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Bu sabahki 

MacMarar 
Tlrlllre 

bakkıadakl · 
beranatıaı 

tavzlb 
ediJOI' 

Vaşin.gton 25 (A.A.) - Royter 
bilıd.i riyor: 

Amerika Birlcşi!k devletlerinin 
eskı Tillrkiye bü·yük elçh>i Mac 
Muıırtty dün yaptıP,ı bir demeçte, 
'l'üıikıyeden dönüşünden az b:r 
ınüç Jet oonra &ltimore Sun · ~a.. 
zetesine ve:diği mülakatın vicdani 
duy:.g-ulara aykırı bir ~ek:Ide tah -
rif edılmiş olciut!unu ve Narl pro-
pagandacılarının böyle b'r t~eb - · Birmcın11a11ı göstm~ harita 
bils ile Mihvere kar6ı birleşmiş [~-------------1 
milletler arasında bir ayrılık Çl - Mu··ttefı.klere go··ra Japonlara go··ra kaTmak is~ediklerini ıöylemiştir. · 

Mezkur mülAkatı Türkiyeye - _ 
8 Sonkamında tahrif edilmiş bir • 

Milli 
Sef , 

---
Ankara, 24 (Hususi) - Mll

U Şef ve Reisıcümhur İsmet 
İnönü Devlet Konservatuva
nnda Gü.mhurreisli~i flirmo. 
ıriık or:kestrasının verdi~i kon
seri huzurlarile şereflendir. 
mişlerdir. 

Milli Şef Konservatuvardan 
ayırıldıktan o;onra ~tnönü An.. 

·silklopedisi. bürosuna ~iderek 
toplantı halinde bulunan he-

( Devamı 6 ncı sayfada) 

Refik Saydam 
hükOmetinin 

3 üncü yıldönümU 

1 

l 
Zam layihası 

Çok çocuklu memur 
ailelerine yardım 

F evkalide zam layihası mecliste görüşülür
ken üç çocuklu memurlara ayrıca onar 

lira verilmesi teklif eji~ecek 

Ankara, 24 (Hususi) - Maaşla. 1 - Çok çocuklu memur ailcle-
:a yapılac~. fevk~la?e .~amma da- rine aynca vardım cd;lmest ve bu 
ır !kanu~ layihas: onum~zdeki ~Hl~ cii:m.leden olmak üzere üç çocuklu 
ta Meclis umurr.ı heyetmde goru- . . . 
şülecektir. Layiha Bütçe Encürne. memur 3ılelenne onar lıra, 3 ten 
ninde tetkik edilirken zammın fazla QOcujtu olanlara beher co
bazı. müesseselere ve bu arada cu1darı jçin 5 er lira verilmesi. 
hayır ~~iyetlcr~ı:ıde calışanlara 2 - Muhtehf yerlerde maaş, 
da teşmılinı tek.hı edenler olmuş. tahsisat lıu-zur hakkı gibi paı·a a 
sa da bu teklıf kabul edHmemıştir. ı ı ' 1 -
D:~ t f · · )I. ·ıd··· - an arm va nız her av aldıkları ""'er ara ta:ı o.w.renı ı,gıne ~O- .. 

re layihar.ın umumi heyette mü- en :yuksek paranın zammını alma. 
zaıkeresi sırasında verilmek iizere Jarı. di_ğer kazançlarının zamma 
bir takrir hazırlanmıştır. Bu tak- ta'bi tutulmaması, teklıf olunacak.. 
riTde: tır. 

Harbiyede bir evde 214 
sandık şeker bulundu 

--------------~-~~~ 

Mal satmaktan imtina ederek dükkanlannı 
kapayan ıekerciler aleyhinde t~kibat yapılıyor şekilde ~önderilrniş ve orada bir Mabarebe Dd adara 

he\"ecan tcvlid etımiftir. 
BıJltimoıre Sun ~.iıne ıön - ŞekM fiatıarının artması ÜZE'rL Bundan sonra eski fiatla alınan 

dle.tdiği bir mektubda etVVeUci mü. dı•a111 daha asker ne şekerden mamul maddeler ya- şekerle mamul maddeler eski fiat 
lalı:ıwtıDda 1941 •CM9iınde R..yanın W pan ve satanlann ellerindeki mal.. uzerinden ve yeni fiatla alınan şe_ 
8oi(azic;.i ve Çanakkalıe .halkkında il.arı yüksek fiatla satmamaları i- k:rle mamul u.auaeıer de veni 
Almafl!Ya ile Türkiye alkıyhirıe ola. e••-o- çı•••-•111 1 çin, ~ir tedbir olmak üıere sekız yükselıme nısbetinde aıtmlarak 
re.K .hiT idl'af yapmıya çalıtmt.t ol- ~ .- AilrU i on $ekerci dü.kkinı mühürlenmiŞ- satılacaktır. 
duiuna dair, A!manyad•n selinit ti. MUhürlenen ö.ükkinlar dün 8• Şeker şirketi dün de tevzi~ta 
dtıan lıabe~rin. Tiifti,.ede endite _f S liı'kadar memurlar rnüvacehesınde başlamamıstıı·. Ankaradan alha.. 
uyandrırdti1-nı aö~it hul~Juğ. 1nuiliz flfl Çin ingapur ve Kı.vrıwt!i BOf'Uekilimıı a,cılml$ ve e9ki fiatla alman şe. darlardan hu hususta verilecek e-
nu ziltorettibe~ ~ol\J\l aö:rlerıne fÖY· O ' • ...,._ :a.tftlt•J.baıa l>r. aettk lia>-. kerle ır.amul mıddel~rin miktar- mir beklenmekted:r. Şehirdeki 
ıe <levam aıımıtıtJr: k . t, . Bırman ad .... .llapftillte ............. , ünri ıan teabit edilmıstir bakkallarda beyannamesi verılmiş 

«Sovyee hükumetinin hakikaten UfJfJe ıerı y a n.WMi••dlr. ı 711 enıeJ. u Sollll. Bah' ,_ ~ k. . H B şeker rniktan, şehrin ihtiyacını 
bu _11 .. 11 b' -~--LL" b'4 çe&aoı,...ıa se ercı acı e. t k tl k :ı. d 

yQICl& lr t~ü«e \111Tn\JŞ b • l t ·ı ·ı e h k e - IJI da .. J'U1 ~fmltı hi~i. kir c~ fi la şekerden amamen arş• ayaCa ffilAlar a,. 
oldu~~un b:enim t•ahınıd&~ iddi~ /7 e-tt: f er 1 en are eti ..un .... u seomı.. TürJdre 'ba Üf marn~~ maduele:'13~t~adıklan i- dır. _Bunu~ içı1,1 tey~.iin ~ecıktir!l-
edfldığı ınaız~ ba.lnl ve ra~yo)arı r rıl loiJUle d1ln7aıu4 llall... laall•1e . hak} nd b t t t lmuştuı mesınde bı.r bPIS ı?OrulmemekteJ r. 

k 1 _ _ çın arı a za ı u u · Dü F' M- k b ı tMaftoidıuı çıok g-cnl~ Ve 90 yan lf s· ıL • • ~ fl9DUIDQ etnh ..... a&qi • , . d k fi } D 18t Ura a C menıur :lfl 
bir aıwıetılte her taraf& yayılmıttır. .~apur, 24 (A.A.) - ımRtliz Tokyo. 2'4 (A.A.) - lmp~ - ile Jentıa ltuJundata halde J»ir bane ~~r iki fı~ma a, şe er at ~rını~ süPhelenile".l yerlerde araştırma-
Ayıni ımadtaınlar ıene ayni tahriıf • t~tinde Malezya~ın d~ı~ sahi- ~~ ~umi brarslbının bild1" ':' ~ olanlt kalmalı bahU,....btına er. yükselmesı karşısında ellerı~dekı ]ar yapmışlard: r. Fazla mıktarda 
ferden ilıtiıfa.de ed'erek lna ihere ha. lın~e durun:ıun ddışm~dilı haber dıvıne corıe, Japon bava bıvvetlerı ....... 8efl, Mecll9i, mllle&i ile t'ün.I>• rnallcırı kaça satacaklannı bılmc- ve ihtiyaçlarından fazla mal salC-

. iıy ~rıınıın aon Mo.kov• ee- verilmektedır. . 20 ve 22 Sonkanunda Siınaapur h iif J'ıl Jotaıh terdtııt •e ~1.~lillni diıkleri içdn satış yapmadıklarını lıyanlar hakkınd:ı +ıı'kibata başlan-
r~:i.nde Rueyaya Boiular hmu.. ' Batupaha~ cı~arm.da, Paloh,da iluriıne 19 uncu ve 20 nci hava a.. "............ bllm~. iddia e~islerdi!. Beyo~h~.nda şe- mıştır. Bu arada Harbiyede Kaya 
~da 11111n b!r 9e'l'beeıti vermiı oL ve Tensmeng in tı~al!nde muhare- kınt.rın1 ytllpmlıfludır ... ü büyük Dalına ai.fleclitlmla ve bütün dıin. ker~ecı .serafırn:_ ~arakoydc şe. sokalında 11 numaralı evde 214 
Puiu llbi tıamamGn y•nlt.t bir tezi bele: cereyan etmıştır. m~ olmak ü:ııere 28 tayyare raca Wllndltl -'bl .. ., .. bise relrnedllı. kercı Yanı. Kadıkoyunde Saban, sand1k bevannamesiı kesme seker 
de ii &: .. "ti di Bı11kaç tank ve motörlU araba h.va alanl.rında taıhrih edilmlt Ye oe bls ona ırttmi.J~ bu~a ise ha. Beşactaşta Rıfkı, Tahtakalede ka- bulumnustu:-. 

M er.ı :m'u. ~9~ dak' Rus Al twih edilmi,ıir. 1t8 tlG')'are de hava. •vaılarindııa nş iOla •TqQ·onır. K•11Uetll &afn'kl. rarnelacı llıf;.ı ellerinde şekerden Yemişte Yemiş E>czahancsınin 
ac ~r~a·"! · Türki

1 
.. eve kar Cuma eecesi İn~ili.z tayyaıeleri, c:l'üfiirü!miiftür Bir cfütımaa 8emtei llmlala ı üncll 7ddönümllnti ba hıaae. mamul maddeler oldui?u halde sa- üstünde de iki sandık seker bu.. 

ma~. m;:t e ~~nı~il ettiıi ·iddia - Labis cenubunda düs:m.an kıt,ala.. tı.tı~ Ji~an- t-eei.leri h .. ra ı. W&b'er. Drdtlaei 7ıbna 'ba ri•en tıştan :imtina ettikleri için hakla. lumnustur. Mal saklıyanlar adlf-
~r da ";:~~arr:f bir surette keO: lnnrda' ve ta~ıtlarına hücum etmiş.. uiratı'lm11t ~ yllkılmıttır. _.... strt7orn. rında takibat yapılmaktadır. yeye verilmislerdir. 

. . ld··~· .. e ır. o ·v ft J el i 
disine is.nad e_dihnıs o ~unu soı:- Bu keslm3P. düşman kıt'alan Suım ııa-er. ~a an. ~p~ayy~~:f 
l«ni$ ve ~aktk~tteTürlsek s=: ıi ~ mitralyöz hücumuna tutulmuşlar- iare aıtr ıeıtıb.met~nle ecf ert -
mua~enın bazı e erı dlı1'. ~iliz tayyarelerinin hepsi ttaıanuz etmıt r ır. 
nezdinde endhıa doturmu~> oldu - iillerlne ~alimPn dönmüşlerdir Penaınıı'da 2.000 tonHato hac • 
tundan bahsettilinl tasrih eyle - Flllplnlscle · minıde t.iır diitman semi.i hatırı~ -
mi$ir. V84i~ton, 2.f (A.A.) - Amf'ri- ~. Buud.ı INıtb Bel.~ I~ -• • ·ı· ka .ıazetelerincen birinin muhabi. m.a~ ~· 6.~00 Ye ... 000 tonı • 

Rangoondakı lngı iZ ri. Amerikan ve Filiı>in Jcuvveı.. I~ ı'k• rem•. daha lurtırıhnıı V• 

Ierinin siperlere ~ekildi'klerlni ve pt1:rol ~ınde yangınlaT çt -

d tehlik d uzun bir mücadelevo? hazırlandık. ~-r Of USU 8 8 !arını haber vermektedirler. Yml Japon iJ..ç laanlı.tlerl 
Bu muhabire ı;?Öre, Amerikalı. ToC,yo 2 .. (A.A.J - Japon u.. 

Japonlar' Çi.cte mühim lar, stra~~~v;f~~ ~)p murnt ~nı; ~~i~yfada) 
bir merkez zaptettiler __ _:__ _______ ~--------

