlmlled:: ıı'zl ted:m ıve sefil ıro.kak1:ırdan bir daha Arabama. &vdet ettim, rat.ı.ı ~-ıhaL ! _ ()ynarlten onJArı.11. da t&D•w&rnız. _ Sahi mi? ğıOO.ır, 
oor b " m y.m? ı;cçt.:m Cl\ltal Dl!ymkıarın Te r~ml:.-.!e. :~..: • .!..:~~ ~ &ı:_~&m, b~-~!~ : - Evve!ll. b'.lyiiit annı!n'zm Al:ni op_ - nnlıı oluna ... HaM o ımdat' ki, - Balbu.k.l görllnllişü bll.sbnt.fin 

- Çünktt, on1a.n bah...<>ederlren lnııpa. r~ stı:le:tği. ou s"'f{a~: 1arda. ne g'llzeL ~nuu.cıu, mpal'~r E.l'toq ..... ~o :meGt isttyw:um. baı.ııan omm ııaıtlıaiı -~ .lısa.u ka hı- teeır yapıyor. 
rakır diyorsunuz. Prıın&e.nm, Mançu_ ttler, n" sefaıJe•~me ele!e vemor. Çar~ kıa.Pı1arma "8.Cu ~tirdi. ~ dııhs : _ Oe:"Enlz, i(ı>rikJ odada g:aze'be oku. ötkeaıi:YOr. _ Evıet. vaı-ı.I b·r 1J:ıse.ıı .gıbi gör 
kvyu ıtla.nıd ir.01 bUmtvordı>m. şıya &'ekik. Otrd m . evvel, memnu çdıre b ~ <hUP. ce.. ::Vor, gjgf iıakdlm e\i27ım.. - Ne gibi? -ıtvor Ben onu ne ~m:n bı • 

- Ben slyaset y~pmıyoruın, d.ye oe. Burada, ne ıı.rasanı.;; var: Kasab dü.lt_ n~ bir geneı.le muV9llr.kııt. ~- E İki eerıc. kn1ı: yıllık ahbRb'ar gibi ko. ~ aıdam ha.titcıe lwılu'dı amma ~uz? Hani sıcak mıeımıeketlerd 
vab v~ Ma.."l(:uct ist.er tanırn:n ş ltAnlarl; .oobk artasında b~r ti.v~o; e'A1_ı .-rart;ifesi ~en. edki .aa.rayı.ı. ~- :O~rak ya.nyana sWJllS gtr.dller. Ne_ bi}yük ruıne.s!le çok tıekli!S:Z olduğu L gelen ;yari va.hşl. çlıcfkler vardır, y h 
ol.s'.ın, .iatıer ".l:.masm, ona iı.npara1or dro2: böc.Skleri. bahnra~ oyuncak. pey_ lermı gemı~ ~tiyornm. Bel~ reL :z:m ha.rum ~ci.ksten Mr kolttıP, gtl~ çln f'mnı izah etti: ~ ta;y.!n edlJmi:yen bir biblo, ya.h' 
cıanekle, zaımederiro, ecdadınızın asır~ n:r es.tan dllkt.A.nclar; ipe'd• t.:uır.a.ş s.uı.n v~ı b•r kıı.Tt bu :ı..ya.rete trıı.o ~i.llmllş gaıııete o!m:rordu. On)aTı ge_ - Naıl a.nls:taıyun ninem? Meeelt., ~ bir miloevher... Ni.neeı~ 
lardanher.i tıes:a eLt~ e-:-i bir lta'dtye balı st:gllerl: kc-:ıdi~.ne lokanta sil.'>11 ~ . _:rUnoe tebee.sUm ~tU. ben yi.rmll :l'i•i y.aşında iir ertetım d...'ill Nerimalııla aıfMdaş olduğumuz 
r;.a.yot etmiş C><tlY'Orum. ren mutıtıa.ıcla.r: kımdurac:ıla'", C

1cl bi_ O ffU!l <Stleien eonnı., genen.hu k~. : - N!hayet Seriman hanım.la tanLŞ,... r:ıii? Onunla b!.rae f)lllıkaJqmeJc, ~ delıberl onun lıall:ında. birocf,t ri"•nre 
.Hazlliı.n.da.n brl, ha!.t bir soğuklu.le.. a: atıclia.n, !llQ..<;ta.he.o.e\er, berbm-Je.r; ıbui günü, tozlu Yolda. otomobUler dö_ ~fıı.n mı Bülimd? ctoğrusu flört etna :fııtıi~nmı.. XoD.u.ş_ ıer duydum· 

tan sonra: vıe blnleroe yı.11ik reçüelcre g~re ilO.? nfu"Ol" ve hi?P ent.ar.i:li, lıbıt.'5ra.r Qınll.le.r, : _ Eftıt, babaa.nntt. tutum gen~ kmn, Siyledıtim 'oa.zı ı_ Urkan var) 
- Koıttanm. auk:ıtu ~ale uğra • ıva,pan, t.zıııım, >nu.bahbet ik~'ı"! aı.tan alır ıaB;ır, btı ~ ~ılu. \ 

Jaoaiksmız, dedi. Ale.D.de Dir ceıı~l~, acay~ eczaiıa.Deler. KitabeUar, &(VnaeL (Arkael ~) ,....... -···--· ... - --·· • ........ ._. ___ ............ ..... ........ •••••••••••-•••n••• ... ••ınr•---··--······ 
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Memleket Haberleri 
Muş beş sene içinde Boya.badda 

Kasabada ve iki köyde ayrı 

ayrı üç yangın oldu, yalnu 
bir köyde a ev yandı güzelleştirildi 

-
Şehirde birç1k yeni binalar, Yollar Yap·ld Boy.aba.d. CHu.>U.<ili - Qepan e.yın 

ı 1 son gtiıı:ıüııde gece saa.t 2.30 d:ı ka~. 
baıd.:a ~ Ai.i t:o:;k:uu'!ln ev.nd~n 

M~ş (Hu~u~i~ - Ci.h~an Harbin.! senenin yalnı~ dört aylnl inşaata b.r ~.eş çı.km.ı.ş, k.ıı.;;.ai.ı Hüı;~y:.ıin ~vir.e 
de du~an ıstılasına ugrayan ve ayırmıştır. Planı, programı münha. de 8Lra.yet edıere.k 1Jct ev, b.! samım.lık 

di b' b .. h d 800 h 1 k.e d' · f d l b tAımıaımen ya.nn~tır. Kaz~ uyr.:ı.ai:1Unı ye dl~ ~~- yuz a.n
1
e e~ la- sıran n ısı tara ın an yapı an u Nad:.r T.l.lzUn yanııı.rı esnasında b u:at 

neye uşmca. sureti~ vıran o an kadar inşaat içrrı dört senede an- c;.aJ~ lı&1k :.a. ~angın"l !}<'K sık olan 
Muş' un l.l!lTlumi manzarası dört sene cak cm altı ay çalı~ak imkanları- di.ter a.tışab evlere fSiTayeUne meydan 
evvelin~ ~adar çok ç!rkin bir du-

1 
nı bulan yapıcılarımızın bu canlı vıermemeık: iÇl2ı ı,m.yrot göı;~;nn:şt.'.r . An. 

r~da ıd.ı. q 3 7 s~ne.ınde Muş va. tİrn31lli vali kısa bir müddet içinde oaı:t bu suret.lıe a.t.eŞ bM .m-abılmL.Ştır. 
hWi 1 T f.ik G" b d Hemen hemen aynı gace sa.:'\!. 3 tıe g ne ge en ev ur u urum deınil' borularla tomiz ve bol suya · . .. .. 
kaIJlslnda yıl.dırım aüratile mem.. . . . Boyaıbada baglı Ka.rnca.veı<>n ıtoytmde 
l k t' · 1 b l d"rt ve oklu.kça kudretli ve su J.le ışler Rıeoeb Ba~lu .Şa.kir ve HUseyln,n e. 
e e ı~. ımad rknül~ .. aş a~l kve bo' bir elektrik fabrikasına kavuftttr~ v;nden b1r .ateş çıkmı~r. Şakirin evi 

sene ıçın e tur namı e oca ır . . . . ve bir emb&r k!mileın yanm:ş•ı.ı·. 
mahalle ve modern parklar "OCUk mu~tur. Bol zıya ve temiz su gıbı A-l .. 

1 
'DN ·~.. '-a~ı 

' y • _J M d' ah 1 .n.J" &'eô0 saa.t • ı e .uvYa ........ a .,..6 .1 
bahçesi, bulvarlar, me.kteb ve has.. ntmetleıuen yalnız 1 ura iye m a Qe.zidere 'l'a!ııa.klı lö1hn1~ bir yangm 
tane binaları, mağazalar, oteller leei mab.rwn kalmışsa da ahval do- çıkmış '91& 8 e~. 2 srunanlık. 2 aınb!lr 
vücuda getirmek .Puretile memleke- layısilc malzemenin vaktile getiri- (kAmi]en yQl:lm.1$tır. H~r Uç yangının d.e. 
İn çehresini tam.amile değiştirmi~ lemem.esinden doğan bu noksanın dıQdk.aıtslal.ik. Y~~n~en sw~.~~~'{ılmış 
' S d ' b' küldft'I. 11.lısl g-9.~ı~ı 'tt>S>it .,...,ıuu"9tir. tır. on zaman a ınşaatı ıten ve da yakın<la ikmal e<lileceği umul. 

belediyeye aid olan modern hamam makıt.adır. 
da bu defa umu:ma açılmıttır.Bu mo ---...---- Havuula kooperatif teıkilatı 
dem hamam dahili t~ilatı, siste
mi ve k-onfor itibarile ne şark vilR.. 
yetlerinde ve ne de gılrb illetinin 
ekser yerlerinde e~i bulunmıyan ca. 
zib ve muhteşem bir eaerdir. Tabiat 
Muş İçin ç.ok k.ıakanç davranmıı. 

kuruldu AdanaJa umumi bina aayımı 
Ada.na., <Huswı.tl _ Dahlltye Vı:kılle. Havzadan ya.zıılışor: Şehrimizde 

tinden a-eıeaı bir emr~ göre, A<lıın.acalbh dokumacılık kooperatifi kurula
umumi bina ya.zunına. d~haJ bıışları.a...[bilmesi İçin, Halkevimiz senelerden 
oalttır. Bu mühüu 19 ic~:ı şimdid~ v;_ beri büyült teşebbü9lerde bulunmak 
lAyeılAJe baım'lıklara başlanmıştır. ta idi. 

