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ıa,vekilin mühim hasbıhali 
Bu sabahki 

haberler ., _____ _ 
Norveç 

Basrara 
barb ml 
açacak? 

DUnyanın zorlu 
şartları iÇinde bize 

dlisen vazifeler 
MiLLi KORUNMA DAV ASI 

Norveçte Almanlar 
idareyi bıraktılar, ye· 
rine Norveç idaresi BüJiik hir Japon deniz tatttı 

ikame edildi · ı--------

"Feragatin ve f edakô.rlığın 
son haddini göze almalıyız,, 

~~ ~!!ılıııne ~ ÇIDde SIDgapur r llutuktan 
parçalar ~~"'.=·ı:ıı-::. N.:: muharebe ininde 

cNo~ pek yahıı ıblr atide lld 
1 

ti dl mail·--·- • Asls yurc1__.., baP..• ~ haıt>inıde mihim bir rol oy. 8 811 .. -vUV ....., MrlMI• masan kaL 
na ncaktr.> ...... W.. birik JUlllnın 
"'-Gene bu gazeterıfo v~rdili ha. b••ladı ................ pllp dayan. 
~re nazaran Nonreçte yeni b~ 5 gun suren mey• ..... dıflDI wwıl .... ıwzwhcllr. 
"ı ekilin tayini ile 811 esaslar karar. e FeNptln ..,. hıdllklırlıtta 

lftınlrn.,tır. d h b . s J bl "". IOll WdW ... almalı. ı - Quislin.ıı btı.k!tmetı Norvec; an mu ara esinı on apon te igı ,.L 
devletinin en yüksek .maka.mı ol. e Ferdt rahatın milli korun. 

~~·Sivil Alman iJareıi kald> Çinliler kazandılar sedlerin yıklldıg"' 101 ma clavuı önünde biç hlr 
rıhnışnr. Yerine Norveç idam;! kı,metl buı.-nadıiını dl. 
ikame edilmiştir. ~· k b• d• • matlarım'• .J•ıe.tlrmek 

3 - Terboven hWcllmet müşa. .Jlngapura arşı hava 1 ırıyor mecburiyetindeyiz. 
vıri Gla.rak kalaca.kıtır: k l kl e Ftnattmı l.tlfade c:&!erek 

4 - AJman ordu~ı Norveçte a zn arı Sl aştı Tolcyo, 1 (A.A.) - Japon mnu.. .... __.na menfaaı te • 
kalacaklardır. ini lkaraıgDıhı. Japon kıt'alarının mln etmek isteyenlere ba-

5 - Teni Norveç ordusu komü.. f•J• • ) d Jı:..&..~ n-ıı..-... ..J..-· rdıikl yat hakkı •erllmlyecek. 
Df2Jme karşı !lllÜCadelede bulun• 1 ıpın er e UM-• - .gcuı.ıu qo;->.u. ıne V& an. 

nı lııaber vetme!ktedir. e Y oldukları ancak istihsal 
mak üzere hızla~ edilecektir. d Bu şehir Si1'$Capur'un k1u·ş1sın. kudretimiz ve onun yijuek 

Al 
' 

V ld 
50 0 Urum d'adr. Dar bir kaınal ve iki ndk- baprıale brfalıya!M1ltız. 

man ar a ay tasından yıkdmış hır sed', ımutıa.. • Mubarlb ve bibıraf menı. 
' . dm llruvvet1erle adayı biribrinden leketlerdeld nisbetlerden 

1 S da az•ıyete v .. ınston, 1 (~. A.) - Har • aynımaıkta olduiu, askeri bır teb.. 90k fu1a ylyec:eilmi~ var. 

Yay a ın ' blye nazır~~· tebüii: .. Ukde bıldirilmeıktedir. dır ve ileride de olac.ktır. 
1 - Fılipin had> aahaaı: Dut • Slnppur için muharebe 

Toplama ve saklama 
hareketlerine karşı 

tedbirler alındı 

hakim manin eon 24 •&at zarfında Bataan ~. 1 (A.A.) - Cepheden • ::•noı::-~~ == 
YM'lm a.d..ı~l hatluımıza Y~· ~elen yeni haberlere ~re, Sinj{&- 1ıt hareketleri cünlük ibtl • M~erem Bapekl11md radyoda nutuklardan birini aöylıtrterken 
t~ı müte~d k.uvvedı akınlar pU. puır adası i~ln muharebe b8'lamıe :r--larını tedarik :ıorunda o- Ankara, 1 (A.A.) - Baışvc.. r····••••H••••••••••••H••H•••••H•••••H•••, 

Ruslar "mukavemeti 
kırarak ilerliyoruz,, 

diyorlar . 

kürtillmüttür. br. Hliliı Japon kıt' aları bendin _,,. 1 

lnslUz tel»ltii üzerinden adaya do~u ilerlerler- l.n bem,erllerlne çok ıztı. kil Dr. Refik Saydam, bugün a8M Başvekilimizin 
dünkü açık 
hasbıhali 

Sinsapm, 1 (A.A.) - lnailiz kerı tayyare meydanı. kışla, pet- rab nrmektedlr. 21.15 te ataiıdaki koıwımayı yap. 
~ karaıvlııb.ıııın ld>liğinde rol sor:ıucı ve mühim muvasala yol • Memlekette yalnız kazan. mıttır: 

..ı- mM: bınının büküm aünne. Azı'z -~--ı _ı.__ılarım. elin gece lıopçunQD Jobor eyaleti lan gibi &ıemli Mkerl hedeı-.... , .. ,~aa 
(o...m. S IDCI aqfada) (l>enma S inci ~ada) alne söz JUIDUimayacak. Epeyce b ir zamandanbcri ai2inlc 

Berlin. 2 (A.A.) - D. N. B.: ----------------------- • Biz altına l>lr nevi mal na. 1rörütmek fınatıru bulamanıııtını. 
Şank cephesinde hubedeıı Mek. c A •• ..1 1 t :::ı arlle bakıyoruz. Ancak bir Buaün buna imkan elverdi. Pa.zar 
lemburglu asker'Jer Valday mın- ı.e.... •a• ,, kaç ..,ekülatöriin faaliyetleri eününü acçmcktcn makıaıe:lım da u.. Yazan: Ekrem u~akhğil 
takasında hücwnda bulunmakta W • sözümibden kaçmıyor. zunca ve .. ahatça k.onu,abilmek im. T 
olan Sovyet oroU&lUl& ka~ mü. e Bu cihan :ransınanclan ..,._ Unının her iki taraf için münıkün Başvekil dün ~ece radyoda 

r~~ır~ırŞi::rirr=:e~re;m;: şı·mall ı·rıandaya çıkarılan :=.:.- lmdretll olarak :t1~!~!~;~li::.7rıaı.~~b-:::ı. = mılletle bır hasbıhal 
ra Sovyet askerleri "eri pıuskur. \ J yeciiın. Dünya b.Jıranmta batlad. ı. Maksad milli hayat·~ ana • 

k d k' .iki d ıı davalarını ve bu davaların i 

~~~l .. id2:(';.'f.):i.t~~ birleşik Amerika kuvvet- Makin. eye verilirken &!;§;~;~t:2ı;~ t:::.ı~~~~::~~t ! 
.L.A.NIUll• ırzı1 - A k d .. (Del'ama ı nC'I aarfacla) i 

~~~~~=.~~~;:: Ierinin kullanılma tarzı merı a on~nması boddül ·~='i .:·.:ı~ı ... "-·--·--·····················--···..) 
hes·nde RU5lar 50 köy ~ri aımı. ve tayyarelerı Japon "Son Posta,, da çok ıayanı dikkat 
la~rlkez cepheainde 60 mahal Müttefikler Niıan ayı ortalanna doğru Uslerini bombalıyor bir tarihi tefri&a 
aiımnış, Mmanlara 5000 telefat Holanda - Belçika- Fransa sahillerine asker 
verd ıri~tir. Vaıington, 2 (A.A.) - Ameri. 