.,.:;: ~~A~y-.:.!i c &üerl wuı,et :::J 
bir taarruza aeçmitlerdlr. Stlratle 

~leri:n~~~~!e;~pon taarruzu in. aı·ndlstanı ~arka kar~ı 
~~~! ~~~~~:rda~~nl~~ar~kl O: Y Y 
vaya inmislerdir. koruya kale· eı·rm A'}"Jli zamanda Japonlar Saluen n anya 
nehrini dahl i{eQmieler ve RanJ(oon • 
clvanndaki İnı;liHz ordusuna karsı • 
brr kıskaç hareketi yapmda ba~la 
mışlardır. . 

Vişi 23 (A.A,,) - Domei aiansı.. 
nın haberine "öre Jaı:>anlar Cinde 
mühim blt' ~rkez olan Yenjt))eni 
zapteimişlerdir. ---..---

Japonların burada muvaffak olabilmeleri 
güçtür, her ıeyden evvel miUi Çin kuvvet

lerini Çinde tesbit etmeleri lizımgelir 
Y•zan: Emekli Ganerel K. o. 

ıar ue ti Pi. dUn de deuam etti 
Hararet derecesi nakıs 4,5 a kadar düştü, rasathane, kann 

devam edeceğini .haber veri~or 

Bu sabahki D . "&Ml 21 ~indkanunlleılin iılk müda.fu hatlannı yardık-
b ocn.eı •J • .__ M l ' · 

S t t I•"' • ._H bir tdsra.fik Malaıta. yarJ~ ~~ı vıe ou meın 9duıne doiru 

ovye e ıgı -- c:hahltlnıciMİ Japon k~eUerl- yunııneie b.,l~lkfarlnl h~ber VeT. ._...-_;~l"-.;.....:~...._~:-_:·JG.S.:!:::::::-.....!!!!Jibd!,..Jl!r._ 
A.A) _ B m.. y obor 9.1ı ,ehrinln 1 O kılo • meüod". Kez:ahk. Jepon ımpaTa _ t. .......___ . ..,. b • 

~ 25t ~J.ili·ı u 
88 

• ~ llW!Mıfe..:~ kadar yaklaştık~ t~ umumi br.rı&hı . da 19 Köprll. iistünün cfünkti hali 
l:ılahki Sovyet e . lı ele t ~ l>U '1't . · tar•h!i bdiıncikiınıuncfa Tavoy tehnnln Ja. 

cDürı Jmaatımız ıl•ri ar e ,. .._ . 11 ~ cene ~ynı (r pon kuvv~ ~ zaptedil. Şehrimizde üç gü.ndenberi Yak- ra şiddetini artırmıştır. Dun şehre mct!'e 782 .>i ~östennişUr. 
ı.rine denm ~tler ve blrQok ..._ L~ .. lırra.fıle cf.e.Sıır.rı • ır- mit old\iiunu bu habere ilave et makta olan kar düın de ıbütün RÜZl yağan kar bazı yerlerde 40 rantimı li;ava.nır. k rlı ve tipili c1maa 
yerleri on oahnı!1ardır. naJm elde Mı\ ~nu:n unıab a:ı:e~ mekted'ir. - devam etmis ve saat 12 den aonra ·ReQmiştlr. Hararet ~ere~csi dün şehir münaknlatınd:ı bazı alıuk-
~n •üJ6k ıa '-lıııilD ~ ~ 11p slllz _ (Dnamı 6 ncı aaJfacla) tipi bqlamışttr. Tipi ölleden ıon- nakıs 4,5 a kadar dilŞUW1, baro. (Denau 8 net aaıfa,da) 



'ı He~?"iin 
Gene kar yağıyor, 

1 
Fakat şehir hayalı 
Felce uğramadı 

,...,. ____ Ekrem Utaldıail-

l AKVİM e 2 inci KAnan 

R11.a- 25 Anbi Mil• 

1llW 
Pazar 

ıseı - -ı i .. K&uıııı Rumi MlM Kuem 
1" 1G42 '19 

GÜNEŞ Muharrem İM.::>AK 
:a. u. ::;. IJ. 

'J • 8 ~ b5 
2 " 12 10 

ôtl• ikindi Alr,am Yatsı 

~ L>. s .J Jo 1.), :>. ı.J , 

i.- 12 26 11 01 17 16 18 6() 

v. 7 11 i 41 ıa - 1 :su 

"' Resimli lll&kale: Ferdde oe şehirde varlık ölçüsü 

i 

Dün alq.n metlııeada telefon. 
1a konupn bir aılwlapnuz mu • 
baaabına: 

•- Pazar r6nü bemtlrenlll ço.. 
cuiu be,lncl raı•na giriyor. Bu 
mün•aebetle yapılacak aile top • 

«- Merak etmeyin, biç anu. Jantı ve aof1'asına refika ile ben 

Ça k b . turmuyuz canım, unutmayız onu 
Y ve a ve tevzıatı de davetliyim. Hemıire bizi da.. 

da beraber ıretlrirlzh cümlesini 
'- -- ''--- MüdUT" )iiau· Paza'r _ vet ederk--~ ekmek karnelerimi. Ul9'= \AllUID - birkaç defa tekrarladı ve muba.. --.. 

timi cüOO çay tcn:ra,Una başlı.ya. • Tere bittikten sonra da verdiği zl birlikte &etirmemlzl aöyleme. 
calhr. Son alına.n kerarkTa. göre, teminatın manaaım &Ü)ert>k bize il um.tmeq, timdi telefonla bize 

Odmı ve kömür aıkmtıaı 
Şehrim.ime odun ve kömür al -

lcıntı.ı devam etmektecHr. Odımcu 1' ö"Tl'"r<:- iaer' n biT çoğu iki sün.. 
denbcri ıd'ükki\nluınt ka.p1:ımıtlar -
~. Bazı eemtlerde açık olan kö • 
mim:ü.'D6r efe mangal Otömürünün ki
,)oeu,nu 14 kuruşıta.n aatmaia te,.eb. 
Liis e_tmişJerd i r. Bu lkümiitcı.iler 
hakkında "9.k ibatıt geçılmiJtir. 

1 .AAJ erlik if'erJ 1 
btndıın ~ t~ edı1ecek çay. 
..._ f _ı w•ı d d fU yolda izah etti: buma t.lırlatl:JOr ••• » ŞuL-e Ça~lanl&r 
ıu.r. Oll11Ü1:V'Bı99lt a-:a <1egı , oğru an u-c;7 a•• • 
~ lwJka ... ,) ~ perahn. J S T E R l N A N Beyoilu Yerli As. Şubeslnclen: 
dıeır:4taııe 'Wll'ileeektir. Zira ikuru kah 1 I Kafkas mub.aclrlerlndf'n 316 dG.. 
:re .-llJ'luıiııdıa bu uaul Uılhik edil - S T E R N A N M A f twnkı Danbl Ôf. silvari Tim. l'ıemıd 

1miıt '\ile Çllly' tevziatına da ta.tı.iki ... J (56678) Ilı acde subeye llriir:ıraatı. 

r.6...,.w. aıiiriihilltiir- '------------------------"' IU12). \ 

Sabahtan Sabaha: 

Geçen harbin acı 
Hatırası: Men'i 
İhtikar J\omisyonu! 

Barhao Cahid ,--~· 

d'Lrılm ışı lr. 

1 HAUYO 1 
pAIAR, 2s.1.194Z 

8.11: Saa' ayan. 8.33: Hatif m•zik 
(Pl.J, 8.45: .\Janıı haberleri, 9: Hafif 
parç~ ve marşlA.r IPL). 9.15: Evin 
saaYt s.31: Milzik ıPl.), ıı.so: Saat a. 
yarı, 12 33: Şıırkı ve T1irkulr r, J"?.45: 
Ahns haberleri, 13: Jl'aınl beyell 13.H: 
Badyo alon otıreıtrası, 18: Saat •>•n, 
ıa.03: Ra470 dans <U"kMiraaı, 18.40ı 

Jta"'6. prkı Tiı türkiil~r, 19..30: Her. 

best 10 dakika, 19.H Cbe.m'in rtaDd 
eııerleftııd• tPL•. 11.15 lTabiat AJıa), 
zo.st: Faal hfJJt!l.I, zı: (Zlaat. saa 1), 

21.11: Karı!nlr tarla ve tiirldller, 21.'5: 
Da.n~ miiııltl (Pi.), 12.Jt: Saat ııyan 
ft .._ ....,.._.., HAS: Spor -rvisl 

lstanbul horsa3ı ' 
-····-

24/1/842 ~- kapanış f~\D 

ÇEKLEll 

Aç~ va ' ndn 18;.erllG 522 
•w Yora !OOUolar 12969 
od r d ıoo~ 1289 

':n ot.veo Kı. 30.98 
B".r dm lira 13 00 
24 ia.l ık b r gram. 
'kWcıe ~ 4~ 

Esham ... T h.u&I 

Te.hvil.M ~ muamelfı olma_ 
ın:ııst.=. 



"Tek iş,, hasreti c::: TIBBI BAHİSLER ::J 
Milletlerin kültür tarihlerine bakarsak biz- Verem ve alkolizm 
deki vaziyetin Avrupada da bir müddei hüküm Yazan: Doktor lbrahim Zati Öget .. d- .., •• •• • Ç d ' Bh\'dı"ı ır..zıuım'lf müell!tler11' b" .... dnJk. Dnkülır Jalre &k ·~ 1 

sur ugunu, sonra lasJ iye e ildiğini görürüz ::.::... ~ "':!..~ .~: .. =.; !..-: =..~!=~: ..=; .!:.. ~."::,:•;; .. p 61'. .. IllElllicıeBl ~ hasbaılı~n ıçki iptılası mrln .iıDlkılşa.tı ilzerinde tesıır· vere. ~. ~ çok oldutunu tea.. 
... azan: r0.&8SOr doktor Sadı· Irmak ite müvaa olıaıı"ilJt 4&hribaıt yapma.Jtt.a ôlduiu b'lr tiefıde ~!şttr"JJ~iua"::zış bjt ~ ~le k! y[jz verm:ılld• oJduğmıra: 1Daia4 bulunmaktayız, llıall'JM1IO mi1SkTat kul~ e ~ n.lsbet 00 u bıWnu.ştur 

'1' 
.::.-ı.. - • • beli ı... l B rd O* oaıu ve fe:ı'ı\ tdlı:il<aıte. dayer.sn k.11111.aınmı.~- .. nn , lYanl.arın Halbuki eı.vıı.i ha.s!:6nede veremlı oJ-. 
'Ull"A munevverının i ..,aş u de ' cTek ;.,> e duyulan'--~;... ki ha ·atı . . . .. .. - _ ____._., ........... ran ve;resne "Ok .... ..,.f1- ....-. lı ~ u....,...... J hır ılmın büt Mtllmllalt1 ~mkler rereın lw?ta·ı:nn. tutulduklan ırör"lmet~lr " - ~ .r..a hast.a.da. aJkıoJımı n.sbetı ytl2dı 

acıl~ından birisi de bu. 1h.~sretten ~e~yor. Dünyanın bü- şubelerine vermek bil "mkin un dıım ölıeDler'Jııı :nu~ bir yaştan son.. 3 _ Ook ~i ~ _ , • aııoallt 55 i bulmuştur. d~. UzaRa, g1tıneden etrafıma bir tün maddi kazanç.lan biJ: bal . . .. ..e 1 sız ra eıtc.ttden:le kıaıdınlarda:ı ct.1.ha ziyade h9ta.lıiın seyri çerıı.e:"C!e w.rem ve bu ~ :tnı Kormo:ı dıı buna ben,. 

goz atınca cçok iş> li birçok mü.. insanı tam olarak tatmL teke ~'t~ bır ~U: ancak bir oUut\D1 ve bunrlıa. e.lkolimım ~ok (Devamı C/1 de) 
neverler bul.qıakta zorluk çekmi-lne yetmez. Münevver in..1 sis ~.ilmıy~. ~~\Şlan. bü:Ytik bil' Amil oldutıımı gr;st«mlşt:T. , -
Y?rum. B.unlardan bi.:rka~ını tak.. san az ~ak maddi bir huzurdan mı.ştilını· ır. Geç·e·n,.~erde o~n ~yuk biT Meıihur pror~r Lıırl'iuZı: "Snn POSI b J f 3 "" 
dun edeyun: 'başka bir de iş ve eser yaratmak .:adamı ı .. ın y~lan_bır yazıda 1-'*'!::~~'.i!'fml. POC.~l~et .. ~- zemlatuınl~.~~- :._. ~ a,,nın u macası: • (7) .... 1 

B 
. . şu ouınleye tesaduf ettım · ... ~ ·- ... ~ 

. ay A: ... bankasında şube şe. ıht.i.yacını duyar ve bu ihtiyaçl
1 c.İlım' . .. .. • . B l d fi ve ... şirketinin umumi katibi tatmin edilmedikçe mes'ud olması . ~~ı.& 00.tü.n . bahısle. Bu i.dn tıete!Ttiatlle "r..a~ oıa.n an ar an 

3
0 tane•ini halleJerelı bir arada yoll h 

Bay B: ... maliye tahakkuk na imkan olamaz. lrıne ırn 90n mümessıl ka)'lbol.. mDellıner ıı:nıeseletr1 dört b!lrü.k kısna ohyacunıu.za bir lıcJiye taltJim edece,;;'"' a 
ınernuru ve . u lisesinde muallim. Fakat ~ ve eser yaratma.Jc na.. m~> .. Gerçe~en. artık . biı;: il.. ıeı1'nk eMrttt mııtı.ııea etm~lerdir. Sol4an sata: 1 2 3 4 S 6 7 

Bay: ... fakültes'nde doçent ve sil kabil olur? Bunun ;c:m her şey mın. bütün bahıslerıne anu aliika. 
1 

- --..~ ~,,.;.,ımne ...,o_ ı - vıunu oar 8 9 10 
· ·. dersinin t.:.>T-Cümanı ~- • • • .- den evvel insanın bütün varlı'dın1 Yl gıösterenler_e tesadüf edilemez ol bela'.l:idıe2 +_.~un &eair:en. klyede 1ıılr d&t .,.,. ._.,... ,..~~ mn....ı. _ - ~ .. ı•ı.vlU 1~\cler '1.p ÇM :va'lnn. ( 3 ) 1 OlmaJt•--
mi~tin~n reisi. tek lbir işe verb;lmesi lazımdır. .......,.uır. Hattfi tele bir bahis d~ dl8ıı ıalJA.._ ... __ oı • 1 -wı s:ı un a.t ve ş sa • emri hazır fZI. 

Bay D: ... vekaletinde müdür Devlet, belki kendi zaıviyesin~ fazla gelmekte, ~ defa bir te'k h'.b'!er':trıde vıerem. vant'alcırınıu çok:$. 
ve ... kursunda hoca. den bu -türlü harekete medburdur. mesele bir ömrü doldurmaktadır. 3 - Qı* )OC l&e!l~eı·cıe VeftDl ve ve_ Genif deı"ll <

3
>. 

Bay E: ... üniversitesin.de pro.. Çünk;ü bir sürü işlet"in görüJmesi İlmin ilet."lemesi için ba.tka ça-~ ~!.wt emr!dan gelen çocuk - n~i~5~1r nevi 

fesör ve ... 9irketinin tabibi ve lazımdır. Ve henüz her sahada re var mıdır? 1
aad& ~ çoklutu. s - Sonuç (i). 4 

•.. lisesinin doktoru ve • • • mee- kafi dettcde unsur yoktur. ı İdari sahada da verimli ve ya.. * ' _ Vapurun 
