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Bu sabahki 
haberler 

Vaşingtonda verilen 
ilk karar 

Wawel baş 
kamandan 
tarın edildi 

PAZAR 4 IKINCIKANUN 1942 Jdare itleri telefonu : 20203 fla ti 5 hnlf 

4i japon ihraç ve taarruz 
lstikametıeti 
---• Ocm\rvotıarı 

>= - von ar-. ~ Küçiik memurlara 
biiyiik nisbette 
zam yapılacak .. 

Hagat pahalılığı karşısında 
alınması düşünülen tedbirler 

Çan Kay - Şekede 
bir başkumandanhk 

verildi 
Londra, 4 <AA.> - Vqinrt<>nda 

anu~lıefii: devld!Jer a.ruın~ &ktıedioien 
P&ld~tan 80illra ilk 1craal:Jardan b'1'1 bir 
mUtıtt-flikler başltumandanlJtı lh<Ulaı ol.. 
mUştur. 

Tatbikı düşünülen zam nisbetleri: 50 liraya kauar yüzde 30, 50 
liradan 100 liraya kadar yüzde 20, 100 liradan 200 liraya kadar 

yüzde 15, 200 liradan yukansı için yüzde 10 

Bu ba$:.wnanc.lanlıta Libya_ 
da ."!e Mısır huıdudlarında ta_ " 
n... dtJŞınan lruvvet.i.:rlnı: brşı bU. Y ~ • 
yü;c muva!!a:klyetler kazanmış olan ~ /\ ~ 
General Wawel geUrılm.ıştir Bu aene • '7 A 
ralln baŞk • • - ...._ ~ 
.Londrada ~anda.n.l!fıa ıayıni keyfiyeti ı ıh,.. 

Gen enınıınl,vet. uyandır~ılj. l'llf' A 

Ankat"&t 3 ( H U1Usi) - Ma.. 
atlı ve ücretli sınıfı haya t pa.. 
hahlığı lkarşı.aın.cla korumak i ~ 
çin alıınma.sı d~ülıen tedb ir. 
ler tc9bit cdilirlten bu •Inı fın 
maaş ve ücret1C'l'ine muayyen 
nisbe.tte bir zam i crasının da 
lnhis mevzuu olduğunu bildir. 

miıtim. Öğrendiğime göre ya. 
pılan etiki1er mahdud maaşlı 
veya ücretli küçük m emurlara 
yükecık maaı ve 'Ücret alanlara 
kıyasen daha büyük niSbette 

bir zam icrası lüzumunu ortaya 
koymu~tur. Zira mesela 50 li. 
ra maaşlı bir memura yapıla • 

oak yüzde on zam ile memurun 
eline S lira geçmi1 olııcaktır ki 
bundan vergi de kesilince ya. 
pılmış zammın bugünkü hayat 
tartları karıısnda birşey ifade 
etmiıycoeği aıik&rdır. Şu halde 
mesela maaş ve ücretlere 50 iL 

( Devamı 5 inci sayfada ) 

ttal W.awelln müdafaa edcceti ~' 
mınt.akalar ole.atı eure•te tasrih edil .._.o.._ ...... ..-;-,,..1 c 2§? ıs-:;;.;o...., ... ~ ... ~ 

SID&'apur'u &öıteren 
nıemek.le bcrab , ' .. .... ·~---'-Ieınenıc H~ er, Malaya. Filipln, Fe_ 
Oeçeraı tanı ve cllf{er adalardır. 

la taYlnlnd'::W~b.u bık~andanlı_ Slngaparda , ... M ....... A ...... N ...... l .... L ..... L ..... A ........ , 
foli bu tayin kc t ae? 8•liz melıa~ 
mı Harbcie Ma Y ı..veti ile geçen Umu.. 
da.nhğa .re.şal Poch'ul! baŞkuman. d 
Ytirtlttıım!:'elnı arasında mfi;abehetler neşre ilen we~e tahnııı ~ cşıınc11 Genera l wa_ ŞEr u nı· 

Milli ı Karakış dnn de bntnn 
Sef yurdda görnlmemiş bir 

Fon Ri~entrop tarafın- şiddetle devam etti f• ~·reşa1 ~:: :~1 yı:A"m y::.~ n .n. . 
«r.: ~:=.,,~· ., ........ _ teblli YANIYOR 

M&reşal Can.h:ı.y .Şek 
1'.°ndra, 4 CA.A.) - MUt.tef kler he_ • T 1 

7eLı Cin ôe\1et; reisi olan .Mareşal Can ''J aponıarın "J 1 
!: :.eea~ ;~ ç~~~ 3 1 apon arın 
nı. Tayland ve civarında harelo\t ta bu_ k taarruzu 1 hücumu açıktan ~ak olan m!Metikler ku'w·v.et.:ıerlnfn !f i 

dan hediye edilen 
kıgmetli eserlerden 

Reisicümhur çok 
mütehassis oldular sxunuıncta.nı tayin edilnü.stır. , lardedı·lr Jı·,, ! 

RuzvetUn tuslyes,l U, ı ~ ld 
Londra 4 <A.A.> - Oeneral Wa açıga aza ı,, A- '-- 3 ( A A) R . wehn başkuma da h"' - n.,ı,.ıara, . . - ci~ı 

•Amerika n n &B. tayln! B lrlee!k "J 1 K 
1
• - cümhurumuzun Alma.oya büyu"'k 

. geneı kunııay başkanının apon ar uanton 
Cörc. 1 ve Ruzveltln tavsiyeleri üzerin~ Vacı·ngton ve Tokyo· elçi:si Fon Pape.n'i 22 lllddinunda 
ya.~·.mıştır. şehrinin varoşlarına y kabullerinde büyük etçi, kendileri. 

Dontlm"Olllar ve Ho:anda Hindlıt.anı ya göre 5 • t ne A lmanya h ariciye nazın Fon 
bu !aynı .!_.aı;:ı.·ıb etmişlerdir. girmişlerdir,, OD vazıye Riblbentırob tarafından ita eıdilen 

L d 
• Göte'nin 13 7 cildden mürekkcb ve 

On raya go•• Bi 'd Va,ington, 3 (AA.) - Cu.. (Devamı 2 ncl sayfada) re rmanya & mM'tal günü eaaı: doku:ıa ka -

S ti 1 
dar alman t.eblfilere istinaden 

ovye er i 3rliyor ilk 9arpı,ma ~oZ:: ~lıiı fU haberleri 

1 
Londra, 4 <A.A.> - .Moskovacıan a - f'ıil+pi.nkırdıc: Corregidor a -

b~n haberlere nazaran Moksova ıar- Sıı:ıaapur 3 <A.A.> - UzaJt.Ga~ ha. da.91 dün 5 ... t d:ev.m eden bir • 
'l.::uı• _MoJa~..e lwvvetıı Alınan mev- reklııtma müt.ıea.Wık tll•Ulz tebl!t i. Ja. 
k. er..nın lhatası teşebbüsü sürat.le in. pool&l'lll Pwak keıllminde YaıımlO oı. bomba hücumuna ujramıştır. 
zelşaf elıne~lr. Sovyetı k uvveUeri R e- d.ukl&rı ~ ıaarnızun tardedHmlş ol _ Ada7a hücum ed'en ha.va lruv. 

ve eT•ŞllliŞlerdir. • ctutunu bild~. veli en az 60 bomba tayyare.. 
Sovyet, ılerı ha.r& eti şimdi ıc.aıuaa Bu muharebeler HD&1ında . ®-n.an. aia.Oen mtiTdkkdxU. A d adaki 

~lşt1 MalojaroSlavetzın ötelerini ceç. o&OO DO. IOO ldtl .kaybetm!ftir, teei•lere maıdıd'i ba.ear o!mamıt-
M ~· • ıt'QMlıtıcoda Ja&>OQ.lar bir miktar ller tır. Bu h.üoom n eticesin de insan.. • 

v ~aroetzvıav~tr& şehrinin Baptm ı ta.iL l~ mıwattaılt olmutlar ft tehTin ea amırlat 13 ölü 35 yarahdır. : 
ır estıa eueteaı bu tehrln 36 ~ ~lr. E 

aaat devam eden 1tanh sokak muliare • ŞCı:ııd1. tanve meydanmı •ııt«mei• (Den.mı 5 inci ayfadal • 
beh!rlnden -- 1 - --- . .... .. _ " I 

k 
...,,. ..... «a ~ldlttnt b11dlr (.........,_. 1 inci 1&J•-> "'·-.......................... - .......... -' 

me ted~. • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K~ ccPh~de Sovyet tuvvetlerl 
tnl h m ın:ktarda haJ'b IJWzemesi ele 
eeclrmtşlerdir. 

Japon kıt' aları Yola 
adasını işgal ettiler 

V"1, " <A.AJ - En ı.ıon alman h& 
~lere göre J8l>On klt'ala.rı Galao a: 
da.arının Carbtnda bulıman Vola &da 
&mı ışgal e!rnislercUr. -

Penkta tazyik 

C: Askeri wazıret :J 
Japonları durdurmanın 

artık pek kolay 
olmıyacağı anlaşılıyor V!şi, 4 A.AJ - Malayada Perak 

bölgts·nde Ja.pon +n-J.tl a;t•ı.ı.çe art 
ma\tad \1'. ~ """" • r-.. ----··-··-······-·· .. -····--.. ···----··---.. ················ .. '"'\ 

""'""-o .. <JaPOn teblilt ; lnııiliwrin Libya fimal •ahillerine tam mana.ile yerleı • E 
•--a' ' .. A.A.) - JaPon umumi • _, • l G' 'd M s· ·1 L b'' .. ,, • k.aral1tlhmm tebl!t l: • : ms.erı on ara ırı 11, oraya ve ıcı yaya "arıı uyu : 
Manılla ilroyunun Lşgall cuma r ünU E bir hareket •erbe.tİ•İ verecektir. Mihver bunu E · 

titleden ~a ikmal edllm i$lr. S önlemiye çalıııyor ! 
e=~İ~~r a karşı har!'kAt. devam \... ........................... ............................... ._ ....................................... ; 
--~~~~~~~~~~-

- BUGON 
Yazan: Emekli General K. O. 

Bir medeniyetin sonu 

istihsali 
artırmak 

için 
Ziraat Vekili 

İzmirde mühim 
tetkikler yaptı 

VelıraI«in ihtiyacı olan 1000 
pulluğun tamamı 1%111irde 

yapılacak 

İmlir 3 <Hususi) - .Ziraat Vekili 
Muhlis ErJmnen Aydın )'Otlle ı:ehrinııı.e 
~lmlttir. Vekilin bu .-ıtahatl z!rat ı... 
tıhaallerl artınna.ıt b"2ıainde Antı:ar&da 
kararı.._ıt tedbirlerln tatbikinde Eae 

(Devama G ncı sayfada) 

Karne ile 
ekmek 
tevziatı 

hazırlıkları 

Avrupa ilmi 
kendinden utansın! 

ı - Japonyanın mtldahnleslle yelli büylik Gusınının Pastnk ~anusuna 
bir eeldl ~ oıan ~ dünya 1 goçımıeıslne dalr olanıdır. Bu k.araruı 
haıt>ln.lıı Anclo..SeılmXı h!i:tCmietJtr!n.n gercı blli'Un içın b!b'Wt b.r ehemmi. 
mıe:D'faatlerine en ~un ol&cndt b.r su..ıyeti yoktur. Çüıırltü Bırl~l.k Amerika Valı"nı"n r ı"yasetı·nde 
rette ııevk ve ida.reıı1 mcselesnı Uınz.m donanması ıttnü:ı: hazır dcğ.ld!r \'e bu 
etme.it Uure Bay Ruızvelt ile Bay Çör. sebebledlr, 4d bu don:ınnıa, Jap0nların dün yapı lan taplanb 
cUln bir mtıdd~ , vauı~t.crıda 1 Blrl~k Ameriknya ham llA.n et.tikleri 

azan: Ahmed Hamdi Başar 
(Bu ta.yanı dMatı yuıyı 
~Uın .3 üncü •)'famı~da 

bu1acahıınız) 

mllr.ab!rel'erte .~· <ı\4'~ve bu b'r aya yldon b.r zamand.anberı Pa ~ --
~ler esna~Ma~ar.nrın 1 &!flkde btlyük ö çilde har6ketı .. re gece. Dün öğledcm evvel vilayette 
da alıııımıalıta o~uW_!Mt . Bu memle, hart>i Uz.ınalotu ~ J~pon mı.. V li ve be1cdivc Rci.i doktor U!t. 
kaı'ar'lardan bC' ~de A- Otya_ lann'a cötürememet ve Filipınleri de . a . .., . . 
n\J9U ft Aıkdeniz Ltleri için ~iliz do_ talııv(ye jmMn:ıu bulama.dı&ıııdAn LU.. fı ~ITden~ Tı.yuet~de yatı ve Be. 
Dı&Dl!'MCD!t\ ld.fi re'lebll~..-dtisünü_ zon adasınl/.ı. General Mıı.k Art.ur ledıye Reıı ım\lavlnlcrl, byma • 
lenık aırı9$1c Amıer ..... ~ınm (Denaa ı illd ıoaırada) {Devaaıı 2 ncl sayfada) 

' 

Şehirde kar bazı yerlerde yarım metreyi 
buldu, tramvay, vapur, tren ~eferleri 

intizamını kaybetti 

+ .r>d ... ·a' t 

İstanbul cadd eko.rlnln d ilnkfi :nı&bl&l'UI 
Bttt.nç gündeni:>erı, fruııJalı surette etmŞtir, Gece rür.dr saniyede 22 ıut.. 

yatmüta olan kar t..-vvelki rece ~ • re hızla esntt:r. 
diye kadar görlllmemlş bl.ı tip*ye çe • Dün eabah sotak-tardak karın ırtı_ 
virmiş. tipi dlln l)ğlefe kadar dev•m IJJt va~ı b ocı 11111,.:adaı 

Piyangoda 100.000 lira 
kazananlardan biri de 
62 yaşında bir kadın! 

Dün paralarını alan ihtiyar talili : "Bunu 
biliyordum, rüyasını görmüştüm,, diyor 

Talihli kadın ıtiln Piyan~o mlidiiliiiünde ıı.~ """- b 
._1_...._ r.rıoo • er Defe 
- ı-Werkaa (1'&&111 1 uacı MJfaM) 



r Hergün ' Be simli lllalrale ı 
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daid t, 
bir 
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& 

o 
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1'ali 
25 
taf.uııet 

Kıgmetli ve kıgmeuiz adamlar arasında -= - -= 
s~b~~t~n s~baha: 

Aylık sahiblerine 
Avans vermek 
lgi~ik olur mu? 

~--· ...._ Calalcl ---

ÇKKI•& 

A9&1lf YI lr a 
ndra ı 8terUD 5.22 

.cw.Yon ıoo Dolar 129.69 
eDIYH 100 lnion ... 
~ 111..-. 

1 <>kohuaa ı 00 Ym 
kholm JOObYll Ki. 

Bir aJtn ıl1ra 
24 oarilk bir ll'Am 
k Ulçe aıt.ın 

...._"Ta~YllM 

12.89 

80.75 
28.70 

408 

• 



k 

o·r 18d80f Uelf 0 8800 Patates 

Avrup i~m· Pa--·~~-ol 
d • d t s 1 n 1 duğunu biliyorduk. Fak.at a hhat ü. 1 n e n U a n • zerinde pek büyük biır rolü oldu.. 

iunu yaıİ öirenmi1 bulunuyonız. 
Heidelberg ,ebrinıde ta-nınnuı dok.. 

V Ah d U d • B torlardan Meeerl aon ild •ene i . ı azan : me nam ı aşar ç.iıtdle yüzlerce buıayı çekmekte 

S arm ~ıma bu 7azıya v~ bundan yedi UU' enelki Avru..jran blbk vu feleri olmuttur. Bugün ofduldarı midıe ndı.&Uıuıldarinduı 
dMr med :ıiyewı tonu• bııı .tı pr.nm hal1n1 andırıyo•. Arad&lt; fart o 1ae yap&bileceltlmlz tet ve en tealrll yar pat&tee kürü ~ıle k~ermıı. -

Ul.iar a.vrı ayrı twı..sl rden .bare~ o. tın lr&relmna çıt:ı:ı düşmsn tek det 1, l* fftrJne ~ h mıet et:mrkUr. minleri doiay•ile pelatee ~ he-
lQP her biri t.et başına bır tıkrı Lam&m Do batlı lıir eJderdm ibaret b'tYtlk bir BusUn d.Uıı7&D•D d.cirt buca~ında nüz bir bç ayltk mioim.ini yav -

lle.ratd& ~ cA, M. R • ye: 

1 

tum ilt l:ş, bu btçare km daha fazlı 
- Bir seno .tıa ~dunus, aile.. aldatma,W:ın,. aıuhiUe tötQ tanı~ 

sinden fBtedJnis. vermediler, mt1Weıulr tan bir an evvel ~eoerek eeme.t 
oldunua w bu arada bir artadqıııısı.n bıı:abnlktır, buna mutabU eter bil 
t.avaiyeısbıe uıvarat on•J unut.malt eın Fıl evvel &1ıııin Yerinir.de olaa7dım UY. 
bir bafta sen.o kızla nlşanl&nduuz, bır dltm ııuzın aUes arat•ndan redded ı. 
)'ıldanbert n.ioaDlı b.Qatı Y&flYOJ'SUDUL d.lt!m zaman s dip o a lenin reialnı 
Fabt ilkin1 unutmanıa müınkthı de. bularalt reddin sebebini eorardmı, aıı 
tu. de dotnı söreret, Yahud aldanaralt 'b.ı 

DllŞlntboruaı ti, artadaşmıa .ızt tabn eb!kler teş.fetı:ruş olac&kla 
be*1 a'VUtlnıK isteml4, fatat bu ara. onları anlar. tendi kenc&nl ctu. tmı. 
da da aYallı bir seııo tısa b071!t fe. ye ~ 
D&l*Ca bulurım.Qltur. Bua:Qıı 7aı>&Ca - TEYZE 