SPOR 
Oku.lar arası kır 

koşuları · 
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Yusuf Kırkpınarı hatırlamıştı 
OkuJlaı' &r.a&nd.& tertl.b edilen kır Kimon gtx pa:ç.l ciir~ten çakıyor. Z&vaAlı K.imon Yusutun el.ndec -

b:ışula.rmın 4 ctlrlü 18/1/ 194.2 Pawfl' cı.u. ~ on oywı ogrl.llm..ştı. Soııra; tullmlak. içlıı çı.rpıllkk, 
günü saaıt 10 da. ŞiŞli koşu sıah.asında ı<lÜ;;ük gıb: ele o..r a.<lanı ue~ıdı. Fak.&t; bir pengel yedı;icten 
YSl>liac.allctır, Hıaıtt.a; ilk ısüı~3 ~~Llkl.ar. zaman 8lrtıi.lBtü ~re yuvarla.ııd1. Yilz ellı 

Bu ıkoşı.ılardan lbi.r:.Owi arkadaş'ık şöyle gı.ilünı;-.ü b.r sattı.a cJ.:ı. geçm.şı!. k:a.lılk g<Mlesl iki metre bo,Yu ile ç&'i 
ka;ıtıısu ismi altında. ekzersi:i nı.ahl.ye -1 K..tı.::ıvn ı1t4)e, ve y~ nedır o.ıwedi.. yap;şımştı.. 
t.ıı:ııd.e y~pılıtm.ş, llkinci k.Jşuyu Haydar. ğı ~.n Koca Yuım.ı.un k~et.ni gön.ince MiS!ıer Roberuıon ve maJaaı RO 
paşa Erkek: lisesi~ Ralf Develloğlul~..amı.şt.ı. ll,ç, b:ı Jros.Jc.ıu.~ ŞC'Y aya#ı;. sem Koca Yusufun bu hücumu ve 
lrazanımııştır 3 cü Atatür.k: koşuırunu m.a.yo gibı glyll'.r nti ıdl? hl'Ş!lSdnda lıalVret.leııe dilşıml.şıeıdl. 
......... ....,,..:_ +n- '#i ,,,,.. . d i K.noon güıınedrn bayılıyordu ve, tr.ı_ Môızy"ö P'ı.Yer ~ Du.b'.i.Y\; ııültıı 
, ........ ve ~ """"''"' n,,...,ıcesın e ı.ene . 1 L .... M"ı..~. ~rdı 
~ lise& ilca t ınun a.~ ISLY\lem yecegıne kanı o ......,. .....,~ . ~ 

. aşra. zanmış ı.r. mu.ş.u. Bağınyordlı: Kanadalı fena halde k.ıznuşt.ı. 
önümüzdeki Pu.ar günü (1 'lO> EıJ>Or_ _ G:yllmez e!t?ndun. ... H!c bu, bir ğırn:ııa.ğ;a ba,şla.dı: 

cımıun lştir&k: ~eceli .oirulla.r arası 4 ma.yo ~;bı gıy.ılirde gilr~ı!lr mi?... ın. - Ollınaz, ben yağlı olduğum ı 
cü ıkır .kq;ıwrunun, bugü.ne kadar alı ~sa.o. bunun i.ç.nde naöil hareket edebi.. böyle oldu, k.uru gUreşelim ... Bell, 
na.n D•etioelere ıöre beyecanı.ı olaca.ğıllır?... diyoı'Clu. .ıe gü:reş tutmam. Yusuf çıkarsın a.Y• 
ve ~arıPaşa., Kabataş, Da.rüşşa!aka .M.ist.er Robenson, DeJ.iorm.anda 'I'Uık~ ğında.n kösele donu. M8Q"O giysın. 
ll'tl Ban'at cilrulJu ~ıan an\Sında eo_ ıer!n y.ağlaııı,:> kiı;,p&:le ıureştiJtlerıni Kurunalıııı:n öyle tutuşelım. Ba«alını 
n.ıma k.ada.r devam edec& .)(r kazanma bldiği için hiç ha.yrete o.il~üyordu. va.kiit nasıl olur bu iŞ görurslınüz? 
gaqıret;ıe neıtfce~eti tahmin edilıe _lHaMA; Kanaaa!ı lie c.lay makam'nda: Knoa Yu.5\lf; m.zı oldu. ~ndf 
bilir. Fakat .evvelki lcoşulal'da alınan' - Nasıl, gbrdUn mil? Kanadal;lar Mazyo ~. . .. 
... ,..icelıe ...;;.,,;;....ı•-.... ....... 1 d 1 b bu ~ılığı yapolıilirler mi? .. , İşte Güreş alafranga olooaf.;ı~ı. tti göVd' 
u""" r 11"""'u:w.~e .., ... ım uru urss u b:i d ·uı. bJt>ırine glrdil 
koşuyu da Ha.yda.rpaşa lisesinin kazan. ba.k, Tllif&:ler .bu kös~ıcyi r o~ gı . eır... ,J 
mam a.lib b:r .llht' 1 da.iıilindedir. aye.klar.ına gıy~rek kolayl.i.kl& iüreş,r_ Kınson YU91.lfun kolundan k.apAl' 

g llDQ. ıer, diyordu, olanca Jruvvetlle savurmak !stıed!. ıI 
Okullar futbol maçları İlık d.dma.n gün;j; Koca Yusuf kispeti mı yerlııdıen kıpırdemıamıştı. BiT lf 

a;yağuıa giydi ve .vaaıandı. hamle daha yapt.t, Gene nmva.ffM oıt. 
Bugün Şeref ~ yapılacak Kli.nooc tuh.af ~r adamdı. O da ya~- :ııı.adt. 

OOruLlar a:ııa.ın futbol IIl8()1arı sahanın Landı. F&ka.t; a.yagın.a ma,yo ıı:t..vcli. Nil:ı.e.yet.; Koca Yusu:f, Kana.d.al·ıff 
bcYlıulkluiu yilz"llırlKMm tehir edH:mlştir. Kanadal'l kuru ve iri yarı oldutun. mejhur ~1"61lJ.m topl:ad3. ve IU't~ 
• Günıün e.n lıeyecanlt keırşılaıiması Fe. dan Yu.su! yanında dtücticük ka1mış!ı. ~ vurdu. 
nerbahçe stadyaınund& Galatasaray ve 11.&tlt.A; Mister Robe-nson Koca Yu. Art.ık; güreşin yağlısı ve kurusu tıı.ı.. 
~ lise)eri ara.sJllde.k.i futbol sufun öyle kol~y xolıı.y K.a.ne.de.lıyı ye_ mamışt.1. Anl~ ki; Yusuf ba$1C• 
~ll'. Bu ~ın biiyilk bir aJAka llıe nemiyeceğ!na kani idi. Madam Roben_ ıtürlı\l. bir &damdl.r. 
ta.km edileceği tahmin ectlleb.Uır. 1son da ~i kanaa.tte idi. Mıaamıa.r..tı.; Ki.rulon Yusu!wı işle.! ge. 

C ~ Kazamıa gelen mıntaka iktıısad Falltat; M~ö PLyer ıle Dulıliye Yu. ll~niu. Ağır gönie61n.1. bir ııa.at kıada.t' 
Ayvalık Halkevi temsilleri ~ müdürü ile genç kaymakamım1zın ( )sufun ne demek olduğunu bildikleri iıclman ~ tıaşıyor. H.ç olmaz.si 

- gayYet}eri Nyesİnde bu İ~, dün ha. yeni neşriyat jçin KJrıoonu bir elde eyeneceğine e_ nefeslenişurdU. 
yırh bir muvaffakiyetle 80na er • min bU:lunUYor!.ardı. K'lılson güre.ş mıüsabak&larınds..."l ef• 
miştir. İlk ötr tim _ Maarif VeU!etlnln Koca Yll."uf; y~il 1)3.ytrı görtince vel, Yusuf baklk.mdıa kim. blı' fi!l1 SJ:JC9,i• 

Köy]ü ve ke.saba!t 200 ü müteea.. mua.11.itrıJ.er e içıin neşretttti ha.fit.ada bl.r heyeoana ge'.mi~i. ~nk.i; Kırkpınarda sa şöyle 95ylüyoniu: 
viz dokımıaomın toplandığt Halke. çıkarılmakta olaaı bu meslıek me:omua_ l:ııa@elıld:vuılı..ıt güreşıne çı.lrnuştı. 

1 
~yaban ~uzu. O, yaba.il 

Vı'nde koopep~t.ifin kurulması ka- sınıın 96 ncı sayısı, E~l Şef Ate.tür_ Ah, ne olurdu. Şu Kinsonun da b r . ... Onu mse ~em.ez ... 11 ·- . . Jd.®e'ti o~. Eğer, akıl etmiş oı.-aydı, . Mister Robenson Qdk zeng.ıı .w as 
bul ve niz.amname tanzim edilerek ke taMs edılm.Lş olan 97 ncı sayısı ın_ ı ullah h tal k ' tini bera bir ~ merusı.ıb blr adam olduğun.. 

Oişar etmlştir Bu sayılarda ruualilmle_ FU!z Nur ın .an ıspe - . . __,4 aeçiloo yedi kişilik heyeti rnüesse- . . Akad· ed :lkk.ate lber alır ve bu rlev clisse Kanadalıya dan Yusuf gibı yüz kişiye blb.D!l:J:U" 
se, bugu"n mukavele,,.; noterde imza rJm.zl al e.r en Cl · şayan ya_ ı.""''rirdd Y~uf· biıioaç kere villaıyı bencyi ne-

J • zıl-a.r ve resimler bulumıutk.tadır. g'l)'uı · ' tımıak iS!ıedi ise d ~ 
etmiş1erdir. yusuf· ~ır:n 1\zerınde b;r aş:ı~ı bir zalket teı1lre e, ger 

Yanın ~ - Her on baş gr\nde b!r d' n,. .,ibi mrnındı ,>e<'1'ev yaptı. mıadam R<>bensoa:ı ve gere'.{ Robensoıı 
Bh günlük bu toplantı ıle 201 b -" tik :uı.rı ""'1 "' ,...... ' Y" • salı edil çı:kmakt& olıan u ...... e ve genç .. n~ec: K&nsıdalı Tüt'ıc pehlivanının Clrpınma_ kat'~en . \'mm er .•. 

dok.umacı kooperatife girerek her muasmm 15 SookA.nun \Sa~~sı ınt ş.a. a, bakıyorou. :ııoşuun gıtmışti. Er. Bilh.a.ssa. madam Rdl:ııensıon Koca Yıl 
biri beştrr liralık 2547 hi1t>e taah.. etımi.şW'. Bu say;da dört nefıs lıiJı:~e. ~ blr di ı:rufu cOlk seviyordu. TüM pdılivanının 
hüd etmi~1erdi'J'. Şu hale göre, ilk ikı1 cıdeıbl roman, bir ta.rihi ru.Usahabe, ~~uf. n~ı att.ı. ahlakına. ve salA.beti~~ meftun ol.muşt~ 
günde kooperatifimizin sermayesi üç mütul$VVİ yae.ı, a.yrıca. fıkralaı bu. _ ffieydl Klnson be!... He.1e; Yusufun dn.ıne Gl.a.n merbutt.. 