nıuas.ının sahibi. ı Son yıllarda konan tahdidat, ratıeı faaliyet için ayıni esaslar ca ı - ~anaıa veremı~e 1ıet"T11.. 1anqWı 1er tO) 5 

Bay F: • . . gazetesinin sekrete- münevverin pek fazla çeşidli işde ridir. Bu itibarla meb'us vıe idare. :ilıde aaw.:ı1n tea:ri. Rürik m • ıı--..ı--
ri ve ... ~azetesinin muharriri ve 1 k°'1f?lasını önlem.iye çalışıyor.,ci profesörlerin hocalıktan ayrıL Pı_'Of~ ı:.otr~t~k~~~!! ;~ 5 - T~n1 6 
... mecmuasının sahibi !Fakat ~liyatta .. bu idealin tabak. ~alan haıkkı.ndaki tedbiri derin ~ dmnar ıc:ne verem m.l'm>bQ okUl'UWS yemek • 7ıı--ıı--ı---ı--

Bay G: ... gazetesinin fıkra lrukundan henu.z çok uzaklarda.. bIT memnu,nıvetle kRtfılamamak .ııel'kedllditl Z8l1Wl _ bu tir m. Y~m • 
nılllh.arriri ••. mecmuasının dt?vamjyız. mümkün ddildir. Bu karar belki mtııroblaıra. kaTŞı normal vu:yet.Jerde ela çıkar ı4ı. 1ı yazıcısı ... gazetesinde bi.kAye Milıletlerin kültür tarihlerine ilk zamanlarda hafif bir sarsıntı ~anlıeır m.ıklWemet f'd·bild.~klıer.I ti -- Jl~llk E 
··. mecmuasında roman neşreder. bakarsa!k bu va:Di.yetin Avnıpadaldôğurmuş olabilir. Fakat boşalmış hıııı1de - ıa/'llroU:7.e eıdiılm·~ lt~:er eqr.ı.l (5), Bir lpret sa. 

Misalleri artırımya bilmem !il- bir müddet hilküın sürdill!ünü, f~ıoıan kiirsillere mutlaka sahibl<!rl =· ~::~;';" .. ~ mlrl m. { 
zunı vaır nu? Bu tiplerin dışında 1 k~~. ~~ .~u ışın t~sfıye edıldi-,ve ehilleri yetişecktir. Onların boş tı ıe~nroa~ ~ıptıktan sonra vemn'n b?ı'_ 7 

- nıır. rrkekJO 
J>ek az münevverimiz olsa gerek. ~nı ~uz_. Mesela on dokuzun.. 1olmalal1ı va.kıaS1 yetişmek istiyen "anb~~ ve b"'.h"->q,ın AJtc~·lf'l•de \IG.... ismi (tı). Ü~t ele. 

Şimdi, bu a1amlar umı.uniyetle c~ .~a Vlrdı~v hem. t~. Pr<;>fe.. ıer için 'bir ufuk açacaktır. Sonsuz h~ bqleJıgıcma s.atı!d o'mwleırdlr. Atı m. 11 
seveıe~ ~e sav;.lan kimselerdir,ı~ h~ so~~ahst partısının lıde..lintinlaırı ve istidadlan içinde ~z 2 

- Alkollü içıkller!e çok yıWD<Wı 8 - Garbi ı\ • 
Yerlerını teveccuh kazanarak aL rıd.ir. Di~r ılim adamlannın da leyen bu milletin ev'lAdları mem- aı!Aıkaıcl&T bazı saıı'st ve iş aahıbler!nde nadohıda bir ka.12 
ltlışla.rdv, aylıkları müh' ;......ce bt"r 'buna benzer çeşidli faaliyetleri ·ıekete faydalı her ;.... sa;,lmıY. a vıeııun 'V'a1t'a.laırın:n oot:ıutu. ıı:a (4). =====-===== uu ~ ~ OaJye :.Ondra gazino \'e 'ltl"a.. 
1:kı1n tutar, bütün gün m~ ıı:öze ça.rıpar. ve ooa göre yetişıniy hazırdırlar. ruıne gaırsoını...nnm ölQm korUeri s.ıe 9 

- Askerin antma li1dll1 15), den okuyuuuz Ylllyet olsan tzı, Nofılı 
durler. Yani mes'ud olmak içın Fakat yirminci asrın ba$11ld&.n Ben yakinen biliyorum ki her şot-öı1erln öltıım grafikleri a.nı.smda. ~ Batmaktan emri huır (3). (Z). 
birçok müsaid ~rtlara maliktir. itibaten ~arb miEetlerinde bu hu.. Tii.ı&: ırnüneıvverinde tek işe sarıl- ~e"e ~1ş V"' gar.uılaırda ?enom 10 - Kör (3). 45 - Köpeitn çıkardıtı !lell (I). 
ler. Fakat yakından temas eder. susta esaslı bir inkılab başlamış.. mak .arzusu ve ihtiyacı kuvvetle Vl3!0'8rtmı 5'Ilırle 2!L30 n1s?let~de ve 11 - ~ çl~ (8), Yün iriJür ,3). can, <

6 
•----"' 

S 

. ~ı " t y ıı. ah d 1 A imd f ... ~ndıe ı...... anc..r- -n-.ı~ 12'"" - ı• - Do ... ·-•-- (3). •-"-· ...... e - e ), ~ •'imet f5). enız ~nırsunüz ki içlerinde tat- ır. a'Vll.$ yavaş uer B a a e e- hak' ir. Hepsi cCok İŞ> i erde 1.1.ıp11rııar.o; ~ """' ~u,,,,,,_ ' ~ " ·-- ,,... ... __ ..... 6 Bir ..... · 'l · t :ı. • l'l'IOMIQ! bu!m:ıştur. etme (3). - n ..... maden {&) Bir ftDk nıin edi·Im~miş bir taraf, adetaıman _yetiştırı mı.ş, ve e~ ım:an 1vıe~ deV'lete aid zaruretlede ka.. (Z), V7e (3). ' kanaıyan sınsi lbir yara vardır. tek ışe ba~lanmıştır. Söy!lemıye bul etmektedirler. Bu zaruretleri Ddkıtm' Jeke de bazı san'atl.arın ve. Yakal'lclall aıtatı• 7 
Birçoklan dım!uldan bu huzur- Iüzwn yoktur ki hekild !llm ve fi ortadan kaldıracak bir .Personel """"' ""'""'~ıru.er.!:.:'";1 .. ::;:: ı - 1'admlann. bqlanna ........_ - :': ..._ ..._ 

11

'' - .. 
suzlulu adlandıramazlar bile o 1kir tıayatı ancak hu suretle can..lpolitilkası> bu memleketin özledi- Eski'delllbıeıt\ tat yonıucu\a.r:nm 'Ç'e bu lerl ('I), Dişlerin buhanılııtıı kısım (4). 8 - Semada s6riilea l5) 

adar ımiiplıenıdir, o kadar ~Ul'ılana.bi.bniştir. İlim hayatında işl1ği en hayırlı in'ııllblaroan olacak ııiJl clierler üzerine muharriş tozlar g1 ! - Endüstri (6), EbeveJD mana.I t - Siiratıt (')), Garb <«; • 
.. _.al'lllııtuı.,._d._,•ııııııık_.vwıııwıııwııı...--~~.-ıııı.-ıııı-;bö~· ·--lümti~· ~· ll!ib-.-u~~--·-.n__..o_'ka~diıiiariwli~leri~~i;;t..~~~··,._..~....,""""...-~~~..--..-..>Ydım11ıı sım'aıtleıın •rerem bu.,"Ulünde bü _ una m. 18 - ae=a-

14 

üerine resim ·~ · '* mil olduiunu kaöui ediJO? .. 1 - Ot1U"111Mak 'babQe lfl, 'Ierain. (5), 
7 



Yazan: Francis de Crouaet: - 32 -

Manffukonun siyasi 
T ereüme eden: H. V. 

vaziyeti . . . 

edebi telrikaıı: 41 

S Nakleden: ltluaua T4/uin Ber'lıa.ntl 
İnnpaıratorun gençliğini ve eski 1 ba.riclyesiniıı ftlu-i, tıayij değişti. Çin haı.ıflerini, balet hareketlerini ~ - ~ Ö~er Beyi hiçbir n-'söy~ıyorum. F'ikri~e, .N~rimanı -:- Niçin? Bü:;-iik annenue ' 

saray hayatırun tlebdebelerf'iıi an 1 ı?.illi fakat Frııns.ıının yalnız olma. andı.ra.n. bi.r yaıa ile yazışını sey. :=;~~ 1~11~-tma·~~akibemkete. db~une kaddaar oldu5ut nkıgıbdı,h?~ hediy~~ı;ü.. alacaksınız? 
· · 1 .. . · ~~---ıo• ....... , <SA.n mau~u o, en an sonra şayanı e ~- ıçuu- - .uuıyük anneme değil mü 

latan Johnson un kıtabmdan hah.. cı:ıiJ.nı. sôyft.edim. retti.nı. :'di fotoğrafisinin yerine bana bu.l.şey van.m:ımalı kibar ve dürüst d -~- . ' 
• • • • ,J r-- , a e ~rsenız sıze 

.scd lınce, ~. sara~. ~~a- ~arcı.rıernnızn ve gazeteci.. Bu aol~ -~e.nık:l:•. y~nı salonda .nu yullad:ı. Ben de kendisine layık tarzından ayrılmamalıdı,r. Böyle Kabkaha ile :·· kten kcn 
lar~ takbın. et.t.,gm1 soy. ler.inllzin Mançuri hakkındaki ya. masanın üstune egıl:mı.ş, fırçası e.. • o_lan muameleyi yapmakta serbes.- uf ak tefek intik.all\ fikırleri neye mi alamadım. gülme 
l~ı, hadımların kazandıkları zılarını İmı>ara.tora benim .. {er t.. !inde, :yıanında sadık dki nedimi tım. Maymun kocam bun-dar.. böy. yarar? Ben istiywum. ki onun ha. _ Bana bir mü.ceo.iı . 
nüfuzu .. esefle andı ve ."bı... ad~ meme hacet yoJr.. Onlan.n ki~~ ile, fezanın timsali duruyor. Pen- .ı~, ~Wiin_in icab ettirdiğ.i lhürme. rektleri karşı:mı<la kocası utansın, caksınız? er mı 
lann nufuzu r.ıemleketırne ve ~ı- laıuıu k . 1 . . k d" . 1 ~lerden bakınca, dışarıdaki mü :ti ~ecellctır. yaptılklarına maheub olsun! - _ Evet kendi elimle 
1 """"" • l k . . d d' ve ma aıe erını &n Jsı o. I : Öy:l kı "ddi b' h ı· B .. 1 '- . k Id - , seç me ......- ıena ı €tmışt:r. e 1

• kum M~ neti . .:xi hah.. tev224 binalar arasınıda, 0 üç beş : e rıcı ve cı ır a ım u soz er ~sırsız a ı. Nezihe ğim w şey •.• 
-:- ~r, dedi, _bir. ~ün ?luır da ı»etti:u ~=n = :~ında .ki:jiliik muhaflZ bö'lilt:'Ü.ne mensub :~ı iti Nezihe Hanım endi~e ile H~nımıın _na3~atleri ~u akşam ku ~~ "t:.klifi. ciddi telakki etm 

Pekin€ gıdecEeırn ılk ışım, ınrpara. taık.JUUrA . ~ . •'~derinin ~ağı yukarı dolaştık iyurume ba~t~. .. . laguna. ;.?mmyoı-~u. lı.ıadım~a se- ~gı munasib bularak alay e 
tot'la tebaası ara8ına örülen duva.1 r bir lisan kullandı. l .. .. H t . ı - Ne f!ıbı hurmetten bah._<:-Odı- bat edıyor ve Bulendin benı t tim: 

- . . . arını orum. er saa enı • . . . · · . · rı yıkmak olacaktır. Bu yalnız - Cedlerıın, onlau, daıma h~ . . goruy .. . v. • •• Y rorsun kızım? vilb etımcın cesaretımı artınyordu. -. Sızın ıntihabınıza 
. . . ~· . maye c-1-m.i"tir ıd d batı• d h bır ıbınanın yukseldigını goren bu ı - Bir kadının ayn düstüğü Onlar odalarıma çekildikte tim ytflctur. yem bıx devır d.e~, a}nı zamanda -·~ • c ı, a, a a ·-l.. . • , • • .. • _ 
. . . . . . 1 k bite ileri gitmişlerdir biliycınru.. ~eni.: tela...-. v_e. f~l omıım~. o, asevıgili kocasl!la karşı gôstennes.i soma uzun smıtlP.r gozle.rım a~ı~ - Tecrübe etmeden evvel t 

yenı bır. ıçtıma~ nızam 0 ~ tır. nu.z. Bir millet ıçin, e~s, bfr şeye al~~ e~ eskis:nı ve en d~gış.. ;icab ede~ s~ygıyı kao/ie'.liyoru~k~ı-?.nlı~Jara h_nkt;m. Ne il ve ik:imı kid etmeyin. 
Çok k:imılelenn bunu tahmm et inanmaktır B cedl . ; di . mez:ını temsıl ed'lyor, falkat bızzat :Bu resmı bır madalvon içine ko..: 1iu~ndüm? Brlml!':'onırrı_ - _Hakkınız var amma ben ş.ı 

tikleri~! onun gelecej?inı umd~k: zıe derin ~ur=~~ mer~~~lm~ onlar da değişmiştır. Düşüni.iyo- ~p boynuma .asae,ağı~.. . . . TV v diden tanmin edeh1Iiyorurn. larmı soyiedım ve gayet samımı ıa beraber, müsamahasızkğına ak.. I rwm ki, ihtiyar ~mparatoriçe Tişo.. : - Ne acay:b bır fikır bu! Bır Ertesı saban Lozana gitmege . -:- ~akayı bırakın NPrıman 
olarak, şayed onun yerine Çine hm ennez. Kabul edemiyeceğim Hei, fatiıhab ettiği halkın, en na.. i~.aYmu~u bo_vnun~~ taşımak~ Pekniyet etmiş.tim. Gölde işleyen kü. l'(ldiyor muyuz? . . 
tekrar g€lirsenı, kendisini, bu se. yegfuıe şey, iman noksanıdır. çiz lkölesiıne bile layık göremiyece- :ırozeı t1:f.r resım degıl... çü.k vaprlardan birine binecek, .. - Ç~kluk ~tm:ym, ben 
fer, moc şehirde ziyaret etmek t--ftra~~ ı,.....,. H" Ki ği bir ialonda, zerre kadar debde- i - Göreceksiniz ne ;nefıs bir hem Jbu vesile ile dinlenmiş, hem böyle ~e~tyeı;re ımtıya~ım yok. ! 

.uupct ._, o a~m ıng. ng • ı k ı:r ...1. a.._ d ··1 ·· ....... ; - ı anı arlı[ça reddecli-,ınrsunuz• 
şerefine naiıl olmaklığım pek muh ben 'd . . .. . be5iz olarak huzura kabul men- :şey o aca .. . -ıen\.CS JUJ"a.trnn res e po un ınanzarasmı seyreı.uuş . . .. ,J ~ ı 