"Son Posta,,nın bulmacası: 22- a 

- """"" d"'"U•lltiim blı ..., ......, "* tlknu, lın • ,,,_ mun~ -..... """' bir ba...,. ·~ •llkCn "" Malüm olduiu veçhıl., ~ık 
r-ıııur.uı•eauıln111 ilk.inı verm-4 olU1<ırum. Bu 1*l& ~ı ıcı:. B·ıa1in aı. in.sanlL niııamJ verecek dofıru ve temis dll&ll_ bulunduğu yiir.eek deırecelı vıta -

olarak~ Çl.•1.Gacakıır. P.aut ~. en 7üDek merı.ebeioln.e çıtmı.s la verilmdctedir 
IMlPll bidlirioe ba,t.ı tet umuml fııaiD ~ Tür:t.ye h~fk Wa.rb Ulm A... ımleri bir arua .&ıo1>.a.varu: - "Bu:. "' ra 

1 
•• _u bu tü Bıınlartlan 30 tanaini ltalWerelı bir arcula 70ilıyan her 

.-~o-lan olıdulu ıı::n, okuyucularuaa Jemılnha ._,,&men lıarart.amadıtı uf-günü tarif edin1s, su harblerln, buh.: Dcıdıctıoır Mac:er tımaa um -L-

larla. bus'.lntil dünJa .ntıa,ı,,nm ltlmda, h&lill Ye insan~ f!ıkıre <k>r>t o";mak l'8lll&rm erbeblerını a6yıqiniz: car üyüklere tatb~ ~e. -~ URU)'llCIUlllUG bir ,..diye lalıJim edeceği& 
Ilı h'il 'ne Rld ~ilfıerlaıı tJP«Jj bMwwıdaıı ~z b.r hUrr-yet hıvaaı ne ile bUıdlrlnız dııı lnnnlar artık bq. tır. Tecriibelerı büyiit hır muvaf • 8olüa ata: 1 2 !I 4 5 6 7 8 9 1 ') 
cDet1fea dan.1&• bq!ık.lı maJtaleıertm. esen Dildir mem e1tetlerden blrıdir. Bu. bude birbirlıun kanını ecrmekten kur. fakıye&.le oetkıelenmiftİ:r. En müt • <S~, M.'71:~ 

cıı1daılu eiK tim oıaut anlatablleee N.dıa il& JaP&CK adam her 111!71 sö;J. tıJlluD.> dereen!ıa, onların mttn.atap...; hiı ve mueınnid mide ağrıları. mi. 1 
timi uaııuırwum. I17eb!li!'. Ya.tnız Avrçad.a, insan1ıta ıarı ve aralaında yapacat·~~~:rd~ e intanlATı., enJllıam,uyonla.n. pa.. ~de ı;:~!lbır n---t--

Blm llllletl 1931 ~ lHI ıena ne, feıAkee 1eUrmJş olan 1Um borsaların.. bl, 61.zin du.rudurulmasını ..._ ·ıe .m.tle iyi edilmek • -.. 116.Ye dene 
ondan dl Jtl llilll eneı- bitırd't mlz dan en ılııöt.ü M>ldh~ı alıp b zlın hür.! nüıs eu haıi)den de.ha ç01t uzun ıUrer. tıatea 8'1JU J •..- , e -
lMl -Mbıe mcır'&YU'ak n Sl"Dıeleye. yet aemiale aa~ca.ıt epetilll~lcr; Eter ~t iılmlert fız k. t Dllf& S bl tedir. T!'> l~e ~!ala eayu - nls ~q eli ı.c~~ 
r8lt lM1 " dnredi!di.' Bu Mettu ın. ve alaa.rlara yer Joklur. Avrupa ea. mtw>et b!.lsilerden ibaret lse, artJk b'lr na 90ianıİa ada vedlmitt.ır. • el' ol": 2>is~!rtet 

lılı lıııa1aracak tet çare akJ! ft fikir ~ıi de PA/IM'LL.'"UDW böyle i&till ve hAıd!8e ıiaqHm1a bttUln ilim l zun • neleıncl-eınberı mnannl 
1 

(
41 

Kale du 
den. henca dtHlnQeteıı a . har&b etmifti. 'l'IM°•'ye, emdi benöz btr1rınm ~'l net.1.ı:e\ere Yarma\ rı lıı.zı mide ~ çeken ytize yakın ,':: <il 4 
~ .. ....._ •• BllıJie ~ fi • ımıaıı Ye ahll.k kales, mı 11 an'ane ve goellr. Bir memlekt.t.e harbi ıdare edtın haa ....... ıqe ,.ttntmlt n pa • 

4 
_ A& Ye mer n-__,ı--+--

tir Dereden llaıialbffttf Len • bflvtf[ imanldı: ı~a ·ı hal nde yaşamak hatftmıet ft'1& devıet ~ nln aile d t t 8U7U ile üıd•vi gö~lel'd'lır. tebln almda bu_ 5 
adan, Parllıten, Berıt.ı.den Nev. tıı& olM1 T.Oıdt tülttır pazarını Avrupag1-11'0I' Jrl, o memıl&.t. herbaoe k i:ı rda l&J'lDl blwyret nelicelef' eL ıunur (3l Nota 

6 Yorktuı mst Anıt imanlar bir na bon&lanndan artan maııa.rm aıt li bir da.va ~de tOfUl'Ol'. O mf'IDle a. • . c
2
> 

iDl&nl lib1 dan7Ulil en J'1lt.. üaıt etlne9ine bittabi müsaade etmJyıe. kettn kJ1m2eri bu dan.nı::ı haklı 'Ye de ~ft... mide ek. r,' _ B T sıJz ren 
et: a.ıtTelwlelerl otu Itır -. .. oelı.tir. Banun barıc ntfa dlbı7a ölçlL oidutunu a~HlYOt'lar. Öbftr t&raf. Sola111ın aı'J1li ~~ ec1· So.. 
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lebtıeııı ~ dahi d~ ka~ alDle w ilıım4l&ıia ~Nk tfım,z re 1;;a CllMm1a taban tabana aykın d ıer ıilik1eıtq:İ dahi ~ı~t . ır. '
8 

_:_ ı. 1~ bırt>ırlerkıe ıtimadlan ta'IJnamı,t.r. hMtJd ün, ~n le, mUnaJca......ıe bir da'N ~ de ayn ~k !de hütOmeı lenin bİT i)Aç iamıı. dıeiıldır. Pata. edatı <2>, B:r renle f 
etm!kU tftir şlmdiy" kadar .inaaul hl_ ve teaahürlerlle bıır, m ancak Tür~ ye. !erinin ölerını mm ve hat nam:na uansi,rin t.nidir. c21 Mahalle ta 
lentn en dAhlce .tomb ne7JOlllanna a'et de Y&pılabillr ve ~abl.lir <fol'nıluyorl&r, n~ kadar harb edt'D D kt« Mc•l pe.tatee ted11viai dmİacınnı bitab l 
lmuı. en 7tlbek t:alltest en adi bazir. Ben Aıvngıa mm ır.al~esinin m.U. millet nnıa. iı1mde o tadar eh baki_ ~ pedt büyük bir ıöhret nidası C2>. 

d.n çDrlar•na hlıPım6· etmiştir. lfm. kemmeUıttne, ootıusuna ta.rw: hayran ut mi w.r? Yolcaa tnaıınlar cılf!T'ledlt •Y 7 - Blr pla 10 
di ~ kaladan d0f(ac.1t tık'rlf' cie_ olanl&rd&n blrıy!m. Pııkat yatme bu her eeıJ1 a1'tılt bllfl'oek hal.,. seldik• d re kannm.Jfbr. C:J>, Oturmanın 
ti!. dtqamn e11 ileri memleketlerinin malzeme Ue innnl 'br bina yap.lablle.tıend; 'kendilerini mi aldatıyOll'art on. E'.J" 1 lıliibB emri hazırı •4ı. l 
aUA.tı ve madde UttUn!Ctılr ıet•receğı oetıne, flıunun da anca~ ustası Avru.. ı.r hAJA arala!'lnd.a din tıv.r11lan Y•'P- aırne memrrr ~ a - Hastalık ı 

llDl"la bbul eCıtireceti fik.1r1e dÜllel • pada bulunacatına tanı deıt.Jlm. Hat_ t*J&n et*i devirlerin 41lrtlarıaı ve ta.. lıongren ($). 

Jltbre bel lıatl:ımıft.ır. Pa.kat bu 701 bü ... ben Avruı>a .\!m y:ıp.aınm ..mevcud frutıtıı mı 11ılıt'.t'OrlM? Edime (Hueuat) - Edime Me- 9 - VılA.yet '2> l" 
~ IDedeııl ına&nlıılın harab.s. deıMk. blTÇOC l?Mlltemme~ ma ı.crney<> ve eaer. Ya ilmi ft&'a tuaanlıiı reddMmet rlar klübüniln yılhk ko~reai 'Jert bir madde <3> ı.====== 
&ll'. Ozıllll i01ıı hart> dlfmda talmlf. AY. !ere ratmen_ ;Urllk ve &atat bir temel um!. .trım. bugılnt.U hAdiaeler brfı- ;:° .. ldüb aalonunda yapılmıı ve 10 - Bir er1t'!tt 1mıi Coll. IBllllD& bir cL ıreı:ne köl>e-tıere muaa.ı. :!;!_~~ AY!'\q)anm lııtiaman:ı fi.k • Utlertnde ılıurulaıuş oıdutuna da tanıım. smıda adatllt bulaııdırmalı:tan, ın..n. \18~ due h . .

1 
mürak be he ıı - B&şma b.r «• ut.ve edımıe't llıt. oWı b\r böcek o ur <3> 

b---~ BP*ltllayonlar yapmamı Ben bltheala 'l'Urk A.lemine h tab ~i-lıan eımuna adar birt>lrine k~ yeaı ı ~etKlı Jüİ, • 't/ v...-ı llOr'iilll olur «U. 6 - Mmn:ztn 1nc1.11 bir tebr mı1 
ır lllıelllleıt• olan Tilr~ed~ bugün 10!'Ulll' Oeret ~ye ~ret d'Jnya tan blıtlr& ne J'&pll'Ol'1 Bil bl eti ~flmittır. . azu•nın J ı.. 12 - Sonuna '-L» ıeJtl'9e bir deıı!a <I>, AWUl>&1lU1 en büytlt neh:rl r n. 

bir dOınıra ııtri, Yelli bır hum.anlan do. sizi ~e,-e ı:atırıyor. 'su dlln7a ta..ı w atır Mt&ı oWıı dabl, ba Jal.. fakile idare heyetine Ekrem De .. &çUııril olur m, Bqmb bır cDı ma.. den biri (.4), 

Pl>ilecetbıe lnaıu7oınam. ş~lıtı içillde. baltet b'r ci'tb17a fl cbelırta bıft1IDO ilm&amA rıe.-· • mİ'l'•Y (rei.), Hakkı Köycü (ki.. nız bir o.vuıı olur m. e - ~ btl' cX.. eıı:·en Jı: ı-.. 0 ~ kl HP~ ftııllat Itır 1n yarataellk n Jelli bh' bqecan dotw'a.. ruı1 oldulUDU Dbu1 edendi!'. n tib) Şemai (muhuib), Hüaeyin Y ........ Jf&tıJa: nımaısa ccıt eaJf blt' ertet imli olur = iOlmde dfiQada Cıtre eerb!at • oak iman! ııuın .ranmıdan '"' aramız.. dentye•iıd ve .... ~ufUnlı\::ı~ı;:; Din~r (ikinci reiı) ve Esad (Üye} ı - Aımata n.ıv etrl demir <8>, C2>, 11llllt nidaa <2>. 
TeNll -ılı memıete•Ierden b ri_ dan dotabilecetıne inanalım Nefı; mi. par diyerek ıuuauuk. ec 119 

• •'--L ed'!\m' _1 d' M'" kaöe T .. ııııerresi C3l. 'I - SftprGntD <I>. Yamı aen 'b!r 
d.ir. ~ ~·nn• brışnış olan in_ ae ~a, vazifemlz'.:ı büylltlüiü.. sıamda e! bal\&n.n bu lle.m dahi ~- ıntın~ 1 • ı,.er ır. ura 2 - a:w detil (2), Bi:uzuv <2> 8on11. r1lılııltr <J>. 
*11* Gırle a.nı w bltbirı!e tuac:1 h ne tnuımw olsun. TQık 1manlıtm u. mlTetıe tıe IDssnhta .tımid1111it sehirt ~tine lahı•rlar . mubakemaı na cPa treliree aabtmu t!Spürte tef o. 1 - ıı:ıa..Jm ((,J, Padleah imzaa 
1illde Alrllre •hatıtu. d7e Wtaıı.. r..un doMudur. BUtOn tar bte böJJe dal*!~ b&eb 'b r ff!7 7•P'Dl1UI' müdüril Muharr~ Cıray. ba~. e.~ bil' <2>. m . 
.... ... ~ fitlr OTA\ard.ı •ııe .... IMdlraıı'" lntaal der.eleriade Tttr namı.- p msanlıtımıslan per l-laoJdar Nemlı, •ıhhat müdUTU 3 - u.ıııa ?:r mOl\Uman tralı (fl. • - Bir 001 hal'T&D1 <3>. ıa. <I>. 
blar '- rlert utr~ ki bil irwnlıil karf&ra&ı, i7ett tur nıalml. Ah'IMtl Hamdı BI\.~ Rallf eeçftmitlerdir. 4 - Yabcl Ye uoucu bir maJf C3), 10 - lleebur bir lalim ba1iflll <lUe 



YADALI EJDED' r Son Pa.tanın *!debi telrilıaaı: . . 

Yazan: Frtıncİ• tle Croi.aet: - 11 - Tacümc eden: H. V. 

Çinde zeki u'akların kurnazhğ-1 
- Ya elli ~ttnJ lı:Aybe:!ersem? 
- Master zens n. Paramı cene bana 

~mr. 

Peldzldeı ~yrıldı!lm aUn. arabacı.m. 
el ~ bir sW ol~u halde beni ~st.as. 
yond.a bekl yımh:. Jtend!aine teşekkUr 
ett·nı. elini ~.!lJl. ve beş do~atlılt b.r 
k.ığıd uzıı.tarak: 

- O.ta.it b r h:ıtu'a, de"1m. K!nd!ne, 
bmıuna:a btr şey alırs:n. 

Reddet.ti; 
- Hayır, master; ben. rtı:ıu bunun 

için vennedlın. 
Fakat, entaria'..ıı'n ceb'nden bir klkıd 

y lPaze çıkardı, Uiıve etti: 
- Size yeJ.paz~ hed:Yi: edecettm. O 

ır.aman, :master bana on dolar nreb;l!r. 

Je_n -Pierre 
Buailn. 611e yenıeğ.nl, Tatar ınahal_ 

les!ııda, kijçijk bir M:ı.r.ça aaı.aşu..da 
c.t.ı.ı.ran Regınald Oarner ismındekı İn. 
l:•lıZ atıaı.dıaşın evinde y·:yee<:t.m. 

Ac:ı.ba J'&imur Yatacak mı? Burada, 
yaj'mıur bir tacladır; bulvarları t':ımur 

deryas:na cev1rır, dar aokakJar d.ert:ye 
d&ıer,:vemek4ave~ı gerı bır.akü.u"ır. 
h!ç değil&e, Ta.tar mahalleCn.den yapı.. 
lan davetleri. Çekçek arabacıları, orada 
çamura batarlar. arabalarını J<>lda t:.ı. 
rakırlar. ot<ıenobl1Aı çamura gömWQp 
yolde kalır. 

- Yatmur Jı*, Co'k rilli'Ar var, taz.a 
6ıcak. 

Bı.mu eöyl.yen, Uf.lğım. 

tsmı Jean.Pierre, kendM! hırlat}7an. 
Ya,ı Ctır* ~ var. Uzun boıflu. ytızü 
kımlkli, uracıe parlak ıözlmnde irl 
goz.llıkler var. 1;1lerııw ıy, bakar, !atat 
b!lelclerJ Ş{)phelldlr. Odaya g!rd'ftlnl 
h!ç dlJ'YDWJl. İ"lsanı:ı Cini: b:r hizmet. 
kim o!ması, aaokı kapıların 7ağlau • 
masın.a Wi. 

muhaıMMn~ o PGl'l!a::J'" oeTal 'ft!'Dlesi,I Cebti prova ettıim. Mükemmel, fakat Nalr'-len: Muaus Twin Berkand 
4"'li mlııiniz? ~ eocutumı'I Tart Kaç IS& cebi var, iki mewhl. kaymak ıç.n - İ'stersen nıkA.lı meras!minl bl?az'teyemlnetıt.i vesabahtaııberi herhalılelevın:nıo, çevlıml~ ve nıazlQm b.r 
f~dalar? Aru.nıs bab&u.ız. sağ mı? 1kl ce, aalda, solda, ı.ı.0ıısıe :.ki ceb .recktirellm. Birkaç gü:n rahatıanıp d~de bu yemmnden dönmlyecetıı:u ~t imdadına ık<>ş.'1gunıı inanmıştı. JJ 
Kaç .Jatmd&&&rh sıbl ICMlJlmuı ebıımı. da.ha. MMıt.ata b:r ıeY. ~şüomıft lht<7acıncia oldutuııu öm ad.bu. Bır kere b!le kmn yllzllne bak ki tPndl bö,fle dilllliımllyordu. N 
usarf neeaket W&llerilıhı, rauan - Bu c&er.tn ceb: nlcln sekiz t.ane? EBeye anla.t.ırmı. m.adl. B'.naen~teyh, eter ibu 1nad ede~saat.ı ~laJi.~. menfaa' sa 
haııtıerle tıeatıaı .,, muhatabın, bu ııu.. diye sordum. E e&z17e Hanım teli.ta dliotU. dtthaJ de oil'IDll bUsf>lltlln bıdınna .sıı o cürüm JfU7ea b:.r inmn nıe~Jt.ine 
allere CeYab Y1lzmasl ıçi.'ı aaıfe:!tlen - Muter, .ka';)!l oldutu .tatıar fazla :<muııı en can ı&lııcak damarını buldu: nun çekecegı vardu-, ttiS'unU h S6e(f,yJr, b:ı harclı.etlnı a 
zam&n, h~.e .lcele lilm olw.., evl,yayı ceb ıemarladıls-.·. ~ - Niyetiniz bı: k.ızıc&kı.z.ı. Lekrar tive1 - Bu ~t.e iDşa.ıaa ki Ömer Jcarba.r. demı~rdıı. Ya..:ıız iNuvı:yren:n yer.ne 
bile çileden çıkıu"tac~·t kadar mu:ndu; - ı:. bu pantaton yepyen1 0~ :anasının ı>aıceıerı araslQa d~üreır~t gitmez. başka lkachn get rmekle ıi<~i!a etın 
h&l9ukl, ingiUzce ile, -1Qf6rlerP., l..,U.n • .h&lde, nlıç.ln del.lı::7 ~ı:ilkence ~lııde o!dllrmeıı:: m :d.r? j - Sa.çmalı,yorsuıı Sur.pi.it. Ben oA°!u..lbu uğurda çlrk.n b:.r pazarlığa g 
tıacılara, eımafa, denl:mt az polt anla. - Maıııter, esti ko&.tlimin- tıplıcamı : Bu sözler1n ~ıhirh b.r tes.ri oımuş:.u mu hmestıen 1Yı tanır.m. mişti, LSID'.nl, hUrrıyetlnı n eer 
tı:yordum. Ö,te ki. bir aydan fazla, u. eımettJlerdi. ENeriman derha.ı göz'.erlıu sl"ıdl, aert bir - Onu tanı10r11tmnz hanunefendı saıtmıf!ı. Bunun .ç.n hem tC'Ddlsın 
tatııma ben tercümanlık •~~ · •· New:ı:ııid, otar,1um. ?ıeaıe: amma bunu ta:unııyorsunuz. Beni ito~hem anıı~o. hem de yO.Zlln!l 