Ayvalı.lt (Husust) -Her ay gü..I «Bir azlilik» ltoınedietn.ı oyaamJ,.. (12735) füa olmu.ştu.r. 11.lllitnSJkıtedır. 'l'Urttiyenln en cok oku. Ka.nada!iı., i12ıerlne gelen Yusüfs. mu.. yetine hıayra.ndl. t 

1 

B ı eh d k J nan bu olgun lil'Üitldt!liOB mecmuayı kıa.bele e1mek iliJere toparlandı. Koca Yusuf; aptest alır. beş vakii 
zel temsilleri le Ayvalıklılara hare- tır. u gayYet e ş rımız o umacı 1- bütün a.ilelere n.t.r.aret.ıe t.aıv&.se ederiz. I.Ak:!n. Yusuf blır ekloe koca. Kana. camanm kılar, Cuma günleıi lı:ınrlf&. 
ketli geceler ya...,. tan Halkevimiz Resim çok güzel tem.il edil :nlnln az zaman İçinde büyük ·inkişaf~ • bu'··~~~ · g:...;~ cumıa. ruımazı... 

,..... h k.. Deni& - Den!.z mecmu.asının }llbıışı ön çaprazına al&raık l:>ir mıuıd& da .,,,.._., <'.8m1e ......., 

l
temsil ~J-hı güzel konferans ve bu komediden bir sahneyi göatHrL laıuna phid olacağımıza ııüp e yo ta.r .. -nı1.., ""~ eda eder<li 

_, ~ dolgun münd1>1'icat.l.ı. tılmıJ.stır. sürer g.ibi a~ çayın ~"' .,__ nı 
~~-~"-"'-tur_._,.,....._,,.-..ııııw--..ı~"llııı,._._..__.~~--..ı"W' Ta.vııiye ederiz. ladı. (Arka.I var.ı 
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alınan bir tezkere ile meselede al5... rlrşeıt.t •Slnob» 60cz almış v~ ~un:aı: 
kadar Mi1ü Mi.ıdafaa Vekili &zin. 1 sötlemiştir: d 
can mebusu Saffet Arıknnla Mu -l Her hangı bir ıtfthkfkat hALmlli: ile, Adil suih vaidlari &1an.k b!rlik~ in(l{'leıımesl lr~'lb ettiil. 
nnkalat Vekili Sinob meb'usu Cev. sorgu M.lciminin f&ltitı YQktur, tcnv.r nln de duşunuk-cci,'ınl unıi<l ctınemck 
det Kerim lncedayının da tahk.i _ t<: n meo·usun ıfades.ne mUracaa.t ı baz. Kahire, 16 (AA) Ortaşark V6 mazinin acı kabil olmuyor, ne ca.cc ki, ayııl :r.amıuı,. 
kata da."'ı ıl edilmesi lüzumu Basvc. mn~B dahll!mbız -~~rpışU etmde • İngiliz kuvvetler i umumi karargn. da ı&rlhin bu husu<Sa ılaJr pek acı ml 
kal brI:r · ı . · ı . ..,..... tmuıı ıç.aı ur- m saa e e. hının tebliği: ecrü .:.eleri sallerle dolu oldu."llnu lıııtırlanuwı4k 

ete ırı m ış ve vcrı en cevab. den;_niz Btbiik M'iil1!t Mec!ia namına Dü ' l . ta mfimkün oluıuyor·. 1~•- ---ıı·un 
d d '1 l"k d d ' • " n Agel a çevresındc az de • I ,,>c ........ a mes e 1 e a a a ar ı ger 2.e\ a.. bUlJWl catZ olmndJl:mı her h g b r . ki buçuk yıldıı.nbeıi but.ün ios:ın•·•ı muharebesi, iŞ",c Buyuk Jlorbln ı;onu. 

'd ld - hlc d ğışildik olduğu bildirilırJ,.tir. Kıyı ....., 9 tın al o ugu ma e1neye tev ı ~t ş n:n yürllyeb ınem ıc;n n'1 _ ,. hasret.&.e oırak.ın hun Ueı :ı!c: l ll in caute köllcks'yonl.ırını aça. 
ile mczk\ır muhakemenin ccr c:vanı zamn.ıımeı dahll!m;z'.n ta.y!n et'ığ. usul boyunca ilerleyen seyyar kuvvc.tle.. hangi icmı:llerc aa,y;ıt.ı!ar.Wl tr. s t :dr. cak olıırsak muJı:ırei.ıe.nlu p:ıtlaclıtı 
eanas!nda yukarıda ismi geçen. iki da res nde BUyük M llct. :Mı:cl s.ne mü. rimizin harckc.-tı miınilerle dolu a.. leceg1nc dair ~mc rı;ı.,d~n suWan nıuh.. gun bü.wt bünik dc.-\"!etfor br:ıfuıdaıı 
vek ilin de davaya dahil edilmesi rauat cdılcoeğni al."2'rtmı:ık !ı:ıterlDl. razideki şiddetli mukavemet yü • tCJlf haberler ıccu~.:,y · b 1 tıdı. toprak s!.attikosunuıı degfşnı H<'t'~f 

t E üm • tJ'-ftb zünden ag·ır olma!..tadır. Bu haberler arasıuı:b b•"···-- lbva hakkında rf"smı b Ytııut vapıJın re m"ı 
lazım geldiği kararına vasıl o un. ne en m .... ı .. ~ .. .. •. 

ı k ? Düşman ileri kıt' alartmıza karşı veya YeaidCD t edıleecll kuçül.; d v. temina.t vuilmlş oldn;unıı goı iıruı , fa. Tesec e , er m • • duğu takdirde İcab eden muamele Yuwf Kemal T ;,r.;.cnkt.en oonra, let.lerin adluı \'-e huıludl.u-ı 1.ıkrcdll.. kat bir harta sonra sUilh talih' Bô\J 
ı. " yaptlJllBk üzere meselenin b ild .ril. reis, BaşvekAlet. ttt.kerro;uhanin .. mUt.eak!b çok büyük hava faaliyetl göster • mek surctilc !>:ltılı olanların a.zlıtı ne kanhlara yaver gldl'Ct~I ıınh,ılm:ısı tL ,_,_,ft _ _.._ "·ı ., ,,,._ m .. e.me e m · """' de avcı ta,,yarelerı'mı"zı' n hi. · Fra. 

meı!i yıu!bn:ştı. ""'"'-1
"",,.,... J.A ....-w.u . - ,...,... ' derece teessutu mucib o!urıs~ olsun zerme h!>U b şveklll l'olnc rc'nln 

K on/eransra 
Be tlinde a!lisleri 

Bi1ahare Genelkurroay Başkan. d~~ ic&b eıttlii tasr:h ediliyor. Bu.. mayesi sayesinde kayıblarımız ha. nıemnunlyet uyandırn~·.ık bir nol<tn meclis kü.rsüsfine çıkarak toıırok sta 
ı w nd 21 / 11 / 19 1 "h. d na goor-e n·znmn:unedeki a~ıı naza. fif olmu~ur. Bu arada ha va kuv - wrsıı ı-erck Anzl'>.Sııksan iJeminln tiikosunu muh:Lf'aı," etmenin artık 
l-gl an 4 tarı ın e a. ı rm evve!R böyle bir t.ahk&Ll.tın yapıl. vctlerimiz.. düı:;ıuan muvıısala hat • gerek Müıverın ~ crrclt tm ki iılf'ınin mümkün olmadi/:ırıı öylemi5 olılu~unu 
lınan bir tezkered~ tenvir maksa - m..ı.sı:wı. lüzum olup oi\mndığırun tay nt !arına taarruza devam etml~lerdir. üsıtinde yiiksclı, ve m nen bir varhk da oklll'll. 

dile dki Milli Müdafaa ve Müna.. .ç:.n b T enoümenln ıntJhabı h\zmıdtr. Halfaya çenesinde, şimdi ha • ~I eden Pıı.11abk makamının iyi ni. 1918 de Aınım1uı. Cümlıurrcl ı \il 
fi~ p Rio.de.Janeire, 16 (A.A.) _ lı:.niıit Vekillerinl."l ıfadc! ine miı - Ş.mdJ bu cncUınenn ıntJ.habı lçm ıs.m rekata işti rak etmek üzere hür yet Ye iYf temenniler iz.h:ınnda bfrlcş. sonun 14 madtlelik J>ri!.llslpl ins:ınhl~ 

11'
0

• an.Amerikan konferansının açılış racaat zarureti hu l o duğu b ildi. ı.er a:.un.aca.lrtır. Bunu göre ~rkadaş!ar Fransız kuvvetleri gelmiı bulun • wl<J obnala.rıdır. <'bedi sulh \ 'c mulhk h~k vMcdi)'lrdu . 
... outk d . Jy rild iğinden, mesele Türkiye Büyük beş zat.!n !sının! yazara.k bı.r ku:uyJ :ı_ Anglo.Sak.son Alcmir.e e-tirc istiklal. :ımne•ıere kendi ti:arclPrlni r:mel. er. 

L un a rel3 Vargas, Brezi anın Mı1let Meclisi Reıs1 ğ·n· arzeclile. t3ca.klardıır, dem;,ş ve rcylerın ku uya maktadır. Her iki tarafta da tekrar lerinJ b1betmiy lan küe 'k devlcUer bestlsf de verıimişU, sulh mas:ı!ııııa bu 
tff 1t atı Yarım küref>i dayanıımuına rek gCTek __ L

1 
Milli Müdafaa Ve.. a.tunasına. baş'!.a.nmışhr. topçu faaliyet; olmuştur. ihya. cdl kleri ibl biı)"iık clevtetwr es:?slar tb:erind" knnnırnulı. iıırır otn. 

arşı gösterdiği tam müzahereti b ir C'3li. iy Alman teblltl &.aıııfında.n kendi ldardul altJD 1a.. ru1dn, fakat daha sulhun esa.ı;l:m tes.. 
tere daha ifade etmiştir. Pearl kili Eaincan meb'usu Saffet Arı. Akcrllk mükellef eti Berlin 16 CA.A.> - Resmi tebliğ: şayan :raba.ncı ırtdaeı ela Jdar~ şrkil,. bit edılmeden l<"tan 17. bawrıdli AJsas_ 

kıı.ı Harho • ka l J h" kan ve gerek eski Münakalat Ve. .Bıındr.n roma inh.sa.rlar umu'll mll.. Afrı.ka şımallnde düş:nao denıZ ve lerini dllcdiJdcrl l(ibl ~mek haakı \"e Lorenln b ehrine gitti ve ~truburg 
cu ur 8 rşı yapı_ an aponA u. kT Sindb meb'usu Cevdet Kerim dür.üğü 1938 m:ı.ll yılı hesanı bt'.ts'.ne kara ruvvetlert vasıto.sne Soltuın ke. serbesti&! \'erilccckılr. belediye ılair.:stnln balkonuna çı\uır:ık: 

rnunun vukubuldugu 7 llkkanun r 1 1 B k M"Il M r . . v.c 1941 illl3.ll ytlı oillvazeneı umumiye sm.:nde Alman ve :tt.aiyan llskmnl booı. Mllıttt llk:mlnio blı anlık lsvi~re - B:ıyhr, plelJ!slt ~ rıılmıştrr, diye 
larJı1i, Japonyanın · Brezilya mil ncedayı. üyü ı et ec 

181 ~ - bntmun:n bat!.ı Büy:il;k Mllle~ Mecllsi b.llrumığn devam etmfştir. Batı Sı:re.. gazetelerfnl endljeyl) sevketmiş olaıı bafn'dı. Bu, b!r bası:ıru:ıçtl, bir yıl son. 
~ %~ li hayatına müdah:lesi diye vasıf- ynseti ~·esat~ti~e tenvir m~lread:le I bü,çes.nde müna. ate icra.sııu;. ve na.. nailtde eheımmlyetıi hl~ bir hareket. ol bir hasbıhal müııasebeUle yaptığı e. ra ortaya bizim hesabımıı.'l S e\T mı:n. 