• . gı ecgıme mu.tee~ıf olduğu. . . . .• :mıni boynumda asılı görecek.. o.1Jaca.lııt•m. Başımda şapka, eldive değil mı? ! 
temel bulunduğunu llaw ettım. nu söylemek lUtfunda bulundu ve sımı yaptığını ~rebuse, mezarın- fou. .. Jerimi giverek otel merdivenlerin - Başka türlü olmasına imkanl 
M~den bahsettiğiınll za. bana ne giıbi bir hiıımette bulu.na.. da rahat edemzdi. : Simrli ve telash halim v:::ıs1ı den irw:rkı>n Bülende rastladım. var mıdır? Sizin yaşınızda bir a..f 

man. Lord Lytton ikendisini ma.. bileceğini somu. Hatıra olarak blr İım.pntor, vaktile, öyle mukacL !'tııarumeıf'endiyı:i ıniite~ssiır etmjsti. - 'Bonjur, tü.çük hanımefendi. damın bana bir mücevher hed'iyei 
zur gös'terrneğe çalı~or. fotoğrafmı. verirse memnun olaca. des b'iır mahli.ı.ktu ki, y'ü'Zfinü gör. ~ . - ~ .. ver: h~rkesin . na7arJ (~li .olduğumu a?ladığı günde etmesi ya~. alır mi? . j 

- Ahval çok değişti, diyor. jımı söyledim· bir katib rnüt d ımek biJe tebaası için yasaktı ve :dıklkat•nı ustunP cekec.:>ksın vav- berı, alav ols!Jn diye bana bazan - Benı nıçın çocuk yerme ko-.1 
· Lo ..:ı p k" k f ' . . . ' t>a ı · -.J 1 L :rum. Bun-dan maada. hab~r ald11tı böyle ihitab ediyQr.) yuyorsunuz? ! 

Pans ve nura, e ıne uza , a. did foto.ğıraflar ~tırdı Bır tanesini .mermer avıu1a~a yer ere J!\.apa.. : k.J' "' 11.. b h k n,_ . ,_ .. "'k b B"l"k" . . b 'bi t ~-ı·t.= . . .. :. . . . :ta ·~'J"rıP J<iO~arnn u are eti'! t.a. - .ounJur 11\.UÇU ey. - ı a ıs, sızın u gı e.ıuı • 
kat Cenevre daha uzak. Halı ha. intlhabda tereddüd gosterdım; ru. nan tl€dimler, onun şanlı meveu- hıammü1 edPmiveceıl-lnden kor'ku- _ Sok ~ kı ? lerde bulunacak kadar çocuk 0ıJ · h kk nd d .. "-..:ı·· h...- b" · · ~ k d' · • "' ana mı ÇJ yorsunuz. • zır vıazıyet a ı a ne ~lh.ı<;ıU- -J""""· l;r4nı ~,.,..,~ en ısıne d'.iyeHni, 8111llSıkı kapalı, ağır bir :~·orum. _ Evet. uzun bir sevahate ..• madıJtınızı söyl-eımek istiyorum.: 
ğü.nüzü Paristeıki dostlannıza SÖY- uzattım. perded«ı tahmm ederlerdi ve o ~ - Marymun kocamın artık ne T~ozar.a g'ldivorom. • - Biraz evvel mü~reddid gibiE 
lemenizi rica ederim. Mançukoyu - Umid ederım ki İmparator perdenin .a<'kasında si......J.. ve er. :dü'<!il.necegvi umurumda değildiır - Sizinle ber .. ı...-- gelebilir mi- görünüyordunuz, şimdi kat'iyen! ' • • b' > > > JWU- - ! ..,......., • 4'.JQ.l- redded" o 

tanımıaanak dehlilctır. Bu l~t ı bu roto~funı imzalamak şerefini gu,vanf renklerin ihtişamı ortasın. :Esasen boynuma çerçeve için<le yim? ıyo:sunu_z. . İ 
Mançulann ve şimal Çinlilerının bana baiışedeeeklerdir. da sema o~ullannın mukaddes piçük bir J:eoril resmj asmak koca Orada yap!lacak ufak tefek - Tabti!. Sız lS'I'ar e_ttı~çe bu-: 
menfaati 1cabtdır, Cenevre bunu M ıı...-.· . takol f' tah'tl bulunurdu. :mı teŞhir ctm,..,k demek delti1~ir. işlerim var, içiniz .sı:kı:hr. nun manas.ız V..=! tehlikeli bır oyun: 
nl 'b" .. .. .. J a"-"<:"Jıncı w por §e ı, şa. • :Bunu yalnız bi7. bileceğiz. - N.e giibi? lacağma ınanıyorum. i 

8 a~ ~1 1 ~nuy.?1'. apon şala.yaratk b!lkı~ılar ve imparator Japonyadan g9ÇIŞ ~ _ Ne kad'ar asabis'n çocuğum. -.Şunu bunu alacağım. Bu <.'IE!'Vabım Bülendin hoşuna! 
yanın ~_:ada ~ıb oldug~ ~ :kor terıed<lür.i· etti. İmzanın, haşmetli SÜRGÜN ~ - Nasıl? Siz onun bana yapt!ğı - Bilakis, hanımlarla birlikte ~trnemişti. Am bir lisanla şikayeti 
~lu gocun~n uüıf u~ resmı ?1r ta.. tarafından ·bol bol bahşedflmiyen Maııçukoda ibile hissetmediğim ~bu hakaretin büyilldüğünü ölçe mağazaları dolaşın.ağa bayılırım. tti: " ! 
nıma sayesınJe tadı! edilmiş ola- lfJtuf old~nu 80ıtll"adan ö~n.. b" .. .. . tıb İlk d f 1 k :tniY'Or musunuz hanımefendı? E Neler alacaksınız? - Pekala; fazla s&ıe haceti 

..!1-.h M afih . . ır surgun m aı. e a o ara ~· d 1 b"J . be ıı _ı... l:L... b y • • d • 
Cilll\:11.1r. aam , ergeç, emrı va. dım. Faıkat, Imparatoru tereddü- J n1 hal' d . :ıun en ge se, ı senız n ona ne - Pudra, lla.vanta, ~rap, men..y~ ~yere ıçagı v.ara ıçm e: 
ki ·lmrşısında serfüru etmek rn,_ de se\'ikcden bu değildi. Kendisi- apo a·rla temas ın e_yını ve itürlü mukabele edecekt:mr dil. çevirip dur.mayınız. Benim ho.şu.5 
zmı.gelecekti. Buna meobur olun.. ne ~diy:m fotoğrafı beğenmi. onlar~9:. ıyapa.yalruzı.m. Benı Kobe- i Bü1end. bu sözleri tasdrk etti: - O kadarcı~ mı? ma gidecek bir hareket yapmı~j 

, ., an g .. .. . •v •• ye gotüren vapUl"da bulunuyo. : - N('(l"J1'Tlanın hakkı var. - Ne ?..annedıyordunw:? ca~ızı. beni ıınemnun etme.K: 
caya :k_a~ ~ki.emek neden. Fr .. Y~· daha buyuk bır dıgennı rum. Çok mükemmel Japon gemi • .: - Sus, onu daha fazla kıc:ı~rt.. _ Ben hir cevahiretye uğrarız için hiQ'bir fedak~rlıl?a razı olnu.! 
&a haricıyesının lbu hususta ne du.. ~ Yanında, ayakta durarak, loci bulunduğun'.l biliyorum, fakat bıa oJfüım. Ben onun bu hare'ke- diye ürnid ebn!ştirn. yacal,mızı b1iJ"Onım. ! 
fiindüğii:n.ü biliyor musunuz? her biri bana muammalı bir ıahe- bu gemi en iyilerinden biri dıeğil. itini do,ğ'ru bulmadığımı açı~ Hayretle sordum: (Arkası Yar) i 

Benim bildif...rne göre, Fransa ııerı -a.a ...ıt.H--... v1lkur w acayı'b ( a ........__ -) l _ .J 
ili.,.. 15"-~ ,,...__. ...... , ............... ·-·-........ ·---
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aıl 1l'llbli2lZ' olan Naı'ldeden baş • 
kası bilini~ Gene ayni fiplle 
ile bht>irlerine bıdayorlaniı. Yaı. 

, mz Naşide nıes'udda. Bu saadetini 
gizlernelk. için kalb~ne cebrecttyor • 
du. Sım.nı teyze kızlan &nlama _ 
ıhlar amma Tarık 'keşfetti. Naşide. 
nin hülyalı gözleri ateşk ~·anıYor
du, her baluşuşta, yan:ıkları pem.. 
belffliyorou. 

Tanık da metı'uddu. Kendisini 
~ Hanını ör~ü yanınal - Sizin fikrinizi öğreneyim de va!aıkat ettl İçinde gizli bir aes., bu bir :laa.rdeşten başku türHı sevme. 

bıraık.arak doğruldu,, .kaşlarım ha- aonra ceva.b ver.irim. yakışı'klı gencin kendisini sevdiği. diğiııi zaırı.nettiqi bu ımüstesna kıza 
filçe çattı: . w j EvvelA Nevin, başını pruria Iri tekrarlıyordu. Bu. ses guınırwıu ~~ böyle kolay bir şekilde bil. 

- Çocıık.lar, vallahi batım ag. Jlillcselterek: okşuyordu onun... mrım:ış !)]maktan ferah duyuyor-

Yazan: Muazzez Tail.sin Berka11tl 

ruh; w ne kad.r gürültü böyle? ı - Bence hiç birimizi... dedi. * du. 
Sizi if,iten kav.ı~ya tutuşmuş ilik Peride gülü..ınsedi, tatlı, komak .Naşide edası.na ~ nman Teyze kızları Tarıkla Naşi<le-
mektab. toleıbelert ~.acak. Kırk !bir sesle: kalbinin çok ~tle Çaq>makta nin seviştiklerini ancak ~nların ni. 
yılda .. ıbır d~fa hepınızı ~arşıma. • I _ Bana kalırsa; Na.şideyi hepi- olduğunu ıh.iasetti. Çantasını aç • şanlanmağa karar verdikleri gün, 
bp .şoyle bır ~ey1f edeyım dedım, mize terciıh edıyor. Ona her ~ • mağa nasıl "Cesaret edeceıkti' Bir NaŞ<knin kolunda altın b'r zinci
gahba beni pı~an edeceksiniz. man k:itaıb gn...,tird:ğinı ~y<>r seneden.beri içli bir sevgi n~ sev. re geçjri~ minimini ma'Vi bon -

Ayşe Hanım evlld sahibi ola _ rrıu<':l•ruz? diği teyzesinin o~hmun mesela cu~ l?Pronce nnladılar. 
madan rllıl kelmış Ye bütün sev.gi. Na.şidenin yüzü fnpkınnızı -01 - Nevini ıkendlsine tercih etmeai h.'ıı. I O zaman Nev1nle Ayten lıay-
aini beş ikaraeş?nin çoo.ıklarma muştu. Yanaklarını gölgeliyen kır. ti.mali ne feci olurdu! Halbuıki Ta- retle lbağ'ırdılar: 
hasretmi~i. Bugün de, «kşarJda lpi.klerini haflce kalrlırarak cevab nltı"" t.:wıti1r·ncan. c;fü]erinrlen, _ Ya! Demek Na&ideyi? Öyle 
Upi lıalindek'RTyağanken onlan sı.. verdi: yalkınlılkJarından. ne bfryük ftmid. ml'! 
cak ooasında loplamıg, «irlii i1t • - Kitablarımla altık.adar oL lere kaoılmı'Ştı. Yalm.LZ Peride buna şaşmadı. 
ramlarla onları ~k yanın- mak lba.şka ... Bence ağabeyim en Soyun.madan bir jskemleye o.. TPv~me. boynunuw bü~tü :e y.a.. 
~:ı :ı1•"'"1'1•,~tıı. çdk Ne\"ini seviyor. turdu. Çan.tasını göğsünün üzerin.. rı ınüstemı, yal"lı magmum bır se~ 

Bir erkek dört k.mdılar. Patırtı- Şakrak Ayten yerinden fırladı. de .9lilo sııkı 1ıutuyordu. Acaba mavi le: 
nın se~i şu idi: Tarıllt•aı OO''iluna sarı l-:h. boncuk orada mıydı? Hayır, buna - B~n J-ıl.M'lu çoktan anlamış.. 

- Tarık ağabey hangimizi en - Hiç !biriniz bHemed'!niı, ağa • imkan tooavvur .edilemezdi. Bu, _tı_m_._d_ed_ı. ________ _ 
çı)k seviyor? beyim en colt beni seviyor. Değil çak lbüv:ilik b:r saadet .olu.r&ı. Bir - T Lb"' bah• 

1 Tanık, A~ F...anımın büyük a- mi şekerim? denıbire Nasidenin "67Jerioden ~ 1 iL' 1 'Ser 
ğabeyBinin oğludur! Kumral, uzun 1 Tarik !kahkaha ile ~lüyor, hep ,ar ~a ~a~ 9 .'kadar piltek <Bat tıu-arı 
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boylu, sporcu bir genç. Üniversi • I sine <:evab .. yetiştirmeğe kalkışı - +:n g,al~"' bır :ururıtü 1lt- al'lı~u 21!11' ... i!t4dtıııt!lt ~ıştlT. ~ 
tenin &imya §-Ubesinden yeni me- yorou. Murrka~anın uzıyacağmı kı mavı bone$ unuknııştu. Men. ~ am b1111ıtı111nn 44! si allmla, 1558 1 
zun ol ·~ıasının kııızlanrıa l Ayşe Hanım anlamıştı. dilini ~armolk için, gayri fllurl "*8 ~. Bu tn .:ı _ 
hakiki~;·~~ r i ile bağlıdır. Bera. - Çocuklar, dedi. Size eski za- denil('CEik: bir a'hskanhkla çantası- mıt ~ !!00 weremli bulımı!lf;tır. 

v-g · ..ı-..JL. ı· m a<'tıı ve o zaman vere <!işen Ş11 halde ~ 45 .nlt!ıbet.lod~ bolunu.. ber gezerler, beraber okurlar, .be- ! mandan kalına bır 11.14ı uı mese 1 
1_.. ··ı.. ıı.. • .._ _.ıı .,_ .-4. ..... - deneıkt*'" H&lbud 1c:ıki a.çyniven 5~8 

1 ~ l\1r • bo -.L kim ı<. ıTIM't"' ·r.''r şı:ın:"n t"l:\nnı • uı ~u> -=· "~ · l"aber spor yaparlar... hatır atacagım: c ·.ıavı ncırr. • • .., k';ışi ~.aınJllda yaı~tz .n vıeıımıli bu_ 