Moekovanın şıimali ~arbisinde: çıkarmağa tepbbüs edecekler mi ? kan <bıanmasına mensub tayya. 
10 s~ir veva köy ~eri alınımilf1lır. reler Pasifik Okyanusundaki Mar. 

1!ki h:ıtta1ıı'k muharebeden son- Yazan: Emekli &eneral K. o. ean adalarmdaki Japon bahri us. 
ra Sivastopolda durıunluk vardır. :h!rine kartı ç<* a~ır hücumlarda 

Ba eel.Nrf Ser.yel t.bllll ~. bidtaç l{iin timdıki dünya bdı.r it.satı,.~ old~iu kara bulunrnU$lardır. 
M--1..... 2 (AA) B abah- bMl>ı.nın 1reoel dıunımu bakımından ;ve h.va lwvveııierınden birer kıa • Ameriıkan tayyareleri «eçen a. 
~va, · · . -:- u 8 ~ ehemınlyetli ola,ylar. ıahne ul. muıı ~ hmbinin 1reiiıimile iL. ym Sll1 giinlerinde dahi Gilbert 

ki KSovyeıt .resmdünJ •• tıebldı~ı: ın bir mlUlllUJ· G.çeben. bir yndan Rio 1riH ~f ulu~eıre 1rondermeie adalan fU\.llPUtl& k&l'$ı şiddetli hU. 
ıtaatmuz U$nan lı:ıo f ...ı h el L--L-Uk rk · · sustUI'- de Jmıeyro n eır--. ııııa a evv ........... ıftl,r. cımılarda bul~ardır. 

Çokduıktm avemetll 1rı: ~ını devam kıt H•van• konfeu.n.ıntn. eauları • Bu oümleden olarak mühimce Tayyarelere refakat eden A.me-
. a~ aonra er eme,ı;e na ..Lık kalanrk yirmi bir Ameri.. bıir Brte,ilt Amıer-ika. kuvntioin ıL rikan donanması Japon istihltAm-

etmiştır. ka ciirnhuriyetinin 0Qlü pakt dev • rnara 1nandıııya va.ır okluiu teey • larmı, sahil tesisatını şiddetle 

M 1• C · .. kış leıleırile eiyui ve iltrı .. cü münue - yüd dtmit olduiu ııiıbi 1rene mü - lxwnbardnnan etmiştir. 
ec ıs uma g&.1nU betlezıini ikcamdeıa4iıne karar verdiği hirnıcc d:iier Bbıeti& Ameıika de • İlci Amerikan harb ~anisi ha. 

tatili kararı verecek wı bu cüımhurj~d:5dıe.n o~. yecli.i . niız. ~· ve kara kuvvet~r~in U. sara. ~amı.ş. 11 tayyare dönme. 
. _ Büyük nin bu kararı tatbık mev~ııne koy. za:kdoSU uıh~:~ u!atabılmıt ol • nrlştır. . 

.Ani.an. . ı. (H~ı) e tetkik. rrMll o'rduiu bir eınııda dııer yan - cfukqa.rı da Fıbpıırıler~ Born..--o ve Lonc:fra, 2 (A.A.) - Pasıfık Ok-
Mı~t Meclı.ı encumenlerd ita. ÔMı B~ Amerika.da. hcrhatde SdW> ad.Swı aeL.a-ında ve Japon. yanusunda Amerikan filosunun 
lerı .taıumlanmımıkt~ olan bazı eti. B~ Çön;R'in Vap~ton müzftkere. larm en eıon taaımaız eunit olduk - girişmiş olıctuiu harekete Londra. 
ıaaı l~nnı muzak~~t. U:,~eki '-'j .-ıaıaım:Wti •ı tatebleri neti. iıııın Yeni Gine adMUe onun .-.ritJn. da lbüvü'k lbir ehemmiyet atfedfl. 
celenclircl'iltten ~~· on rı vere • cemi cM11ıealt. 1942 Te 194~ yılları • cWti Si.mark ve Salomon takım a. mek.tecfir. 
~ stwl kıt tat.ıli kara bda d na aiıd hazırlık ~hale&efjnin hu • a.a..-ınııi-*ıi muka1.'lemet n miida • Bu hareket Pearl Harbour bae-
~l'r. Bu tetU 23 Marta - ! e- ıA..-...:.. - iınUllıır etmar•n · -'mdiys (l>enmı 8 ncı SQfada) lonıcıa bir ceıvlb teekil etmektedir. 
,..... eclc 'pie, - - -· - .- r. - · · 

Patrona Halil 
Tarihlerin bize yanlıı tanıtbğı adam, bir 
asi değil; sarayın haksızlığına, zulmüne, 

sefahatine karp isyan eden bir 
halk kahramamı 

(Patronayı Jedeı...inizin hnupna fi.anlarını har/iyen 
ıalıib ederelı zevlıle olıayacalraını:s) 

- DOn başladık -
<llıinci felriluJ. birincinin hiila.a.i{e 

i, aahil•l-1mimetlir) 



Hergün 
.---. ... _ 

Başvekilim izin 
Dünkü açık 
H asbılr.ali 

TAKVİM 

Rumi -
1167 -.l lncı Kiotıu 
:tO 

2 
Pazartesi 
RHmi ıno 

1942 

Resimli lll&lrale ı = Faydasız cesaret, faydasız hurekellir = = Başvekilin mühim 
hasbıhali 



San'arte Dair 

Ye ilik araştırması Z8111f eserlerı· san'al11a ... rlar 8 1 l' - • ı.. Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil f 0 ur arınıua 
ınl B erlinde b"r uzunca :ikamet1~. Fak.-:tt aaha ycniJerj? Fl"an. bbıalar var. An'anelerden aynl- muuanaft Ol ı mazıar mı 7 ~e • esna~ınci:ı !!skiden tan1l -1 Wıa1'11n Enc.:k SaLie-sinı anlıyor mayan memleketlerde Jll€sela mi. 
>:~ nuş zen.ıVn bir Alma:ı. criJesı1c .s.ı~ musunuz? Ondan evvel Fome, marlıı!kta mt.ı&"annaf ÜslUblara sa.: 

!lk bW~~ Bu aılt?:.ıin yırm1 Deıbus,}r, RaveL? dakat ROOteren Pariste böyJi; :ye-
~ ~ -.?Uzel.. ve ~7.dl!k!M .. ı .Art.ık de·~ ~.tmesine meyda., mlıiklere pelk nadir tesadüf olu.. Meıs~~Imiz Ulunay, Şehir ko. 
Ziyade uıkisile. bi.lı:rleme d xka.ı bmıılı:madm bir cumle sıkı~tırdıın: nur· si:zde a'ksine cdi tiıfatrosunda temsil "dilmekte YAZAN: ran poyraz yerin~. ılık bir lodo; ha. 
calıb bir lkw;ı va~ iti son aııırm - Muetk.i içjıı oldukça hazırını. fa.. _:_ Evei, ~ :: ·.. .. ke9t .. blz <>lan, aİşçi Kızı> için yazdığı tenki. 1 N 1 ":ası . esi~ordu. Oyuı'l canhınmış, ı;e-