- ~ndınnıttır. Reie, rne.mleketin her yazı de va~l .. olacad 1t m1 Jurkaclaaat~ ldl vamUıla:'ıoı ~ .ec.""t.vele "'":;zı mımnştır. Alman stukAlan !.le 68.Vnş t.ay s:ıslı bir tavzihe b 1k1h1cak olursa. ku. hedesi çıktı. 
arı, toprağı ı -d f · ıı· ceırab vermege ama e o cu mı ıU~veler yapıhıııa.ı;ı.n.a dıur ıtanun '""J - ya.releri düşm.a.nm taşıt. kolla.r.nı ve çiik deVletlere karşı bir hııltsızbk ra. Tfirkfye bn~Un b:ışınıla bulu :snlann 
ıd n ırnu a aaya azım . . ...,.... ı- nskerlik ıuı ,.-'--

ef· o uğunu ai:iyl i .. d i i bildirınışlerdır. .tı.aiıarı kabul ~.ım..,. ve • s:rena!k de Marsa Ma.tmh c'vannda ııılması bahis mevzun bflc nlanıaz, bu m~"""WI ldarelerlJe bmar m!ls:wnda 
g,,;, l~ve C<tnıi • e.m 1 ve şu sor. er - Ahiren 19/12/941 tarih1nde Genel nummun beşdıcı mıaddes1ne: cHalen s!. hava al-anlarını ft>ombalamışırı.rdır. devletler hııttl ı.cndl lktwul ve tfcaret delildir, kbnseden ne bir karı toprall 

Bo!i ~tır.: . .. _ . Ku.rma.y Başkanlığından alırıan tıe'lt:e. 1Ah &! mda buluoon ve bundan Eora Ma'...n a.dasmdaki düşman hava il • s1'!>temleıinl bOe diledikleri gibi kur. istiyor, ne de: klms Yt: bir karış tuprak 
abstl v_ar n ızınde yurumek, kın rede yapılmış olan tahkikatın netice • s!.lih attı:a alınacak olan muvnzza! e_ lanıa·•ıa b.hklmatına karşı ynpılan mııkt.a tamamen serbest ol:ıcakbrdır. bormı "3r, yurdumuz bah n cJınndadıT, 
• . . c~ tahrı? Prensiplerile mücadele ı~dk. hMiscde alüalı ırörülaı1er r.a.tly. tam h mtetli1~n muvazza.flık muta.d taammla.ra gece ve lÜDdUz mu. En nihayet. Paıı!\hK mBkamının clü'ibn. fıı.ka.t dünyanın dl;er biitrleri h ?ıı. 

9.150 ~·ek lazımdır. Ahvalin emrede. ha..ıfkmda Amme h~ d.J.vas. aclL ı mttddat1eri. sını1 re1'rik edllmeka zm. vaffa,kiyetlc devam edibn~t.lr. Cf'Sinc gön: ln.'W'llıı;a. lişık. hde de. na mazinin btı acı tecrüb,,,lerh1i batar 
:ı. hegı. bütün tedbirleri alacağız ve dığını l'e fsml g~ fti zatın da da. fe\b!fı.de halin devamı müddetınce üç vamlı bir sulhun muU k hal.tan gayri ladıtrmız zamoın harb ıç·nde -ylrn~ 

•!rd!- ıçhır şey, tesadüfe bırakılmıyacak vaya d::ı.hil edlhnel<!rl lAzımsa da ma. "Ve ııa.a hzıneUerin • yedek subay yeti • 1 •t 1 b!.r temele oturt11lm:ı ı ~asen müınl.tln sözler klU"Ş'lsındn h'ru ihtiyatlı bulıuı_ 
ne .. tl't, Hiç bir düşme. d'" t S'lm yeti teşri yeltr. d'ol:ı.yısil-e, kanunen şece~r harç - Bd sened1n bkrasmm man - 1 a yan değildir, börle lıir b:ırış r.ıuvakkııt o. mak 1uzumunn i'lny IVi)r~ 

ere!' 'nnuş b n, uşmaı: a - buna inıkAn görii'.miyerok dmirı adl1 UAV'OO'.ne da!.r kanun ~!hasrnm bı • tur, ilk fırsatta yakılır ,.e in anlık tett. Ha.lr ancak ııntib vr m tif!b ta • iin 
nsoıı trnni 

0 
un olmasın, Amcrıkanı.n sıfa.tile ~eeız lt.'lrarı ittihaz ed ı - rlncl mttzıı..l:eres yapılmlş°..ır. d. on anın aları rar ve kim bilir lıelkl de bu daklkaya 1 etmeden, müsavi lmvv<:tler ar:ısmda 

81
Yetlne hale} . vemıek maksadı- cflğl bil<l!rilm~ o~. BüStl.k Mlld ~en encümen azalAn kadar cönlükl~tz:len daha rec:ı 'Ve kon11$Uldu!hı 'Z.1l.m:ındır ki. cnr:ın•; al. 

• nlrlar.mız :çınde yaşamıyacak Mecllsi dahili n-:7.8llIDames:nıa 170 ıncı t' daha karanlık bir serım surfiklen&r. tına ahnabnir v,. b r nıl11c-tin di'ellğt 
·lr, ~..-.. _.;.,.., uynrft .. •ft'-"lkat evralı:lle bu :tk!oci ~ede. re's , intihabın ne 

1 
• b k d ı J--" l '1 llm bir b ld --' b • 

.....uu...., .. .,. " - ı.ıuu. ,___. •· if e aş uman an arı Geçen ave tara sız iJ r a gar 'l.-.,,, ser l'S•Çe rçe~flmr İ l'°ln toı>. 
Va-..-'t"n sonra •

0
··z alan Şı' l"ı ....... ~~•~ Ba"V..ı..Aı..ı. ile Geneı Kunnay ces!nl at"Z.etm;ştir. Reyx:.un wı.Sll n • ~n'"""'-d t·• b' b b 1 l -a..- ı~• ıt d 1 ba ·to...... .. • .. ~ v .......... " tct'S·nı&.- en cOk rey aııuı zeva.L sıraslle ~ua e yap.... r :ı.s 1 ıa csnıısın •• _ ..... m ~,, ... :r. ın a o maması s:ırttır • 

. ~ekili Rosctti, le~İn <ıHoş geL ara$lllda cereyan eden muhnberatın _,_,.,.,..,.,.: ila utkun blnbir in-tın• ~~lhifierl Ue ** 
dt:nlb nutkuna b j ti ~ suretle:'inıll 14 do.;,ya olarak ~..... buluştu'ar dolu olmasına raSınen gelerek gijnJer. 

ROSctti .. cel vad v~~ şk:· yUk3dk ma.k.lımianna takdim edr.d tini ReoPb Peker <Kütahya>. Yusuf Ke.. • j den ümid k e.me~ icab ettıttnı ôy. İsveçte hayat 
• e.:ı:cum c emıştır 1: • mal Te"'"' r."""'41: CS"nob>, FIJtre~ Sıla.y \ ~ h ·· t b' 

Der·1 b' ~:v..,.,_ı..,nmıa arneıderım. • ... ~·· lr B 1. 16 (AA ) D N B lüyor ve insan ı :ın crcumerç en •nız h 1 \ ~ n lr d l'ıl """',,_. (K,._,a • n._, t ' " s-~,,,.. rn :-), '•Un er ln • -ı k d ayanışma eme e Başvekıl ,,.... . ;:,· \ ..... '·""""""' \ıvwt<; .... 1 • • - • • • • geç t.e olsa nihl.\y~t muı..üfl'!' o1.na.k pa a ı 1 gı zammı d\ avasının zalcrine itimadla Doktor Refik Saydam Çağıl cooaıım.). Sela'hiyetli bir kaynaktan bildi. cıktıtını batırhı.tıyordn:. Gerçekten ~kl Stokho1m 16 (A.A.) _ Ha a.. 
1 l u ve demokrasilerin beyııelmi • _ _,;,. _________ tiliyor: tarafın da bak esası uzerlne l>lrlP.ş'ik. .. • Y 
d tncdeni hayatında esas teşkil e. c· 15 Sonkanun günü, Alman de • ıerı haberler ge\dlkÇe umltle kapılma. tm pahalılanması uz.erıne .. çalıcan 

en ah1u'k ve hukuk prensiplerini niz ~ıarb kuvvetleri ba~komutanı ıruı.k ve bir esıt«.t lheıind,. b:r'" fl~iğine s~tfla:ın hemen hcpslne yuzde 16 
:; topre.ğ>..mı21 müdafaa için sıkı b::..::.ı. amiral Raeder ile ltalya de.. göre bu esasın tılr m s:ı etrafında yer n1sbetınde zam yap hnıştır. 

rette işlb; ı· w • w • ,. (Baş tararı ı inci sııYlnda~ r~e tıt!Çlrd klerlne, Moja&k - V\yasma. ...,.~ -----
lııra.k · '! ıgı yapmaga az~11 0 - ı.Lhver ceıılh d~tlerlle A~..,Sak.. ~ $arld tıö eai lçm,dc bu."unrul niz lharb kuvvetleri kurmay bıışka. 
b ' 'kıt anın dört bucag•nda.n SOJl _ Jtoımün!st cephesi devıe:.ıerınden milh m :ıniktaniaki Alman :ruVYetıerlne hı ve devlet müsteşarı donanma n;.;;:: geldik. ~.sinin ha.ıt>i ıka7.anaaıtmı da bu k;.ı.rşı t.61.b kıne $aştıklan çc:mber ha. amirali Ricardi arasında Gar. ,.. 
k.a !ın li! <A.A.> - Yan Tesın1 bir cephe ve ha~rda tEbellflr edecek rG!t.eUııde yeni tenıat.iUer elde ~ miscb"de bir görüşme yapılmııtır. = ~~~:r: lun1clye nazın duruıtmn tnyın ed~l .a~K bll.ibllt.ttn l lerıne ve }J.ııli:ota yiıml kllomtre me - Samiml bir zihniyet içinde ge • ve MARGARET SULLAVAN tarafından yar tılan 
ınuavı t.a.vazzUh etm'.$.lr. B l"!e$ik Am~ &ateye y~tlklel'l.Wl datr yeni ha • çen gfuiicmeleri csna.sındn iki bae.. 