Nevin, en biıyüıkler1, yirmi ild 

1 
de ise benim gönlüm. o~dad~r> ~Tiı clm~u, sa!:lkın şaŞkın etn.fR'lQ ~. Bunun da rı'labeti % au. 

Yaşında ... Biraz kendini beğenm!ş, Ka~yı bırakın da benı dınleyın: ~. . . ~ 7.34 ge'!mek'ted!.r. 
glİze.lliğile :mağrur ve ddden gii • , Şimdi ben ::aıığa <bi! ~vi bon - O vakit, goz yaşlan ar~da, ~ bu dföt ~ t!flh.as?n ~lb'Jn_ 
zeJ bir kız. Teyzesinin ~ocukları _ ouk verecegım. Hepunız dışarıya verde; masanın avai'ının dıbınde; den dıtlırıtvay.a. yel«ı QDCU1tla~ ~ 
na }"iiık:Sekten b.&kıyor amma L!raz ' ÇJ1k&cağız. Tarık en çok kimi E:'e • minimini bir mavi bo!ıcuk u;,ııördü. vdt'&laT'!llı1 şu .-nntle 9eııib1 t et~t.-r: 

Tirkiye Cimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRIKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
nıütehakkim ve müstebid ağabe • viyorsa boncuğu onun çantasına - Dem€'~ ... Deme'k ... Ne 11aa- 1 - mç )Ckl :ıo~~n8nvan7 l&rm ne - M h1Jan bed-" 

· ak rl t y bb'I s.';J!lenıtden ~ yu......, , • 
11 

men ·"""" (4487ı lira. (50) ~ oıııın 5000 m&-re Yatak 7UIU Yın yanında fazla ses ç.ı.karrnaktan koyec tır. P ııra ı. . . . . Mutıedi' tuı'aoanta.Tm nallle:r.li:ı jçln k1llDllO C9.2.l9U> 1llamrtıeai &ilnü 8lllit <1','5> an dl1ııl; kll1t bette ~ 
"C''kiniv-0r. Geınç k1zl3r buna. muvafakat et. . 1'.'r":at. avrıı .sanıvede <l'erın b •r cte2 

Wll&ll Y1Jü 10 G. ~ Ga.r bilı&lil clıaJ:ıi.lındeki komit\V'on ıtanaırııııdan açık et&1tme usuıu .. 
Per.:de, iyi kalbli, fakat silik bir tiler amma Tarık bır şart ~~: llrm11k?l :tr: '\•e lr.orku. . 

3 
_ Oldukça w'!.a icki kııllaMnla.Tııı aeıt.ı.ı aıl~tır. e 

tip. Ne yapsa, ne gi)'Se gözleri keıı ! - Fakat bu akşam eve gıttik- . - Bundan hı; şey ÇJlkm~ ~ ~ verem yflzde 16,7. B11 teıe Wl:l'mek ~ <338) Jra <ST> k'tııru$lut lllunıdcta.t temhıat 
dısine çekemiyor. leri zama.n çantalarını açacaklar b r t~vze lkızı. b•r lkordeş giıbi avı. 4 _ Daima. cı.."hoş ~ ne _ b.mnm ltllPı -etıtiiı v.ut.ıe bıı-licılıe elıliıJlme ~fi ~ tada.r ~w,_ve 

H 'PL....L be ~ mülwtı&n lı\,qrıchr, A.UMl.la ., Ayten, neş'e ve hayatla dolu bir ve ımav'i boncuk kimde ise ı;ı-e bu- vw •.a•IJIAKt n.... .. " ~ Te!rem rttzcıe 21.7 gl>tWmtl~ 
aar ş n ... Onun ·çin hayat demek gün, ne de hiç bir zanıın dığwerle. .. ÜJ"l'•ıdffp ~Qık ~tr üz.ıunm b6 - tnr. . .. , Bu işe &id ~~ondan ~ cılaı'4* ~. 
kah'kaha demek, eğlence de.mo.k, rine bunun kendinde o1dugunu tün varlıihnı tı~ttı.,. sı:ıba+ıa bdar t~ ~ n~ ·;~rindeo ırelm ço_ <e4S) 
Yeyip içmek demek söylemiyecek. UV'UVaımsoı:ırı lttY71en 1nıran1lklara <'tıklmda. ~em kU a:llı&fOD..ı .~~~- .....,_,_. k:ı .... " ,.,._

1
_ ,._.. 

4 . .. .. .. • . . Gwz.dı. aıcılk· ıfü,qıinrlli: diiıc::ilMü. v t.Je mıeınenJiıt. ttberkillnrı 8'-k".iuuc ...._ __._,.,. gepe:ı. ym .. - .....w -=- - Umumi -& ( --:ıA.!!.rl ..... NaŞide; om.runu ki~ah'lar~ ara- Nevın • . " . + mtıtır ecU..vor. Masmafln A:lccı~er ı·e _ ~ m~ni<i ola.rak elde edl. ı w-.az~ ar lliUthl ~ifl 
ınnda geçıren, zayrJ ve ınce bır kız. - Maın.a&ız bır prt hu ... Ma:.. .. . . nm'l tıekl~ t.e'ZllıhUmt da ekste aıe_ lıen bu ts1N.ta~ıer awoeder.an t:ı; ım slctı.d Veklleri umamt mega • 
Gözleri <iaima uzak bir hülyayl! ta. demki b!.z merak.tan çıkmıyacağız, Dört teyze kızı Tank ağabeyin ~".M'.r. tnrlü be1iı.ıtd nıt;ukta.r Te parl.a.k ı.1_ zalaT ~ miidfuü Hallı Maı • 
kib ediywmllf gibi yarı kapalı. bu ovu.nu e>vnamağa deAım.ez. en ook ikimi sevdiğini, mavi l:ıon • H1Hs& lblJtlln lı&t.a'.i.stiklertn btr ma _ 1ebeleııdm 3\vılıde heı'kesi ba edebi. ça vaıziıfeeınden çekillmiş ve ~ 
-Tarık oğabeyim hangi.mdz.i en j Ancalk diğerleri razı oldular, ıs. cuğun hangisinde oldu~ınu birbir_ t1Ml lllJ"dır. ve her b!ııi b~e'lmil!el leoel: kun*'dir... . Zhet Bank.ası müfetti,lerin&en 

roık seviyor teyu. r.n ~yle. '. rar ettiler. Sonunda Nevin de mu lerine söylemediler; çünkü bunu, bQvOk lceGiıflerd.e bulunan yutıınd& "hrt.hin 'ZıP.ti ö,.-ı Mwıanmer taı;rin «libiıtir. 



Memleket Haberleri SPOR ..... ..__.....,,_ 
Ankaranın güzel bir Bursa.da. Kız at.el.erin kapalı k OCAl!tusu E 

h Ç 
Klf tiJJetli .~yor, vilayet salon müsabakası Danimarkalı menaı·erı·n ku 1 ""' 

na iyesi: amlıdere '7u.':'~':ı.:: ~=:: =:.~2 - HakJ=ı? •.. Padobni de bu Danimarkalı :~~:. 
Ç 1 

Buı. (Hususi) - Ka:ra kıt ket.! H sporcu fs1lrak etmfıtir, kadar .aıbaal bır adam degıldı ya. .. nin ~ğıru ,yerinde kull am arı va tiftı•g""'ı• ı·ıe meşhur bı•r nahı•ya· bu eece Buna.da. da k.en<lini gö•ter- Neticede, Beyo4ı.a HalkYiııden İnci ., - lşte; ben de bunu biıuıgj.m ıru.şt.ı.r. Menajer Kimon' 
meığıe ba.tladı. YıUaroaıııberi eoğtlk.. Dlll'al'ak asun at.lamada ı.sıı, ıull,de ~ı~~ a~nen başıma gelmemek arkad:aŞlarından bir.ini 

Ç.utııde11e (Hueuat) _ Buna ı Gmıede --..tod'ak.i-
1
,_.,.; b ~ı llaırın bu derece teaiıııle:rJ.ıııe ra.stlanıl. 5.98, yüksek at.lamada uz ne blıincı. ı~m şimdiden bu işe çare bulalım ile elde etti. Bir gün Kanadalı 

ı1 'Jll'llllfiiiht. ipe.ğil.e meşhunıa 7 kilomeıtJ!eilik d'ervl~;-.:,;es1,a~1!ı:~ nuıdıİ'*VJ: .öyle;!'~~ pek ç~k.tur. selereiı: 533 PUVllnl& birinci olmu,ıur. diy~ bir lokantaya davet ettiler ... p 
X:anı:rıdııme dıe çemlarıfe, tikği:le «lilltırhJtjr, · / . OdU'n ve ~omur tcıderlk..in.de çe- ~~ Şasiye 452 puvanla l. - Alafranga güreşte böyle bir te.rsenin menajeri biraz hoş 

mıdm.. Yaz ve kıt yem;yqil, Nlıldyıe mildil .. ~ Can b kilen zodıkla.r. balkınuz üzerinde kinel, Bqo,-ıu RalEntnden Seriman oyun yo.kıtur. Avru.palılar ve Ame ten sonra; Kanadalıya §U yolda 
~ ~ çam omtMWliı'l'lDl'n. I ~ ~ Haij; Ok.ur t' 'b e. oldukça üzüntü husule gelinniştir. '95 P1ITUl.la ilçilncU olmaştar. Derece rikalıılar böyle bir oyun bilmez.. çıldı: 
tıemiz a....ı.nı lıeneffü. eden yinni bım Ahdıı61ı Özt" k.' paT ~Bur. eih5•. onnanları bol biır vild.. alan ooreulaıa millfatJar \'Crilmiftlr.

1ler ... SeDı, Türk pzhlivanının bu - Mister Kinson Koca Yusuf! 
bin ~ aineılindo ı.,ıyan nahiye kıoauıı.nı Hakk.ı <;«~ ve~ et merltezıındo eovveke kil:o.u 60 o-- - oyunun nasıl yaptı~a dHdcat et. na.sıl idman yapıyorsun? 
Anbıc.,. 90 kilometre bir me-.fe.. I ~ ~ :;::: b' ha~~ ~ına.n odunu bugün bir mis Dün çıkan J&D&'ln1ar medin mi? . . Kanadalı, karşısındakı he · 
Clııııdii-. __.l 3G:0 mklmda bulmaan neht • .-eti---. çalı~dıdıu~ lı fazJ.ile dahi almak mümkün oL Aaıabı.ıai.inde. Lülectt«- caıdôe • " -:- Çok dikkat ettım; fakat. bi!' daha Petersenin menajeri oldu 

..... ni'n 6 bin nÜ!ulıu) 32 ka.. u-· .Kuru odunun k1Iıo.u. bet lw. ıtibcle Tahai.ne ai<I 69 11U!11Valı d .. k turlü .kavnyamadım ... Hatta; id- nun farkında değildi 
u ve b ı rlMILln 80 dükk&ıılı ıiriın T k d k k l'U§a atıhııaktadır ~ele havalann Undan dün Jlln4:ID çıbnıı kıea bir~ .güıreşle1rirnde tatbi'k etmek cev~ verdi: 

ç....-ı Tatdlr. ra ya a ara ış 1 ı ve ~ı,?ı olriugu cünlerde blır zamıaııdl. bUyiiyerek biıtifiğindeki istedim, kat yen muvaffak ol&ma.. :-- Basbayağı, beritesin bildi 
Senede 2<?0 bin kilo ti.fti.k ihra~ Çoırlu (Hu.ı.i) - Bu gace Trak .?d~ bet kU1'Ufll satı1dı gö. 71 ~ adkki• da a..i-rayctcbm. gibi ... 

eden ha ..h'İye ayni zamanda pİ1'M >Wım llııemeo her tarafına yap.n ka rlilrn~tur. ~ - Alnıma yaptı ha ... • - Çdk kuvvetli mi? 
c». de ırnethurdur. 32 köyü biırbiTi.. ~ı bpeıtm.ı" İatanbuLK.ırld'ar . Vıi(iyet ımııkamı, memurların ih .llt.Caıijyıenin bütün gayretlerine Tlli - Peki; sen b:r menajer ve gü.. - Çdk kuvvetli... Ben, haya-
'*' tıel I • D&ifanaın nahiye köy. di tN-rıt T-..iı1 ~ kat tıyaıc:~ bl'flbk ~ üzere keııd men her ti dii.kUn de. yamnııtıır. reş.i.n kurdu oıdu,-:tun halde neden tanda bu derece pençeleri sağlam 

l'lillsiıtıııönı ,e.le otuz 'beti okur ya • 1 mJ.flJiır. Yoiliam açılmuına çaıl.ıııl • veıMlltı ile ya.rı~ ~İlyon ldlo<:J.an Bund~ batka dün aabah Kum..anlı;yamadın? adam ~rmedim. 
• 11' •• S.nwa ıye'df~rditi ~ lmnJı:ıtac:lır. Bu ~ziyet k&r,ı.ı . fa~ o:dU:O kestınnıı ve te.h~ nak- bpıdıt Ea~ik.emal maba.Ueaiınıde - Ben d! dik.k~t ettııı:ı-; anlıya. - Alafranga oyun biliyor muT 

~.-lıel'l, ~ mamıf ve malıye. onüıd ~ aefer.eri muvallat Lu· l~l'Innlfbl:T· Bu odunlar kilosu 60 c.nıt aokaıiınd'a Ayteye aid 16 nu madıım. ... Şöyle ehle hafif surette _ Bilmi.yo.r fakat· alaturka 
w ~larile övünm~tedir. ZMnanı ~-durln.Uf sibiıcl.ir. para üzerınden m~~~n: ~~\ndt mııınıııat evden <ie )'911Cltı çıılmııı ve enseyi ÇE!ker ve vurur gibi yapı- bildiği pyunlarla ad~ yeniyor ••• 
öy~ \ek muaUJmb. 'bet ıi'ıtclrn.J - -.,...-- t~. H.va.lar mUIB8ıe1 gıtrıi'l tak.. ejlımıftan cörülorek beetırıhnıttıT. y017. .. İ$e; o kadar. - Tilıtk pehlivanuun ·· le 

:vıe ~ merkezinde 3 muai\iud Adanada bir gürq Jı.r.,, dırde lıiikt\metçe kat'irilmekte olan - İstersen bir kere de Rus peb seye vurarak hasmını i:1 
en-

300. ~ l>M: okul mevcuddur. açıldı odam1-rın arkaaı ~llerecek, m Nokaan ekmek çıkaranlar li~ ve menajerine soraltm, rüşleri var ... Onlan na!n ;~ 
,.__,.,, ...... ~nde tahsil çağındaki M- (H • . murlann mıalırukat iLtiyeçt.ı...ı belki orilar faricına vamuşlarc:bl", acaba' yı 
çeaA ~ 600 dür. Burada bet U11Usı) - Gazi.ante~. amt.adıban noma aıta kalarının Beiled'iıYe z.abuaaı. dün de tehrin dedf. · . 

lmlllllllliımli ve •m ıe,ki'letlt modern ~r. ~-~" ~· Elferık lwılka daiıtıiaeaiı aöylenmekte. ~telif 8elrD~ritııde-~ kontrol v Her Jkisıl de Padopniye giderek O::- Vail~, bu ıte b~ de aial 
bıtr- kd. \,tiyttk ib. ...lı.---L..-L 'V'e ceımGWd. dııer vılayet ve k diT tditı~ d-evıun «*ıi1liı: rdu1 erdit"emedırn. ... Beni bHe bir elen 

0 ttıyaç "'"9 ... .__ zıdaırdedci. bütün güretçllu Adanada ' · E'mıl!n.öınünde bazı fırınla~ v 90 ar: . sede ~ vuruyor ... 