~cu"". kızı ~~ tıını ~e1'1.etile l-ir at ~i.rnde hiç ö~ de~t... de m'ımcrrlar ye:~~ı:.u aı-ari~'r· v~ d.iın altına §U notu ili.ve tmiı: 1 usret Safa Coşkun 1 ~l-pnlş bır şeye benzemıştı. Nitekim 
~~ .... uzeç. t•:şk·~ cderdı. O?un hak. --4 N~ ~ihi? dliyıe sordu. her anııstıınme.dan sonra brr .g0.'zeı. cSayın arlc!UiU§ırıt Nunet Safa . ılk g.eco saat 11 e on kata bıten 

k:ıınıda ~ı~~rı d~, zıra onun - Res·m~ son :ı":ı.reke:k>ri an- lik çı&u. Btm!ardan bazıılarında Coşkun, artUtlerirı eseri ku.rrar. buki ıtıam bir ay tenuii ve bu iddi-ıtcımsil tam. 1.1.30 da n'.hayete erdi. 
~to11:f sa~a~rd~ birçok ve çe • l'armktan 'cizi:n. İ.mprc~ioniste. tıev~f olunmaz, onlar pek az mak için kar, tere battık1ıımıı ya. am. .30 ıgece 4 gun tekzib tdıldı. AıYnı nadı~yc, (Oyun içinde o. 
şrd ~~ hllı?!len; vardı. Y'Jksek ler, oubi~te-ler, bence haşidl lıir zaman iQjhde .iıtlas eden teşebbil6- zıyor Bu benim idrakimin hudutlu Derkaı., ea.n"at müneccimliği.ne kal yu__n) da. da fah:kJ olduk. 
tahsil devrest=ıc gelince ille önce :liılle ıkonuşa.n adarnlraroır. Me~la 'lordir. Ba'kımz Roooco denilen ziy- na. sığmıvan b;r halettir. Bir eseri kı'J.'(Ilaftın cezasını çokm~ğe başla. 1 ~~ım.bırtc~ .gece .&0nra taklidi de 

mcr.ı.k car~ı. sonra bt.A üç .l[iin .!VVel Lei1>7iger Stracse-<ie net taırz.ı ~ mı? Art nOU'Veau fılan ve11~ ja:arı artistin kuTtar.ıdı.1 .. MuL~ Fartı~ hocamız 2) &e ~ıı,tırerek, GıricHı flıvesile kon~rna. 
~&e'k sı~le küçük ya· ir sergiye g.ird.iım ve ... !anca mü. denen ve san'~in bir hezeyanı ka. ma.n bahıa »k?Vzuu olmıc12, o za- neıd'ır, ~ ycnnc gunct açtırır, gü _ ~ ~!adı, Muam':lle!.ıe beraLer ye.. 

rJ:-..:~ ~~uliy~ıi arasına sade, müsamah:ı. flkirtcrıle do!ı;ı:;. brunden oları üshib ne kadar aüır. man yanlız artısıler değil, sryiTci 1 neş !Y'm"Jne xar aerptir-irken, bizim nı mızaımcm.lıer, esprtler ko)dular, 
....... ~ _olan ~. edebıya!a, tıırn. <brdu-m; hiç biT ~y;t'r anlı- dU? ~ mlınarlık ne kadar Zer bile bir ağ·zci.an, cCa1\ kvrt..ı..•tahmin hatMnız., birkaç muzib oku. 0 d~ bu !'izden tuttu. 

'j~ ~ ıı>tila deı·eCCE.ine varan bir yamadan ~ıkbım. ya.şayaoojk? Ne oluru !lbun bu a. ran Yok m:ıı? Diye bağırsalar fay~1 yucu taıafıından yakalandi; <(Hani Bır m16al daha vereyim: Dör.t, 
~~ ile oradan oraya 6l('r~yan . - Oray..t yarın ~ber ~ide _ nlŞtlftllalardarı bir ~ün btf- netice dan. olmaz.. 4e ~ılar. on beı gün oynana beı 8Cllle. evvel, Nl'cib Fazılın, Şehir 

ve 
n. 

nu 

at 
it. 

ti. 
a. 

t>Z
e.. 

A<Nl'l • ~yet oymacılıkta brar ürn, Si:r:e d~!ll~ edeyım.. Qkaır. Bu aınııştınn.alan tanı bil.. Fiha.ldı'ka, (Saadet Y'll'VMl) ko. maz:dı. Bir aya yaok&.§tl, hem dt" 

1 

Dram Tııyatrosunda «Bir adam ya. 
venrnQsti. Ctl<lıuruş~~:fla rakS( .:!t>r, .Pett!e fasılı·n bitlllf'k f.nıere idi; )'(ilk bir :rriisamaha ve müsade ımediahıde olduiu gibi. cıl1c; Kızıı halJt bula k.atıla gülüyor, eaer, al r8?11_elc1> i.eimli. pİycaı tt·msil ed;ı. 
~t'ierie tenlıl6 ~ynar, uıa'k mc. telaw, bııJ efı Mrbest blart ~~ fikrilıe dawanrnah. İşte sn yıeni da da ceeD, b~ a.U.tlerin •lrtları.. k.:ııtı~·· . ımııtı. ~~ ~e~ın, edebi bakımdan r ~erde otomobil kullanır, ızci. el'ini V'el"erek: - Herlce6 '.\'erine. de- resiırn ~e öy\e dav 'na VU19irak, eaa at yolN,unu burun. Fatm hocaya ihanet eden aletlt"ri lruvvet~ı ınlmr edeclc değilim. Fa. 
be;,e l.eraber se\•ranlara çıkar, hiç cfi, ve: _ Ywm ~bah ~lanade- sııınwz anwne. .. . lıt.nnd..n eolu:1a aoRaya ttrmandık.. i-. b~ de mahcub çaıkara.n "ehi.r kat, aBır adam yaratmaicıı ı Mulı. 
~~Yorulmaz \ıe h!ic birinde de eaat dokuzda: .. dtye ilave ede .. Bu camma. dan el çantasını iımnı )'9ıDnlftım. Ba vesile He do.tu Tiyatro.unun aevİQlli Mn°atka~l&r1. ~ Ertu.ğorul Qynanuıs.ıydı, eaer, aab 
--"'lllml. rek lm!;1a k'>tl'l aYT'lldı. yalk.aladı: - Ha.yd;, şimdi beraber muz Uau-ıJ·, bana bi~aç okuyu. chr. Ka.hehaıti hiç çdtınmcden onla nodoe, ~ıtabcla olduğu ka<lar muvaf. 
K~sı da öyle idi Ona bir O ı\in. tl saıst~ bulıu~tuk: . Size dolaşalım! diyıe kalktı. amdıan aldığım mcbub~ da cevah rtaı iizımler~ atabilirim. I~ aayılamıyacalctı. Bir ı~İsal da. 
~. O~a iıki perde arasında y~ııek ~in. dive b~adı; kah .. Oraya bePaber ~ittik, he; levha 'Nnnelt .fı~nı b~ oluyor. as..dıet Yuvaau nı aeyrettiğirn h:a· «Tat Parçaaııı nda da:ma Rıı. 
bir lll dlşleriie kal>uiile b<'nı.hE"I' valt«rw. varım ~rı:~tım: ba:-~ ~i'r1nm k~a bana taritıed'e, ~ Jdraın11ı hudıudlarını pek da1 ~ ~k şöyle dursun, tcbca. ııd R~ayı arad:ğunız R:hi. • 
• .__ ~ ~na yerken tt>sooiif E:t· şeyie!' iJc.rıwn e<l.l.nız. Bılır mısım1?1 zahlaı-la do)u nuıtultlar irad ettı, -:181'M. locndi ılr.endi&ne iftira ede.n .tim b9e etmerniftim. Nı.tekim her Şuraaını unulmanıak icab <·der 
'4'.11