.Jean..Pjerre, ~ &:ıhll Ç.nlllerini - PtüAIA, dt>ıHm, hesabı iste. : - BUff{ln evleneceğımı:ı s& verdim, kutan asıl bu Jtoorr. me<Ltl ft görmek de ıatemediği N '°" bak1r görf1yor. Be88b yüz seksen beş traniı:. CS< Ededl. ömer .B<Y{le hemNı nlitrthla'P)a • O dati1cadn Yusuf Numan B<::.J içe Dl&Ddıan nerreı ed YGt"d:ı. 
- Onlar ook kısa boylu, d!yor, Ja. delil. BllhaQa, iki tosttmı hem de bu :catız. Oocuk1ar ıibi kendml ilmimizi!. riye girdiği 1cln ıki kadının mllk11eme_ OltımobUden inefolce.1 dalgm, IOfll 

Polla ~orlal". Rem de fas'!a kumu kadar fazla ceb olursa. Fakat pşıclı.t ı :te ve göe yaşlarına taı>tırdığımdan do_ &l burada l::esndl. Alır ağır aşağıya ın. bnıdı. ~ bahnadan n 
adamlar. 1tnadım J'Ok. Pekinliler 7a. etteimiz rıattan on frank tazİa. Ela.)'1 affınızı dllerim. diler. O:omd>U kaımh beıllyordu. ~ ~~ dllşOnmeden b~edlye da."rc 
kJ.tı;ltlı. nauıuatu, URlD bQrlu, aı.m cin. Jean.Pierre lwıdı, tem ile aürilltUlUI: - Sahi mi kuım? Nışan:ına blr ~y ftll Nerim.anı btnd rdikte:ı ısonra Şıı.z!. ı:n«dlvenlıer.ın1 çı:C=a Ye gene bir 
ceai mnu.uyorar. bir münakaf&Ya baf!ad:. ~ dattka ~lem1yeyt.m mi 1 ye .Hanmıla Surp.k de yanma oturdtı_ görm1!den kıend:S.n• nUcih memuruıa 

HUIAsa, o aa~h. elektrik .katası bu.. sorı.ra, fk.lsl de BÜkl)ne!. buldul.aT. : - LfEısnu ~ amca. O bana karşı ıar ve ar@a nikih datres nn dcğm ha. karşısında or.u..ınuş bu du. A:e!t\ 
!utlar 70kiü semaya bakarak. ~üphell _Master yftz se<~ !rank verecı:!t. :olan taahhUdlennl yer~ getir.yor, reket etti. Ön.jen g"den otomobilde ö. bir kwvetln tesl.r1 altında bnreket. 
bir taYırla, Jean.Piette'el ıterzı, enı frank !azluma, bl'ş cctıli :ben de taahhUdlerlmden nzıecem'1n. mer, P'eridı:m, Yusuf Beylerle noterln den bir makine gibi td!. Görmllyor. 

- Belki yatnuır hemen yatmaz am.. yenJ bir kmtllm yapacak :Eter ona, t.ara!ımdıuı bh· şeoy ııöy1emek kıa.tibi vardı. ştmlyor, anlnmıycrd•ı. Y.a:ıma bir 
ma, ~leden ıaıra, saat flçe dofru? N . , . ~IAzrm gelfr&e ice:'-d:stne dcytn·z kf vl. JX dmın oıtun:tutumı ve tıaTnsmd.ald 

Deditlm :m:;ru.n, UŞajım lemi ccktı, ?r boru ettım. Tem çıktı. :dettltlm her <;eYı tamam le y&paCAtmı. YUl!ftlf Nnman Eev beledly~ d.alresin. munm bir taftun .c>zier söyled ı:ıu 
bir p&rça ttt.r:yeıı ellerini _ afyonlteş Jeac..PıerTe, pilllhns.yerek bana sordu: : Onlan yarı ~ndişe, yarı heyecanla de her te:Yi hazulamı~. 'Uç ~rtek o iıned1 btle •.• Yaıntz, önü:ne btr 
eller!. Yorsun bir eda ile MVIYa ık.al. - Master ~un oldu mu? ~llyen Şaziye Hımı.m o11evinçle hay_ raya gtdıer.ken otıotnobllde h!ç tonıııS.. ter ~ ve ctmn ~d:n12!> d 
dırdı ve cevab vemıedJ. - Memnun mu? Bu aeklz cebli !ki :tırdl: mıadılar, ht!'Pli kendi dUf{kıcek'rıoo 16. vakit. l.llYlrnda J11rllyen ve b.'ö:zı 

PK&t. ben, ınıtat..ınun manaunı an. b:ıstUmü ne l't.PSC&kım' a.yem"m ki. E - Aterinı Bu tızm çot 1,.ı. bir kaıb,, mGlmüştil ter tr&'en hasta bir ır.san h!.u zl 
lıYorum. cŞıındtlllt ae buldunaa onun.a Jean.J>ierre, eil!tıms!yerelı: cevab nr. ~ b;r ruhu var. Onıı. emniyet e. ömere &elince, yiidl lı::aranlık, @öz. lem.1 aldı. :ııayf11nn ıısı:ıtsaıa ısm 
iktifa et. Öğleden eoora saat üQte ıe. dl. :dlleblJir. ıert eert, dudaltlan mtı~ıit bir vu.yet. azdı. Kcn<f.sl'!l:tea evveı A1?1i ~fte 
lecek caıı tlkın~tmı sabahın onunda - Hayır, lslcat. ben, Mnsterle ayn.1 ~ Bmıu eöyletf.tm yaklaştı, Ner!manı tıe, etrafına blle bMrmıyor, lllt tar ONntJŞ ola:ı :im7.av det"! bu Iır• 
ötrenmete ne lUzuro var?> demet iat.1. bo~ım. lılııster, on•arı ban.ı hediye :aJDından öpmet: i~tedı amma ırenç kı ~ evlendJti günU hasretle. acıyla ha_ &atı genç kın dtkıttp b'r defa ol 
ynr. eder. :-ıu aolamamış gibi ayna:ya mtru tm~. Bual'ln, Ntı.veyreden ı.tta bir ba1ııaıa.mı1Jta. a&ım karsınndaki 

- Kuter, 1eAl ko6tum mil ciYecet? Uc.-altJar ~dtl, gözler,n!n ~tratını mendtıll a .t.anm. demeıt nıecburl,et.dl.. lııA.h mmuııırnu ıt!\ görmuı'şt.ı. o y 
öil'e ~. ~ Ekuruladl. de idi. Bunu dtlştlndUkçe lsyan ed.YQr nız kimdi içındeki düşüncelerine 

l" Jhülık.a, P~lnde. Jean.'Pıeıtre :;ı Reginald aamer'Jn tUçtı.k sarayı tıc : O sır~ P'aridun Bf7 odad.'\n eıt _ temıı ~eodlne 14Mt edıyOl', arınwne aib!.Tdi. o d!lıtika1Ja bfr!si 
lünaye ~ b!r terz'ye, ttlılor J.ki kos. pavyondan; rna;,e!tndeki adam:ar da, ~mlfb. ~e Hanı:n gene Süıı>ilde ~ mı*8.Yemet edmıedilti için öfte. Up ooa neede 11e k mlerl~ berabet 
Wm yapt.ırmıftmı. Bu ik.J kostüm ba.. üç uşak bir aşçı ve :yamağı tir fOfö:r :f1'ancl2ıc'a tonuşmata başlıı.dı: ~u. NQ"leyre öldttien .sonra onu dnturıu aına c 0 vab nnnı1ecektl. 
na. YÜll yet.ml4 ~ franıa maı.a.du. bir çet.ç'e.c arab'ıctaı Ye polo 'mıdil.ile ~ E - tmlvacı bozmak hal s~ ic:n baba ocaAl. aUe oerrtı ne kl!I Her muml biT ııa.e~e~ ,oldu, ~'dler ve 

- Yml koMıümle~· ıeldiyae, blı ta. rine ba.kan iitl S'!Yısten mUrEklteb. :&eT içinde bld;m. Adamın ~dil • şey, bOCıOıı dünyıa onunı. b!rl itte malı.. mur ayab kalktı ~r. o da .kalktı. 
nesini rfı.yerlm, ded:.m. Harta tat''l 1 1 . "' h :iil!ıe bak hele. Yaba ba.ııta b.r gtm volsaJdlıl Bu daiib!b bir clli1im, b&r neel, ytimünde lllf.':i u;:t b r t.ebess 

- ~ler geldi, t.erai de l>eraber. 1 
1
• er n ~eçınn~ee ma sus Eteıuar Öımerl bndırab!Ilrfz mi -.nı _ h.ı:yanet itledlilne kanidi. Yakla"'1: 

DöDdüm. Dotnı. Teni. krem renıl 0 arak tıepede 'bir k~~ var• orada: bir E:Jor? Oncı bugtln bur&7l seUrmet içn Annesi ClllU undırınalc içın her t.ur. - Allah 'l"nı meıs'ud et..ııln oil Jean • Plerre fransızca konuŞUr Ye 
kendi tablrlle, Mandaren dili de b Ur. 

C..ne ııttiilmi bUen bir dostum onu 
benim için tutm~ ve HODC.Xotıa'da 
karaya u&.k basacatım uman beni 
bek~mesı için orıys JO}J&Jıuştı. 

usun eııtarlslle, mQtebcssım, orada du. b~ıvan ve karışı otur~or, Pck.nde i-Ia Jcara11 aeçtHc btı... ıu vasıtaya milra~s~ etıri.ıJtl: 'I•eyık Nişan ·ıe nlih ay.:ıl zamanda o'd 
n.ıyor. Ben !al1tına vaımadQn .:çeri g:r. d~ sc:ııt:S~~~r~es:. •oı; B!l~ün =r· : - Hıı.yırhsllc şu iş bit' olup blUıe ... tehd.fd, tica ..• ve nıhave·. üvey ana e !ç!.n aranızda yUzllk tt>aU ed ı:nmı•şt 
mit. lımtUmle."1 'bryolanuı u.tüoe koy. :ı..,İm.kta ın • ın q Y z a : - NlıiııUı o:duktan em:ıra mesele taı. lltıde. Jekenceler icinde ölınet tehl'ke. Şu yilzilğü brının parma~ın.a ~e~-: 
muş. Model <Wmalr. üzere kmd:.lııe ver · ~n.ıas. llııe IDM'll& italaıı bn klz hakkında me.ı Bu *ler ömerın ek!.ı."ı b:ışına ae 
diiim aıılci bir koı.cöma de oerabcr re. Pek.inde ~unu! .011"10lı:: ocnebller, bu. E Mürebbl:7e .N'erlmana baktı. Pencere.. bmııetdı1 t:Bh.""ilt etflt'" &Ucenablığma rlr gibi oldu amm.ıL herkesin yarun 
ttrmııs. 'Öç aylıt aey.ıha.t netlceslnde ran.m fevblAde bır şe.; olduğunu a5Y. :den dıoan.smı seyrediyor, ıcer:de k:l tyJ ıtalblwtloe mlll"scu~ etmişti. gülünç b'.r vaziyete dlişnemek icln 
:rıpramru.t bir tatun; pantı&lonund.a ~ lerler. Ha.klan var. Pakaı; oalann !ev. :,uıanlarla alAıkadar bile o!mU1J'(fu zacrıır bı'r anında ömr.::- annesinP zllık'lerl anııasınln elinde:ı ald;. btr t 
sigar& 7a.nıtı nr. kaJJ.dit deıcr.kleri şey, ayda b!n bet YÜZ : - Bu .tac>ah kutunun l~nde ne ol rPsb dtmifl». N!lveyren[n geri gelınes' nl'Sini bıodJ pa .. mağın.:ı tak:.ık'an so 

Hiç değllse P.f'k:nd~ ~ tercllm&n traaua. milyaıı1e:- g;bl yaşamalarıdır. Edutu bilinemez. Belki de ranılıyonım ömerfn ba'yatındv~ mevk·lrıl alması ra diğerini de ~erlmanm p.ırm11Aın 
vazifesi gören .Tea:ı .P!erre, emrim Ua. Reclnald Oarner'ln doku.z h.'rmet. • :ııma her hai.de bana taııf3s öıner Be lDÖ1'l4IZ ~duğuna göre, yalnız nlkftht ırecirm.ek U?ıere genç kı7.ın e11nl e11n 
rlne. terziye, bu takımın bplwmı yap. kln vu. Fa.kat bu, t.bl.!, remıt blr ra. :1in .şu knıda.n C'Seceklm .,Al"dır. tnad altma ~la bir ııenç kızı kurtar aldı. o 00.~!kadı h~y1mmınna1t !~ 

Honıı..ır.on.. tuırıı•z ve Qjnl.ı!ir. Fa.. 
kat .Jean..Pierre. 7alnu ııandarrn d1ll, 
:yani Pekin ç1nce3i bildlii ve lngTscf'. 
n4D ~ cahili olduitı ~. :Yarım yama.. 
lak frumızcası, İn«i!ı. tolonılerln~ 
hiç bir işe yaramıyoTdu. B!nam&!eyh, 
b!r vilbetten. 6tekine. ~!.rlnlıı dil n. 
den anlamıyan, ia.U~ ayni alfa-,. 
tdlaııan Chılilere dr.d!nl an:atm.ak 
ieln. aöy~ecetini y.amıab mecbur o.. 
luıJnd1L Jeamıe.I"ıerh 'in. 1&11. .. tlira... 
Dl .... t*Dde GİllCe llİl' »umla 7UIMll. 

masuıı tenbıh elm~i. Ceketin J&lıuz lıııı.m.. :eIJa bemdr'or. mıMt cıOt jnaanJ ::..r hareke-~ ohudu. Bu bDtlkı irade !mvvetln! top•am11~a 
bil' taııne io cebi 'bultDduiu için, yeni Pil'h~. Cinde, huıan, h!zmeMr. 1 - Sen &nerin demirden b'r inıde. Ye.ile De ltend" alı. tereli ve ocatı &ı bur lcaldı. Bu et. b': kemik t1l'çes 
~re kabil oldutu bd&r fag)a tarının aa)'mtll k.a~O:Jeıı bllmeı:, lh1me. !91 olduA"unu ft onun nnıri!~ Ut'ff -turtulaclıktı. den .,..._ bir ,_..,. del"ldl. Yan yat' 
ceb yapılmasını lbylemişt!m. Yani. iki le ca~ da bertwdedir. Bu, Amı. İ~ t.hlit97J unııtu'10Tsun salibal .Annfı61na muvatakat cevabı verd't' d.z'Im!ş bet tane ine~ 'kmılli t 
talM iç oebl, !ki dı.I cebi, bir de IRf'Illllıl PfJIJara maAluıl. batıl bl:- merakt.ır. 'qu kızı ı.ıtıt! t&t>•• gibi taba! etmeme ZMmll tMıtOn bu düttlnulerl s'hnlnde ~ bir dert (Arhsı ftl') 

cet:ll. l:»et olb --dam. - .....,._ u_........_._._ • "' - (~ .ar) ' 1 ------··-· _ .. _..... -- - _.. -·-·· ·--· -



16 - l~tihaaı keiılir, eskisinden 
.daha az yemek yer, fa:kat ııçok ıe.ca. 
~a içer. 

1 7 - Kocası, söz gelişi. bugün. 
leı-d.e OO§&nma daval.ır:.ııın çoklu. 

10~~ a111' 1m nın 20 aıa·meı1 =€+:~i~t:r:::1~ llUuU uuı J -duiar-a Tanrıma bin tükür ediyo. 
:ırum» deT. 