n nhı Rıo.de..Janeiro'W. nutku~ıu bahreye ;naZlIJ a3>:ı.y XDo1ı:n da 12 bener va?'drr. K~ . Kın.-n.da Feo - ooyo•·.. .. ,... BACK STREE f>QY~ g&tenUı ihtiraz ne oloursa tk ncl!ltlınunda Amerftan be-led yelerı ~a 'fe gaı1>ile Öpa.torya - Qözleve komutan, mtifterck duşmann karşı 
olsun Alman 8 yası oxıh!ellerlndeki ita_ kıonferamı ve;lles!le söyldiğ1 fıCZıe:- nra_ b5Jg~e yeni kuvvetler çıkara.rak bu. yapdacak hıırcketlere devam için 
tıaate gö:re. bu demeçte, kulislerde de. 6ınııa evvclA Mihver cephesi devle~. ralanWtf ~ da r.ars n eyle. lüzumlu işbirliği prensibinde tam 
Yamı Sl.lrcbte ~ilen bir c.ebir ve r.!nln t>aşı d?.an ~a.nm ına!i'lfil> e. ml;terd!r. hiır anlaşmaya vardıklarını mÜ§a • 
UtiısaQı, a,ıyasl ve hatttA askerl t.aıuilt.. dilme! l&2ml geleceğini ve ondan Sı011.. Ao:ıb:ı bu haberler ~ mudur. ~°il hede eylemi§lcrdir. 

cmsalaız his, ihtiras ve a~ romanını 

1-e Cemıh Amerika devletlerinin duru.. ra ıı:rtı•tın diğer iŞlıcrin tıı!a.ylı.kla yapı_ Sovyrtller w akl.ay tepelcrınl de ışgal 
2tJıı ilzerlntle tes!.T ıcrn etmek \oe bu !aj>:leceA'ln! sa.r!h blr tar'l'.da belılrtrn'ş. edeft>l!m!(!Ier midır? aeır D61le ise M. 
d0vJetıer h r. bir surette cenub Ame. tir :tşt.e bu eebttiedlr, ki Ja;ıon mu - man:ıenn 1ntiha.b ett~ j[:Şlık hatta 
r:! kıt'ruımın mcn!aatJne uymayan vafıakiYetıleri. eıhemm!Yel..Jeri aşi:kAr ya1eşeıb!lm~ ımırunmı bulamJ)'1lcr.1ı: • 
kcırar.ıar !mab mecbur e4mek teşeb - Jımakla 'beraber dünıva haı'bitıiu umu. ı:'lrma h~ ı;ınır1 olacaktlr. 
b!le1ı eezihfie1rted"r. BerUnd~ b ' .. kere ~ dUnimU bsltmıından gör.l!'rlm z ş:u~ cepha;Uırle SovYot.lerin Ya.c>mtı.kta 
daha şu cl~t b :!'dJrl'm"'k.t~ı? ti :S r. şa11< eeı;;:ttıooile Mtrlen"z ve ~a!I A!r ka duldan iş Adeta <damla danıla göl 
l~ devlıftlerln tnz.y klne boYlJn e~ • sahl\"9.rmdan ayırt.at>ilecek oır mahı • omr düsturunu hat.ırlatm.a&t.adır ve 
l>loı\o oen .Amor'h devleUe·i..,l,., 1k.. 7et a.•amama3dAdııtnr. , . 1812 dekilcrden btı.<büt.ün bi\Ş:.a şart. 
~dt ve miU1 lflAsı demek olacakhr. Bu aonuncu cephe Ye ha ardak! 1ar dııhilinde ve sl'f'l d~nlannı çot 

Jıio de.Jıı~ıro 16 <A.A.l - İY' h~. -ıurum ıee. ~llci ya7.lla'!'ll11nd" 6Cl". JdiçiimısCmekle bmı.ber kışllk tecıh!zata 
h'"r alan s'mall Amer'.ka ın.a.h!ell~'r.dl! A-!'Vlediğ!m!z m'll'Ahn:ıınW'a ""a.~en bu. ıLa az ehem!n:Jiyet vemıdt yt\ZQnıden Al. 
~.an ed'k!'~ne g!Te dtln.'"ıfi g"!"fi· • ' ~ b r pa'"Ça daha M!hver devletleri_ man ordU3Ullun bugllnkU vazıye~ d~. 
~er net~nde Arianttn d'l'"- A - -ıın ~e lb~ şcka a.lınl$lr. Ger - mesı anJ:ı.Gılmaz b'r muamma te.şldl 
~ Ml.mtuM;v-U!'l'I ile birle~ r~·«ı. ıen şmaldeltl Murman&lc ve etmd:ıtedir. Kezal . Libya cephesinde 
~f"hv-r t!"'Vlet2er "" mfuıasebt>t!erlnl 8~ Kareli cepheler.ede :1e t:ırıyl.klıe. &ro.yada.n oora Sonumun de\ dfi,şmesi 
b>st~n· ııt.n edt"Cektir. (''ne devam eden. ı,en!ngrad bö'gcslnd ~e bunlara iltihak etmesi art.ık b!r· gtllı 

-- --c.--

Doğuda son harb 
vaziyeti 

(Ba,s tarafı ı inci s:ıyfaıla) 

mevki işgal etmiş 1 O top, büyük 
rniktaro mitral) öz. bomba topuL 
Yüzlerce tüfek ve 850 hayvan zap .. 
tet?rri,ıir. D~an 1 300 den fazla 
ölü verm.İ§tir. . 

Teodoşya ve Kerç civarındaki 
Cerniler üzerine yapılan hava nkı~
ları esnasında 1800 tonilatoluk btr 
dü;:man deniz ta~ıu batırılmıştı"t· 
Diğer bir büyük taşıtla diğer bir 
rnuhri.'b ciddi surette ha.sara uğıa -
tılnuştır. Beyıızdenizin batı kanalın 
da Stalin s1nıfmdan bir buzkıran 
Cenıisi bir çok bombalar isabetile 
c:.iddi surette sakatlanmıştır. 

o ovı:ı.dıı.kl bll.ribd.lar Dldınldı 
M.ak:ova 16 CA.A.>- iki ay evvel Al. 

ll\an taarruzu nz .. rlne Moslcovada s!L 
~atle in;3 edi?en tJa:<kadlarm kaldı • 
rıJnı:ısına OOş..'ltı.nnl)ştlT. Bu !aa~eti gö. 
'ten Moo:.m'8 htı..."la a.rttıt o:ın;adlarm 
l\'ücudunıı lüzum 1ta:mad!ğmı g5ı:met_ 
ten ımunnun1yet duym:ı.1ctadır. 

Toprak mahsulleri 
ofisi umum müdürlüğü 

Ankara., 16 (A.A) - Toprak 
Ma!ısulleri Ofi•i Umum Müdürlü • 
iihıe Yukecl:. miimkabe hey.eti aza. 
atndan Ahsen Bengünün tayini ka. 
~aıılaşurılm'llur. 

Wolho! oeıh:r.!~ sonnı. Walday tepe. ~i d'ıallne gelm'ş olıı.n Balfayada. 
de rtaamrı.a b:ı.IJll..'Y'an SovYet OT. 

'er ne tt 2() c!J.aınetre bir &e. ki !kuvvetlerden b!.r kısmınm ol-sun ha. 
~tmnnın vass: va ıyoll3e tırurta:ııfmarona tıeşebbils e. 
'1 şı'it ile ş•malden centiba do~~ı ım - d~ tanaa.timlzde bu muamma.. 
nıın bu tepelerin ~art> crhe •. ~e ve . b' ekmi husule ~Wd'r. 
t:.men tr(ilünün oenw dDi'nı sahl.ı ya_ nın :r K. D 
tmıında UJ:n stra RuBsa (lehrlnl elle. · 

j nlara gör üttefi lere göre 
ap~I J inci ~yfada) (Bq tarafı 1 fnd &a:rtadAt 

(ı:raJ'ifdıı b!l:tirı.Ye>r: 1 Tayyarelerimiz. Sungei Bingi'de 
muıp1 Japon~, Sınp.pur üs. birkaç mavna batırmışlar ve bazı. 
: bir akın yaparak stm oıt.ası 4 ün. larlfll da aakatlamı,lardlT. 
cil dda h{icUmda mu:~~~ Amerikan tebliği 
b(lcUIIlda H~>b edl!miştır. HÜ.. Vaşington, l b (A.A.) - Saat 
;r6!nrliŞ VW:,!.ı.a scıatar çevresi bOın. 9.30 a :kadar Vıışingtona gelrn rıı
cum esnış ve a,Sblrl te15isk:?de yangınlar por'lara dayanan harbiye aezareti.. 
tııaı.a.nm eb1. - . 
tka~· ·a,nı,ına nın t ıgı: 

ç ~ 16 CA.AJ ~· ı;::ı·ı:ım şl. FiliFin1erde: Bütün cephe hat -
'G'Öl'e, J~ ~ub!: ıroyunun gir ş tında muhtelif şiddetlerde kara 
ınaJ txıtıı:smd ın{kıtahkem navıw adıl. muhare!boleri devam etmektedir. 
~l ır Burada 16 ağır rop ele Japonlar cephe ha.ttı.ndaki kıt"a. 
sın: ~ tş~ genç bir ı;.ıbayla lO larımıza. ve topçu kuvvetlerimize 

:f~rarından ya~· karıl ırnrharebe ve pike hombardı. 
___ ...,_. man tayyarelerile durmadan hücum 

in" iltereıin eni lar yapmaktadırlar. 
fıskova sefiri Ro.ı anyada iki" smıf silah 

A.A) _ R~men 8 lana Ç8Qlrtldt 
Londra. 16 ( · eli lngıltc - B'"'·- 16 (AA ) R . . :ıı.ı··· göre şun h' UKIC§, • - umen 

bildırw.uıgıne s· Arc l . 
· Çin elçİ.sl olan ır C ~ !f rd ordusu genel kutmayı 42.'43 sınıf. 

renin Sir raı o . 
ba.ld el.ark Kerr1 . in Mos. larını silah altına çağrrmağa karar 
uipprs'iıı yerine ın~ıltcrc~ileeektir. vermiştir .. Alakadarların. 1 O Şu hat. 
kova dlçi+iğine taY1° ~iııe va.İta davete ıc.ahet ctmdcrı ]il.um gel 
Sir Cripps kendi ~~ ınek.tediı. 
ı:if esindeA çeki ln:ıl§Ut. 

Doktor Funk'a 
göre yeni Avrupanın 
ekonomik çehresi 

Bertin, 16 (A.A.) - Alman ile.. 
tısad nazırı Dr. Funk Berli.n üni • 
veraitcai ik.tisad fakültesi"Dde tcY e.. 
ni Avrupanın ekonomik çehresi» 
mevzulu bir konferan vermiıtir. 

Mumaileyh bu konferansında 
§(>yle diyor: 

Avrupa milletleri tarihlerinin bir 
dönüm nolct.asında bulunuyorlar. 
Gelecekteki ekonominin başlıca iki 
vasfı olacak.tır: Müıterek. iş ve acr. 
best ik.bsad. 