•. beni ~örüoce serbest olan sol bir parc;a oluyorum... ben he!- yarllijte .kapalı. duran bir eevimıli Ulunay"a bilmem, evveli bir za.man olduğu gibr, halkın kahkaha ki, temsile, ruh ve canvercn san'at. 
~1 \.R8tarak ~ümsedl: _ Vita· Siliü cary, k•:ıa:rımş ot.erıya~lı ekikafa taşwyor ,ll?Öl'Ünmekten ç.ekiııe- •F...taifurv•ha b~çlıu muyum ) l le tufad.ında aahnen~ rampın8 pek k.i.r olduğuna göre: bir es~ri aslın. 
~deci: .. Sonnı elm3SUU ~r k.:?· mele .l(etiTttEı. K~k~n. d_i~~üe ~ıreJk ~ din.le<fim ve iti.. ~ _bi}iırz~ ki •.. mealekdaıımtzın mebzul ça.rpmamışıtı. Oyuın eonun. dan d~a ca~ib bir hal! getırml·k 

daha 181rsrak dohı aj!ıının iç?n · yedi, cay111t bit-ıb~ı uze;ı:ı.ııe1 raf ~ ki ıl&: deıa ~uyadan k~U;"1 ve Mn~ının hududu, ken. ~a.. pmde de,perd.ecinin alışkanlı. onun eiiınıdecfı~r. Hel'". llli"vzu. ccıpiri, 
~-Sordu: _ Wa~ı~. Om.: n~·l ki fincan dolıiuT'::mrk içtı. O. böyle1n8891 ~l!' !kanaatle çıJamş ıdtysem dısını dışarıda bir ~Hayat aaha.a.ı) g:ndan <>~ak. _tcımae h&.ı,lama.. ha.rcılcd. •teb;ı1k, .. entrık ~ıkarası pi. 

•uYOrsunul? n~ iken ben fu-sat bufa!rak gene oy le çıllmyordum. O, kapıda aramaktıan mcnedcce1t kadar genı1- dan, kcndıi k.cndıııe, 0 da bir defa. yeı&roe 8a.Jl atkarın rohi çok mü_ 
ti O ~m bu bestekRrm bir ese-~ö~: - Ben -~eniiik1erden:berxlıerı ~ynmken dedi ki: - Siı tiır: Gene ıbil1yorum ~ U!unay, pek cı'k ~rini. kaldınnıştı. Arada~, himdiT. Mi'Sıı.Oe-:ı~i _yuknı~a sayma. 
· ~ olunuj"Ordu. c~,·<-bıma nen bır adam de~ılım; anlamalk baına an aıncl«e sadık olan ır.em- &la. bazı zamım, aım marların za.. on gua geçU Ankaradan gelen hır dı.k ml~ Sonra, hızım Ş<'h:r Koıııedi 
~-~en: _ Sirin ~s~.rk .. k ,•. şa~··: ~n'at sahasında yenilik-:~lreıtl~cn bahs_ettiniz. 0°:1ID'da Y.ıf. ~km .kurt~ı:nak '?uvaffakıye ?~"pek ziyade . ısrar . ett:~i Tiya<troeunun hus~sıy~t~erini, hu ti. 
faz]a .ı'-ın om.ırı guıuttülerl ler .bir ~ noktası bultl!l<:aya

1
da, belki buıra<laki kadar ~ıl, fa. tını gö9lırırdi:lderıru takdır eder ve ıçın, bcıralberce aynı cserı hır y~troya k&rşt hal"i\"l ıtıyadlartnl da 

V Reknıyor mu?... ·~ araştıcmakırdır. İstikrar lkıat bir ~aştıırnna hareketı vardır; !dünye.nın her tara.fında, bazı aeviL de.fa daha görmek mecburiyetinde gozden loaçırmamak laztmrlır. Biz 
~~ beldernetJ'eıı ilave etti : dtası 'bu~urıd'l.ıktan sonra O'l'8d'S

1
takrlt onlarda öyle devam eden m~ eım'aıtikarların yü:r.ü suyu hür. kald'ım. Diiftüğüm hayreti nasıl an.. de, filan veya falan artiıstin rolü 

~ ... z. san'a!ts. hele mıı~i~ide. ne kadar ~lnır?. Yeniden b!ı:r a.laaı'ane ~ağlııl~ da .tesa~üf olu.. ı1 metine tutulmuı eserler varoır. File. le.tmalryıan'? Bu benim ılk gece gör o'kluiu. zama~ tiyatroya gi. 
ıa-; .. 'llle her seydcn ev~ı:?l ıstınas ra~ ıtlQreke'Ji ba.şia~ nuyoır, kı. .. İşte sıze bJT :m:'al: Bu..~ riıne rnUteıriz btrlunan Ulunıı.y"ı düğüm {Saadet Yuvası) değildi. den. gı-ş~e, «Fıl&ncnnın rolii var 
lik ıandlıl', Y9.\/"aŞ y~vaş 'bır alu;kan kadar ... Baionlrı, size. ~J~ı . W.. ~ anane ~lıllııj?'ına en Z1yadc e- l>arnLaşka bir yoklan ik'flaa gİdece. Gühnddtcn dal.ığı şİ~ dostuma, mıh. Dıye aoran aeyircller vardır. 
~ ~~yınca san a1m yPni te<'el "'lk:layaıı:ı şıey~en hırını ~oylıye- sı.r olan İngJ:.tereden alaca~. 9- ğim, bı y<ol, aldığımı bi.raz evvel 11 Ba.şka yıse girelim, ca.nın sıkıla. Müe!hfler, adaptaeyonculaT, Şehir 
le-.ıGttıını ta~ib. ~ ve onl.ardaıı v.im: D~at ~ıyonım.' Mun~e:ı- !:1~.a yapıl.B.? _?yun Jca~ıdlarını ,J!OZ~ lul!y'<lettiğim mektublara verceKim ca.kl» Dediğime pi~n oldum. {Oe.amı 41'1. de) 

alma« ..ımkim yo'ktur. Sfz de, Berlin-<le bırçok: bınalar ~ ontıre J?Cbrm:.z. Bu kaP.ıdlST ı::ırad abıın i i.ınd ç··-1.:: be d ~ ··ru d 
t.-+.,_,, Rarb nwsikisi!e de iılfetim:z yorum ki menı' üslubtardan hilç o1ı.mdu'klan zaman kral, !kraliçe, fX:!V Saad~ y ~ geçe\ dW . . ~u~l ; '!~ ~n ~ gu ı_!.0.~kum. 
-~<Luı bahsetmistimz, c:nu~ "1~ tevaM etmiyor. Sizin so.,okfan nası·l ı.ers:m edilmiş ise b11- ~w1 te ~~·'"~ ome B ıçın ı-· ~- Jer e 