B.R AMERfKAN HiKA YESJ 18 - Kocaa onuo mektubla.nrıı 
• j . yanliş.lıkla açacak olsa, es.kiden fe-

Jt Yazan : Fıe. ·ene 1"1olnar Çe'fJıren : brahzm Hogl na na~e ain1rıenirken. ışim<ii, ona 

- Nevy.orkta bulU11u.Yordwn. .Sık 1 koca.sının neden hakikaten ,ağır bir pkim.iız.i JıısIZ bir .ad.ya yıllarca b.. lmektuhlarlınl ~· :ve « B Canım 
'5k" uğra.el~ bi:yük m.ecmııaLn bastıılığa t.u.t.uimad:ğ:r.a üziılür. Çün 1 ~. gan.e de ondan hotlaumam .. 1 yavıum. ben DiCitlJ'Orum, ak n.e 
a;~ ibırının daha ziya<le kadı.o m_e-, .kü bu 91.rretl_e g~ar vicdanını .d.er . <ı;:.r~d c~na g~re ~öy. yazıyor?" der. . 
DJ'C1elorı1e U'ğnışan mudürü, blr gun 'B1.l.9turacak hır vesıle 'bulmıq ola - le hır i:zıhll'!", zıe.ııcırlenmeıc ıateıdcn ) 9 - Ba)-..O• uyum.ad.an e~ ~l, 

t.rhna ş<ıyle sordu: caktn. arrrmun i.faıılesidir. Bayan, biiak:is. yalalkta gazete okum.ayı IM!V:er • .Fa.. 
efJ - Kocasını aldatan bir kadının 4 - Apansızın hlrço-1' yapacak. &e'9gİtiai.le'.ibh- adada kapa.nmrya can kat ıimdı daha, z.ıyade &azetelade. 
d-,u vetau.zı:.:.ğ.ın1, o-.cl-ak-at.ı>ı;zh~ını güs işleri bulunduğundan fakat hiç birL r atma1ktadır ). Jd k.ıskançlıkıan doğma cinayet. ha. 
~erecek kaç tane .alamet sayabilir_ stue yeti.şemcoigınden ıŞİkiyete baş .. \ 1 O - Bayanın fikri çelindiği bcrlerine. ke&ilip <ioğranma hiki
CTıİn? laır. Terzide provada, aya.k1'.ahı aL ana .ıkadar, ziyafete ç~ırıl.aı-ı da .. yderiae m.enı.k .umışur. ( .Bunu 

- On. dört mHy<>n yiı:mi yedi mak, manikür işi,. di~i!e uğram.&,, :vctfüeri ~~ le.endi.sidir. fakat, l~tesi uıJ:al:ı ogazeteoiu biçare ha.
ç2'ln ·beş yti.z altmış üç 1. dıye inle. bayınıeverlle.r cemıyı;:tınıın toµlanu .. artık lbu Jll !ı:oca.sına bıTa.lcmşıT. ltin.den aaglamuk. .kolaydır.) 
ııtim. Blnda ibuluumak. ha'Sta bir arkaıda§l Bu da., ken<fi6!nin d-avet etındt ce. 20 _ Artık, ~ §c-ı.knı.k, mod11 
JI Müdür: - LU.tfon ıbu a:Llmetler .. yoJda.mak., her nedense hep bu fev. 1 R.TelİtnÔ·e bulunamıyacağı s~Hi _ ptk.ıim-:ında.n 1ıotll.anm.a.z. Piy,ano.-
~ Y'inn!sioi mecmuama yazar :nl k..alad.e h_a.fta?'a ıaM.lamıgtır. " 1~.in~ ~~s~n·.n tes~üfen _ç~aca~l ! da. daha ziıyade ağır par.çalar .. tık.t'L. 
fn "> dedı. 1 5 - flk.:kanu.nlardan, e.onkaı:un.. 

1 
umıdını lbeslemesınden .. ılerı gelır. da.UT. Bu ıniinaaebctle, tec:nıbeler 

Sonraları btı 7.olda ~arı elden hın-dan. yazın tUı~acak1&Tl sayflye- 1 11 - Kıoeax ona mucevher ve.. ~etkesinde şu nok.t:al.artu aydınmıı.. 
~ra.~nıaıyınoca flrr:d~ oltır:racağıntz den deım. V'l.l:.TUT. Bundan ma.ksad yıah.ud b'ir kürit maı:ııto gibi ıayet .dl€ını arzeıdeyim: 

Jrmıı arazı bir &0lu:kta d "Zİvcnliim: kıocaslının fi'krıni çelmek, onun tek. kıymetli b.ir hediye ~etirince .evi- Ba.yan Clıopin (Şopen) den mi 
fi ı. - A:kşam yemeklcrmde, tam lif edooeği yerl bir k.alemde bari. niT. Mübalağalı jestlerle aşırı dere. parçalu ç~ıyod Şüphe -wesvrse 
f!4.~ıtte ihulunm~mak, eve. ~z verdi tadan ıaHmektir. . cede~ sevinir, ~u ~i~i hallerne, ona: içinde biri:ıinden fena b.aida :hoı -

1 saatler~e cloruneme.\; llJy.a-dında j 6 - Baya·n ıbıTden çalışan amı. ~<Dogrusu benım ıçın çok -para har. it ma1dadır. ve lbu duygııaunu .et • 
ulu~ bı" ~e"\·ce, b.iroen ?1unta.. !a ika.!'\lı. <> zamana kad.u içinde cryorıııun. Ben 1buna lay.ı.k. c:leğilim» :rı-ı ealdamak fUZU9UIUl ı oee.. 

(r.ın ~lycın ~lT saat gıbı dak.ikıısı.ı:- l gizlediğ~. ~ı-~a ·~.~ini -~çığ": vu .r 'der. . _ lemektedir. Greigi _mi çalıynr : 
~a e\ le ~dır, -:1e kcı:cası:n.ı - 'Bu ru.r. Şoforunun butun !un dıTeksı-J 12 -.- Sık sik .nıuhtel~f. Iotoğral. Biriaiıte .qıkur. Elmden . Sc.hıt -
J&aatıten<berı senı heklıyorum. ':leTe. yocı başında canı çık.tıgından dc.:m ç.ı.lara gıd'ereık resim -'ek.tırl'r. nnln notaları <lüomez mı olm~ 

e kal~:ı_ı "> • Eve neye geç .gelJyor. vurarak, ona bazı günler izin ve.. l 13 - Bir takım yeni yeni ha~L ::. demek ld bu sevgisi ha~ayt 
n I z.i'bt snen:ı:er:~ w ~arşılar. r.ir, ken~i d~ .tak.si ile ge~r. k.atler keşfeder: ~ela: Çok ç.c;>cu- earrnljlır. Ricb.a-rd Strıues mu dılde. 

O. 2 - Evve dondugu zaman, ev- 7 - K.endısıne tu.b.ai hır unut.. iu olıan kadınlar ne \:a.dar 'tne• u.d. Wde aevı:ili en ..sıon notasına 
3.~ çıkt!gmd.an d~a fa.zU daha kao~lık lıula.-ır. ~er. nedenıııe, ;ve ek.. du.Tlar •.• Ben erkek doğmalıym.ı • :mı.J§lır. Massenetin p1'11l"Ç8.l;ırı. ke. 
oze ç~r btt ~kJ.e boy.anım~r.1 aerıyetLe de bılezık vey.ahwl :kol .fml .. bayat gaaJar biT §C'.Yl. 1J(a. d üzüntüyü ilade eder. 'ı enıden 
Aradakı. fark: resım saa'att~dakı em sı:a.ti~i i.smin.i hatı-rmy~mad~ı birj dtnlar fena amma me.k~ onla!'- ~pine di.inünce <(art.:;k b~ a~k ta 
re~yo!'1ızm ı1e ekspre&yoııJ3m ara.. dukka.nda ımutur. Ertesi akşa:m da, dan da. 'beter gibi.. öıhnden 'lııç böyle hi.tti- hükmüne çe1iınmeden 

'\tındak~ fa!ka benzer. Kadın, ~vd~n bil.czii\c veya.hud. ~a.:ıtinin wbulunup düşürmedıiği .en lıa..yrct verici 'buhı.. varabiliriz. 
yrılaıgı .~n~.~~- empresy?nlsttır, kendisine gönderılm.ı.ş o1dugu.nu &e..- .fU da şudur: . Göz önünde tutulacak bir -.ıtun:t 

ası~ d.ondugu 'Zaman ıse eks.. vinçle söy'1er. - Hayat 0 'kac'tar 'kısa kı 1. · .ak am üzeri geç :\'akıt 
res)llOnl'sıtıUr. Makyajuıda 'bir ib.. I 6 - O ~a.mıana kadar h;ç iam.ini 14 - Artık vakti le hi.ç 'Umursa. te zevcd .. ~ınd 1~~rı!M.llm: cı- Nere.. 

1 J.e Tk ·ı· B b la.r ' eve onup e Kw 
a • ac~ . c.ı ~ . ıSezı ır~ azı .. aı. ağzı.na almadığı bir kadm ar~da.. ! nıa.dığı bir kadın a~k.a<laşn~a karşı deycÜ«l)~> eorg'J"una karşı verdi~i: 
anl.ış ~~zı_I:nıştır. r\llıgın rengı ıse şı.nın müthiş bir yalancı 'Ye dedıko_ a,ırı 'bi'r lbe.ğlılık, hır aevgı bcs1e- _ Sevgilimd.el, cev.ahıuır. 
:z.la Çlga;r. l.<lucu olduğunu dilinden (füşü.nnez tnİıy.e ma~aT. Stk Sl·K o.na telefon e. 
3 

-. - K0cas .. na, 'Yaln12 her za.. j (hu ~a~ının dedikoduya ba~ der. Ondan teiefon alIT. &yan. iıu SölteJ bir dJ tamamen yandı 
2:1kı m~e1esinden fa&..ıı bir Jla.:rn.as!al beklemez. Zira o vakte kadın aıikadaştna ak aık goiJ_e:r. Fa. .. e . 

I.de degil <le. ayni zamanda lü. lı:adar k.ianee kendisine inanmıy.a.. k.a.t arka.da, pek ~ -gelız. 8a.- Söke (H\tS'U.Sı) 'Bayramın 
n&an lul.ı l->ır düı;lünlük ·· ~-t ) yan bu aıtkadaşınclan ,öyle bahse. iAtinci günü Sö.kenhı Yukarl ma-

. .gos.. ca11: "" h 'l] . - _) _ ,,__ - Hart . d . 
• ~ 1:_ ~na: - Cicim pe.k )'orgw:ı 9 _ Afi.karla? olduğu CThğin der: . . . . a. eslll'Cle arcı..oa.cl 1 e aı . e-vın 
orunı.ryonun., ~oğıusu çok çalJlfl. aıdı geçioce, istifini 'bozmam.a-z1A - Aman ne 11.ıu .. cıbı bır .kalbı a1'.t 'kaunda yanglın ç~.ıruş, bını:nın 
cmıun .. artık ':bır azcık. da kendine eCl-eımez. Koınuşm.astn.ı şa'}lrlr. Ka.. -nmı1'f. Ne bulo.mnazı •dık ..bır ar- bir kısmı dam ola~ ;cul!anıld ıgın. 
ak... der. Kocası '.hafıf 'bir <SO~k ,.ıdsızlığını gÖ!llemı~lc:te faila mü. kadaşıını11. dan hurad~i otla! suratl~ ~t':~~' 
lsa, ~n';l adeta. zatürreeye yakalan. ~ ııet:mek gibi .bir ha.taya .dü... - Hiç mektuh yuımaz.. Fakat yangın brrden'hl~ . ~uyu~ştti~· 
nış. eıbı müthış 1J'.ir bağlıl~kla 'te. ~. Bazan daha ilıeriye giderek: iıltide biTde aok.aja &tk.aı&k ;aı.rI Damda_ lbeğlı ~1.an .ıkı ıne1t ıle bir 
lavıye ~alk~r. BLTço-k ıeferin<le, - A.. .. Bay fe'8n mı_ c:loinsu. kii;ı.d ..._ alır. at ve bır tay diııı d.i.ri yanml§tlr. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANK ASI 
~unıln.$ tarihi: 1888 

Sermaresi: 100.000.00~ Ttırk Lirası 
Şube ve &jaııs adedi: 266 

tlrai •• Uea.ri lııılr om lbaıalta .mua ... JMHI 

zsnat ~ınd11. kum~h 'e il'.b&rsa ı.asarnıf Usabl&nnda, en 
u fiO Uruı t>uıunanl'at'a wnede 't deh. ~ ku; a lle ~~ 
pJAna ıöre firaml:;>tı datıtııa.cak1 ır. 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 • soo • 2,000 ,. 
• • 250 • t,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • ~-000 » 
120 u 40 :t 4,800 » 
ı 60 .. 20 :a 3,200 » 

Dikkat: nesab!~n.ndalt\ patala.r bir ..ene !oiDaa 50 liradu ~ 
cH1pniyenlen ikram.'1e ı:ar.tı &&xlilrd• ~ 20 fuluı.1.t ver:lece&Lr

ıtur'a!aT .e'lll"dt 4 atfa. H Mart, 11 llulraıı. 11 E)'lUl, 11 &rtncı 
ttnun tl~·h~ .. ~!nı'I" ~\~tir 

-------------------------- -- -
'' BJna Sat~:;a" 

Sümerbank Umumi Miidiirh.iğünden 
1. - ktari.bulda Yenipost.lbane caddesinde Um olup haleı1 .Hai.k Sandığı 

Türık Aoonlm Ş·rketl.nin t.ahtı 1carında bulun.aıı bankanıız.a .a1d b .:ıa ;peş.u 
para ve kapalı ur! u.sulile arıtı.nw;.ya çıkanlm.ı.Şt.ıx. 

2. _ Bina tam kArg.ır tarzında inşa ed~ olU;P 4 katlıdır_ .Ay.rıca talı. 

1.ezzcmllıı bodrumu vardır. 
'3. - Binada e1e«tTık, su ve kalorifer teasatı mevcuddur. 
4 . - M~eye iştirak edebi.lm6k için 3750 lira m.klaımd.ı m"ll b::ın_ 

blarıım:ızdan alınaclt temln.:ıt mek•ubunun veya bu mlkt.ar m~b!lığın An. • 
bl8da Bümert>anit Umtımı MUdfu'1ütli İstan.bulda Si.iroe!'bank ~ubesi v z.. 
nes.ııe yatırılarak alınacak ına&buzuaı teklif me&.tuıb!arına rapten tıa ka:ı;a 

verilmesi lfizımdır. 
~. _ Teık.li!lerin e.-ı gec 19/1/942 ta!';hlne mifaadlf Paza:resı günü ~ah't 

18 e ad.ar Anka'!'ada Siimerbank Umuml MMttrlijğüne vır: 'm~ U:.zrr-<h~. 
8. _ Bin.ayı iikmek veya daha faz!a ma11lmat alm~ isteyenlerin İs!h:t ... 

bnlda 8Umerbank şubesin.~ müt:ıl'.aat ~tmesi lAzımdır. 
lf. _ Sümerbank ihaleyi yapıp yapm.a.ma.tıa aetbesttır. <10066• 
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Memleket Haberleri w --·· 
İzmirde Dün 

boks 
akşamki 
maçları Yurdda karakış 

• Bir adam kerıdisine piyan- Dün alkşam Bey.oğlu Halkevtiınd!e 

&oçAMusLJ.. 1: 
Türk pehlivanının merdliği 

l zmir 45senedenberi görmedig""' i godan ikramiye çıkmadığı b?b ajanlığı ta.rafından t-ert.ib e. Ciiııııkii; bir pelıuvanın yi.:uek varlı.. lA.zımdıt. Başkıı. türJü rahat etmeme 
için m:iitee&ıir oldu ve öldü dılen boks maçları haıra.retlı ol - ğını anca.k kar,..ı..mdaki. hasmı ortaya i.mJkan yo®tıur ... 

b k dd l b k m~crtur. Biıriınd mıaçtıa Şevket Zi • keyabilirdi. - :b:ışal!aJı; yarın beraber wymıa • ügü Ve şi et İ ir ~ş içinde İzrnıir (H~i) - E.vvdki geee ~ya sa~ hesabi.le galib gelmi~. Yusuf, Em.il ile güreşmem.ş oynaş • cağız ... dedi. 
_ bmetpaşa. bulvarında Çank.aya aıile İkinci maç: Reoe!b-, Hayriye ga • mıştı. Koca Yusunıı. ı:.abahlar~ı kadar ko-

l lib üçüncü maç: ~rahim Nihadaj De:cyasla lşt:halı bir güreş yapmak nuşulsa insanın canı sı:kılmazd:ı. A&ıl 
nıeyva ve· saubze b"'hçale:-ı· zarar go··rdu·· s~= ~~tııcoı·ıü.mA.L vadukl'Iaahsı. oog~luşl4UTO. İ-b 4 .. .. . F thi '811.yl he .için meydana çı.k.tığı h:ı!de b:r çapıaz. ve hayale gemcJiot: tel.ibhıfr.; tuhaf lil u • -n- ~ r'W.1 ga 

1
. ' uncu m~. e • ·ııa iş oıUıP bhmışti. Doğrnsu bu güreş. sözleri insana. neş'e ve zevk dakikslar1 

ya§ınde. Mehmed Dolan. gece Çan. ~bi.lle Aslana ga~~ ohnuştur. 5 ın.. ıerden BelçiJl:afılar h.ç b:X şey anla • ya.şatırdı. 
İz.'ll.r <Hll5U.&1) - SJs·ü "~ k.ar elan tün ~r, ~ba ve köyleri k.&rıa ör.ikaya kahvea.i.ne gidıerek radyoda cı maç: Kuckluısı ıle Muhteşem 8 • mamışıardı. ve Koc:ı Yusuıu.n da ne M~ö Dubllye; tek b!.r keılmı> tüm.. 

de•ıım ~tı:ookıbedir. Kar tabakasının tWüd.ür. Bu nıınmülardia. kışlık c;.;ın yayılan Milli pİya.ll'go çclk.ilişin.i ra~nda yapılm..ıştır. Muhteşem sa· kı.ra.dda. blr a.da.m. old~u belli olma. çe bilmediği. halde; Koca Yusuiun &. 

kalınlığı ba2.ı }e.rlerae 20 S&nt.ımi bul. yapılmış bu;u.a.d.uııunda.n, kar mahsu.J.fıldJinlemiş ve "k.endiwi.ne mühim mtk- yı heısabile ~a·tilb gelmiştir. ın.ıştı. henık..li, ahenklı konuşuşuna bayılıyor. 
muıştur. Civar clağlaıda k:ı.1 .rı. ık:a!ıı;lığı ta za.ı~lı OiJU.a~r. ıtaTda pe..ra isa:bet ed.cceğini tahmin --o--- oazet.e.ler; Deryasıa mağlfıbıyetıni du. HattA; an~amaatAı halde gfüüyor .. 
80 santJme k.ad~r çıkma~tadır. Çıttç.uer, otm beş sene evvel de 83. yıl- .ı. ~. :el bi.rlk. k. . d .. SivaBta spor faaliyeti tabli buldular. Belç.k.a Jtahranıa.nı olan du. Kooa. Yuııurıın .söyleyiş tarzında 