Hakiki lktıandi hürriyet ham 
maddelerle yiyecek maddelerin em 
niyet altında bulunması etıMlna da.. 
yanır. Avrupa hCT türlü ıhtiyaçlar! 
karşılıyalbilecek ahenkli bir ekono
mi aa.Qasıdır. 

Kıt'amızda en önemli ham mad. 
deler vardır. Mcselii Kömür, demir 
ve alüminyum boldur. iaşe mad _ 
deleri de ihtıyaçlı.fü tnmamile ve 
karşılıyaıcak kadar çok.tur. Mahrum 
bulunduğumuz maddeleri bize şark 
seferi temin edecektir. «Kara 
toprak.lar» bölgesi işletilmeğe açıl 
dığı gün Avrupanın ablukadan ve 
buhranlardan korkusu kalmıyac.ak. 
tır. Avrupanln vazıfesi. şimdiye 
kadar ihmal edilmiş olan bıı be.. 
reketli hölgelcrde gcniı ölçüde zi. 

~:~~:ö~ ~n~g~i~ :.:::i~::.:~n~: 1 
Bugün saat l de tenzilatlı matine ,JJ 

Seçme filmlerile ş A ~ JC: 
Herkesin bayınnlığını ~ 

kazanan B _ Sineması . ~ 

VBI LLE SCHM İ TZ 
ve 

ALBRECHT SCHOENHALS MARIA TASNADY 
in oynadıkları 

MAZiSiNi UNUTAN KADIN 
fılmıni göstcrmdttedir. 

Bir kac:hn ruhunun esrarını meydana k.oynn ... Sevdiğinı ... St"ve.. 
ceğini... Gösteren bir film bir sır... Bir hayat •. , 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

• 
BUGÜN Baftaıı nihayete kadar heyecanlı 1 
PE ' e 

ANLIK 
ve müthiı aahf'lı:lerle dolu 

• 
1 

Baş Rolde: Meıhur polis hafiyesi 

C HARLİE CHAN 
Ayrıca renkli seyahat ve 1 A V filmleri 

Bugün sant 1 d~ tenzilatlı matine 

raat yapmaktır. _.•••:mm:a!I Bugiııı ll:ıngl em:ı.ya gftmcli: 
Tediye mrselelcri h:ı. 

Daktor Pınılt bu:ıda.n sorun, tediye gorece~l rtanın en parlak programı 
~iDden ve döv.z polluta.&Uıdnn A s i N c. w A ~ 1 N D A 
bahsroerek d~r kı: ikl BLU w. Film birden 

1kbsadi .kayn,:ı,kları daha büyük olnn FERHAD İLE $İR1 GANÔSTER, KADIN 
devlet.ler kler ııg heublımnı tas! • Türk.ç.e sözlü re şa.rn:ı, Şarkın • Pran.smca sözlü 
ye işini kendi üzerlcnne alacaklardır. en nd1" MI M3cera& :Muhr.cşem MİLBURNE STONE 
Aradaki farkların en b{}yük Oaııtm!an ,ı~ıa Uyük 
maa ~'"ilmek ıruretile t.apatııııcs.ktır. de!lwrlar .ç.m.de çıevr~ b Amer.ik.ada Mütıb.1ş Pa.c:a..lan İda 
~.ar Funk bundan sonra sOzlerıne ŞAbeser. re eden lrottwnç t.eşki!At TUrıei'. 

şöyle deN:am ctm::şt.ir: Şarıkıla.r: Numan, GUzin, Sc • 'ttm>erıt.icl 'V'ak'clar, M~ görü 
HenUz mücadelen.m ortasında bulu _ mlha - Suz.'Ul. lıecıek Pevk.allıde PUın.. • 

nuyoruz. Fakııt SOll3 eren yıl biz ga _ .4JTıc:a JlaHııuıo TAMAI:A tll.r&fmda.n :I'ürkmc.n Ra.kWarı 
~ o<U y~Laşt.ırm.ı:ş bulunuyor. ~ıaa:ı••••~ B ün sa.atı de ~t.h matJne. ••••m•ıal' 



750 gram ekmek alacak işçileri 
tesbit için kımisyın aynldı 

TITATBIL&a 
lsTA.N8UL Bil EDtn:sl 

1 1EHJR TiYATROSU 
T epebqı dram kımıındı 
Busiin ... t 16, 30 da 

Tüdt ti!Jaln>lu 
[ ... tuaA ı iMi _,...J ıer ve --.ıt Jflerl c&'en ılQfter tarihi matineleri. Ak,am 20,30 da 

bir 1Dm111 ~. BenOa elble DemS "'oellk ... >'iinth Yaıaclllbnla Dnlr 
lıllııı.l lıulunmı7anl&ra, Silnlllk ihU. DCMa ~. ~. hacM&. -
7aomı •tmm io1n 48 IM4ik aunkbt hane ve ~e oahfMı Jt l.tikW caddui komedi kımunda 
IDlmeler verilmı*tıedlr. . çiler, .. •na 'N ~ temlalqiciler{ Susüaı aaat 14 te 

8e1ıir h&lnıN!' ame 11ıt17acUUll b1L ,.._ 4luNrcll&rı, tlmlı-c:Dıert, tııot. 7ot.. ~..,. OYUNU 
dn t.Mmmen ~ ~ e. tek tJnn. çeM+ene ve tav ocatıarın. ~.., ... 
dAneNıediır. :au ..--. dOa va.U -. u OdılaD fllillr, llCak cltMere Ye ,.: ,, Aktam 20,30 da 
Tim Ahmed Kn*m ri7wti al1mıda C111t "* oa'-1 lloYer. hadde, ıeı OYUN tçlNDE OYUN 
bir 1q»1ılDta ~ ve bu l:ııuaulıta lfl. cttmne Ye PNlltrde oalıtan !siler, efe.. -·---·---··--.. 
mlll1lı tıedbiıter bı'arlattarılarat .._ ar ....,ılade oalılaıı &Pl'~!.ur J~ ıert .SO. Po.ta ...,...,, , 
bd&rlara dnM!Aer verilmietlr. erı'tliall• ve Mk'lmcWer, oelıkhanıede ------=-

Baş, diş, nezle, grip, romatizm 
NEVRAUI, KIRIKLIK VE BOTON ACRILARINIZI DERHAL KESER. 
icabında pntl• 3 lıaıe .ı.nabilir. Ha ,,ertl• Palla htalan urarla üteyiıü. DleT taraftan mın~ tlca~t mü. clDldusmı&. ftlooi, mM'ln~ aıcak po • N4111VM llMtlrtl: ctllall Ballaa 

dürlUiilnde fftbllde o.1&raı.. ap1anan talanla oahlul .ifOUer, lli*üm v! aınr. Hlltllt: A. a.... oe•sı.ıon. 
flat mOrablııe IDomüıfoDUnda da lıftı. ma taNtı LwUeri tlııı*11) ptt dllkUm. kı_ .. ---------------------=-========;======::::==~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dUer'ııe '150 srmı elrmet nrllecet elan nellua, eOlllt fNemu tüpn fU1n ifOi.. 

'l'arihtea sayfalar -----
ve alır i'1erde oal'f&rıknn telblti lçln Ierl, 4llkıtlm ve tlllc 1ıemlzl~-ileri. aı. 
a&Ocımeler >'~· Toplantıda it Cilt 4ltlllllr ~ hMlle oetme " 
tlmununun tellt!t ~tmil olc!ut\! vud. PnllkNe .,.._ ileler ~Ut oe. 
1ar Utıertndııı duru1mus Ye bu huaur..a IDicleJde 0&1Jlllll deaıfttler ve ~ dlıat ..,.,. 1/1 .. ) 8oA defa ~ kere.te ıUmrliAil 
H!al"' olan bazı alAta.!ılann da fikir. llerier'I. • Maralı o.un efeadl llatkmda tuiı'. DUU'l olaralt bulunuyordu. Mınıaada 
lerl .ahnmışt.r. Bu tallde ksb t edilen itele ft u.ı.. ~ .ıs kalı1'ordu. Kara 08m&D otuııarunn aaıt&nat.a 
eaulA~ ta~ ttmd'r tkere hıısur.t bh' 

1 
Qllk 18C1Deden Ollnl.n efendi uıe. ~ nllfı.ıalann& aon verl'uelt o_ 

laıım:.ontm tıeltıaine tarar verl'm'ff.'lr JCiıeollk ~.Dd*i *llar, debat • dildi. llD kOOült bir Ptk111lık. llWd~ "8 raııHı deYJet.çe .c:Llrtı8i lcaradaomc.a bu 
Bu lrl'.'CJl~ btN1!nden ltib•!"en mn. hane ~&19D~ )'atım. hlmuiiannda darsınl* ~rmeden makamm: terk pet IÜO Jee e>muın tfend•J ı.a1.n eı. 
~ ldhsad m6dürlf!l4lnde t.opl&nac.ak ca1-ı ilDUer • penlalı clalıe.>lnln ~ctı •: ımnatma .-,ı. Ba.ekAları l•bi ka.. ı.trdı; hemen hareket. etmeai ıoın fer. 
Ye YRP!laD mll'l'a"&&tJan ~t.lr'!ı: ederek ınaldn~ Qe tnoe .... m&Jdneler,nd~ paDC!MMfı; tio9tl&ruu tabu1d9, ziyarette ID&D &önderfltL 
ıhMıc'' mlf~ ~n iS'Çllere çallılUl tsoiler. w -.11 ~ Ctiretl.. lhmıaıl 16a&ermed .. Ollu 1ıöreoler Eaık.. Bu auretııe onu tahkirden bir an ım 
'IS" ..--""' ~ hmMl Yerllectt r.f lier. "' J111mek mevk1lGi bAlt. muha.tH• e. Gtalmı~; !ıi~!>ir fırlMl kaçırmıyor. 
bt'f n1anıt tuin edecettı'r. KWa w·•rtale cUJor IMlıdılar. Halet eteııdl ile l'Ul'. du; lakin Omwı efendı de vakarını 

T m 8"rnak alacaLlar Pf$, ~ ~ncün, klor lllld • dutu Ye attırdıtı adamlar:ıo b1ddetle. -1& t.&Ji»e11D\Yordu. O tadar 1ct Balet 
~ il lto!ıt!t: f......_ ._uen, Mid ~ riııdel\. Mrcıniı~larından bu du1u10r. efeoıdi bııe .ı;tıeD ice bunu i.a&dire mıec.. 