-~ .. ~ V'C bir gilıeı lrunru açıl - A.ı .. ~ ... - h ..J_L• rr'i nobaın S5 ekmek bulunanıat .. Rus pehlıvanı da anlıyamamış - Bu oyunu nasıl yapıyordu 

5500 -11 cumhuriyet halt par- ............. G.. i1 b d b' . aana ı-n• ava.RUaııaRt __ ,_ı ~'--- . mu tL Hatta· elenselerden korunmak · · ., t!İilıİ- 'Vle 4300 k T .. rlı: h lroru.. "~· UTe$Ç eor e en ter ıyeaı t "sat .-ıeııe aıuınmu,. flTl!n ahiblerı hak. . • . sınız ... 
.. _...ı..,_ .. ,L~ .~. B~~. . aıenel dh~tfüiünün göndeı:cliii • _ı ___ (H ea~) A_ı__ ıboıcl. ceza aptı 'lulunnuft\lr ıçm ne yaptı ıse muvaffak olama- Kanadalı. zeki ve kurnaz bir a.. 

nıu ,..-.u....-ı vaıro-11'. ~ı~ tllnl:lo .. •• • 1 d l ~ UMIR - U4Ul& Ata n __ .-L_ · •1 mL$h. 9 bin fıniık bütccsi. bu1unmakf dı ~run -nezaretı atın • ça It ·lıiiık -bnıdak.i b\ii'vÜk " ha - DUQQan baıka. Talkaimcl'e ııtik.1~1 dam olduğundan karşısındaki he.. 
14 eeneı6 \,eledi i.l""' a r. mallıam bqllaımıtla:rdır. ~"-- k ~zım:_ .. nl • c:eclde.iınıde 13 rwmne.Tall Dimiıtıriıye Va:zi~t iena idi Eğer; Koca riJn sıikı fıkı konuşmalarından şüp 

.......... ;ıı· Okur n.afti ye re • 1t1• yapan vuızu .,.,,..... .. _ raı>r. . ~ htr:uu, er ai~ fırtdda da 335 tartı.ı nokaan Yusufun elenselerinden kurtul- heye düşerek: 
yeye a&ft )ır mez.. s l. - ., .. t ı· . \ile eoyunım'lı tesıatı IÇln azırra - -·'- _._ L...111.___ o· . . ı1 --"- 1.mın lo''zım gelen ımu·· dafaa o ywıpmJlf ve itf.iye lıe91cifitı vü. eynın1 vı aye mec ıaı nan. ~ beden ter.biyeıııl umum auaırJ& ~ut. ımıtrı y dın.n uıcım. ~ _ • - - Neye bu kadar Jnce soruyor .. 

cucla. ~ motopomp almııttr. . toplandı müdüıtüiünden gelm.itıtıi. İnpata cea.arıııa ~tı.rılmı~. yun1amu o~nmezlerse Da.nmıar- sunuz? Dedi. 
B&~ 6 k.Uomıe~k meaafeden AıcJı.ıa (Husun) _ Seyhan Yi iılltbel.rda -~ır. ~: ~ f;::ıad~:!n k =~i;~~:e~ö~et~ıU-:~eti Rus ~~naj.er efüıi cebine a~ ,on 
dm* ~ mİk)ıMı ına dere- ll7df, tamanıi meclıial toplannnı ve - _ _ıı:._ Y et D kal . . . İngiliz lirası çıkardı. Kıi.nson un 
e.t btr alma memba euyunu halkaı~~ına ba~ı§tıT. Me<"f.ıı Adancula ekmek kartları ~ arumar ının men~Je~ ak ceketinin cebine koyarak: 

•IZ Ar.ak OIDı:ıBn etmesi ve v-.ilily~ 9-42 vuid'a.t ve maeraf Jağıhlıyor •• lına ışu kurnazlık gelm~ı.. - Fazlasını sorma; o, OJ'llnU 
~ -.Wı&ı*1e eıb~i bir ıekilde bu biltçe)eri iiZ!elİnde çalışnaktadıT. Adana ( H~ .. ıft ) _ Adanada ~yarak duten kadın K~a. YuSWun Kanadalı .K~n.. nasıl y~pt~1nı. s?yle ... 
iti ~ t,ak.dtl'e pya.ndır. Bu eeceılci vaırldaıt bütçesinin at &mek bmıeleriu.in el Üekiidlııırda, Fıat"lıda T ekkıe 90- son ıle idman yaptıklarını gızlıce - Sız kımsınız? 
9'41 y..ıa 2100 me,-v..ız aiaç. 900.000 ~ a,kı.n olaeağı tahmJiı ğıbıfma ~ biımittir. Şehirde he~ft W'ında oturan Kezban adında b · haber almışlardı. - Ben, Danhnarkah Peters& 
IOSO IDf.l1T&lı ağaç clibb-i'bniı ve ~r. Geçen ,.ıl varkle.tbket- ekmek kaıttna sahib bulun _ bch~ eob·kt9 ~ k.atduı Kanadalı. alelade bir domuz ço nin menajeriyim. Deyince; Kana.. 
'qr'lıCa 12 ltla 8'-.ç .,ı.ta!ttırıhnıttır. bü:tç.eei biır milyon linıı idi. Bu aıe- llıııdıır. Bu kart.wla ekmek tev eoııai'ı ~lft düpniif vücud' ban.ı idi. Eline beş on para sıkış. dalının nevri döndü. Elini cebine 

Gene .,m aen.e içiınıd'e 950 kilo. ıwıılGi biiıtçıedıe bithw z.inat vem ziatıma henüz barlaamam.ı,tı.t. Ba~ ~ nderiodeo yaraluım:lf tıırarak elense oyununun sırrım atarak biraz evvel konan on lira.. 
#aıel!re tmml.ıiunda. köy J09aTI ta.. a:t4l iılerilne cWıa. oüy\it panıılar •Y-lamaaOL aüa ,.hirliye aynca :Nan tıır. ondan 3Jlrenmek Jizımdı.. yı alar~k masanın üzerine attı. 
~ıwıe . .__ıılf...-.•4'ıdı.ınw'..--.:--.e,_Kıırı~--lcabam~vam~--n~erlr~ıltmı~t~~~~vtad~ır __ • ...._ııflllllııı"-ı~~dlvlec~~~d~1r.~~~~"""Y~~J..~K;.id.aı. ted...~ edilmek üzere bu Menajer fikrini Peterseııe mah Hidıdet.JJ, hiddetli bağırarak: - WIJnlrntp}b . reıu olarak.. / (Arba ftr) 
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KAŞELERi 

SABAH, ve AKŞAM BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Her yemelrten eoıwc 6iinlle 3 ielc muntazcnıan Ji,lerinui lırçalayınız. Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin ruhaatını haizdir. icabında ründe 3 kate alınabilir. 

Milli Şef Hamlettan dığan C Askeri vazı1et :::ı 
(Baftaralı 1 inci sa:rfaM) davalar (Baftarah 1 inci aa7fw) Na yıd biiyiik lwYvet\er ııönde. 

yetin ça!ııımaları hakkında umum! ( ... tarafı 2 n<ll sayf .. al ~:1 1 1.<. """'~aml .. aııf' Ratl1ıoon..J .... ılimellorb pdt o lcad.H ~l>tıimal 
.kıiıtib lstanlmi ıneb'uoo İbrahim ılalıa --.,.. ~ .. _, .. ,,. ellıule dl.o ~1 21 1arthlı haberler W'rillam~edır. Bu miit"~aza.!fa 
Alaettin Gövse'nin verdiki izah- •-ı ... "™ ,..,.,. ı.atırtılark nasıl ille Tav>oy ,..hrinln Siyam hwlu..ıu.. .,...., bidnci tılt yani bu hareketin 
!arı dinleımiş!er ve şimdiye kadar ı..t-ıaa.ııtma aenelerce enel •en de ra yaltdıiı d.oi.ayııile lnıııliz lı:uv. c:.iıdldi ""' do.-amlı biT h&Teket oıl • 
yapı'rtılŞ ışlere dair bilgi istemis- .. ,,.~, (l!Jıine ltakbdırı t•ııll11•• 1 v~i tuafıııdan tahliye eclildiıii. ~ dolıa muhtemel addofuna.biltt 
!erdir. Alciıkla:ı bil.l{ilerden mern- ,ı1ı:aa IMırlor menullJI Jıall tıa .. rdakl n.ı. ı..b.al <lbmek.le bera.ber Mou-lme. "" Japon be.,vek.in a:e:nerai Tojocıuıı 
nun olduklarını ıfade buyuran Hamlet •-Hinden ltahM'dilıll~lııl gil. in iııt'~indek.i Japı>n tauruzu.. ecm 2 l ı.aıılJi n.utkundo. ejicr k""
Cü:mlıurre~si 1·o'""" r-•-d 1 r di. teT9\d< llilıarlle lu7aetll•tr.. lnurı clırdunılmuı olduıiunclan balı • &i~ it bir~iğı_ ya.pmolk. iatelerae 
.t r k bCJrodan ayrılmı.şlardır. - lıılrtı<ık ••k ... 'ar iıtOerlnde du.. 0o0>*-ndote.dııikr. Fi.lipiın.ler ııib1 ~n d3 ie. 

Reisic:lmhı n:uza Ma;r;f Ve- ranı., danlwını teıırill ..... tı. .. n. Bu iloaqı'hl<l• hah.,..lerdeıı. bir ha. ti'k'la!l' ludcıkını kazanacaiından bah. 
kili Hasan A' Y~ce-1 ;:-efakat edi- Mu.kl>il ilen. • 11 ıınh :r~ı.ı.. c•ç•n kföıt meydana çıiı:maıkııa.lır, ki o ıııtnmıeılİ bu dü,ünceye bi'r ddil -. 
yordu. .,.lıme n tal>ir.crhı bab<elo lasaınmu~ da ja.ponların timd.iye kıı.dar bir yı.la.billi:r. 

eftltlnl ~rıuı -.e bu hu mta Peyamı iki küçılik hıarekctle bir · aretini Ancelk hu..,. da özöniinden 
lnönü Aıııiklopedl.J 

Ankara, 21 (A.A.) - !ııi;nü 
A.nsi.k.lopctliı;lain es.1slarını ve 
pro~ramuıı ihtiva eden ve ilk u. 

S~fa tanıtın~ seri•cUl•n mu~a!aa~a vmmi9 olidukları Binnarıy& ~taarru. Ul1Jllk ıu::lmama.lt fcaı, eder: 
ft-raz ... ...ı. .... ıertnı şoYle bıt...,ı,tor: ik" .. .. denb : dah ·· 1605 -000 ı_·•-~ k .n. 
•- Muhar.-ir aoktal ll&U.rını bu k4' .. z.uır- L uç ~t.m . etl •on.em-, • ..:r.':':J11netıe &re nı.eı«nuln 

llmelerdm -~ krliın•lcrle istimal e. ~~>edy~n~dlon ~a,balamlf .':"ke )da vo 15 mı}yo~ nüfo.., mi uhtevi o. 
•••.lllrdl. I <ı:SK::u••Al{Yvwl ıcnool ece..-; zı ı r an vıc oenub re ai Bınki. e ve Mar,. 

mwnı ı.oplarıtıch müzakere ve tas-
1 

. • nctııceler a.knıı olmala~ıdır. Bu ik tııha.n k.öı'N:zlerini ~- bir mü • 
Vlb ediUl'JŞ t)İan proie bir ri~ale ):;vveletnlrıle bil Y&•Ul a kıı! hal>nde : . . r ' .• L 1 L \. "' .. L -" .- J b .. IL ..• _ B" 

1 
• , . tıdk.iki idİl"' Kelimeler kaJiJulr nd:.~ılm'Jn cncmmıyet ertl fU Ta"Kam 9C!&lllm nıw.ıncıe UllUIDll'Il. ıırmanıye 

halırıde ba.;ı.:ı.rak M&arıt Vekıılı. . zarıu • . ız.ıı. daha ryı· anla•ıhr: lc!rı"uı L-rtrzler ;.,.İn Hindi~--· • · .
1 

kı&ik iÇG ile. .lu.&.4ı ..aııa.lann.Jn •f'J'1İ, ~ nmg ~ ~.ııu. 
g:n n 19/9/Jg.ıı ıarıhlı tezkeresı e •-"·- ~-·"--··~ ·•·- S.*ok'un ~rbı.ndaki s·ya.m • pnlı: .. lte:rşı em.niyet altında bulun. 

" I" ·ı· be. ··t. ı~ -~~-a· .....,.. ve ma•1a~ •- ' mu .. te "- 1.,'.r.1. su sı mu ena:s,ıs. l&Mni8I :Uuııd>r. Bu tanı mud.ıoa Bıiıımanya hududu Baınkok"tan 160 da.r.,.. ıren;. bir ka·le halindedir ve 
!arına _ftkl! ,•e kalem n:ıensub.a.. ıı...ıaıa. &lç>lı;I ıel<liadekl ıuvıııeıuıı k1!ocıdro meaofed~ı:l.ir. Hududun tııhiat tarahndan da. aankı bu mal<. 
rın ı ~~ndcr ım'Ş ve __ proıedekı e- mü4at""""'41a kellmelerta <•uı ile ,cıa.. bu ktıırnmd.a.n i.tibaı:>en Maırt'ıo.ban ...da.rı tıemıiıni için bililt.i2am ıhdH 
sa .• ır nakkın~a _m.ıt«kalar ve le) *"' müreUeb •Wutunu ve bo7 ~·~ körf.ezih'n p.rk ... hüinde kit.in veld.lımıiş e~i:dir. Bu eebeble, bu kıt. 
te~ı'.11erın ılav~sıni, faydalı ,lı": ..ııcu.. ıtı..ı.,e -•uf eklutuna ••Y. Hi.nd ~na mllhİ!IU hıc çık)f lt(YI bitriik bir ,i"dde"tle :müdafaa e.. 
lac.-.-arı nek~a.arı bıldırrn~.erı loıaot Jıadar ..,.erikalscıc .,. prlb ohır. cdıa.sı olan Ta.voy ıchri ioe ancalı. .dloo.&!1-eri ıışiki.r oT&n ln@'i''z ve 
nca olunımıştur. \ Diinn tarlhlndo Uyalıro tenkldlerlıı. 60 kıitlorı...ı!ıe umktır, Birmanyanın mü_ıt.ofiftdmd kuvveıteri müdaf- it-

Bu munc~a•a .ııelen cevablar, .. - aril.iderln oesledııln ku~ R 0 ,..._ _ ~-'- ·' bü" 'it j lerıncle lbüyi>lı:. koleıytkıla:rıla karşı. 
A kJ di b"· t f d - cm_.. 90nra "'""'"' yu , __ ._. __ 

"'"( ope aıh ·ı u.~"f kara ın a~ v..ır ı.ayv..nl.ın lıemıetümesinln mi. ,dı,ri olhlp i""e Maııtaıo.n körfezi-' -S.um ~arriz Jorpon ltuvvc't. 
ta.•rı. vde t .. ı• keaı ered l 1'm.~na lal .ıanıı. alll\IU81U ıcl;aee • .ıreı.ııı_ nin ..,tt ..hili.nde ve Tavoy'wı ~~!::,"""' aksi.ne olarııılı: büyük clü9 
toplan\; a n,uza ere e ı mek uu;- rlıı ld, wlltle .nrşlıur a.tlamlarm tul.l 250 l:uDorr.oı:.... jllma:i"ı.ndıe hul..-n nmruz kalac.ıkla.nft:r ve n. 
re hazırianmı$ ve Maarif Vekil!ı. IUMl*ları ... ı .......... elan .... lı.ell .............. L h ı" s·ı h··J .L. ırii!iz bıvv'Ollteri .. ded iı.ihulle pelı: 

• • lYiO'Wl'l.m.ID fC r nın yam :uuua:u- • 