Nit dıı{:ıruın MaJ.unuu.lar k"'!Pesln.de ni şel.:ilki-e ş:ade~lı soğukların hükı.im e ~ıgın en aç ı,ıye e .. •~r- Emili ytıık;selLtHer... ve edasında mUst.ıehz! bir ahenk vardL. 
ka.nn ıkııı.lınlığı 1,15 santim.!. bulduğu tiörQUtünU ve o yılın be1·P.1te~ yılı oldu.. leımişt.i.r. Radyooun başlnua buyuk Stvlas <Hu.sus.1) - Bölgemiz ~tboı Belçiık.alıyı ,;enen Deryas Koca Yu.. Gazeteler gene durmadan n~·yata 
öğrenilml.şt!.r, iunu, bu scnen:n de bereket senesi oja biT hej"OO&nla lbckliyen Mebm.ed hadı:em txııınlıtesi azalıklan~a Valım~z sufa beş d.:tıikad'I mağlüb olmu.;.tu. ba.şlamı.şlardı. Bu sefer de Belçikalı E.. 
Bazı ihti;ya.:rüınn da arrtat1.Jklarına ca.&ını tıa.1ımiıı etıt.?kıennl sö:,rlem-ekte,}Dol.aın, gece yaırısından sonr"l ken. tarafından ıı:ı.amzed go~rilen Maarıf Fa.kat; Em\l Kor.a Yusul g.bi b!r mil ile intikam meç:nı hazırlıyorıaı-dJ. 

göre, İ'ımirde bu kad&: soğ~. anoak dırler. ldıisine pİya'l'lıgodan b.ir ıey düşme. müdüru Fevzi SeTSCm, Silo şe!i izzet, pehlivana yarım sa. \t. dayanmıştı. Hem Ol'ganiz&tıörler; hazır Yusuf BrUkS.. 
kırk beş sene evvel görü'müşt.ür. O K.a.r. ve ;volc_. ulnlt y'ınce ç ..... ,_ ıni.itee89İr bh halde Çan.. Cer a~ı re6anılarınd!ı.n Kfımrannn de Koca Yusuf Emile bcr şeyler yapa. selde rıten be.ş or. para elde etm<'ğe 

kiit •-•- y ~1-"ft•• sonr ~ft~ftha Hft"-- ğln ........ do ..... ~ ....,.;...neri Beden Terbiyesi . Umum .Mü... ---·...l'ı, ' ,.01,.....,.0r'-~dı. \'& uu gece ano 1..1.UQ.U a ........ _,..,,, venıdı . e goıe g,,_,..,, Ana ~ı__ ·q vinde4ciı odaslına. gitm.ış """'"........, u=uU17• .,,.. ..,.., ,,_. 
kadar tam on kışlnin donduğu görül. lu ile orta Ao.adolunun her yeri kar.IK.Jaya aı e e diMilğti:aıce ık.a.bul \1'e t.asdı~ ed.11 f·ştır. Güreş akŞıı.mı, otelde Koca YU6ufla Fa.kat; Emılin organizatörleri Mö~ö 
mü.ştii. lmıirlller, mut-edil ha.vacla j&ş& 1 ıarıa. örtWüdür. E~irdir ve De.nrzll mı:ı ve pek &Z sonra: Fu"bol takımımız K.a.yserıye gıd yor Mösyö Piyer ve Dttbl!y:; ara,mda ol - Plyerle Dubliyeye su yolda müracaat .. 
mıya a'lıŞk:ı.n olduk:iarından don tutmuş ~da kar pek fazla oldu#undan Fenahlşıyonmn. Aman acele Kay.seri !Ut.bol ~kı:nı ile b:r. maç d'll!kç.a gülünç şu muhavere cerey:ı.n et .. ta bulu.nmUŞlardt: 
yollarda yürürken birçak ha!i! ka~ıar trenlerde gldıp ;6elen yolcular ooiuktan btir d·oktlor bulun. Demiş, ev hRLkı yapım.ak Urzıere şehrmm~ m~htelıtı fut. mlşti. YUıSuf, Mô:rfo Ptyerc soxuyordu: Türık: pehliv:mı, bu seter Belçikal.ı71 
VUkUbulma.k.t.ıdır. Bu it.azala~ .yüzün.. btl(y(nt m\i<lıtülat çekmektedirler. • ol:iısi haherdaT etmiş, geciTilen bol taXmımırı K:ı.yS<?rlye gıdeceti ha_ - A.be çorbacı; sıkı tut, sıkı tut der. bir saatte mağlüb etısin ... 
den el, la>l ve ayakları kıruan.ar da Bı.mlardan_ baz.ılarının dondutu na.;ıUU imdad oıtıomobıitile Memleket ber allslaııJşt.r. sin ıbel ... Hepten saman savruntusu Mös.Yö Dınb11ve; gilreşln k.at'!yen da,. 
olımu.%u:r. berlerı gelmı~t.lr. • .. _ .ı ·~ • te b Futbol hakem kursu lmiş be!... nışıklı d()vUştiidü olamıyacaıtm.ı b:l .. 
Dağ \'le oval&rdslti hayvanların aQ Ged.iı k~iyliisd endişede ,h~~~. gonıoer.l' mesıne şe ~ Vuayet bölge fu'.bol ha.kem komi.t~ M~ Piyer~ ~y~ğin\ şaşınnıştı. dili için şu mıntııbelede bulundu: 

kıalınası ve donrua.s.ı. te-hhkrsi de ba!j ıcann ve ondan evvel yağmurun c:re. bm ecl'ıld-ı.gı a11rada ~va.Uı ada tup.tamı.r.ak şebırlm:zde bir tırtbol ha. Yusuf; alay edyo•du: _ Aziz mö.>yöler; sö:vled!kleriniz doılt 
ıröSt:ıermiştir. Ba.vl' giderse silrü sahib. vemıı .suret'te düşmüş obıu&.ı, Gedizölmiiftür. kem t:ursımım açılmasını ltaraır &itına - Teheyt. .• Sus.:tk a!ızlı; ben .saı.ıa rudur. Fakat: Til!"k pehliva.nma :Af 
ier!nfn yem tcdarf!ı: etmeleri milhim bir ~ndıııJd JröylUle:.-i dUşündUnnekte ) Mue. enesbnde lkalh durmaStn aJmlŞtr demedim mi? ... Ti, Şun::r.ud!\nbcr• EÖY dln1eteıni.'V'OI"'JZ:. K&t'lycn şike gUr~ 
m~le olacaktır. dir. BıT gün sonra eriyecak olan kar:a_ıd .. 1~ .. w .. ıt bit edilmiştir. · ıer dı.ıruTSUD ... Nerede pehlivan bu ite. yapmıyor. 
~Iryva ve sebze baJı~ncle sarar nn getirf!eeZi sellerin, ovad3 ekilmlş an ° ugu ___ 

5--o---- Jzmitte halka ekmek fere dıünya&nda be!... _ Deli mi olm~ bu adam, •• Daha 
Me:ırva ve ~bze ıbıthçelerinde rarar araz:Yi wl.arla örte~eği muha.kltaolt gö_I d Atatürk ko .. •su • ... _ Ne bileyım. ben pehlivan? ... Hem ne istiyor; avııç dolusu para a1-ıyor ... 

pek çdldtur. B!i~ü.:ı enginarlar yanmış. m.t~.edir. "Bu ltibar-ıa zararın önüne Samsun a ~- beyannamesı dagıtıldı bize oıe? Da.ha iyl; yorulmadan, terle_ üste de karşısına yenilmek icin pehll. 
tu". Portakal, mandaHn:ı ve ı1mon1ar geçilmesi l<;ln bazı yerlm:I~ ön~tıylci ted Saımsuın (Hımıusl) - Pazar güınü :bıınit CHusu.st> - HükQmet l:ıB!ka ıneden Raralannı alıyoruz. Oh! ..• Bun van çıllrarıyoruz .. 
buz tı;iınmşt~r. ~iı;aık meyva. ağaçlar~ birler almmalrlad:!r. karla ve çok soığtık bir havada 4 ekmek tein beyanname tevzi ederr'lc da.n. daha. jyiSi ,.1.n sağW;ı.... _ Doğru !l'CSylfiyorsunuz; lWn TUrtt. 
nm c~eklerı sogu.d.a.n yanmış ve dö. lla.yv:mlann vaziyeti b' fe üz.eı-inde yapılan nUfus m.1ktlı.rını ve iş l:ıöUlmlerlni sor. - Hepten; ps.rn. pan dY? del. ol~- ıere gel d-e anlat .•. 
külmüştll:r. İncir ağaçlarına ve Wla. Esasen hayvan yeım· d:ırlı~ nıevcud tn metre meıııa G . d .. .. t.,.. n-.annam.eleı-e derahl ("evab cakısın be! ... Biraz da bctuşm:W:, la. - Bmıun mla.şiliruşaca.k ne tarafı 
ra da zo.ra.r e>lduğ1ı söyleniyor. Sıcak olduıtun~n ıwaların karla kaplanma~ı At;a:türk 'koŞ\lSWla azil aınl 1 on~m m~ ...... ..,..., zım değti mı be? •.. Besbedava ter.e -
ikim maihsulü ola.o inc!r ağaçları 80. üzerhıe koyun s!trllleti ve a!e!Cmum den beşlanm.JŞtg. 3 5 ~unu~ !!: verılm:iştir. meden aldlğım.ız paralar haram oıu.r varı.. 1 
ğuğını fa.zlalığmüan yanmıştır. hayyanat tam b'r açı.ı'-. tehl""...,,lle kar_t·ı-"'- ettigvi bıu koşuda hıri-ncılıgı. itli nJarı - Çok yerleri var ... Türk peh ı'\'an.. 

"' m.."" Ta1'. lzmitte odun liatları bel. .. Hepten seyre gelen - a 1.a.rı şike gi1Nş yapmııtı hem 
Bir sab•lcalı dondu şı ~ bu1•mmaktıadırla.r. Fener Gençlilk kliibiinden Hamı kand.ı.np duruyoruz be!... gayrlaıhla.id tel6-kki ed yorlar, ve h€m 

Evvelıki gece !nbaln !karşı Fevz.pa~ Gözteıpe, ıikiıncili*i llised~n Cevad, İzmit CHu6uı51> - Şehr"m;:ııde od'U ... - Pehlivan, nene lizım senin·:· At de elimiz körlen\r gür~ san'aiımız el.. 
bUlırarın.da bir a.da.mın yerde ya~ığ Edirne Halketıi temril kol.u - ·· ·· ülüğü ortaolcı.ından AbduMab mın çeBr.isi S35 İt'lll1l.Ştur. Vilayetin bir kemere liraları. Di~'}ilnme ötesmı ... den glder diye düşünüyorlar.. .. 
görü:müş, kend•s~ ma.lılt 'VaZ•~tt~ I 1• • uçun?~- d"-.ı.,' .. 1 .. w,. li ed n •k.arıa m~e?'Ji olan ~ra61lda. ise 62,50İyi ya; beş dakikad9. yQruımadan olu. _ ...,ft ... hele·, Şll 'rürklerin dlişunce.. 
01.mftA.1.1 an~""'l!an bu zavallı s~hh1 im. nun iYa ıyetı DemılrK!'l'an, OTCl'Un~u t~g.1 ~.. 9 e ....._i~'il e91ciden odun ve D<""' 

""'"'
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...., f ö:zı'k d b l - Us kurUŞl:lı?r. .ı..ııw .... er yor bu işler... &ine ... AhlAk da ne oluyormuş? .. 
dad otoıooblli lle nıemleitet haM.anesi. Ednı~ ( Husuii ) - Halkevi Mu&ta a 1.1r • • ~fftnc.ı ıgl l v- lkörnılir!l çak ucuz fiatla aldıkları için Y'USUf' keyifli keyi!li. alay ediyord'U: _ Biz böy:e dfuJU.nüyoruz amma; 
ne n.ak:ledilnCE:Se de orada ö~th·. temsil kolumuz ta.raf1ndan bir miL den Be<lhuııl'lll'l 'Y;ı*ıtbaıı, a tıncı ı,gı bu 335 kunı.ış çok ağrr ge1ırıı.ekt<e, ıa~aıt - Peki; hep;;. 1Yt ve doğru ... l.A'ltin, baıkııurı geçen a.k.şam Deryas'ı m.ai!:lQb 
Yapılan tahlckat netice-ınıde bunun samere te.-tib edihnişrir. lccHissiz Fener Gençlilk klühünden Mecı? tstanbuldaıki fiatilara. bakarak hafleNıebiz!m idman .ne olac~ ço_rba~mı_?... etıtikten 600.Y'a: neler söyledi: Seyirci. 

sabıka.lıl.a-rdan kırk yaşında Çolak ö. k d d d k' . "k e.I Kurd 1ceızanmı~laııdır. Taıkkn tamı.. cldden ~etnıEdct.edırler. +~te·, bu laf Uzerıne Mösyö pıyerde lerl .... ft ... dınyor""' ... Üç beş dakike.;ık mer olduğu ~ donarak ökiüğil netice. a in» a ın a ı piyes mu emm . . . . . ... . f .1.9 K yu_ -.. "'' 
sine vıat"ilmUitır. ömetin bulvardA don_ bir ~kiide temsil edilmiş ve kala- fıınde birr.nc•ılııg1 lıee klaranml!, ~b- şa.!Qk atmıştı. Mösyö Piyer, oca güre~~lecek peh\ivı!.nla.n karşıma ~ı. 

b l k b . · · · h b ı d v d n mttW.ffa.k olaınla-ra munuı Mmatlıd<ı fap hcutalığı sufla lkolıuşt.uklarını yanında bu'ı;r.an ... ft..,,...,....,,.,.,uz. Bu suretle a1dı~ım1z pa.. duğu yerde sn.aılerce kaldıtı Anla<>ıL a ı l'T seylrcının azır u un ugu e • . . ·ı·v• . k d M"" ö Dub ...... ..,~u-· 
m«•tır. Sol elinde bulurıa:ı lciM;ilk btr bu mWııamere büyük bir muvaifa. hedrye1er. Mlm lıti-rı'ncı tgını aza- ç l (Hususi) - Muradlı ve OUbliyeye anlatıyor n. OsY. • • ralar .b.a.raım:dır dt>d1 • 

.., lb' k " or u " _.ı. w ıiye ...riııe güle kırılıyordu. MöS:Yö Pıyer, . ı- Ko Yusufun yara.nın da dil;rınekten m.ütevellid ol. ltıyetle ba•anlmı ~tır. nan }İ&ey-e de iti' upa. annagan havalisiaı.de PP b.a.t.a.lıgı '(o'Augın. Yu-~un.. '~.,, sözüne de h:ızır eoevab1ı. Bel<ıl.k.alı arganıza. or, ca 
tıesblıt. dil 1 +· t d '~: · "\U ~ bu düşUnce5ine (byan.am.ayıp kah.k:a.. 

dW-u e m.ş.ır. Gündüz stikH11 ilkokulu talebesi e iımnfl!tr dan köyleT sllu kordon altında tu. ğunpptı. ,..ft"<,.ı -"'veırdl. Ha-tt.4, YusufU.."l maıı,. 
Kar ~l mahsu~ m.rar ventH)dl tf d ·ı " __ .J _, K....-...• ~ --orculara b L •-L~ d ha faz _...._ '"-an "'a.pacatız 7& US.. """"' .,..... ib , ... Bütil:n ~e h&vza~ınd;ı, şick!etli 80. tara ın an verir~ ~u.~e~e ue ~... -..- tulmaıkıtıa ve u nas~.... a· - Ber_,... ,WilQ ., SUltAn çalım ya.ptığına :rah o ... u. 

Ctuıcıar h\ildirn :ıürm~ktedir. neo:sıı, birçok. talebe velı lerı ve mwıevver. H~~evindıe bir çay ziyıı.fetf. veril la ahayetiırı.e mıeydan verilmemek ta.mi... idma.n }'apm.aıD (Arkaa var) 

'~Aydın~~· ;Mt~e~v:_e ~ga~rb~t~An;:ı•dıo:;,lun~u~n;.;bU~-~l~e;_jrl~e_,;;.lı~a~lltımı~z~h~a~z;;,ı r~biiiuiiiilun~m~u~ştu~r-,. ı._;m~ıı_,tı:r~. ~"'-_._._._.~,.._,.._.,_. ...... __..~..,-içi.n hayvanlara ati ya.pıl:m.aJwrdır. - Yann, muJ;uı.lckıü 



'l'elgra.E, Telefon Ve Telsiz Daherleri 
.. 

M1tten11ıer ı Başvekalet ·Mnsteşarının ı 
arasında cenazesi torenle kaldırıldı 
el birli il 

Dola da 
sonbarb 
darama --PirrUsvAri bir telk llOl"la.kLvıa eıaen s1Wı hlrakm&. 

rapıldı Törende, Meclis Reisi, Başvekil, vekiller, 
Parti Genel Sekreteri hazır bulundular 

nm bbl.I ola.an1Tacatı bö7~ ınuaaam 

M h -b- dd 1 zafere doğru bir ., ...... her lhtiracı, oaa llıtihlU U are 8 Şİ et İ edebilecek bir lliterue •ic1ennt:1t, büUta 

b• "" k it d B ::=iic':!e!~e :~\''~!;': ·~: ::= .!':1:..m":~ee::de•! 
ır sogu a ın a := =Fr::::r b'::!:dete~ı::ı~ :::·:::ı~b b~:.:er.1.~1~~ Amerikada 

neşredilen 
resmi tebliğ 

Aı1bra ı <Hu.suat> - .Barrelilet met>'uı!2ar, Rıyaaeı.lclknhur umwn u_ 
1118ııııfıeşan Vehbi Deat.lrelin cenuesi Ubi Kemsı Gede~. BaşvekAlet Ye dl. 
busün atJe namazından 80lı1'a Hacı • ter VekA.let.ıer Jlcri ~elenlerlle Ankara 
b&nam C'IDaiDdeıı törenle a"Wnim.1$ Ya.il •e belediye re:.aı, merlrez tamutam, 
Ye şehir lllft&J'btma d.efnedilm:ı,tlr. emniyet mOdürO Ye kalabalık blr halk 
T6rende Jııleclis ReUıi AbdUlhalik Reo_ hazır bulumnuŞur. na,t.a. mımta ol _ 

d d• l'ibl, ıa.rat1ar bütün tuneUerlnl mu_ miie&delenin uunl;ıtu ne miikDMftt evam e ıyor an"ell ~ topla71D A'l"&ş:ı.blJıııiş lllU'eUe ua.İ 6air d"Jmalarmı da &a_ 
olalrdı. netioenln lıısa samanda ah .. bti rönnek llzımılw. Hattl, banlaı-m 

"Her hükumet ayrı 
hiçbir mütareke veya 
sulh imzalamamagı 

taahhüa eder,, 

da, BtelJfeUl ~ Rd~ Saydam, dulu halde a&ker ~ polis mUfrese1eri Berlin, 3 (AA) - Alman or. 
Vekiller, Panti Genel SetreteXı Tnser, tlıırme işUr* ey\emiş ve Vehbi Demir_ dulan baışhunandanhğıııın tebliği: 
Meclia ~ reı. .-ekillerf, müııta.ka elin tabutmıa E&Ylll ellb"e v..aran çe • Doğu cephesinin fİmal ve ccnub 
lr1ll> reı.t, ııan. .:ttue be1eU a.ı.n. lemder ~ulmuatu. keaiınlerin.dıe mevzii eaemmiyot:te 

hareketıler olmugıtur. 