1 d aşk•rtn, 5~çlu ' .0 - Bilmecemiz 
.... 1 Wa.lıner-den ırkilmE'JN'1'İU! l{~ Tie~ten Strasse-de, ı;m gene ö~dir. Buna mtı«~rı) . ır ~ n 1 ın 80nuna. <o •• u e. unu. azım. a ama 1 .' geniş et~ış, 

~~':Yacatmı, h.ttA o arMc eski - Kuriürs:kendanm.da b~le bir~ (Dev~"l\I 6 net savfada) \ 9tW, lmkanl yok. 00 b~ş gnoden Vasfi ~ıza l~ yent mı~ansenlcr ılit.. Bugiin 4 üncü sayfıtmızdadır 
..a ~- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- .- - .- -- .-.~-· ı f·- oynana.ına•- .. 0--"'ıt•- Hal ve ..-...ı..ıı-d,; r __ _ıe l"•"'nl dond" -- -~..-r..- - ._-~~~'W-9'-~~..-..r~~ ........ ... ~lll"• "'6&4• • ...-U pı'Cl ... ı;,,..crn t MV. W 



•h 'i'a 1'6:/Mtain ele tmal' .ı.. - ................ _. ___ ... . 

).\PATRONA HAL ı• L ~~~=·:ı~ı~Ntanaa edebitJrilıtu~ı: 45 I D'İll, ne iş Yaı'Parsın? Bunda nedıen i D KYdJK" pervası.zca ·Uô"UII' idin? : · · __,,_ 
DelJkcmil!ıı yükseık sesle güldü: ! lr ~ 

Dünkü lıı#nua hiil.WUı ~ IOl söderi kara yalı21 - Do~.Cmar akında tell&llık ! 1 
FrablU ~lainin :dyardhlden sonra dellkarıJı iirr..Erille bir J'lldınm te- -.. . Sebaıb ~bUJ1511.Z& ! Nakleden : Mua.%%ez T ahain Berlıand ı 

damad B»nWıba Pata Si.üDW kitir.ün- · yaıpt:Jiı Jçlırı ba$nl ömMıe .J.di ~ idik Anda hiır ı--end ~- L Art* ~aya ba.ktı.bm va..'t Id.ı H b J 
de Reisö.UdiUalJ ... 1 dqamz v8l"<lın A.f5l"Lboil aç:ıllda.. ü 1kıoıriaJı ! 

1 
• ayır, onu u ~€ee ya • 

:&lehmled Elendi ilet , - Nanı.mır.dan mı [Z} olu.?'SUz? ~ kollunu ve ay~n· vnmPıs kıütm ,_ ____ .ve utaııcımdıarı yii..1kmdan tan!dıktan ve scvdıkt 
.._onuşuyor. Mesele Franaa Ye RUSJa - Beli yoklkışım. idi Hall.<en • .. : ~.uırı.:yor, ibilikis Gterııdi'.. sonra birdenbirı:> dün tun orta ı.:ıd1letJdlr. ıSadra.aa.m ~e ıdoln_.-. .... _ _ _ 

2 
;"llf Deııaaniı bir an ~ tareddüd Ü coturab t.ı.r. Anı Jıôr- ~ mvkle, sevgiy!P scyreruyorum.jSıında kendi b~ıa ~l'akması 

Hirurkeo yolda bir ç•w alımda. uyu. ~ etti, ardmcHın &ç çavuşmı ömme _: .. .. , 5 !"~t .. her şeyin blı' sonu ol - imkan y*tu. Mademki tesadüfi 
lan bir delikanlı gürüyor. CM'Ulllar de- ~düler. Al cep1leNJ. dıelikanh a-ı <liştii, ~. Damad İbrahim düıstii ~'üilte yohm Si<li.bada ma. f~ gıbı ~u s:rüzel ~erin de ni-lonları k.a1"'~fa$b.rmış, Nezihe Ha 
hk:wıhyı uya.ndırmab b?luaca ıni.nl ~ adını'larl8 YQl b:ııyuna ~ Paşa eiderh& havuz başında ~ _ : pıa,.ı. ~di .Bır sabah Nezih Ha. mın evl.id 1 ·1 . : 
olu.yor. Sere serpe :ratan delibnhya ~Yordu. tbrahmı Pe:fa ça • ftı yUkan dbla.,ısy«, ~i.Ktab · ~li, aeak.ta.n bu~ltnışl.ık. :zımı. bıze İstanhula avdetten bah-loo i b. ac' s~ e yaralı kaıtı 
baktıJdan sonra çekilip ı:id.iyor. AtJa.r D 1 ıaıra emıir verdi: VU§ Mehmed Efendi bol yenleri sarkan ~~..:ar: d:ı~ :n retti. o vakit tatlı uykumdan uyan' dey. e~~a ~:dli ıJ1°11ıam~ış_tı •. 

0 
h 

hasır edihnesiıri emttdl)er. Bu sırada - Bre 'kıoınerı. şu ;rıini ihzar ~ kaft.aınt ;içinde aık.sCl'kaRı biT I ~ tblızıi :t , ! :cıı.ın. h~f'k:at:e karşı karşıya .kal- kadar yür~~~ek yıır 
1 
ı~onu 

Fransız ~lainin 11.edlye olanık ıön.. eylen! f1 l Çav~ar seyirdidten oöce ,ıi.bi ~iioJıordu. İbt"ahlm = a . .. ~ :~11.: ~ Ş~ Df:: yapacaktım, , 'v onu. ~a ~
1

. <lerd!tı ız t.iifetin geldlti bMer veriti. aro'lMınd.an seslencfi: Paşa ıba(mıı cfikjp dik diık baktı.! Yok, ~A\lmti~ yok. L Bu sualı kendi kendime sordu-~kett~ oldugu. ~ıhı 1;Dllhıtı 
yor. 8a.dra&Ma balllarftn ~n del- - BaKa ç~. ~ baş ~er. önlermde. ııOtJr· :guırnu Nezihe Han11I1 nasıi anla - de ~:y-e edecektı Nerımamn 
durulmaslıu emrf'dlyor. Çünkü kewdiıd Ca'V'l.ll$1laır oonüıp bq kestder. ki ~anlı üt; adını ~argada duı-.. Paşa al ~·. ~ ~!~1lt1 :m~ı? .Zihni.ınden g~enleri açı~a n~ Ahı~ bı-r bakımdan ~aran yok~ 
yaman bir ~cld.Jr. Bir def" N~ Paşa :kolunu kald-mil: eh ai-r elini ~ğsüne bastırıp se .. I w badem ~ bir. ço~laümm ~du: bılakis, ~.m•! ve temı.z neş'f'Sl 
f'Jı:iıÜnbı bGrmuncla niean t.şıım ae.:_ - Da.hıi 'kiına !keder iri$tirmen. ıam verd!ı: sımd~ aŞ!m:na deımıt+.~nd: kupa- : ~Sen ~e ya'Pacaksıın Neriman? hem onun, hem de Bülendin ha 
''lıımit. 1'a taşı dbel~e elden yenL Üç çaıvıu(; eh- köprüyü i _ Sahi'oıi devlet mz mistz? Slln!l ~ ~ emdıktcn ~n- 1 Bınienb•re keındimi koskoca _ yatlannı aydınılM:ıyordu. 
çerinha ı..caltlan aruwdan lıkbacl de- .Jtarşı yakadaki mern:ııer ~<::. t.br:-h>.n p~.<:,.. Qiilfrmı:;edi: n ~tur~ tüt~ ken=i :man dÜtnyanın octasmda yalnız, Neriman, ihtiyar kadının ktı 
fa tAtı varm..-11. ™ne vaırdıJkfaın· zaman çına.r a~ - Be16, sahibi devlet biziz. Ya ~ ~ J:ıı a~. 6? 