'1H srmı dmıdt ~ atır lçıleı1D tası•..-. Mlııt .mterilc fllR'l.t.uı da; tMI aeıer bu adam luDl"lbıi o b.az .. bur olU1Wdu. 
~ -.. itfbarila ~ -kıidl! tlllblt kuJ'fYll .._tıdleri, aı.tııt tabrituı, kA,. dan mUuıun ed.,,ordu. Bir ı!ip Halet efendi, ned!mlerınden 
edDmlo bı*nımelrfe4r. MUesse&eler, l1d tllıllltineJerl oal1'Ml ltçler, ııellU.. Ollu muU.aka ior.chrmat, darıltmak lllı8jbw- Keçecıza.de İZRt Molla ile o. 
buna müvMi olaradt alır •C· evufmı ]ıolfu ~1erl, -.1 ipek ve thoetme ~. ~. 'U1&klardan biri !ı:trı ıirdi 
bals oluı diler Sglleıi ~ • ı.n ...,e ,,,...,. oahlln llçiltr ve lloralı Omwı efend nln keneli si.. ve aon:tu: 
lara bildJrecdtterdlr. •ıuıeri ili• 7apaa.... )arıeıtlne ~kliilni görünce 71lsfbıde o - suıtammız. Moraıı omııuı eftndi 

llaaR-.& ......... ..._,.... 8lnai ,W.Omlef:Ş ı!k'ündf1. Reıhalde ııelnrlft&r; ne f.,nnaıı buyurutur·1 
Pam.t* çırçır ifeileri, kumaş dina ve A!.ettımum t&H.elirz alışan teciler ku!.Ul'\flUD &ffini llten:ete ceHyordu; l'met Molla, onun Balet efendi tara.. 

1*~1e1Jarı. lr&raboni8e Jtı:ilerı PAl!luk. tat »eo Ot:Jllldtarrab.c oMıtan ~ pfı:ıman okcKtı; boyun etdC8ktl. fmdan mvuımaaını, hlı: deıl1lse dl'f&. 
)'On ve yapak ~-- 1'ollerı' blaı' :..... beMer' 1tl sG enl Balet efendi ODil iyi tabu! etU; hn ndıa epeyce umaa bekletilJJM:sinı u.. 
ı... 1tcWıeri <irJoır mabaahl ıİm.r da~ raç ft • er r er. aPını açJll&: muıyordu. Halbuki Balet efendi hemen 
NBi ıdah1I> ve bemerierJ ll'eri J'&pla Ol •h... - lrendais. 1tıltıanımız, biz lcuaur a:vata kalktı: 
i&lller. ~ ....-... llaııllftoi " l8dirlei eıttltl KQoOlid!r tUIUl' ederJıer; lllcln - 1'ıer'f alın! 

......._ ta:ı 'rtne~mle lş:iler 1111 -U. IMi.7Gt1er af DQJUJ'Urıarl Dedi ft lcend!li de lcapı)'a doitl'u a. 
~ 4M"'rWer demircı'ltr W. ....,_ w ......__ ..._ Demıellln1. betledı. Pak&-; 11:>rA11 oa. det& Rttu: sofavı ıectı: lllWlf•rinl 

Ye ~ iıJolier. ' il ... ıh±te wıı efıeıMUnln ne ~keıtlerlnde, MI br.şıladı; büıvDiı: bir hürmetle odaya 
K..-..ı& _....,.... ~ ,..aı illll'e 1Mam' r.. __.....-N kadarr17a vardı. Gene Cadar 91ft,ird.l: bat Jt"'ıfe1a cturt.W. tt.. 

mıma.- ,....., llılıldl ................. ._,. M>HMU _. 91rwı Stiller. • IMIU'et bllaUd1 11 ıibi J11r111or, onun ramda bulundu: bot *1er aöyledi; hal 
illi ot;mufor, omın t!b! lconUf'tYoıdu: "' hfıQr aordu. 

Sahte f iat lllOrak• llaşmemuru 
....,. mun t&nrlarmdati. a'Jaltrbıde. ı.et Molla bun\an bOJllk bir ha)'. 
ti, lılıtJllarmdül ...- l&daret ket.. ~e ~ı; hatt& bu ;rOlden o 
"khhtM.an cot 111t'Ondtl. O ladec.-e P* JDefJhur oısn nutWcıilllbll, ea.rll. 
.o--n "8Ml• den b&lb ~ .. ha17M l'lni bile unutmuş ~ıı. Bu.. 

( ... .._,. 1 s.l ~· mit ,.. R "takcıl l ,........ oll-• IMllmmrdi da budnklDda ıumla beraber •Hele betli~elım, Kara.. 
BU,ak Wr Dezalaede Seha ıa clı 2 

• u.,et ftP ...aı cl&lllıılfeCtllda: ıent maıua lıoJunu, eoara cıkar OJUDUb 
Kobe taraf daa bl I IMa r, lıllbıllt, .-. tDIU Ye adam YaaıCannı d~rdu. Pa&r.t uman ıreol)'or, O)'UD 

-........&.. al i.r !,
1
• x..! ~~•-- ~ Miti.._-.. • .-driiea trlll'••· JalnDe& toplı)-aoaktı. ttl6n ı:~. ~ bitıU Ye O&. 

~·~. z.,,.a~-·,, • ma-- -- "a-• talate ••••r il.o Ye. &ı. lftati OD• burnau kınnü man efeDd1 .kalktı. R.ala efmdl de 
k.diaıni. Fıat M&rablte Bare. - ..._ Sidıecicle ltir et.We lıımuıı ,_ • .,:. u..t lıılr vilirett.e -.: cıa11 mtaJa. ba* merdltım k. 
batmeauwu olarak ......... ffl J'M1p ..... frtaetala ..ı...ı. Wrl 4llnlUaıe&. "9ilMli denoede 1ıı1r w.lle '?1DA ~ ~ bir hlrmetle dur. 
•- Baaa meYCacl mallarıaı&&a o1c111fa ~ tlılııltt 419i; 0-.. efe4lt ı..aa rua Jadı. 

aht faturalar .. ı ...... k-atrol • • ~ lira, cıimlİnl itlaf ..ı tılllU; 1'fM JOla ~. 1ma Molla ela efendi.al •ibı h.\reUte 
deceiimt • demitdr. .... fad .:.

5 
uıls 9 , C: W .,_. 1'llDa clr. tladı; &daJD.. meobar ..._ OW" dllndGtlT ..._ 

!.tele derhal 7erlae cetlrllmlt. ....... :..;u.. • •• ::-.:-=.~-= .-:-:.= : ~===- ..... emaecllllnf.w 
faturalar tetkik edilmek üzere k JGIDl ~. OllD&'l efendı sene ıtl.. tenelJt ~ır; flmdi bu dtt'fOI 
,..._ veritmittlr. Katlıca CİllJltiıı·n failı" r. eıtlDedl. Jlliıtıl. dedi tı: ıtır.tın• lebeb ne? 

Kah•e ald 7azıla.aecle oturup, - Ne _.1ı bana ti dnlete h'mıet Ha1et efendi içini çlct'. Kuvve~li b!r 
uzun müddet faturaları tetkik eden karlSlll IİÇİI lldürdl• ....,. Mide ve,.-. buhmdutum ta... a.tıObun Jeılt.fni takındı ff fU cevabı 
IMa adam, l>ir aralık yaaı•da bul~ lll blll cılunurarf veni: 
nan maiaza aahibine fatUralardaa .... allaf IJlr Yeni natelblde pet tua bir a'11ı&D - -.et. ben 1ru adama eot fena!ık 
b, · · · lııaldl: .._ 'ete UJ4ınldı: bö7lıecl etıtm: elinden memurt1ettm a!da. uG.. 

ırıcıı s&ıt--.ıt ve: • . . ~...,. 1 lael ._,..., ~ ,.r doi.aehrdı. Yo~ ,.oleu.. ftmanu tırdlm;. cuıını da alabWrinl. 
«- Bu faturadaki m~ıyet fıa • yıd Alı son derece klılkuç bir "*16* -.ta ...,.,,ar ,.ili, •• Uıltla tlmel'lnde bir cOllWl etendt\lıiu 

tından ve bazı enaklardan filphe kocadır. Bu Hbebden brı.ı ile ,.. llılMıb oııtu: elinde a"'1Cl1Dda bil'IDnlt •ar ti cıınu alamtYOl'UID. Bu ttbeble, 
ediyorum. hakkınızda bir zabıt çinemem.ltler ve Sulhi,.. Kanlıeada eı.ı bel • tarat bMI: adeta falı:ır ı&1lnee htlrmete mecbur ol1IJ01'Ulftl 
~parak •İzi mahkemeye vermeie babMJGıe niae •icleNk_ orada 0 ....,.. ltatlNan K.afll 
mecburum!.• dem.ittir. 81Umqa bat'emlfth', Muhil, anı..: 

B~ vuiyet Salamoa Koheni bir telif defalar karı.na tekrar l»irle,. Brontitlere 
11&,.ıı tellp düf(irmüt olacaf.i ~: aaelerini teMif .emi'" ele; kadıa KATRAN HAKKI EKREM . •- Aman bay memur!. Bızim hu teldifle.t reddetm.ittir. Nihayet; 
ıtlerde UM11dzlük 1'0k. ber feJ'imiz bu ayın 12 .iade Mablie 98D• KaL ---·-----------------------
tamamchr, yapmayın, etmeyin ... • J1eaya siderek. aradaki bitUa ha. ı ) A 

dİ7e bu adama bir b971i yalvannlf dieelere raimeft; deli sibi Mvdiii ncaat i anı 
7akarmlfla da berik.i ciinlememiı karıı.ımn yolunu ltoD.nıttır. Kar. 'I" 
ve: ,,.ı.,ınca ıene aJ'llf teklifleri tek. Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 

•-Hayır.lıleriaizc:le ibtikir var, rarlamlf; fakat kadın gene cnaba L _ Bllllıbllt dlllBir ,. .,.nt ~ .... mdıa JIPll&Clıt ihata 
zabı~ yapacaiun •. • deyip aylllk dL 

1 
reci verince t.bancuını 9flkip ıq dwvwtan ~ ~ arı 1llUllle w ftlıJd1 ,,._ _. tbllta.ye 

remııttr. Çantaıından çıkarclliı bir ve tüzel karı~nm Gzerine atet eL IDDll •••· 
ili ~ı bir zabıt varakası teklinde mit: eonra da biçaiını çıkarm1t 
llılWme ba,lıyaıa ba ......_ kcnb ve ein8J9tiai temaınlamııttır. 1. - *'" 11111111& w ....U,.lla au]wptnmı DiK bedlll 11.211,lt llN.. 
·wa telitla kaoteı içlade kala S.. Ka&it; lddiuaaıe obnduktu dır. 
lamon Kolumeı •ma: yapılan eoqpanacla hadiM 1. - • P' ' p _. AnlıııaNıdl& • ...,...,. JOaı dit ı•llndM 1 

11- Ha7dı bu itten nzaeçthn. etraflDCla fUD}arı e&,l .. lftira ._ mrlıtl•Nlt .,...,.,.,.,.. 
ltenim Jiiziimden yanma, zaptı Tll· ·- l(arımla •ramıtıda kıelreac " - llu: 
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1 ....... --..an mı ....... 
mc~ fekat SOO. lia ie•i-.. • .- ,asü.Ddea. etld.d.ı,.rı 8eçıa 1. - • P ı WV• tarlldae mir 21 !Ptm...... da6 _. 11 da 
demıttır. eizlik vardı. Fakat. kabahat yalnae Adrılnda 8DmataaaL Vmuml MlrildDll ...- ..,.."de ,..,.l•Clllııtır • 

.S.lamon bu ani taJ.aniilclea bende delil. Sulhiye, bir bahriyeli 1. - tı.t.ıe .. tılkUI ""*' ID9JaD1llıd&, flıludi)e bda.r 1.acmut olduk, 
fiiphıeleamekle beraber: ile konupıyordu. Bir arbdaıım aın ba lb ...,.. 111 bmılaruı bedellerinıe flrmanm ~ tettUMmın 

•- SOO lira çok, •ize 200 lira ikisini bir arada. vapurda slrmOt ldmlllnlen Na Utll> eWline ft baDl1 blaDJıerta auwnelede bubıdut. 
takdim edelim• demiı ve el althl. tü. Vak'a pnü f'&nlma b~iımı Jilı'ma ..., ._.. tar to~. 
elan da polı.ee bir müstahdemini alarak. Kanlıcaya aittim. l.kelede 'l. - '1Wir mııııtaıalllmm hlı"1 ..nar ac-tı cıla1* ._. Sü.uti --.ı 
gör rmiıtir. karımla kartılattık. Sana l>lr no 16 e bdılı' ......._ muQNHndt A~dl 8ClıımedMdt Umumi tlıUpU. 