C: Askeri vaziyet ::t ::fI~:~~=n:. 
(~fı l inci sa:rCa4aJ vet:ıerlni tesirsiz bir h&le getlrmetc fı ~~anm bir . çok ~~f U.le~i lcı.t. 

. - .....,h!Öetiubı ~ mU.da.faala.. bundan blli8t1lade atleti ıbtJm&l Trab mulmıl:zln çetın muaa au.ı :&.arıt -
Vaııngton. 3 (AA.) - Cüm. rına raimecı bu adan:ııı ve bütUn F.li ~'lll!lgaı1:ı muıtakasına ku:ıvvet Te malze- sm<la akamete uğııamı,tır. 

buJTei.sliii eara.yJnda dün öğlcd"en pnle.rln mıel11cesi oıan Manilla ~h.c v; me eeçırmete ~Jar. Mal~ Alman bomba ve avcı tayyarele 
90D.ra nqrediem te!btiiin metni fU- mnanı bilindii1 ~.b! twYelJa l'Üll Ja. adasına bu devamlı hava nUcuml.anntn rİ kara muhaTebcleriıne karlfmlflar 
d\ır: paıılar Wafındıım aapt. -.e ..ı ohnı .. bundan en-el Girldde oldutu i.l:ı ı ha. ve yere .tiriinüree.;i'ne alçaktan u .. 

Amerika Di~lt devletlerinin mutıur. va :J'Olile bu &danın zaptını iı.11bdaf ça..ak yaptıkları harcketierle Sov -
m~tte.fı*-kııti *_n 26 mılkt, ~üy~ ~ 0::~~~~~ ncu::: =~ ~~ ~~~~ :;maaı da yet toplUluklarını bir çok noktalar. 
Brıtanya ~ ~mal İrlanda bırk:fık bin tdtllıt b1r oırdwru van:ıı ve b-1 cır_ adamnm sapt.ilefl Atıdenİsın i tla~lt.A da dağıtmılf}ardııT. 
krallığı, Sovyetler Birliği, Ç in, A- dunun blı' a..l'danberi devam eden fid_ loısu içn Sicllya kanalı n.oo:. 0~ Moıılova üzıerine yapılan gece 
'\'Uatralya, fü:ı\çiltaı. Kanada; Coa • de:31 ~ mmuebel~rlnd1! bir tıırıere lıkl muhtel!( kWl1a ıcyrıJma* s lbi taarnmar1ında bi!r timendü~r ia -
taıica, Cuba, Çdroalovakya, Do haylı ~t ftJ'dll1 d~ m.ah&...lrb.kt.ır . ~ bllyilık blr f~m elde edilmesi ta.yonuna ve dep<>lara tam ıabet
lninilın ciSnburiyeri .S.lvador Y~ Bu ayiatı en b~ n.ı.bet:le 7üzıde ylr var'd olmakla beraber bu ıhtim..l ş;;m. ler olmuştur. 
naniet G 1.. H . H' mi hblJI et.ek •ene serlıre lS.20 b in dilik zayıftır Zlnı Alman .... _. Sovy a-LIIYI 

nabbmed miiınkün olur ve diın.J a, ni,. aanıınunım tletilse bile bü7ik bir kıs.. 
ba7etlnln ne zaman releccti bı-lll cıL mmm madde\Cıı \e m~11 lrliı h&ll. 
mı:ran bir ~zın içine dilsnıuş ol. ne cdmıeleri ile bek"'neblllr. 
mazdı. iki &enel1Jı:: bir baro deYftSinıten IOD.. 

Esti ha.rblırrle burinlriılerin tıirbirln. ra mücadelenin nihai safhasına cfft. 
elen futa btl:rtilrttlr. Eunda s;ize ~a.r. lihnesi loin daha bi~ ııenelerden 
paD 'bathca bımlsiyet., Hkl barblerhı te balwtılfhnesi, bucıine kadar etJcilmlş o. 
sfr ltilıaı'lle mevrli kalmHı idi. Dmtod lan ıztırablann yanuıd:ı relcceıre aJd 
bKnnından birbirinden ay:rılm14 rö. nıllınetlert:n 11e kadar bii7ülr Ye lllinlil,. 
rinen memlek~ler, bllhassa lkhsaıli lü ola~ bise daha bi rktennek 
cepheden bucün birbirini itmam eden iedJr. Ba ifadelerin propaıancıa7a aw 
birer JllU'eıulan. ciis'U ferdden J>awka bir kısunlaruu be.rtanı eıııe« dahl ortada 
te:r 4cli14lrler. Bu aebcbledlr kl Akde. kalan çıplak Te hıl.zin llakikat, bıe 
nbde çıkıp deniz münaka.13tmı sekte. ldnuıenin, k&t'fntl4' mecbur olmadaa 
ye uJndan bir Jı!W"b b11 d<'nlıin kın .. ve eUnile mevcud miiodele n... 
lanlll mabtelif bakıml1.rda.ı nıi:t.-sı.tr saialannm llffesiııl kullanıp bml.... 
e&.Uji ıtbl Amerika cfbl bü1ilk bir ik. Jarm netJeelerini sörilo &ee • 
tısadl 'tVlılm berb:ın~ bir mücadele rilbe etmeden, te.limi ndRi • 
ye atııması, lstUı.sal k&TJlaklannın bu me.t niyetinde olmadaniD' ki ba tla. 
müca.c1ele ihU7aolvtna i.aJWs edllm~ db7an ~kti;ren bıtikbalhl lı.aranlık 
eebeblle, dtln1anm dlicr birook kt'ıfrn. mab~ ispat eder. 
lerl üserlnde 1elıirler 1apar. Bir tan.na nnaa1.um ordalar. ôWr 

J9H • ııfıs h.:ı.rblnlu her s11ntle 'bir tanlta nnaaaam dıtnallJ1lalarla blrtıl. 
deTUIU ATJ,lablleet'!ıl olan bacfmll.ö d.. rlne rtft.D dİiD>'Mm böJ'le bir .. ,. ... 
han mlcadeiesi, d6.l)Ya IUJOdıntının da.ha ne kadar tahanutıiil edebll"Ct'i't. 
b&fbca n1.mnı olan devletlerin latia. n1 9Dl'llllllt, kvaaaUmoe, 7ııkal'\ki ae,. 

d.. an, , ~tema a, attı. on-~ bir kuvvetüı kalma& ıCab eder. · • - .... yan et t.CU ıı 

Y"ıas, Hmdıstan ve Lük. senburg, K~zall5t "•~-aıA 11maıı--- 3 '-u·-··-. ~1eri bu8'0n fim&lt Afrltcad.ı. ı;ok M.ostova 3 <A.A.> - Sovyet 
ı Zel -'"" _, ....... ... • ......,. &tün 1nc~ tunreUert b.raıamcia a. 

naın. olarak kılıç1ann.'\ -.rumalarlle or beblt'.l'den dolayı )"anllfıır. Varlıklarını 

P
oo au~a, Holanda. Nıcaraııua, b!ıttaç mıilr!b .,, bir maı.taı- den:zaıtı teönii: 
anama, Polonya, cenubi Ahika., Ue aalreden nıörd:lcEI> blr de Birleş'k yıf ve m1*ül b.r dılrumdMIU".a.r. Daha Gece Sc>ıl"Yet. kli'alan bütün cephe. 

bu
Yugoelavye ve Norveç, ~ demeçte Amer.lta rılolıu varot. Ş!mdi bunlann evvel on1&rı tA!cvi7e etmeler~ Ye İn - Jerde cmr-nJa çarpısmıslardır. 

~le t.ada mtlvasene ununa hiçbir fe7 bJ.. ortaya lı:oyan küUelerden brkJenebJle. 
ra.kmanıııtır. ttvvclee blrook Uıtlta4) att maeiıleTI harekeUerin nnmd:ı IO 

maddelerini clqantlan tedarik flkn nıına kadar dövü.şmek b.te.enln oe..: 
menıJeketllr, '1lYed dah.\ evvel az, ('Ok ıettl.nllti lradelt'rin nazarında bir he.. 

lunurlar: D" o~lan suali hat.ıra tıe"Nrfki eder. g1llzlere Girfde, Moran ve S'ctly:ıya İnıet JD&lıCellerine güre 
B d B' ı- &---'""- «ı--.- '1 & 11 k.al'JI b(}yfit blı' hareket attrbt.st.l& ve. s·-...... ~- 3 ( & &) - Royter·. u e:megi bnz. _..ı_n h"'-"'--et .r ....,_ nun:J • ..... .l.......,uuun lı!an. ı.. ~ ~ ,__ ~ ~ 

l Arn eo~ la\lolll - ı im mu'lttez rec.,.,,. 01&1.1 Libya •'mal aa.hJ.Ccr!ne t.a.m bi b8ber aıa.n lsvec mahtelleri Rım 
er erıca B•let"ık devietle j mııuı.le lmnde ; t.ahı-ıbat.ı ::vaıı mıa.nas1le ~l~ rn.tını ftlme • 7ad*1 .Alman ma&'IOb yetinin derece 

bunlara aY maanm stoklar 'riieada det vardır: Zafer. Gariintlte cöre .. 
rettrememl$ beler, kohJ"lıkla tasaVY'Dr Gh!rin Plrriinkl bir mavaft&1u7et o.. 
edilebilecek bürilk nkmtalarıl clurar ol lap oJmuaune 4lmdlU1t aııacıar •laa 
cl1*Jarında "6lılle yoktur. F:ıbt •~at pet 1ok itidir. - ** İsile Büyiik Brit . rl rj.e.. ~ ft ~ yarar 6ıe')'lerin bii:YWt b:r melm lbım:kr. .a-.. ""~ bir fcl"'~ halınc "'el -la d B" . anya ve şıına r. t.ı.ıımmı :rilt1md!t.t.eo aoınra Singapura ._.._.., .._-. """"'"" • 

ra~ 'll~lrleş, ... ilt ~ll:ğı bıtşvckili ta hattat ·~tı Amerikan tıet>llttnde bil.. Alman - 1tatJıanJann ~f\:l b .. l_ Dd:te oiduğmıu aöylllyorla.T. Ş.mdll~ KUçUk memurlara büyük Manilla ~ehri 
za!a..-. "' Alt'*~ 1941 de im- cfir.lme1cted,r. de h'mnlnalı btr mrel*e bd •$lt m~.ıl lü!Uv;ı?. törünen pek muau.am bi: T 

·-n ve Atl&~"·k b . olduk1an ~. Ve bli nM!Ş,. +ft-~- V<LJ'\•,_ft ..... ,... ···-ft-•ftr -- • b tt lac k a 
adile ı ı :K~ eyannıı.meet JaPCJll}ar, Manlll!nm SoPJinl bildi • ruli~leri o kadar WyQkt.ü!'. t.i l!Oll ;;;; :R;~ndan ~~ ':; ms e e zam yapı a ee J myor 
h def aıunı an mu,tcacılı;; demeçteki ren teb1itıerinöe h:c bir~ adedl ~ İngilzi taan'muııun hemen iilt sünle - ric'at hanıketl ile Aa1.n-kten "'ftpka ,_ _ _. __ ._ 1 lad R7fWMia• <a.. tarafı ı inci DJ'f ... ) 

e Ve C6Ulara mÜfterek prog _ ~lm:ııed'klerine göre ve yerU w.k.erler • _......... .._ ,_...., 
ramıru ltaıbul ederek. kendi top _ den tıtr bmıt da u~ıo datılmam~lar rlnden'berl mahsur buJun9ll .B~r~ya - bir f/113 ~acaltlardır. Hüttlır.et raya kadar hiç obazsa yüzde Tayyare karıı lw,r.ına toplan tara. 
ra)darın<ia varhö-· h "" 

1
· 1· · ·L ise Amer'Jta ara ~erı hrr halde da.ki Aban • 1'.aı7an kuv~.crtne ha_ ~ ~ 165 kilometre me. yirmi beş ita 30 n.sibecinıde bir zam fında.n en az 3 düpnan tayyaNei 

lal ..... urr ye ı, lıltl&.o J ~ kıstul.ıDuş • va Y<>1ile bU'M oı.m 7ardıma v~ bu safedf! bulunan KlU&an\D ve keza hü... . ı__ __ d f _, • • d daha dUşürülmütt:ür. 
ıadvelctd:in eerheaıiliiinı müdafaa ç=!ş ç ola~ır . gerı tuvvetıerden blr kıemuıı rene hava tOmet meıttezlnin 180 kilometre d~ ıcrası, ouın. an aZJası lçtn c n::.. ___ , 

:~ a 1 ve :haıklaırı korumak için Anen« bu lcwveUerln Luraı adası _ ?Olile nfha,yet 300 Jr.ııoaietıre ulatt:a o. elm&lbıdeı tAJn Sinu.t'itantı sul:ırtu mahdud nısbcılerde zam yapılmu.ı .v.ua.u.'n kara hücumları 8 • 
0.uşma.nlarına ikarşı tam bir ı.afc _ 1 nm Man!11Mın ,..tb:ıda.kl oor k.ıstH .. ıan G irid aduma Jcaoznblim~te bil'! AbDıuı ~&nru. Majo1* ömlndeld mü lüzumlu addolunnwıttu.r. çıban eçığa ualmıp. Ameri • 
l"ln C8a6 olduğuna kallıı bu.lun.anık 0'1 c;!"k 'me~eri 'Y&rid olmadıtı g b~ bun. ~ bulunamıelardıT' n Bardlya tn. hlm ~ mevzileri terketmek Bu formül üzeı1İnde durulacak kan ve Filipicı lk.ıt'aları yeni mev • 
ve dünyayı bôywıduruiu ahına dan eın"el .M ndano adasına çıkara.!t wflizle.r taratındaıı eındiıll a1ln sııpte. meoburiyetinde bırakımştır. MajoJX'in oluna tatbiki muhtemel zam nı.. zileninde 1cuvwtleruniıJ.erdır. Ja .. 
koymeaa uğra-~ fenal~ kuvvet.ine novao Şt>hr n' zap•'f'tm .ş o·an Jap0n dilerellt ~lDdeki Miıver prntU>r.u esır de pek yakmda sukutu bekteniyor. b l . .. l lah"lecekri 50 r pon hücumlarına ltal'fl bu mevziler.. 
karşı müşı ;t,. · · • ıı,., .,. ..,. ~t' .. r'n~ kal'fl b'r taarruma buAm.. '4lld!tl P,1 cında bulumn&kta olan Ş!mıU ric'at lıloskovanm 210 kilo • et erı şoy e •• 0 1 r:. • ıra- dıe mdc.avemet arttırılacaktır. Kara 
miş bul er iT sava.şa ııırıı - m&k f.lzere bu ada.J'a Çlbr'Jluıalan d• bin İntriUa e111ri de turtarılmıttır. metre baimında V1asman Gıiru de_ ya ~adar yüzıde .. 30• el!ı 1!T.O.n lwvvet1er1mi.zin İtgatinde bulunan 
ti _,_ unduılcb larma da .hnaat ae. 97. er. "11 em•"d r. E'Men Japon donan_ K. D. vam ~. yüz lıraya kadu yüzde yır:m~ 100 böl-elerde dii..nan tayyareleri fa 
rcraı; e}'a«ı ederler kı: ı:mısmıo Ye üettm Japon hava kuv lirada.o 200 liraya ika.dar yür.dc 15, 15 __. • 

~L Her hUIWmet bütün ukeri ve vetler'n'n gözll önikıde b~le bir hare: B d• d b• Akd • d b• • ·ı• 200 Hraıd.n yultarl•I için yüz<le aliyet wf«miflesdir. Dii« bölce.. 
-

11•di 'k~n .. 1d•r}nl üçlü pab, kt'te pek o bel.ar iatiıı da 70ktur. ar IJ8 a ır enız 8 ır lngı iZ ı o. ıerckn v~~~~~~~ 
azaları.ıa ve i.&....- d~i İ~a e _ Bn ~unıe4Ai :ihtlm&l tan lwvYetlerl Bu ~-'-d"-...1_ 50 ı· L-----1 b" 7-..-
d JllUU' -·-y ı. kvnetltril ...... Al ı• k •• u •ı - lıvc ıre _.. .... 1 ır To'--o. 3 (AA) - Jannn kit. 

en hiikGmetlerle ~ halinle bulu l>Ki:reenin dm . e uullkte man genera 1 ruvazor 1 8 memur 65 lira. 100 lira kazançh .•• , ---
Dacı bütün memleketlcır Mı 1 kul- ve ~lmnıenk Rhıdilttuu adalan araam. bı·r mem••• 125 Ji-- 200 lira ka- aları, bugürdW Cumartesi günü 
la --•-~· e 1 dan do~ ....etlen ttlr ~ - ~- sabahın doku.zamda ManiMa tehri 

na---.ur. HindiıJtlt.lıı u.tme ftlJ& Sin«9vıra -~- • dü tJ bı•r muhrı•b battı zançlı bir memurlar l40 lira. 500 b 1 
J 

Her h?it~: eli- imzacı dev m.lş olmalaruhr ve bu l!ıt!tMl tlhllk .. asır Ş lira kazançlı bir memur S 70 lira cadıdelerin<leın ~ie •ı amq -
etler.le ııl:>adıtı v-yı Ye ..,..,. kut ederee Pllı,,in adal&rıuı:ı bfltüı:ı }-'- •1 _ı~· lardır. 

lıl-'- ~ ..,..._ - •• _.....,__ 1 <A '"> 0r•- "' +_.....,,_ 1 -.J- '.I (A.A.) 7 000 a aul ece1nır. n:: • .::'- -.-naınlar --1.~e t-Lrı· -'ıfOlr mlitardtc v- 11Ulh imza _ heıyetile Japonların eline dÜ(lm(IŞ ve __,..., .- - --.r. U!&U.. ...---. ,;1 - • ton _ ..ı d l k d ""Y..... ,,__ ırc-~ an 
lamam .. .:;. '--LL ... ı -:"~---- J.-ı ana.at.an tııdaluııun Pomıo-. ~. tııan.ıdıbmm CUm&rteei ieb • h.:mindt&i Neptun lr.ruvuıörünün Bu vaızlyet karşıal'llllla ev et a bat yapmabadıT . 