1 !~.avaln.ırı: .• hisse!lti!n ve sesimde~~ .. Qaıtık, yüru d.tlgın bir hal 
(Roman devam etliyor) t111da mruyaın y~·ı ~~e yüzü.. ~bı serifliınirz> kimsiz? Diırseklerih kj ne ~ ~lr ~n :gicdıY0T1ed:~ım hır ~h!kla: cKişü.nceye daldı~ını RÖrunce. 

.. ' nü ,,r~·1·nn.--ı:.. · K,,~,,.n,n ... .,,:...__ ™ikanıJıı duda1darnu 19ırdı: ,,..__.....__~- e_~ dö~ sıva 1
1 

M.1--~- 1 - Ne yapacağım? dedim. Ser _dişe i3e onun ıtözlerine bakımıs 
Rs'süılikütıtab ıvı hıu d t :ıdi . •vlU'\.l. .... ................. _a_... n ~nı~ ırııa;v.ı. c v-ıe, er 3d.J • • .. .. • 

--- -

1

_ , e :ıe . w e~e:-. dan kenarı sırma islemeli nombe - !.. . ,__,aın _..a..- ~1.. ~. ,,. • - :serı ?"""1mu yaşamakta devam e- Birdenbire onun vüzündekl ııer 
P~.l.'f'• ~ aınl•c..ııg,ı l!i;!l:n ı-:_ w . ,.,....... ..,_ • .. • • • "Nıuı.ı an m..lii8l11 ıı;u u.mee:u. :<l!ecegım ·nrv· ·ı ld v b ü:l. ,. . UJd. cvag1oik> cmrarı.p ellerini ve a.orah·Jm. Paşa yu.ru,Vll(.> ıpek sec- _ E'l'•il d~l'ük aımtt" ~iye ; · . . .• gı ıgın Zl"ı o ugunu, ' a'kı~la 
g 'WllfiSOOlı.ul•~·- • . . • . 

1 
1 yıü;zilnü S-:idi. Vezir.azam. çavuşla· cade ürzeri.nıe ba,ğda.,tı. cA.rkiıboZ> kıınlıun ~ Jt--.ro oa~· raJerı.~z' i .~ Yanı nMe mbı .!. AVTII?.adcm ~ık nıın şe1kat ve sevinçle parl:ıdıE'.~fl 

- .-ıııın. ızn1 şcr~ız o uı-- t f sa.rdrl tü.'fakl · d d d p ' .......... 1 ~ " • :mıaıuın :m? emlE>kete d-Onmek ıs ör<dii A · d k'kaıd ·ı 
sa ıclereyc desti atsınlar. jn e ;:.n: 1ıd a-r: ---.l en ora a lll'\.IY'Or u. aşa ,.,,__ Saıda-arzamm ya.nıaldarı kıı7.Jlll"riı. :terrı'.!yor ~u..;ıtın':' - ~ . . ,ynı .a .! •-.J~ onun müşfı 

İJ::ırahlm p rlt.ann· d - uru yo aStıl'Tl. ~uu: vnförıde duran ağır ~bozlardan : B k .. ? İ sası şu solıen soyreu1: 
aşa ses ç a ani De)kanJı tel-as etmeden pembe - Çınar dlııınd.a uyuyan sen mi b:iırmi 4. t ~· : - ' maz olur muvl.nn. stan. - Kız•m İstanbula dön" ç~ baık.11<. Cavu.şlaıC koşt~ N· i.'latılıri!İ'ı :idin? ı.,c.-are · Ebı.ırbn ve P.ursanın ta~lı sokakları - .' un hır. ·kü-çüık ·biır d:ıovı.ı.ç, buluı> Ki.;; V'&.. rn 9!. • a-~aısı.na 9aktu, · . . . - Doludur. fJ)erenin bulamk !<"!'Ö'l'Ümırle fiit:.ivo.·. ben Bul~ndı ocada boı.bas~le bı_:·.41 

j'ıdhalle d€1'esi oma&na fırla.ttıılar ı~rum~v~ ~Yedi: - &"Pi. bmk. lJlikıırı aTasıında bala hare'kets'z : · . . k1ıp Manısatfa'kı balta ııdccegı 
Dere duı-~ olduğu win dıesti ~I - Ne ieteni:z? Paşa az~ desilye boşalttı~ Cfunm ~ testistni ~dil ~ - O h~l~e.sen ~e bızımlE- beıra-Siz.in ~b~ ı;?~ler kin bu yaşadı 
ild defa boca.l.ad.ılktan :svnra. oldu. I - Sahibi devlet hazretleri fer- tli.iıfeğfi (6sterdi.: Uraıbltir misin? i r- mem,e e •. e .av et et. ~ R\iıılmn hiç bir yorKIJfl!U 
IJu ~rde kaıldı. 'İbra.hım Paşa \J>. rnam var! - Seni tatlıcı& uylmından uyan. Esmer adam ~teri pariı;n. 5 . - .~rav~ gıd~P. de ne y~-pay1!1'1? ydkıtı.ıır amm1 sjz bir de bana 
zı.ıaı naanlıumu FI'aDıSıl.Z tuie~i o- l DeHcanh yilksek sesle güldi: dırd lk. Diılıe bendieın ne di!en;en? ıparhya tüık~ 'kavrad1'. Bir JMı~a.. ssız gule f 17 ~ıdın ren hır mud- run. Kendimi öyle h~!kin hi~s<:di 
mu:zuına kalrllıırııp oturduğıı yerden 1 • -:- Bıizim <1evıet111 vezirlerle ıi.. ~a.:a ye..ıtıız detıkanlı yüziinü dla su ~deki tcetı,,j., param icretd/~ha. r·~~2 kaıırun. Esasen vo~ ki birkaç ay sakin ve sessi~ 
ateş etti. Kı.qım ı:uşan.a dokunma.. ~ yo'k. (Üç ad~m g.rriye sıçra- dkşfltij: ~ o1cl:ı~ ~rüldii. tbra"tıım !av e:ıı. o uıyor.. bit- hayat sü~e şiddetle mtiva.I 
cilan ıkarşı yakaya d~, haili !bir d'~) tmdi boşW:ı bizi. - Muıhtaıç değilüz. [Pazolan.n1 Paşıının yii31 saır-a.rtlı. Çııvu:ı1ar İ .- Nıçm k~? Üve! ananla rn.m vanhr. Beni -valnız bırakm.a J 
'ııoz ık.a.l<lwdı. 1 Çaıvı.ışlaır sert sert baklıl ... r. Ka. pterdi] Güciiımü2le enam pare> kmaoc kııı:kanc su keınarma !kn- !r~~. ~P."epesı.~t.ıı tamamıle halle- yııp birlıikte Maaılsa.ya ~lıccck.l>iııl 
.. ~aıuıım .öes~yi uram~~ ıia Ali Çaıvı.ış ba..ğu<dıı: kıesbederO.ız. [:31, Yan t~rart~ du.. ~~~lıırr. Ref~llk::Htab ~'f"~"'ed E- b~/gını erıaun Beıy ya:zmadı Ner'.iman. I 
ıç ·n öfkelerxiı. Tu!eklerden ?ırıru - .Bre asaılacaık. Ya. v~iizam ran çaıvuşl~ ıkaş ~ ~zle~~e ış.. fE>nd1 'k~ilnıi ttlbnıaJ;: • ~ , Hiç bek!.emediğim bu tP1d:rl 
da'ha alı'P OlTAll'1Jllıl'l kaidırdı~ı za.. 1Tonı.hıan P~ fer:m.alll şerifine maırl~ ettiiler. Delikanlı ııorme- - Barika11ah! dive baiırdı. ! -. Af'Lk .. ondan .Korkmuy~um, 1ral'ŞlSında hayretler ieinde kal ] 
ma.n de~m. karşı tara1mda-ki ulu kıa:rŞl mı ~? .. • lmezl,1Jcten ge::ld~ .. a.~-iısülküttab Dımıad ~ahim ~~~ ipek yaz~ ~k~ m•ıc1afüa edecek vazıyet...dım. 1 
ç.mar go~~ ~an cbakiıı:u.. Kara yagııı yıgıt süıkiınetle R'Ü .. Meıbmed Efendıını.n vuzu saranmş· lı'k feraces:ıının iç roo.:~ım bir ke- :teyam.0 _ Nas'l olur efend~m' 1 
ÇJ1p!ak:11 ;ad!ıımll birden.bite sı~ Jümsedi: 'l:ıı, dutl.aklaııı. ve ellen titriyordu. &e aifun Çlllrarııp flırı:a.ttı: · i - halde? . . 