ki:nce yapılan davet üzerine Cu- - ......... lıl lı.ilıtlr -bly•Unı kay. na _f.,.i ise 100 kilometredir. çdt olu * h dahi bu kıt anın zapıt 
martesi ;ıünü saat iki buçukta 1. .. ıı....ı.tlr. C!laad 8,....,. .... ~.re. Biraz dcılıa fİmalde ve Şalwin neh-

1
edlleb~i pek kola.y bir iı ol • 

n.önü Aru>:klopedisinln Y(!nişeh;r.,--. t-.nıı lsallı üinı•ı:r. <~ua . . . .. . ını>yacaiktıır. 
dekı bürosunca ;1cınci umunli top. ,,.-.ı r- .., lioll1I attllslen ilah. ~~!;" ~~~ ~" :•~ne ~.... Siyam hududımdan 
Jantı yapılrn.ştır. oe tMuıı ı-..a.-. ... -·-- --'-- .. ~ . ""'ı <:lre f .... iıtibar_ eadbe doıiru BıtmAnye dL 

T ı. ~.ı.. M .., V k·ı· · - t-.U..ılm m....,... ·""'ngoon a o..., me.. eye ""'-J•. "·"-··'- s· 1 
op • ....,a aam e 'ımı'I ı · bu d-a 2 }·) ı.:· . d" B n- ~-- .ııttllng ve ırwadi 

LL __ Al" y··--• ,_..,._ . - ı. ı.rııaa wr ıaa• lı.~iılı. g> "' . ' ııomc.r<o ır. uj-·-L' '-' B 1 b .. '~ ~o ı uceı, retsa etmıı ve 11• ıalam:Arı klıa beba .. etti nmwır ...... "Yar. liri ar uyu.-çe ne-
c.ılıoeyi a<;tı&ııı.n Mm& ~iltl_o~edi .W -: mdt ... ~="' IJ&Ye '~u" T lr.l !Nıo .. cbı.,..., takrib.-ı timalden ce-
haıztrhdc bW--ı umumi ltatıbı lb • y- arı.a.d..,.•'" - yapola. J_...ı.r ilk biT h110?1le ve lr.üçükjnd>a ~ .aukluı cıherie fara~ 
nıl>ıan A!MMin Gövoa, ""1htelif me - ı.ır ...,.ı:r..U..ı hlr ~ M..laka ııub Hntlle _ l,Çinclm Birırna~yllya_ Y"P~":"ak b:r 
..tldler h.!&.tnda n.por.larını •ku • IDliıt Peya.ıuô Safa ıaUafM .. 11.ıı. -.itıdeo ..,..... Birnıall')'aının cenub ıaarııumda m.ilh.ım bueır. Cll'lt ıetı 

.... _, t "ıf 1 .Lıjf O.• ııiiıdiıa ,,_,. miıdalaa ... ,. tah. .....ıı.ıı d d :J b kaımıdta oJm..larııun alteıne olarak 
RllUf vıe rapor.lra.:t Q9ll ve •n ılıl \K:UDU ~ c en ar ftTKıln i•'f c.:. F . . ... 
c:auen 1MJ1&1Uitt.lil.f uzorınee mu~~• . _ 1 ,-.n~ f!Jl'ınoc e onan l nen.ta ar o . . _J"' __ ._ .... ·· ._,_ .. __ .. __ ı'ta yapdı av*M Juşar lfffle m afaa. --'il ~J. d .. ı· ·'- I el .:"yam ve ıın&.lz Hınd•ı Çın••ıooen 

:ra ....._ ••löıı muiafaa ... h-.o... . rmelc • bulm BıııımaD"Y'"G'"" valı:ı olacak bir ı aar 
"'-M.Jcr fyaVp~ı· . k.ara.rl&Tl alıdnmlflbl~. l u) ... - - ..,. .ı .. n ..:,-:. _.L irnka~lf'ı . uılardı~. ...,., ı.....,ı amud ve binaenale~ 

aari .,,.ı ımızın topantı an it - .a_,,...ı.ıa...,ı tanı ... rler. .r-ponıann rilıpınlerdeh Fe.. '-·--·-""' ,., k b ._, .. d 
k. ,_ ld it[ d ·· -...- ..._ _._ H"-J" d • .J ,_ ,...v...,... ve ffiu•ctı. l Dırer mu a.. 

- _, ayrt ı arı eın a. mu. .. - 1 ~..........._Sl aayana.> ""'ıeıa ı .... ıat"Mlının oııu ... a ... f '°l t k"ıl d _,_ _, 
1

,. -.-- ~ . ..r ... '-' Mal ı__ _ .J aıa rnevzı et c ecc:a va.~)-eıt • 
n.keroeyı Bizyülı: Miı.:et Meclisi Re.. ,........,ıı, aa;a ye-rım _...,ını.n oe .... x.11_ B hı· '- · J_._. 

l 
. ~. u ne rJOrtn arulnoctıKl 

11 ve!.. i Ş.,.,-U:in Giinalta.y icl..., (Tl'fATBOLAR) ıJ, doa)" .. rLnd"akt ve bunda.n bet rooıinicı dk..., iyet i!tba.-il 1 I · 
-

1
·-"-. •ı ..;;n loada vv l ,,_ ••• ı Ç ı• r ı e epe eri 

~ .. ,...., V--· ~ , ____ .' el . e. Ç ~k. --~-. 1500 mıotı...yi mütecaviz yükack • 
Saat 17.30 il doğnı Rei•icürn • •-a.-n -•• .,.,..,,.,., ~....- ..uvvet erinin un tng ""jl''~- .J...,"'"'- l lc t. d ,. • ........, .. -....c.an•._. oenJb• r:.. h"ltc · d F ,..., ......;-111>< ve ormanı o .ıu: a 

hUT lnönü. maiyetlerin-.: M._i.f l.tdll TtY 1 ....-• • 1 rın e. ve urmo., müd..le. i.,leri.nı ayrıca lcolaylaı • 
V.ıkil..miıde geneu.I ve meb''!I ! :! ATltOSU - ..ı.o.ının _k.artıtındak:i Fuçeu feh. tıımııalota<hr. Kezalik, bu üç ™""' . 
P....ıov Demirhan ı..a.ndukları h.. Tepalnfl .ıram kı ... ında rı ...-... ncleicl yo.un yarlo!nde. kam _,_ '---• uıb ·1 u·k t'ı d ._ • • .. .:..u ı~ . omı • ame n e a""' 
de a.rwit.lopedi büro.,._ ,erci ver. lusün •at 15,}0 S-- ~~ cıvartnda J'.'.P.°" lcuv. roaıkta o'tmaları icabındd mitti Ç'n 
m.111krdior. ve aqam 20,}0 da T..ıılı.!!d uzetınde dek etrıa:ı mahaL 1 ı...vv•oriınıckn ~ diierkr>i.rıın 

BüıYüık Mili! Şefiımiıt top?..ntıda YAŞA9i(ölMIZ DEViR A nuvaırb~ly~~~~neımi 1,elrra.r de biınniobe .Uratle ve bu hatlann 
mÜL-el'C ed'ilen mevzular, takib e. - ~ il" 1 ~ •<n .wao1 ""' oı.nırıarın.ıfimal ....._d'l&rında..'l müteaııriz Ja.. 
diJe.n ...ıı ... ve -ilı:1opodi hazır. lıtikl&l ca.ı.ı .. i keme.ıi kı ... ı • .ıa .ı..lı:i. .anurru durumları a,_ında b_u ! poo brvvıderinın yan ve ıterile • 

t loere de B'tınnatıyaya kup ~tebbuo · .. 1• Lb" .. k ta d ·· 
lıjı •çıın ye.pıla.n ve yapılmaıaı dii • 1 Ş Ç K 1 Z . ol~ bu · h k l1lne m.- r ""' ı.ıcce l'Z a. mu. 
,UnüleA ;.ter haltlctnda yoıltından a.. = dİ<cJd5 'd" ydı are ~ •· ıı..a.kıil> Biırmany• müd'o·faa hatları.. 
aa.ı..a ıı~i~rd.~!,z~hı&T aıdıı... •vukat Ihsan lluk~il len l".1c rnicfir} ~o~~ ·ş_.,;;:ı,.di.e: ... ~ı,_k.!"""::!.-dabilme·• .ıe lrr4iın .u.. 
ı- sonra. ~ ı.......Wı ... vermek, " .. ..L.L • "--- •. L...Lı.. be ı """""''".-. ;__..rı .. ,.. tt.-ııını ırmı&&"1 raber . 
.._...a.rcla lıulunmalt -eıile cerek nıı+n •ı -ir &er....a I.som..ı,.. ,,.., Cava ..ııı.bıı.ına da .t. Bu ~ ..,..ıları ltoırııuında Ja. 
wi.k;Jopedi biiroaau, cer..k erada ı-. xnat:r .. ı - .-ıdU. "*'-i- l...:ırfanmalua oldu4duına podoırın _Bı~_nyaya lr.Mıı yapa -
bo:ztr btA-... uv.ıı talüf buyur. IW - _._ııı.rı.e aneier. -''-L... . -""-· -· li 1 J oııllaırı diddı bı. taarruzun tam bir _ ... eanmaıı az.ım «e en a.. --·-~'"-"·. "'~ . J b"lm j m,.ıa.nltT. , ____________ _.,. I . . . muv-•-ıo-et<> ""':nn .,..e ı es 

---------------·------------- ponlm1:n, ~k. nsı~z RTVel)eyın. iıçin Çay.K.ay.Ş.,lr. kUVYellerinln tlc 
den. ll"fe&.e mılli Çı;n l<uvvctlerııı.. _.,..; _,,anda oılı.ı ~zlaırlıı Çin 

Ga:r.:ia1tep Nafia Müdürlüiünden: dem y.ıni gırupları _Bırmanya aaha. dlııh.ihnıdo 11cıobit ed\l~i. d?ha 
- otA>ecJ..ı-.ok baıılamaok ve ayrı. _.J.. u. -L ·1 rle Bı· ta 

1 - BboJ llky>e Urıı&laıı •: 1eJMıJ7e ..- - ft'leri )"0.DU\da 
nNJıa t&IU1ı ve m.ıt. ış olup k.,..r -eli 1191r6 !lra SS ~. 

llu.. ~ Ç K ..Ş k" . d ek ..,_ ._. ,_, mtenya anu • 
~~L-Aan ank ay~ e t ~c . ..... ,.. bİT Birm.,nyo • milli Çin 
~ d • er~. an :;-- zt~::ıı.. ._.,..... ,..k.,i.,de Y'l{>llmMI l~zım 2 - Bu i4e aJd evra.tı mü•ite ,...ıar.ıııı., 

Katıf hlll4>..lt. _,., a.:a;e ftat ceôYtll, b.....ı ff ı-t ~. 
eıcsııtme ......-. mub•ele •roJeli eh~ berciln Mllr. möill!'.llltllıı<le cö. 
rillelııUr. 

~-~~ ı'"":"Z:. ava lll -'~ cd'.ıd'İı'ğİ meydana çıb.T. K. D. 
~-.ıa:ı-lna eeve~:elt vıerrncıı10. - --v ---

3 - llıaıll.me 3/2/H2 Sr.\I ctı..ıt -ı lG de O.anWıb nafıa mUdllılll. 

tünde ~w •en -.""• t........,..u •* • ~. 

b.......-.cJıııli maba.dlanna mı müo. 
.... i..ı.iör) Kar ve tipi dün de dev-.ım ettj 

• - EkA!lme ~ M.rf 110111ile yapııacattır. 
5 - ~· clr*illllu ı.ın ı~ 1:1'16 lira ?2 Jı:uruş mu-.~ 

tem.ıwt v..-mNı ve H2 )'liw4a ıo...ret o4e•m ıll Jıııı.yııilı huhıruluiuna d.sir 
-aayı iı&lZ louJ- Jt.-T. 

6 - T'*1ı! ~ 3 llncU "*'1l•ie 1Ullı ~ loir ,...t enoellne 
bdar nafta <lalN8lne ııetlrierelı: ek!Ltme ıı:ıom..rooıu reımllliıtıt m&kbt.z mu. 
Ubılınde Vft"ilec*llr. , 

PotM ile r-..lleoeiı: meictul>larm na-et S llllcU mııdoı!Me yazılı ıııı.ate -r l'tlalş o:-. ve dl/J artm mllbllr llllllml1 ile Jı:t.pa.tfmıı o'mMt 
!Uımıiır. Pos~ad.a olacak .etltme·er Jcıı.loUI e41lltnez. •518• 

Ei-• Joıponl.ırın cenoıbi Çin de.. 
niei ç..-iı>de bor,ılqmalı:ta ol • 
~ Amerib, Holanda ve in • 
•İl.z b.vv>et'leri moi:J<.t., iJ ibari le e
hemm.İ)l'Oılli ~lmuı ol..:ırdtlıa• İl<İnc; 
,:lckJn ....ıküDcen 'bakımından da. 
ha ziyade varid olacağını h.iç te • 
....ddülct ~en· aöy\eıtcLl:. Fak.ıı. 
Japor.9.rı.n bu çevrelerde karşı~1 • 
maı ollclul<.1Nı kuvvetT~r Kerçektcn 
nele büyUl: kuvvetler deği1'ler<li.- ve 

~--•••••••••••••••••••••••-.ııı. ı Biırk9ik Amerikan,n henüz hazır. 

Demir Ve Tahta Fabrikaları ~~m~~;;:n~~:::.1!"!~~~1c; 
Tiirk Anonim Şirketinden: eıahal-.!nd•n lcuvvat a.yırahilmok 

F k huoınunda mo.ruz ıo..JundıoAle.n ııüc;.. 
abrikamız atelyelerinıle çalııttnl•• üzere 11.i\derin. şiımali Afr;:kacla ,imdiye 

40 TEVSlYEd, 2 FREZECi, 20 DÖKÜMCÜ, 3 .hdiar ddo t>bmİJ oldukları muvaf. 
MODELCi, VE 10 TORNACIYA IHT1Y AC VARDIR. Eı&iyedeı:ıo raim=· aü-n ıı•çtlkçe 
Bunlal'llan birlnııl. auuf işçiye saatte 55 kuru.ş, iık.inci sınıf işçiye daha ziıyoı.de artma.ı huebil~ h<.ı 
aaatte 41 iı:ıırut ve üçüncü amı.f işçiye saatte 30 kur\1$ verilecek.. lc:ıe devr .. i zarfınd11 bu iki biiyük 
tir. İstt!ldilerin, Adapazarında Fatrhını.z M:ildi.iriyetine müra.. ~- dC'Vlletinin. 'btr mi.k•tar 

C4tatlan ilan olunur. "°"iz, h.w. ve !.ara tııl<viyellİ to. • 
biM>ilr ı...iç olm~ üzere Uzaldo. 

(8aftarafı 1 inci sayfada) 
].ıklar husuıe ~etirntiştir. Boğaziçi 
ve Adalar hattında oJl'lcden soı.ra 
seferler at.izamını kaybetrnış, A
daya ancak 3 •aatte vapur gıdebıL 
mi.şiir. Tren seferlerinde de b~a 
tealıhürler oırnu.ştur 

Karın bütün caddeleri kapla. 
ması üzerine Belediye kar temiz. 
leme elçipleı:i dün sabah erkenden 
faaliyete ge<;ıın;şler ve umumi cad. 
de1e,,; temizle-mişlerdır. Mevcud 
temizlik amelesine ilaveten har'ç. 
ten annle huiunmu?, 2G kamyon ve 
22-0 araba bu işe tahsıs olunmuş.. 
tur. 

Tramvay İdaresi de yolların ka. 
parımaması iç!n icab eden butün 
tedbirleri almış, bütün arneıe se. 
ferber edilmiştir. Tramvay sefer. 
leri d!ün intizamla yapılmıştır. 

Kandilli Rasacl'hanesinden alclı... 
;tımı.z matUmata viire kar devam 
edecektir. 

Maliye V ckiletinden 
Gümüş "100,, kuruşlukların tecıavüldeo 

kaldınlmuı hakkında 
Otım.tJt Wr llraJ*'1ana clup "" l'Qua,. kitl ınl.ktard& çıılcarllmuı o-. 