. ..._ uıumıınua aacıır. 1-J'da ,.ıı., rollL'l'ınıdan o1ıı1~.x.. kadar hmuai -=============--=--Hitlerciri.Oe ı._, nmzaffer ol • adaaından S111ra neT"ama bir mw ~ .... · Akdenb.ıde bir mayine çarparak ~ -
malt j · 0 --~ dmı ~I eden bu adıal&rın dG lltl _ 1/ 2 Soalıılnun •ecesi ceııubJ Mr.lb b.tmıı old.Jiu ~rallık dairesinin iclareter ve belecffyeler bütçelerin - karLlt tahmil ettiTeôe'ktir. Hük6 -

h" çın •va,. medcl rerdım ve.. haile Pui!'Jc Oi~arrusunun ıarb tumenl-erı Ban1!a eeruln1 tueatan ve biw tebl.iiinde tıurib ohınmaktad'ıl'. den maaı veya ücret .ı\Anlardan en met etüdlerini tamamladıktan aon.. 
ya lnnet eden veya edıeıbilec:ek. mlllık-~I J&Pon duva-:-mın dahil kuvvet~ mückfaa eclllmekt.e olan mev_ Bu · · ·· ebat! 550 kL kaharrk yek\inu 150 linadan ~il ra Partal snııpundmı ve Büyük Mil 
°'8.nl O.tıka milletler ele bu cWıme • da )11melip kıwTetJeıımı.t b.r hııle ııeL kileri sU.ngü hilcumu ile e\e geçl.ım$}er . ~eımını!1 ~ .._ra alanlar .,.,.,,...,._,,.,. 9'Öre böyle let Medi..indeın alac.iı cirektifler 
14 flirak ::l...L.ISIUr. -'- -ı--a.ını JıılılMll e'mek •turl <'kır. dlr. Bu şiddetli hücumu yapan b1rr.k.. ııden ~ı. Dütman menbaın - ...- ~·-.--

A- _ -- - .._ _Jı.._ al L • bab ·· b 1 b:r L--::ğ tathltl devlet"'- hu9G- çerçeveei dahitinde ta.tbik .dilecek ~ike. Biri~ _ı_ı~--1• .ctL. u....:.w.<- lmmferan.ı lı:.a!'1U"la.rınd&n ıer cenubi A:tr.lb ~ tunetlet'i ile (Hin J1ıM1 vır eore core. un•- • ıvrmıu -. 
...... uııırt"__.- ~-- •A• L!: • .::a.. b" '- ı L-rta ılmı af ı"d.relere ve belediyelere yılda. olan kat•i foımütil bir b-aa Ruzv~ t .... 1·h __ -~~- rx-. b!r d!teri di! milll en hülturnetin!n cenUbl Afl'lka h&tıt ı>)7&dıe a!a7ı ..-. nn uu,....... iT a.lcn au r f -

ıı ......., - ._ ~ ~ tn 11· •--'""ft ta t.a •-u•- 30 • '60 milyon lin. kaıdar bir feda. proı"di haline koyac:Mttır. C Ye ~ler Birlili adıaa da dab& sl.1tıde t.&hlye edilmesi ve b!r ta_ g ıs ............ n ~ Ol çap ....,. u. tır. 
IJtTinıof imza tlaıli-'-li ra.rt&n bu btltOmetı:ı lı:uvvetlerlle Ç!n topları, Po'lbnya aahra topçu ala7ı ye Neptur& beraber acfcr etmekte-·~--· 

WK'l'I r. ~- Qindıekl .ı.aıon lı:ulY~t n Yeni ZelAnda ııüvaıi alayı bu kurr~ 1d w 1 ..ı_ L ·ır rn.ayine Ç""'arak .. 
...-.~ lere sıtı yardımda bulunmuşlardır. DüG 0 ugu •wracra 0 -.-

Günlr.ı . •• Hart.a.nın •.• &nenin eıı :na.dide• incl&i olan •••• 
BA~TAN KASA RENKLt 

10 mU auntak&larma lıar!J bastıl•r w tas_ D1ılWl cür'etlkAr ve mahAretJe Urtib e_ b.ae:ara ugnunış olan Ka~d~har ~~h 

,011 Jtler ,-.pdı?bn diler t&raftan dJ\ B!r. d ' lmlş ımllkerrer bir hücum~ karşı koy .. rıbııne gelince. bu ıemının l~ılız 
~ tnaıı. mıllM/a.a kuvvetJe. m&ıkıtanı&a t:ayıdsu .... rt&ız teslim ol • birlikleri tarafından battrıbr.ae !na 
rile teıtJiJM,ınm bir kıAn. m1ll1 Cin ,.... •-1,1011 lot'al&rlle t.alwıt'e ecUlrneel l.d ı. Gerı;i maya karar vermlştıir. mecburiyet ha.ıl olmUfllır. KadL 

• bulılln ~ teoebt>üıı edLlmif oıcıutınıu İng111% bahriyesine ~ 1"eınıl1er har l.69S ton hacminde olup 1939 
bütıün ha.rekAta ook m~emmel surette da 'aenı"ze ı"nd1"r.a-~_ .. :. göstererı emareler vardır. Oeııenıı wa_ .u ..... ~ .. 

b·- 1 rd 1 vell1n Çan.Kaş.Şek ile YB.P'ıtl mwa yardım eıtmişlerd:.T. MüreUebmntn büyÜık bir kı.mı 
... kat ve müzakerelerden sonra U~lo. Serbest ibLraıkılan lbO hs.rb es1r.nden kurt ıhnıştn 

tudıai1d bütılh1 inı ' iz !tara lcw. veıtlerı. maada 5000 den fazla İtalyan ve Al_ ar . AllbUkte 

N Revyoıtt 3 <A..A..> - Vaşiogtond&n 
ft)Vıt: lUıt. P~lne selen bir 

teleraıa .e.ıe ftu.eA&ae QOrçl.l anımıd.a 
~-. Afra.da ve A'YnJP&da C&JP1$. 

=iküılere &illıbi lht!m&I on mlb'cm 
~~ bar ordu &eıllıil1 Urar-

Sırbistan da 
çetelerle 

muharebeler 

nin ~ndıınlıkına ta7.n ~d ;n.ıŞ man eslrl ~tır._ bunlar ara61Ilda Londra 3 CA.A.> - AmiralliJc tebli • 
olına81 da bunlar arasındadır. Anco.;c Almanların Afrika hlicwn ıırupu tur. tinde denlll:vor ki· 
bu tara.r bmltiB ne Ç!ndıe, ne de Ma. may, sübayı General Schm' dt. varcı.;. Es'ki Amerikan · n:uhrlbl stan1ey, b:r 
Jıaık.a yanmadasmdA barekAt y°"'.wı.kta E.;.mfu wecen ma,zemenln mık:~ yardımcı gemi ve :ıcı ticaret gemisi AL 
olan Japon 1tunetleri twıerınde eRAalı henüz malQ.m olmamakla beraber llerı manlann bir kaflleye yaptıklan hllcum 
bir tecı.lr ıı~ ve Suıaacmra harelc\tımızın süra.tı dolayısJe dOAman esıa.sında babrılnuştır. Bu tıtlıcum e6_ 
~ .JtıPJll ileri har*'ti hwla QtN&m fazla tahr'bat yapamamıştır. Bütiln bu ııumda Uç Alman denizaltı ımıt.ı ba 

..-.. ....... öyl hareU.t eıına.sında ver:I ğiı:ı.z m~ca tırılm1ş ve iki Alınan tayyaresi dUfü • 
eCımekW bull.O"'JlfWI' w wv·~ e. telefat 60 öl\lıclllr, yarat~ mflı:tan 300. rWmlWilr. -
dlr ti Jkme'.JtorıPD ıaonra Pillpmleri DUııımanıdan alınan esır.erln mlktarı -
de'• pıciımı*le ceın~ı Cin dıenl:ıı sa.. henfi& teıDt edUmem şt.ir. s d 
haemı'i& du:nm:uıU ~ıüıı kuvvet • Yeda.bya bölgeelnde her t4lr1ll siWl.. •ıngapur a 
leDdlımlf ~ Japonların ne Cin.. larla m&ehhez Sl!"!Yar knUAnmız düıs.. 
deti, De )ı(&lü& ~dak.!, ne manm belli başlı top1Ul1Jokla.nnl 1z'ac& d•ı br• V 

de Pelelnıel* Hlndletanı adal.l,r, mm.. devam etınıeıerdir. Bir çarı>ı.sma esna.. neşre 1 en le ıg 
UkMtDC'*i haırdcetlerini mte7lı> dur. &lnda sırh.11 otA:ımobılJ.eri Ye *°PÇUllU 
dur&bilmelc. P* lııohıı.v bir ft1N olauya. bulunan bir Alman t.olı., blrlı:.aç araba tBat &aralı 1 lncl 1&7fada) 

8Qb>a 1 <A.A.> - Alil Sırtı odeleri. calltu'. ve ~ tane t.ıı.,yyare kaı-ş: koıvma tı>pu uiracoaktadırlac. Slnaapurda bava 
:!:.erı ~ General Nod~ Te SD'b 2 - AımP ft Mrb oephelerıne 1~- kaybederek oeltllmi.Ye mecbur olmuş, Ü.. bcıml».rdımanlrı net.!ce61nde 7 kifl &e.. 
&1'.loda ~ 8"k ve idarea llnce: -çU atl>aY olmak üııere 45 e&ir ver - lef~. 
"'•"" :aıunt.aaam IUZ'd.te dıe\"am ed1L Almanlar, bir t.a.ra1'tan tebnll mut_ miştir. Brncaaı. muharebe ~mda.. Binııau7da 
y~· Bura.7a ıeıen ha.beıtere ıore tertierfle b~ 8ıJıfJ'et, RuıtVa CJP • t.ı t«nlzJ!dr harok.A.tı emaaında ~- .Raııgoo a <A.A.> _Perşembe ~fl 
,..-;;:=,va.n..ı. aılı:ıi 8ofya atatemflltAıri bMiDde k- 'hatJarlııı Wal eder!oc. nın iYı blr halde terkedllıniş 10 tankı İnlllis teblitinde Birmanya araz;.ııınde 
t1b1 ... anı m'*a'ftllıeM.nın -.ı,ıca meret.. ~erin bu hatla lı:.a~ vaıımaldıa da.ha bulunıooıstw. Japon kıt'alan ne Uk mühim ca;rpıe. 

TAYFUN 
DOROTHY LAMOUR'un 
ROBERT PRESTON'un 

OORllitile .a.tenen 
lbir şabeeer 

Kudret.ile canla.un 
b!r har.ibdır 

Q6renler bir daha gOrmek. ıörmiyerıler bu fılıni alkıetamaJc için 

Bugün LA L E'ye koşsun. 
Bugijn aıı.at. ıı de tenzl!Ath matine 

Hüscl kıtdınlarm, aıtkm n lfıD .şarkıların tlhnl ----· 

WIL LY FORST - O LGA TCHEKOWA 
•c h.s..: WER~ER'ln 7anttaıan 

BEL A M • 
1 

Filmi Ş A B K Sinemasında 
Biatb rekor.lan klr:mak~. 

.Buııün 6&&t 11 de tcnzl•!l.tlı mat:ne 

ELHAMRA Sineması 

BIBBA.CE!fiK KIZI 
Tüik.çe .özlü prltıh emsalsiz harikalar filmi 
Şarbl;Lr: Suzan • Güzin • Semiha - N'll1n&n 

Beetcler: Üst ad kanuni Ahmed 
.__

1
:.!..S:: alba.y Mıhailoviç tuzmaymm devam et.tlı1cleri b rçd1ı: taarruziAn pU.'>- Alman &cıibHtt Dl&y'a girişilmiş oldutu blldlrilaat«tir. 

,,_ ~ bul.__. ...-. ~urttrler v~ stvMic:t>Olu zaptet..mek . ub ~----- Buc0ıı Mat. 11 d:! tenzılO.th mat•ne 
liddet.M ..._.tJtu Ban!a Naok& ,,....- b .. ·----'• bGtrblt n ciddi adımlar at. .Berlln s CA.A.> _ Alml.n ıetJtiti: Y8i>rlaıı harekiıt Bı.rmanyanm cen ----------------------------
Htıct tciı Çal'J>L!Jmaludan aonra General ~ı;--med& Kerç yarsmdaısı aha _ sımaıı Atrikada dtışman, Alman w ml\nt.ehMU'Wk bir notta olan Vıcto - .. 
llJlltıt1T h~'alan tarafından za.pte<ll • t*la ilerinden bl.rdenbtre •ıhttr 1:ı.alyan kıt'ala.rmm hanaıarca de-ıam rianın olm&Uııde cereyan etm;cıtir. Tel>. Pek yakında SUMER sinemasında .... 
tlel>e! • 1 ~ ""1 eiTar kırlara ye smd& ~ tehllkoe'J'l 5nlande e&l1$1r. ed6l lı:ahramıanca mııknmetlnden .an_ ii# ufa.it bk" Jaı;>OD mlitrezesınln Mer. ~ 
lQ ~ fMtıtıaıM iilıere şehmlen ae_ eden tıaraıtan :btya.nl&rta be. ra Bazdl.ya.rı ı.aı ettniftir. ~ftbJa ıuı bö~e.sin.de B<*,pyn'e llrmlş olduk.. C HA R L E S B O YE R 'in 1 
lll~ eV'!«tne ~6nmelıtıedlr. tb - la1*ıeD ,:1• ba'fZUIDıda muhim h:ı.- çevresınde f!ddetl1 teş:f faaliyetleri oL knoı ~lr. 
d~""'lr ~ b!r Jcuımı tıahr!b •. rllber .._ _ _., ....... ...... 'A-• d--"" mu...+·ur. Ha.va ku'ffttler'miz dllşmanm Her !ki taraflan bir iki t.Gtet: atıf! M A R G AR ET S U L L A V A N :ıı_ b--4- . aauı9" n-...._ -- ..vYYCWC.H ,_19'\DU~ ,.,,_... 1~ i ..._. dll-&~ .UC ~er r-Jrdiii 1 re ____ _. ~ trııpç1ı, 91erek tana - va 'fle -.-a manda. bir haf ·t.aım'Oll kollar1111 d.atıtmıştır. teati edfJm~lr. Ilı« lıs ..... u - ol fi"- ,,_. 

~"""-.0-1~ -· •ı•t°~!t·nde ~ etımetıedk'ler. Ayni • - Malta ad.uında dU$man tanare meJ meınllerJne btlıcum etmek. emrini &! - en aon ve en cüz Kni 
BaQte ':~ --~•CUdlr. BaDfJ taıdıaaberi ~==ı~ a:; darllaı'ııı. Dreı ba.Y Mınlan ,apıı • mıetu. takat d.il.ıJD:Uın 1.nalliz ıroııan B A C K S T ft &::: ET 
anif ve 1ı.ı-"..... aı:'•1r an Qot sı'lnntı çek_ sma ba~ ..__.11_ ..__,_ _ ...... a 1ı:uv !Dılfbr. celmecien f!llVei çekllini.,tlr. 

-~ tsm.eı .. llmüetO'· .bemdıalra ~ - ...... - -

-
,,... __ 



Piyangoda 100.000 
lira kazananlardan 
biri de 6 2 yaş;nda 

bir kadın! 

Karakış dun de 
bütün yurdda 
görülmemiş bir 

şiddeUe devam etti 
100 bin liral* o~11k ik:-amlyeyt Ja\. !Bas tarafı ı ind sayfda) 

zanan aon tal!lıli de nih.ayet dün milli !aı Y&rım nıetre:vı bulmuş ve ışlerl.ne 
piyango ldare&Uıe müraC1ta.t ederek tıç lılmek üzere evlerinden çıkan halk 25 
gündür kasada lu:nd:.Sıni beki.yen pa. senedir &örmıeditteri bir man-.ra ile 
ralanna uvus~ıı. l"alı:aii bazı re!ilt?e • urşııa.nışlardll'. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma ve bUtD 
ağrılar1 derhal keser, gDnde 3 kaşe alınabili 

rimlz.rı yamJtı g.bl 25 bln ll:aıık aer. Kar oehrin umum.t hayatına ebem_ 

:~b~~;~~:!t~~ı, Alt'k · =:n ~~i ~'::m::ı~.:S;ı::,. Dr. FAiK AKALJN 
Bunlar dün her l".ald~ kt\vu.ştukları miştıir. 1 Ftzbt TEDAVi E.~STİT08U 

servetin slhrile oıac:ılt; Aletaandroa S f · · 
70, karısı 62 y~amıdA olmalarına eyrüse er vazıyetı =~et!:~ t~~;.~=: 
ratmen adeta yeni cvlr.nmlş bir kan Masa 
lroca neş'e&l ve zlnde.!iıtlıe !tol kola, Tramvay ider~ri dUn Jn.kttaa uAra. J. Zb'a banyoları, Yüz masa. 
JOle oynıya Milli Pıyanıro idatt6hıiD mıttır. Bul hat.larda ancak bir Jld saat Jl en modem ehıılttrik cıhazlarile 

_,,A dW tramvay ~ebilmlf. öt!eye diru Bey. Y8Pılır. 
kapısı,..._ ıörün er. ..a.zu 11 ~--"--' Salı _.._,__, 15 • 19 ·--·-"'.: Kendilerine bu uturıu bileti a&tıan .,. e ~.arasında pek az tram a~ı ---
gerl'.; bayt onlara ~;ı b:r nezakeUe vay sldip aelm:lşt.lr. Buı tramv~ a • 7obıallan mettanen baluhr. 
mihmandarlı.tc etmekte, ne yapacatlnı rııbllan Yoldan çıtmış ve mlih~llf hat tstUta.ı ~ Tünel civan No. 
tendıl~rln! nereye oturt.acatını bile lardıa 60 tramvq arabası ~muş, 471 Rafet K!ltUbhanesı Osttinde 
Jnefllekte idi. • depoya çeCilmIJfu. ÖfJeye kadar yarım '3 Reasttrana Apt, No. ı. Tel: 4395S 

c _ Şöyle bı.ıyurırı ete.ıdlm.> ve bir M&l&e bir ya.pılabllen !stanbul _ 1 
c- verin '8-Pk&uısı .l3a:7:J.n efez, • ile Be)'otlu arasındul tranıvay seter. 

dm!• ler1 ~Iedm .xır.a tam.aınen durDlU:I- •••••••••••••• .. ••• .. •••-•••••••••••••••••••••••••• 

M rıı P1Yan.ro idaresi mernUTları baş,. tur. 'Ilra.nwaw idaresi geç vakte ka. Son Poeta Matbaaat: 
ta ıJefierl oklutu baJde bugün de rı.se. dar Tünel 11e Şişli araaındati hattı aç. =======-:ıı::= 
lerin önünde b.r!keı. tal.lılllere harıl mata çal!Şll1ftır. Sirkeci :le Yed kule, 
harıl ikramiye datıt17or'tar. Edinıekapı ve Topitapı araauıdıa da öi.. 