1 

• '. J yıp hay~ işitti: - Tuta~ öyle olsun Bnnden İbrahim l\ışa kaşlarını cartı: _ Afeır'ttı : - B~R. şeyler var şımdı... - Neden şaştın kızım? Bırka~ 
• - Hey .. dur br"e yold.aışını. Bun- ne .isıten;ıi.z? • - - Levend mism? Gene a~ altın kesesine bak.. E . - Ka}·ınvaliden ve kocan ... de. ay Man[sa.dakı bağda roisa~ir oı.; 

da . aıdıa.m ol~nu _ıtö:rmeı. miısirı? ÇavuşlM" biır arı İQln pal alarmı - LevE.'!rlld idfik. mad11 bile: ~ rrd? m~ bu kadaı- olmıyacak bır şey; 
J.brahim Paşa aeımiö"e i&temcyel sıı)UI'ma.'Vl akıılr.anndaın ~eç:1rdila:. - Ya ~? - Bi.r hüner ~medik sul- i - Evet. mı. 1 I~· ~eki arkıbo_z'uo F~ İbraıh~ Paşanın eımı-.inı: ha.. - Uzım w ~a mi.rıaölik r41 tanım. E -. ~m.k ~lara karşı olan va - - Hayx-, fak~t .. ' . . . 

a1tın işlemeli lrund~ını ıpe'k br'ıad~Jarı ıç·n d'ıurdular. Kara eder, ekmegıanıızı ~arırız. A'tıtmfanı almavı~cı. sadraırn- :zt-Uım de duzeltmek umanı ~E>l- - Aram;Z'dak.i samımıyet:n bı; 
E:eıccade üze.I1ilıe dayadı. Ardında AH yavasJadı. Yaı"kranr ~ibi boy. İbı_:a.him P<ışanın gö.ı'.lcri "1İJ'P- mm şaŞkınıı1ıığt arttı. Kızat'ıik ytt.. icf.i kwm. gil:xi itiraz1ar.ı vet" bırakmıyacaıtıru; İ:. 
dl:r8ln ça~ fu;ü bı.rd.en lk.ol. nuım.ı büıktü: heli şlit>ıhei ıparladıı: ZÜlnde dud~ tiıtı"'yor, ash nesli E - He-nıiz ken<ii'mde bu mücade. zannediyordum l•kriman . . ! 1' 
bn.n.ı ka'1dı.rııp seslendl.le!': - !nad eylemen yoldaşım. & - Ba'kıa oJtlanclk. Dolru snyle. be!lirsiz bir adamm ÖllÜnde küçül .. ileyi a~aca~ kuvveti bulaımyonım. İlhtiyM" dostumu ıgüeendir:menJ. 

- &wul bre kallaş! mi4- kuluyuı, elkıneğ,ın».üicn ol'U.o d'iiığünü duY'UJVordu. Durumunu if>ak yıalnı:mn. ten k~arak yanma vaklaşt•m, u 
Çma«" aıl'btıd'a ducaın aôrunın te.. ru.21! [2] Ekmek demek. sezdirmemıelk ~ ~· sert sordu: : Nrim.aoı hak.iıki bir kı?:ı gibi se- lini öptüm. 1 

Jıiıs etmedıen ~ :p~ alarak ~"9• [3] Ekmek ~ JIUtUl~D. • J _, Adım ne idi sen'ni =ven Ne-ıme Hanımın ka.şlan ça ~ (Anam nr) 1 
81.l:ıtılığı ıanEIOll so}QJiıtıı,ırdu.junu [1] ......... : ... '1ewlt tlttıor. (4] TeDlll*. t~~ w). '---· .... U"""••HMMHo/I_, .. __ , _______ ........... .,/ 



lin1zi R ~zaman b~n pek 

rrwrwmn o ~on.mı. Öpmek i(ın ı ""-on Po t b 1 17 sizı BeVJ'}'Ql'lllltJı. O! :t>u.nwı jçın ne \.. \J s a,, nı n u macası : - \7 
kader isterseniz. her akşam, her 

• 

zaman.. Fakat bana bu .:;eylerd.en Bunlard 30 t · · h ll bahsett~iniıxierubcrb, hayır, anlı.. an ancsmı a ederek bir arada yollıyan ht;1" a, n C •• .. yorsunuz ya., istemıyorum ... bıi- okuyucumuza bir hediye talrJim edeceii~ 
-. A ha.ssa sı.zuıloe. ·. Sanırun kı bu, fe- Soldan sattı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

na bır şey olurdu. l - l\le.nıleketl. 

Yazan Pierre Louys . Türkçeye çeviren: Halit Fahri Ozansoy re!!::lb=ruu snku ve küL ;::: ::y;:k ~:_:: 1 ~-+--ı---ı--ı--ı 
Nihaye-t o: . 1 ~~iniz.. be!1im hissetti-jcünkü l{il0el'likleri, ııamus.lıuca <;&-

1 

- Ahi Can9la yandığ:ımın kaL Pı1dığı yer ı:ıJ. .t. 
- Işte sırnm. dcdı._ ~i gmnden hıç birini hıs.;ıedemezslniz. lışmayı onlara hakir ~ördUrmek. taiı. Daha bir şeyler dedi t.:&at 2 - Usta df'ğlJ 

bu.na i.l.w~uz, o halde an..j * f tedir. K.Eı derhal tamdım. Ana. sayliyenem. ' C5ı. 3 
~ay.ıım ~· mcın asla evlenmek M.atmarael N... alnını elihe mın. kendisirıe çok i:Yili.k ettiki lbir ı Sonra yeleğinin altınd'an bir 3 - Konyanın ıı--ı--ı--'---' 
Wtemcdi~ırm .... Anlat:ıcagm1. ~du. ~e, naurlan yere saph., k.ızcit ve benim de birçok defalar bıçak ... lbir bıçak.. hem de ıbir :m~ur hatları 