rlJM U.K! lıaribindeıı IW.aren ted&Tlllcleıı bldınlmlf olan climllf 7ilS 
turUliuklana 1.2.Ml lanh!ııdeııbert yalnlll -J•rultlrlarfle Tüıti;re Cllm.. 
hurl)>et Mtıl1teıl lianll.sına ..e Memtı Bankaeı bulıııııruşan 7erierde zı. 
raat Ba.nlaısı ~:erınoe yapılma.tta olan tfıbd.U ınuame!Atına ın.1.942 .ıı 
f8m1 ıı.tbqot verilecetdılr. Bu taribteıı sonra ınezkür pıtR1a,r na.tld ola • 
raJı: ~Jr >eÇblJe lıabuJ edtlmıareceJ<Ur. 

Bllnde eümii4 yüz kuruşluk •uluıı&nlann 31.1.IK2 •lrt•mına k!adar bun.. 
lan malnndıklartıe, Tilı'kiye Cümhuriyet Mer'kez Bantasında ft Mer .. 

tez Bankası l>tıılunmlJ'JlD yerlerde Zlraa.t B@nbm. ıı>belertnde t<ıbdll ._ 
tlrm~ llf.n olunur. 4262Jl836o 

Emlak ve Eytam Bankasından 
...... Neı a MevklJ Ye olall KJ;rmeU 

T. Liraa 

lllZ Kadıltöy, Rostancı JDll. Calal_., Hkafrı, llan"ia 
59, taııı eski 11,15 mil. yeni 59 No. hı talımlncıa 

m,u llI~ arsa su~ 

X ıuo Sarıyer, Emlrl"ln. eski lllaalat: J'erıı lıatlar ootı:atı 
Miıl ;reni 2 No. Ju taıımlncn tlH 1112 ı.tzlanın l/J 

Jılueil. 561-

1131 Be1•il11. Pancallı, Delabdere - ]llalla 5G, ada 
ti32, .,- ıe. kapı eski 268, :no, 212 ,CRI 21' No. 
ıu 163 111.2 ana ıu-

1nı Be7otlu, Sultan Beyaoıl K ,.,. ma.Jı. M11111h&M, 
Gal&Uoa.ra,T lslı.elesl eaddesıı - ,...,ı S No. l'I taııml. 
- 58,28 M.2 dillı.kiıun 9/U ı.ı-1. •tı-

lffl Jl[adıkoy, H""""ııaıı" maııau..ı, - Fatlı.bey, 1...ı 
Kutb11Kalıdere ıolıah p&roel 1, - _. 5 Mülı.. Yeni 
U/8 No. la 95,40 M2 araa UL-

1513 Yqllköy • Umrani1e Malı. Elllıl Kanltallıao.e 7enl 
Dotru sokaiıı "'*1 11 yeal ıı - No. hı 63' MI ..... -~ 

1643 Kadıltıi1, nasta.ne•- -lı. Cataı_., sukatı ka" 
eal<I 11, Harita 48 No. la 1%6.42 M% area ISS. 

1145 llad.tköy, Boetancı Malı.. CM•'' ı•e ..u4ı Barit. 5t 
- - il . .-ı .. 1'•· .. 111,91 ... - ., ..... 

lMI Kadıköy. ııosıancı maJı. Qataıçeşme soıutı Harita 
51, kapı >e&kl 11, 1enl 51 Ne. la 131,91 M.ı ....,. l'llL-

1'47 J[ad>küy, Boslancı Malı. eaıaı- ııoltatı harita 
52, kaı>t eski 11, ;rml SZ No. ıu 131,91 M2 ....... 11G-

1'41 Kadıköy, Boslanc& Mab.Çalalçqme "°btı ıı..rıı. 

53, kapı eold 11, reni 53 Ne. hı 131,91 !li2 arsa 11t~ 

1'49 Kadık<iy Bostancı Malı. Ca~ Mll'10:• llarlla 
u. hPı eski 11, )'eni 54 No. lu 131,91 M2 an.. 111.-

HSt K.Wıkoy. Boslancı Ma.b. Çat&lçeşme IOk&;"ı harita 
55. tapı eski 11, 1enı 55 No. in 131,91 Ilı an:< 11~ 

1651 Kadıköy, Boe~ncı ilah. C-'•'e*'tlDe Mk&ll harita 
U, kapı r&k; 11 yeni 56 No. lu 137,91 Ut ana 111.-

1851 Xadlkijy. ııost.ancı Mail. Çalalç- aolıai'ı tıaril& 
S7, k•P• eski ıı reni S1 Ne. lu ııt,93 )iZ ana 13t-

1'53 IUdık<iy. Bostımc• l\la.h. çıı.ıaı.- aukatı barila 
Si, kapı .... 1 11 yeni 51 No. hı 114,H illZ arS& ut~ 

1154 Kad•Löy. Boolancı &lalı.. Çal&lç-.ne aolıakı barila 
59. tavı eski ıı. 1Nıl 59 Ne. ıa 183,11 1\12 arsa ..,_ 

1165 lleY•i'lu Bulbul •ll~"">in ala• llll&ballesl eslıl Sallan 
oesmul, yeni Taksim - .uil patıa U, ada 
5811, pa1'4Jel 22 kalu ••l it, yeni 23 No. 1a tahminen 
111 Mı 1<5.ra"lr e.1n 1/( hl- m-

X Zltl Saı·J,>cr, Büyükdere, Keft:lld.0Y caddesi, kap1 6ld Zt>. 
reni 2' .en yeni 43/1 No. bl Sl5,96 1112 ana uı-

1153 Bt-yo~lu • C1alata. Beya:ı.i1. mail. •Hacı ntiı.I• )(al'J& 
•Revani• ....,.iı Mlıl )eDI 5, 7 No. ıu taluoinm •6,65 
M! ana nı..-

ızn Ywlkaııı Yalı Mail. il.Ati~ n :reııl k&PI ltDDO,. 
aaı aoı.a.tında palta 109 ada U4 _.weı 4, tapı -ı il 
1...ı ız. 3S NoJA 11& llO ıı.na Hl.-

1221 B<Y»ilu. oold Tatavla, :r•ııl Yenl.,.ıtlr ...ıı; Cabıte, 
~nl Çavdar eokaj!-ı. .. kt 11 "'*1 11/'U. Y•DI Al. U. 
15, 11, 19, Zl, 33 N'o. la ta.hıniMft 382 M! ana m-

X 1461 Yenilı.~•. Ayanilıola Mab. ileriler Yanlı:o ooutı Hkl 
9 yeni 15 N•. lu S8 MZ ... , .. 8/IZ 1ıl9o.ı su~ 

MH FaUb .F........ Küçilknnuı•r·- Malı. AlNIUleııeı r..,. 
cadılMI, ııatta 258, aıla !Zt8, -· 5t. k&IJI eokl 
!15 yeni %21 So. hı 1%,50 MZ anıımn 5/1 hissesi 5tl -

1528 Katlıkdy, Caff'!'ata Mak. Uacıhiiaam eok. .. nll Z1, 
ada 91, pal'Mıl 8, \.ap, e9'd 81 :Fnl 16 •e pıtr•~l %5 
•slı.I 61, yeni 14/1 kap• No.1• 31• M! iki •"" llU-

154' Fatih, ~Juratpa•a !ilah. ~ Badi camU ft Yet. 
ta Efı·ndt IOkaklannda, pafta !16 ada 109R, pal'lrl S, 

ta•ıı eski 8 yeni lft. lt/I TaJ. 11/l, 11/?. No. lu !538 
Mı kulührlJ l u"&Anın 9/30 hlgesl. rrt-

Yak?nda aıJrf•!lf v• ta'~liltı 7aZ1h cayrimenkttller ~in J18r:\ Ue 'Ye &§* 
aritV'tn& usallle sahlacaktrr 

Müzayedeye ı~Urak ed.P<'elr:tcr ınat.addet' luym<-tln riı:•,. enn Mbetlade 

teminat y&tıtnnaları Hizıtndır. 
İhal.• 5 2/ql~ Prro<mbe ~8'ıtl ıaat 10 dadır. 
g ... tı, ~aın'lda vf'rilf'n b~del muk".\tl'drr kl,J'Tlıf'ti reç'lf'i takdlrdf' temtnat 

U:oest dttha1 art' 1rı1"1t' :ır,k th:ıle ı..hnfn uhcttsane ter" Milllrse tıdıltnat .-_ 
oM en."\ ikmal pttlril,.. .. f'lı;;tlr. 

tsteklilerln teminat ak-:tsl, ndfu ı t~··'rest -.e üt; kd'.l foto~fta Mrlikte 
ltlldlrilen l'Ün 'Vtı aaatc kadar ttubemlz emlll: aıen'st~ ~elert. 

Noı: x lplretli pyrimenkullerln lhal~lerl -- IBfflrlllth - ..., ....... 
.ı1ıWn sonra yanıl:-.Cf'-khr. c50U" «it• 

•••••••••••••• ............. u •••••••••••••••• ··················-··· ............. ··-------

Son Pos:a Malb•ftst Neıriyat r.r: iiirü: Cibacl Ba.baa 

SAHiBi: A. Ek.rem UŞAKUClL 

Sene 12 - N\l. 4124 
Yazı işleri telefonu: 

Bu sabahki 
haberler 

100.000 1 
-lyam 

1 askeri ı 
Blrmanyaya 

ylrüyor \ 
lngilizler de 250,000 

Çin askerıle 
mukabil bir taarruz 

hazırlayorlar 

Japonlar Birmunyanın mer • 
kezine 50 kilometre mesafeda 

Banı:f.rok 26 (A.A.) - Yüz bın 
kı.:;i~n mürekkeo Siyam kuvvet • 
!eri Birmanya _ Sıyam ihududun. 
da toplanrnıslar ve Japon kuvvet • 
lerl iı;birli;{/ yapanık Bmnan.. 
yaya doğru ileri harekte geçmek 
cmrını almt.i!ardır. 

Bir Japo 
deniz 

kalilesin 
taarruz 

Siyamın İ!ıgiltereye ve ~irleşik 
Amnıkaya harb ilanını t<'fsır_ e~~n 
Japon bwyük elçisi, Tubokamı şoy. 

3 oemi bahrıl o 
le <lemiŞtir: _ 12 gemi de _ Japonya ile imzala.dıgı taar_
ruzi ittifak muahedesmdenberı, 
Sivam. İngiltere ile Bfrleşık _Ame
rilcaya tıarb ilônı için tam hır SU• 
rett~ hazırlanm1ş buhınuvordu . 
Cıw ••"esi 2ksamı İnı(iliz ha_va 
kuvvetlerinin yaptıklar~ uk.ın Sıı_,. 
gaprr~ıa 'R.angnonun aki1:1Uennın 
heıren hemen tshakkuk ett'~' bu 
anda <:'Ok büyük ehemrniyetı olan 
bJJ harb ilanqıa verilen k;ymetl 
gil ,r->c"-'< >ıir hil.di6edir. 

hasara uğratı 
HarekAta uçan kaleler 

iştirAk ettiler 

Vaşingto11, 25 (A.A.) - B 
ye nezaretm;n tebliAi: 

.Asya filosu ba$rnmutanı 
rika munrıblerinin Macassar 
zında bir düşman kafilesine 
taaırnızu yaptıklarını bildirm 

Tokvo W (A.A.) ...... Siyam 1ctt'a 
ları dün Birmıı.nyaya giormişler • 
dir . 

lnglllz mulc:nbll taarruzu d" 
Hb ıd ır. 

y;ş; 26 (AA.) - a er a. :n 1• Bir düşman ııemisi havaya u 
ğuna ~ İn<!ili,ler 250.000 Cm as- ikincisi hatınlmıitır. Üçün ·· 
J<er .:. i.tirakile Binnanyada Ja. geıni kenclı haline te-rkedıldi 
ponlara karsı b:r taarruza 'hazır • rada fiddede yana yaunıs bul 
lann'3k:tadtrlar. yordu. Bundan başka cliğer. 

Son vaziyet . . man gemilerine de ı:hemmı 
Vişi 26 (AA.) - J?.omeı~ın Tdk zararlar verdirilmiştir. Mu 

yodarı bildirdil\'ine gore Bıcman • Jerlmnzde pek hafif hıı~ar v 
,;:•ada Japon kıfaları Rangoona 50 M\kette-battan yalnız dört ki 
kilometre yaklaşmışlardır. rahdıl'. 

Moulmein şehri Japon kıt'&.lan Denlzal!ılar 
taraf-ndarı ihata edilmek üzere - Atlıontik•,e. düşman denizal 
dir. rı Savannah Georı:ıic've kadar 

ı~ Devletler doi!u kıy.sı aç 
da tıarek"!t yapmaktad•r. Bun 
fa.al!yetinın önüne ızeçmek ici 
iman tedbirlere lyl neticelerle 

Amerikan do ... anması 
beş Japon gemisi 

daha batırdı 
Vaşin~on 26 (A.A.) - Bahriye 

nezareti bildiriyor: . 
Bırleşik Amerikanın A_~ya fılo

sıma mensu.b bir kruvazorle .. bıı· 
tol'Pido muhl'ibi Uzakşaı:1da duş .. 
manın yeniden beş denız taşıtını 
muhaM<ak olarak, birini de mclı • 
temel olarak Makassar ıbo~az~n
da batırmışlardır. ~rrülerimıze 
hiç bir zarar gelmemıştır. Dı)teT 
kesimlerde kayda delter bir hadise 

olmarn1$tıl'~-:_..~....-~~ 

Japonlar Avustral
yayı çember içine 
almıya çahşıyorlar 
Vİ(Iİ. 26 (AA.) _ Japonlar d~lrı 

Bisına.rik adalarında Balıprpan ıle 
Sanıdaliye asker çıkarmışlardır. Bu 
tıareketled ile Japon !arın Avus • 
tra)ya ile Yeni Gineyi tehdid et • 
trıe1Gteci\rl.er. Ayni zamanda A ~ 
,'\lStralyayı şimal ve şaı:1k cihetin. 
den Qeffi'ber içine almaktadırlar. 

(Devamı 5 inci sayfa 

Ankara Radyo 

Halk 
yaptığı 

Bir dinleyicinin fikr· 
radyo:ardan da di 

Ankara radyGtu netriJJltmın yu 
çok senlt ltlr dln.le)tel kütle!l tar 
da.n l'ÜDdıen ı-üne artan Ulr atik 
ı!oklb eclllıllil ıaıılıakk.al<\or. Ncl 
son ciinl«* rad70 projramlaı. 

muhtevaaı \lzıcı inde yapıl411 ı!e.nk 

ve mütıaıkaşalal' da bu dcrln al:J.k 
su ıötürm'-7. birer ııı:s;1llul tc~kU 

mektedlrl.,.. 
Geçenlerde artad:ı ... u:.1L'! Uitrhau 

bid p.zeteınizdekl ıtlihuıund~\ bu 
L sahalı nc!;rlyatınd~ )":.l 

ro.a U1'erea, 
erine milli ha,·ala ·~n 

cı marşlar Y 
• .. Uıtiyaç1Jr:\ 

1ırunas1nın arıu .... .. . : ,. 
d .. ·ece11hıı be·ır~ır: ;::ti. 

daha U11"UD U.!i u 

'

• d"I• tA bn arada birçok ok.u~·uculJlrı_m~ 

~~h ıyeA.) e_ ~~!a~~nda ~s:re:,.:;::.bı:ü:~:. b!:••tt·no;.:~~! 
KalkUta şehri 

Vışı 26 (A. !haberlere ~öre har eyleml~lerdl. ıtıdyo dınl . 
Kalkü1adarı alınan Sonkiınuna ka. ha mevzudaki diı~unro ,... • ' _ 
16 İlll<!ld.nu~dan 2ıoo.ooo kişi şehri 

1

d ... ,. eürnuııü bir ıand .sbl{"c' 
dar şımendıferle. d f r idaresı anuaııe bir ankot açma 
ıeıfl<etımiştır. sımı;n ahJiyeı;i için dulr. 
giinde 100,000 kiş•n>n. t. Bt •ak .. dla diin bir 
tedbirl« iWhnz etrnıştır. 