Teldıf olunan parayı azımea .• tutayım. barı .. lım, dedim: yakrar l&ıe 1ıMlilll olunaoa~. 
malda beraber, timdilik kabul e. dım, yakardım. Klr etmedi, teklif 8. - ,_.... Be ~ M*UfJer ~ b.lt IMttnden ı aa.t 
deceiini aöyliyen bu adam. Kaile. terimi ıeddetti. Sonra. kıondimi ene._ ISldar ~ Ye artın ananı t*!Jde bpl.t*Nt cıtmaa ıtan. 
nin verdiii 200 lıra71 cebiae indir. ka,l>ettim ve yaptıiımı l>ilemiyo .... Poltı8da "'*1 olabBecek pcjblıeler nuan 1tlbaa ~. 
mit ve maiazadan çıkıp sitıDek le. rum. Zaten. 90k •rhoıtum.. •. - --. tba'9yl SCdlda .. .-tar. cl!Mb cııı. 
temiftir. Suçlu, iddiaaını İepat için, hui 

Fakat S.lamon Koben, haber mUdafaa ~idlerl ikame etmlt: 
saldığı zab•ta memurlannın henüz ciuruırna, bunların celb ve dinlen 
yolda olduldarını heeaba katarak. meleri i'çin talik olunmuftur. 
a7aia kalkan bu adamı önlenıit ve: __ ......; ________ _ 

•- Bize büyük i7iliklerde bu. ••••• Acele ---.. ~ 
lundunuz. bir kahveıfıizi içmeden S &flLIK KAMYONLAR 
imk&nı ,.ok zattilinlzi turadan, ıu. 111 

raya söodermeml.» demiıtir. 
Az ec>llra So\lamonla bu meçhul 

adam kahvelerin! yudumlarlaTken, 
maiazadaa içeriye mGRurlar 8İT .. 

911 Doo. ısa Opel, llotı6rleri 
)'eni tamir etirllmlt. Tamamen 
J91i \Ulyeilıtıe. ~ ~bıe 

mlhcuıt. 

lsta•bul 2 No. lı kazanç itiraz 
komisyonundan : 

Oa1a4ılda KeoM- Clldıdtllnıdıe iM ... • ll,talll ..... ,.,,IH.... llıılll 

lalen -- mecbW ~ Duldi9: 
11'1 ..n 1111 lıwao .. , .......... ,,... t 7 7 

..... tlfald .... .... 
.. v..at .......... a-. ......,._ •rE•ı ............ .... 
ilAn tlrlilsdfla ...._ • 11D ~ tıw ' ı•.- a6a•atilU8 UL 
auma &elılll' ... a lrala al..t IW9 ilAa eluaur. <flf> 

Devlet Demiryolları ı,ıetme U. M. den: 
'MnMaıDW> beılell6 (11'131) 111'& olMı muhtellf eb'a.Ua (J0500) Kt. Kur. 

tun boru C2/2/1MI> Puarteeı sQn.1 aat C15,30) on bet bUıQllttıa B&J .. 
daıPlfld& O&r bJma ctahlllı>d*I tomJl)'oD .,..,.a.ı tapalı art un.. 

Bu Jte l1ılılı* 9'1JVDlertn (1010) Ha US) ~ muvakbt. temı., 
na.ı bnunan _. eWll ...ıt&llrSa tedflııerlni muıııt.n aarftannı .,na 
Sin .U UUD> • din otta. Udlr' ~ ııelaUllne wnnelıerl lL 
sımdlr. 

Bu Jte alıl tıaıtmmeler lııamtaJoalllan parum olm.ac dtlAlmW4r. C411) 

•• il•........, bedeli <W) lia Olan ı ad9cl 1 ~ 2 ade4 10 tllo.. 
N&l* lldllr • ..ımeratör rı 1211M2 cama saaG 1aat ıuo da sapaıı larf 
..wo u. AllbnMla klan ı.ınasınıda toplanan mn• t uncu tomı.roııca 
l&tm .ı•aoettır. 

Bu Jtt,..... iRerenlsbı (Jllt> liralık aauwlıb& tmllaat ile tanunun 
..,_ .._ "9bıan " "*1Uler&n! arDi llD • ıuo a 1rac1ar adı seom 
Ilı ı ' ma niılUllU ftl'melerl llaDdlr . 

IU• as'• param .ıarak ADlrara'dr. ile' v o.INsladlD. ~l'PL 
... n.l11lm •• 8'* ~ .... olaD111'. (ili) 

Sümerbank Umumi Müdürlüfünden: 
l. - Buı.tamıs tanıflnıdaa kurnJıı1 1 1 CJlııılı fürltalar1n dmıir ,.,.: 

cere 111e bpllannm 1mMlnde tulMMnwlr GseN I0/30 m IOllO 
eb'aıdmıdıa Jııöoebencl ve te demirine~ 'ftLl'dır. 

2. - Köıııeıbe:ı~ ve t.e deml.Nr1nln bo1lz,rı 2 metreden tJı&a ,._nw1;, 
matnde IMrden fllEla delik bWı•nnı•mı* ,.. taldl. pulı ~ tart.Dl 1'1Pl..._ McUner Ubm edileceötr. 

a. - 'RlrlU'ler 28ıl/9G tadhine ı.- eden Qarp.mba stın:tıne tadili 
Anlıa.raıdııı. 81imerbank umaml m.ld4ldüıl1lne. iıııtaııoukla ~ .. 
bea!nde faa.Dyette l>ui'umm SUlnertıant art....._ ""' nüllyat m6dClrtJll 
tJııe 4ed oltlnaoatm. 

f.- BaaJıa t4*11tlert namn Wblla ...,"da aeıt>eetıttr c350ıt 

SiZIN DE TAKDiR 
ETTlcliNIZ 0ZERE 

-.... ........ .uale& "lnMIJil• ......... 
..... tenlleda ..ı.areeı. a.... .. PDtliıte ID&&lll 
.., ... bayre& Vr .................. . 

Faka& ~ " •• la8'ala ıeımıllrler. Eler h Mir. 
~ - setea llatimala ............... aeaeler iMi ba&llıı. 
n INılkalanaa PGk oa1'11k fal'UUil'lller, a.. alsla bir mn. 
...... ... afak Wr .......... ft7a Uuuı lldleell .... 
be1erlakln dildEa& aawmt1lla -ar ....... •• ...... 
riıl (NJlt•- UaiJl " ~ ....... DllllaUM .... o ..... 
rlbUr 8elleleria) clJdlalme ....... oldgp OD lıılDJene (M_ 
tla7eUe "71'1 ID&llm) iDiie tlılcilere ah•alklr blmaJQUL 

ZUaanla ........ ..W111'MU ..... "' .... - - .. ,. ftldtlıis ....... 
.._ h Araalan ..... " ...... Kna w.tede ~ ıdü 
Wr wJa refetllnb. Srem Perte91n .. .-.liııaı ~ ......_ 
lleaaelmln .. IİM m de bana& "8 -llllipde eabid olaeabllUL 
Glrenhials .ı ........._ e .... ......,... herbte matranne .._ 
J'IHIL&lr. 

DBll PB&T8V'lta ~ iMi __.en .... tlırded ... 
lsaWe .... blbwıldfr . ......_ ......_ • ıle Wr &ip DPI 
PDTl:V'I öftlet ••"" ...... ._..._._ o. QaJ ......._ sat 
rlırd$na .. ........ .... .. "' .... ,.'llhır, 

Kapalı zarf usulft lle 
---.. .... t e llAnı 

Antalya Naıia inşaat Komisyonundan: 
1 - Bbiltmeye tonulaD fi: AllWJ& • Aıl8lan JOIU 181 + - JDa. dt 

tüı Alara ahlaP tOprQ meaatı. 
K.etif bedel 1382': lira '16 ~uruttar. 

2 - Bu ite ait earmame ve nrat ~. 
A-Keeif 
• - nu1wı1. ıemaı earma.. 
c - Oraf1t 
D - 8&rtnam9 
• - lluunıe proJllll dlu ewatlR AD._ Rafia M'lkltlrHIHDde il. 

ı111ebll.lr •• 
1 - ..... lt.1142 da Outamlla dlıl aaM 11 de ~a T...a..a 

mddll8MDde Katı& llUdUr!Oi1l bJllMJld9 kunılu Aııtab'a •aaa ın_.. 
~-d.A 7&Pllacakıır. 

• - Jteatme lrac»Iı sart UIUll ile " 'Mbıldi fJM o..rtDden >'•Pllacattlr. 
1 - ... ...._. sırebl?mek iOlll iılt•JWp .ım. ura .oe. tunqtut -

ftllıb& ~ 1atumaları " baDdui .... atalıdatl ft!lfkalan it 
ru etmeleri taJUu. 
ı - Bu il! 11l'fbame:c ıoın Nan. lltldQıVetl eblt~ komiaıanlllldma 

all':Ullll mQlubhitlit Yea1Jcuİ. 
1 - cart at:ıe?e alıt T!ea!'ft Odua wıaıllrMı. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 

PARA BIRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

__. llMsw""• ............ '9 .....,_ &Marnll ~ • 
u 10 Una baluıwalara .nede t dlCa tMlleoK ara Ut .......... 
plim -- lkram1" ~talaoaM .. 

4 Aclecl 1,000 Liralık 4,000 Ura 
4 • IOO • 2,000 • 
4 • 2IO • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • IO ıt l,000 • 
uo • 40 • 4,800 • 
ı• . 20 ... 1,200 • 

..-aı a..blanndakl flfehr llılr _. llllide • ...._ .... 
........... lla'aml7e cıtt111 tMllİl'dıl .. • IUIMUe ~ 

S1lr'aJar ...... • defa. ıı .. .,.., U ...,.., ll ..... U 8llllMıa 
lılD• ıarib!ertnde oeldleoellttr. . 