İLE SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
NetrVa& Mildirii: C. Hikmet 

UatN: A. illnw USAJCLIGtt. 

Ha yemelıten •onra günde 3 Jela muntazaman Jiılerinm lırçalayını:z. 
Marokıen mltuk:arda;ı b!rlne bir kra. l~ enet pek az tramvay işlfyebil • 

liçe eduile kurul.an Vui!lae ıııımnm. mt•.. . 
dan bir piyango bile~ çı.l:&rdı, karşı _ ~ ıdare9i df:'D MftOn rfhı YGI. 
sında elpenQe divan durat:. b:ıyie bir 1anıı temblenmHi itile ~ul ol • 

--------------- - - ·- -
lalttmleye ill~'nl i,:srct ettikten ~. 
80nnı bana döndü Ye at:r, •flr mrhı:ı.. tt*ftdar 1nnwaylan da d1hı JtJ!Je. 
mata baoladı: meaaf.ş.Ierdlr. 

·- Gueteler yan~.tJ y.zıyorlar 1k - Vapur seferleri de 
ram~ye lııı>cama d~il. b&nc. çıltm•~ır. 

Alelr.sandro6 uturlu olı ka.:lın oldutu.. VIP lam&dl 1 
mu bi!dtği Jç n b' lefJ ben'm namma I • 
ahnı$. Öyle ddil MI Aleltsandır?a Vac>w aeferleri ue a)'Jll şekilde pek 1 

;t'ht:.ya.r bııca demai ta.:ı11k edlyor: cüe~e 7apılabiilll.iştlr. Bopz,ç:n~n 
1 •- Evet .•. !:Yet .nı&d8mlll hakkı .ar. ka.Jkai! Wt vapuxla.r müşkilAltlB ancak 

Blkt aahlb1 odur. Parayı kazanan dil aaat 10 a dotru tbprüye Kelebi~ • 
ooun uturuıdur.• lerd1r. Saat 8,5 da Beylerbeylndıen t.aL 

Bu esnada b!lro şdi Kenan B'rsen k.an vapuz- da 2.5 saat Vsldiıdarda dur. 
tal " 1 kadın• sordu: 1 dt*ten sonra ancak saat 11,5 da köp. 
•- S:.tıe para 1IU verellm. ç•k m 1 r(lye ıe~. Köprüden Bc.ğaza ı 

hang s'n; &rZU ed!yors'JDU~?> g,den vapur i9e saat 11,f> da trs«lkl.ar. 
Kadın 911>ına sımsı.itı ıııınldıih btlyttt dan hareket edebll:n.:ş Te ilk Botaz I 

b!r çantayı tr&tererck şu cevıWı verdt: aeferlni y~r. 
ır- Cet falan ~... Para verin, Sab&hleyln Adaya talbn ilk vapur,, 

para . . Biz saklarız 0.."lU, •• • anoaık öğleye ~ru 1ldeb.1mlş Ye xa. 
G "lede paralar AYı!ırken tadına ta. d*6y • Haydarpa.şa seferlerl ~ tipi dL 

lih «~un başlarıu n&sıl kondutunu nlnciye kadar inkıhs utramışt.ır. Nor. I 
Ye \lç cilndür neden ıe!!p ikramiyeleri.. mal ederler anu.k saat 12 den aonra 
nl a madıldannı ao::-dum. mümkllrı olabllmlştlr. 

G şe<te blı'b!rl 1btf\n~ yıtııan para Bu.rM. Bandırma seferlerini yapacak 
~tıerlnl şöy1 e b r yan gözle ak • olan Ta.putlar dftn hant<et ~em=.,. 
d~ aonra anlatmaC'a bA4]3dı: ~rdir. Vapurlar Marmarııdaki fiddetM 

c- BıUD Alek:.sandros, çı.ktıtı ııın. fırtuıanın dinınE&lne kadar hareket et. 
denberi piyanıwu ~"!b eder, ufak t.e. m'yectık'lerdlr. 

fek ' kramiyeler de u1--'nmaz det'ldlr. Tren 1 I d d d 
Bu vılbaşı b11et nl bcn.:n şansıma al. na" iy ;:tı a ur u 
ma.~ını ıı6yled·m.. cPelti öyle olaun b • 
rıcıtım• dedi ve bu bJeU bana aldı. 
Yıl.başı ıecesı b!r rQy:ı. gördüm. iht'l • 
7ar bir adam. e'Jndek' bıçakla bir ok. 
ita ekmeli dört parçaya keati ve bu di. 
lım'erden blrln· bana uzatarak dı:ızmı, 
bu parça ııen'n ha.ii:kmdtr• ded1. Sa • 
bahlevln bu r(lyayı kor.ama anlattBD. 
B ıet'm'z1n dö-tte b:: oldutunu hesaba 
btan A?eksandroa: 

c- Kancıtvn bu rtıya hayra alt. • 
mett.r. görecek~ n b:z• bü.Ytik ikramiye 
vuracab diye tabir etti. Ba~ın rtb'a 
simdi haklbt. oldu. 

Kocam dizlerinden rahatsız ve ha. 
Talar da dl* o1dugu ;ç!n iki cUn f!V. 
den dışarı cıb:rr.zdılt. tıı:ram•yenin b;se 
C*tatını dtln ba.Ylden ötrendit.> 
•- Bu para 1le ne :rs.pacatstnızh 
Kadm derin d•rln rl)tüs seçlnll ve: 
c- Genç olsa:rdıt bu para Ue cc* 

teYlc yapar<!*! dedl. ~rüyorsurıuz ki 
b)cMn Jbt.lyar ve haatadır, ben de 87. 
le... Param.mı bil' tenr.ra taruP tıkır. 
t*ır yiyecek ve plyanıoya hayır dua 
edecetız.• F. öner 

BtMıOn ha~ tren eeferlert • dl1n 
mtı:zwrunı taybe~ ve ancak saat 15 
den .ı;oııra düzelebilmlştir, 

O&ates>e yarması karlardan tapa::ı • 
mıo. aece yarıaından aabah aaat 7 7e 
Udar amele elLpleri çalışt.ınlarak 101

1 açılmıştır. Ö~t!lY'e lcadar Hayda~ 
lle Pendik arasında pek az tı"en lşliye. , 
bllmiştlr. 

Dün aabah RaJ'darpaşaya seime41i 1 lcab eden Ankara trenl, Pendik r.iva • 
nndıa talmıl. ancak öileden sonra Ha7 
darpa.şa.ya pı1ebUm.işt1r. Haydarpaşa • 
Konya trenl Borlldatda tara aaplanmıı,.. 
tır. 

Sirkeci • Yeşilköy trenleri 
sı:ıbcl hatbnda da trenler mtlıa _ 

mmı ta~ir. Evvelkı ıcce Bir • 
ftclden kalkan Uzunköprü treni t.ar. 
dan )ldl'Ulla devam edememiş, geri dön. 
mu,tflT. 

Dün birı;c* araba " t&m10Dlar d& 
)'olda talmlfta. Bazı mezbaha itam • 
JIQD1&n icara -.planmış. Adalara et 

1 motıörQ t1dememişt1r. 

t .h 1. 1 ak . . K~yler arasında 
stl sa ı ar ırm ıçın 1 k "idi 

, ... ..,. 1 .... aarl ... , muvasa a esı ı 
Dl'l"Mine ~ eden YUlfeırl a1'. Diler taratt.m Sarı:ver. ~ tta.. j 
tadarlar& izah eı:melı:, siraat m8- • ldlclar, BtJır(IEdere ııe civar köyler ara. 
eelertne diJlttll •ermek a?S111U1M1ıaa mMla mmaal& t.amam.en ke.ilmiftlr. 
ilerı ırelml.ştlr. Velı:il evvell Mutlanm :BUl ldJ!rler l.ti ıllnden.berJ tarıarla 
n.ım.n çlftl tine uirlJ'aralt 1 ııUn Oif\. mamur lıir halde bulunmaktadırlar. 
11.ltt.e t.etadkler yapuıı4, çalışan sıraat VilAYet bula w köyler araaındaki yol. 
ıecılerlle lııoııu;muştux, c.ivardan ııeıen ıarın açılması için köylerde mllkellef'ı.. 
olft!:Uerle mn~sında Vekil fazla e. 79t tp>lünllıD t&tb:kını alO.ltadarlara 
terek ~ mahsul aimalarını bunun bildimıiot.1r. Dün Mbahtan ttlbaren 
bir mıllt mQdafaa vaziıee1 oldutunu köyleme te;ltll olunan eitipler le.arlı 1'01.. 
~- :ıarın açılmaaı için faallJete ıeçnıftler. 

Dalman çlftlltı bu aene pamuk mah.. dir. Belediyede tehir >~llarının açılına. 
lıulünü t.aa1a 7eLiftt'rmek batımından .sı için faaliyete geçmı;tir. 
relım iurmııftır. vxıı lzmlrde tes:s e. Beledtye rela muavini LQtfl M601 
dilecek sulama tecrtıbe çiNlkleıincte dQn WtUıı:ı rtın yolların t~mızlenmeei 
tetkltat y~. 3 liln IODra Anka • iei1e me.W olmuttUl'. BeYot:u, Patlh, 
raJa döneı::elrt1'. JDmln&ıü, Bee&taf kazalarında 790 

Muhlls Bıtcmen bua11n vtı'1e* li. beledSn temlzllk amelesi ve 95 traın.. 

•rO&KitE tş BARKASI 
KUçllk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLAHJ 

KJDth>BIM: ı Şubat,• M.a7ıa, ı ~ 2 hlncUetriA 
tanhlerillde ,apıls'. • .. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Llra1&t - 2000.- Lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • 7H • - UOO.- • 
1 • IOO • - 1500.- • 

10 • 260 • ... 2500.- • 

'° • .. . 
JOI • 
200 • 

lOI 
IO 

21 
11 

~elediye Sular idaresinden: 

• 
• 
• 
• 

-
-4000- • 
-2&00.- • 

- IOOO.- • 
-2000.- • 

ral meftU1al' etrafında te*iklerde bu.. vay ameleal bütün gün ana caddıele. 
Jummlltur. Vekil bir aralık demirci • rtn Cemizlenmetil iŞıle uil'aşmıflardır. 
l«'1 kabul etmif n Veklletln .lhttncı ~e ayrıca 30 tadar yevm~U a. 
olan pul11* imali huswıunda ıemuıar. mele tutmuş ve tern.zleme )flnde ça. 
ela bu1unmuff.ul'. lmılrdPki dnrt demi? ıı.t.umlştır. 8oll*lar şiddetle devsm edlYor. BlrQdk aborııelerlmizln saatleri dondan 
mtıe.-seııd, demlrlerln blllı:~e te. Bled1ye reis muavini Ldtfl AKsoy pa11!ıyor, •atJerin1. doncian korumak ı.otıı tıedbir almaları lüzumunu abone. 
mlıı.1 eıarWe, ay~a 300 pulluk ımal et.. 'Oeacüdara da geçmiş, 'Öst1"1ar • Kısıtlı ıerimize bir ura dNıa hatırlatırız. •·18• 
meli bbul et.m4Jardil'. Vekllet!n lOOO araaındalti Sarık.aycı meıı.1c i nln teın!z • ---------------------------
pulluta ~~acı vardır. Bunların ta • lenmeel işine neuret etmiştir. Tama -
CDMll1 İ2lnirde y~ptırılacaktır. Bunun men lı:apab olan bu saha 150 amele ile pek az anCAk bir milimetre ka. 
temini için bm!rdeki pulluk fabrika ~ ıe.ç~-1.ıT. Küç1i't(:ami1cada o~uran ve :;n' c:K}f,jmll.ş ~e geo vakte kadar '773 
lan tewi ed!lecekLi~'. dışarı çıkamıyan ıı malülUn evlerine m!llmetrede keJınıştrr. Öğleden evvel 

Diler tantlta.n Zıraat yealetı :P.:S.. d r vasıtasHe yl~ek g!Snderi'mtş,. 
1* zeri.yatı en 30n haddıne çıkaracak ~ po ~ o<* efddeU'I. ecııeo. rnzgtr da saat 3 den 
lcll tedbirler almaktadır. Bucun t.ar yağmadılh takdirde bll - sonra -.nlyede 4 metre hızla ean€te 

iLAN Ga&lerinden haat.& b!r bay lein 
bir ariaM1as ba1a.n Jsteniyor. o. 
kumut oiması, 25 ili 3~ ~qınlda 
bultmml.ill 10.ıımdll'. 

08man B~ Mezarlık karşuı Pa.. 
aaj GaraJı 811ıh:Oine m!lTacaat. 

'------~ 

tün çalışnalar tl'ctuvarların üzerinde. b&Şlamı;tır. 
t;t buzlann tınlm:ı.sı ve ltaldırılm&!!ı Rasadhane müdürü pro!Psör Fatin 
1ş1 tberl~ teksif otunacaartır. Dftn dlln şiddetli soğukların A\TUPada 1e. 
kaıtann i)eslrı1e sebze hAl'nde bir yan. nl tıeesstıe eden ylikıtek tazyik met1ce. 
gm dtlvan YJ4tılm1•, iki arab!l beygiri z!nln !azla irt1fa almış olmasından ile. 
enlı:s.z altmrlq kalmıetır. r.1 geldiğini. qu1c.ların blrkaç gün daha 

Hava vaziyeti devam etmesi muhtemel bulundulunu, 
Hava dllıı aqama dotru açmata bq maamatih sür.el bir ilkbahar ıeçirece. 

lam!ftır. B&r<ımetre dUn aaar. 11 den tlmlzl aöJlemift,il. 

(TiYATROLAR) 
IST ANBUL BELEDİYF.St 

o 

ŞEHİR TtY A TROSU 
T epebaıı dram kıamınd• 

Bugün .aat 15, 30 
ve akıam 20, 30 da 

K AD 1 N 

l.tiklal caddesi komedi kısmında 
OYUN iÇİNDE OYUN 

,y EN i P ·u D R A 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*-----

Bu Pudralar, 
SDalrll bh "Colorime~ 
makiae ile Qtibsa1 edilmJftir. .. _______ __. 

lrnkAru hbıl olmllflUr. 
Bu yem JMX!ra, su ıe

Teninize en uyıun 

se1ecek p11ıiranın tam 
ve hakild renflni ve-

TENiN 
GCZELUCINf 

ON MiSLi 
ARTTIRIR 

~rmeı NEmpemıeabl" 

dır. Yaimw ve raz. 
gllra rağmen bütün güa 
sabit kalır. En SJCalı bir 
dana salonunda bile 
bwuun parlamasına ma-

ren yeni bir "Co1orimetrMı-., 
makine leal edi1mifıir. 

Bu sayede_ ~ lı:•dar ....,_ 
ınemı, derece4e em•l•lı ~ 
7enl pudra renkleri lstUızar .tpm..t 

ni olur. Tenıntz taze. 
Dena1n ve sevimli olur, Yeni Toka· 
.. pudra,mı bugün tecrübe edlnıı 
Ye hemen daha aenc görününüz. 
Tokaloa pudrası kullanmakla iyi 
neUceler alacatuuz temlnaUıdır. 
Akal takdirde paranız iade olUnur. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Ram. mıüllteşarlıtı teknik tabura için otomob.U Ye t.n.ktôr makin su 

ve meyduı ve rol 1Dljllll8ltuıa T&bt uat.alara iıht1;ra.o nrdır. 

Veırlleoek ücret mlk.tarlan ~t !mtllıaııda gö&tereceklerı ehli • 
yete eönt ll0.120 Ura arumdaAlır. Tallpleı1D dlletlerJ ile bava mo.te • 
f8J1Jtına mQırac.aet.ıerı. c9310. (llCl&I> 

zumlu yazılar ve mükemmel bir udıtJTa defterile 

çıktı. Hayat takviminin taltlidlerl vaıdlr. Aldanmamak ıçıa 

(Hayat takvimi) adına ve (.Ma•lf ldt..Llıaneai) imz..ına dik. 

M. M. V. Hava Müıteşarlığından : 
B*'pNT na.nare :N>rlba ıcm _._ ..... &hnacwa: ı.-weı. 

ımtlbandt. gö.«.erecek:leri ehıı,.t w ~ Cilre UO _ 500 kurulla bd1r 
yevmiye verillec:ektlr. İmtlbpJlr J/2.JCA.nQn/MI 11rlh1n.de İMnfınldıl. 
Nuri Dem.ıaı ot6lye.slnde, Dttpıt.trdıl ~ ftııl)rtbmnda w ADbllıı. 

da ~ BWw. Ku.nımu ~ J'IP'l"tılnt. 
Tdb:win Nbrı. genel dtrektlrlDl\mıe .....aıen JUl?mıt dllııqe w 

8fBlıdaı J'8Z'1ı evrüı ~ t:rlrHlmıe imtihan olwıacU!an ..mı • 
)ere mil~ıtılan. dlt13• 

Nüfus lh~ cüradam 
A*eı& ~ 

Polist8n mı.ı.sadda.Jt 1,J'l - t:Atıdl 
vana tıoose"ıs 11e mekteb fehMletMmeal 

iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
Erkek va Kız Kısımları 

(Erkek Kıımı • Bebek) c:: (Kız Kısmı • Arnavutköy) 
K11 Sömestre tatili rami mekteblertle olduğu ıibi 8 Ka
nunusani Perfetnbe •abalaı 6itecelı oe o günii Jeralere 

deoaın edilecelıtir. 