Sızuı. sualiniz. Wuıa, ba,skalan-11 gozlerını bana hf.ç kaldınnaks.rzın, ~i.ş o1clllğwn bir terzihanede kaısab bıçağı ... adeta kılıç Ribi bir (5) • Bir M-mir va 
nm sü!k~t.uıoc:iAll ~ha ~!katli li(~- ~ surt~ ~a~a bnşladı: çalışıyor<iı, Oolk ba siyah bi.r e.. lşey ç~a.np. benim g~ürnün lhiza ••tuı (3). 
Jry(>f', Çudkü, hazan. oolaıın 8U- - Yımu beş yıl 0 • s mt... teklik ·· ·· .. b. ·· rrxi 
kütUillda, .İ"LZctiIM!fsL"llı yaralayan ~j ,. ··ı.... d ıuyor, . a . . • ~e ~ ır ROmlek ~ s a, ~an<:uıra sapladı ve sert ve 4 - Bü.>ük ba. 
pek cok telmlhle ,.... ~t iım. b. ce 111 ~o.nesın e, hususı eskı Ymrnıstı ve !korsa takmamıştı (e. alçak tır seGle: ldtçı ka:ra.tı ı7>. 
Hakıkate.n lbıütüıı r~ zrı ~· ~otelde oturuyor~u-k. Basit bir sasen xo~a ihtiyacı ~ktu). - Ş"andi. dedi, biz bizeyiz. Eğer Ttic:uddald şişkin. 
lk.ianscın. .. .~1 • 1 ı _ : ne ıw~, ne muştemdfıt; bil .. Saçlımnm ~ük ör~sü. bir toplu ınçrarsan saplarım. 1ik (2). 

zengin ~~r ~ ~e}!medi:ldıırı;ı \le tun ı:>encNe er sok~a. fa'ka.t bir ~e ile, sanısm ~n Ü$Ülıe Ge~ Oi:ız kaskatı kesildi. KO:t".. 5 - Bir 
ç ev en ı~ı za. omr.ın yolu ~i'bi sakin bir soka~a kaldırılmıştı. Jınmç bir sahne başladı 151 

man •bunıuıı !kusurunu ~ "i"'.., 1 b.Jb. ~ 1._, · • ' . ~ .... onun! ~ı?'°ıuu. 'J\ı ~uıwndan tutan arkadaşı, Sokak tamaımile ıs<Jızdı ve öyle 
~~ y.ahud ihtirasına, yahud Bı.r ~. yazın ortasında. o- ooa, t<>Jas,h telaşb: derin bir sessizlik vardı iki. ya!n;,z alt~ ~Z>~r= t 
çı:rotiaılıır.ıne veya. ahlakına atfe.. d~a boğı.ltC\l bir sı.ca..".t vardi ve - Ya bu.rada? ister misin? kırların ses>izliği bu kadar d~un es ı--ıı--
derler: alem. ben~ hayat.ımıı mu. uıyuyarna}oırdum. Annemi uyan. Dedi. olaob!.!Lrdi. Haıtta scllrln ,ı?i.irü1tüsü '· 1 (j 
haıJ:eme ~ ~~ . bu . Iarariye. mak Joorbıs!le penceremi de aça.. Kız, ö gün bi.r sesle: biJe işitiljjmiyorlu. Saat lka~t1ı? 7 

- ZWirenlo 
le-mı ~anf:tl. b~nf ,m~~ 

1 
mayordum. Bir saat uykusmluk.. . - BırliWkm beni... bırakın be. belki soıbaı'h.ı:n ilcisi. Bu çiftten _ve se\g'ıtsı ı:ıı' !lo:otı. 

S:!'~ı.r, 'ham alk;~nab ııkrn dôr- 1 ~ sonra ka!ktım. terliklerimi nı... benden. bu manzaran n derşetm.. <%>. 
~ biırdcın llm'bul etmezlerse... IR))'diım w z-emin katındaki salona Diye .reva:b wrdt den taş ıkeBiılrn:Ş seyircisınden baş.. 8 

- Fhirt on, "' 
Inarun sörume, taliblerimi şa. kaıdar, büıyülk merdıvenden ge<:e. Sesinin tamından, bu cümleyi, ka. mahallede herkes uyuyordu. 'La.hruio ' 3>· ·-===--========::b:= 

hıısları.ndan dolayı reddetmecfı:n. l Jilk:le indim. ldkantada.nberi, iıki yüz defa ıtek... Yalnız parmaklanm1 uzatmak- • - Batlamah Yarar (2), Bir nida mlc:I &ablrb (5) 
Bıır nevi lkoıiw: ile kendimden u. I .Burada... salonun vaz.i:yetini raııladıf{ı ıhiwohınuyordu. la <lıo'kunabileceğım kadar yak• .. m. :No'- <2>. s - Serla.t.ça «s). 
ş~~ldaştırdıııl!ım kimse yalnız tto. 1 iYiıce a:nfayıın. Otelin vaktile. lbL Eılke'k, tdkraır söze başladı: nıımda, I{~ kız, adeta kendisine , ıo - Va.bfi, salim (6), Hı.il' iWu f - Naaıas kı14ırır <4). Ma.l:e csı. 
ca.d)q', e.nk.aktir, me~ru veya Rayı-l nası g!ıbı sdk~n boyunt'a devam - Haydi, yavrum, bana peki kıı..w\.-et veıren bir encriı ile mu!ka.. (ıs). $ - C4tnub deiJJ (5) Dini (6) 
ınesru ~. yalnız oduc. Bu' eden bir •ba'&;e5i vardı. Bu arsa dedindi; ıpeiki dıedikten sonra ... vemet ediyordu. 11 - A~ tutulur m. 6 - İliYe (3). ' • 
korikıuan, ancalk şimdi. yaşım krrka ~atçılara satıl:nca, Belediye, Am.rı< f"ıkrini deği.ştirece'k de~ilsin BllıŞ'l iğ'lk, dizleri stk1~ık. iki 12 - AJ'U":mak Cll. '1 - YUe«m.: (5). 
~ikten oonra yavaş yavaş kal. yolu uzatımUk için bunun bi:r Qtıs_lya.. Söz, söıdür. öyle de~il mi? büklüm 01ırr.ıştıu. Helecanlı bir Yubndan qatı: 8 - Bember (2), Bir kalııaba ismi 
lıüınden siılinrrıeğe başlıyor .•. Maa. mını istim!lıik etmişti. Velha5?'1 sa. Burası iyi işte, niçin istemLyoısım? havvan aübi ıztırab çekiyor. mü. ı - Yapunla çalışır m. Ur.aJda.t.. Cfl. 
rnafiih ~nüz dıWıa meseleyi keş.. k>nun bir penceresi, karanlık bir - Ha)l'ır- burada değil .•• Bu. cadek? ediyordu. Bu hal, inanama. t.Jnna <4>. 9 - Bir bcluı·ısmı .(6) sero m 
!ettim samn~: benim hikayem, köştry1e aQılııyordu, haıvagan ışı.lk. rada dc{fl... yacağımz kadar uzun sürdü: ~ak&t, a - Ölii.m cünü <ol), l"anasma ~e.. lll - Yardım p&rası m~ m • 
bedbaht biır ~ hlka~si ~il .. larlıllın gimıed~i. esraenrgiz ve - O hcrlde neıres~ni istı.yo'!'sun? Ywıan şariklSlllda olckıi{'ıı ~ıhı. ha. =~=~. ~.=~~~==~--=-~----;...;;.;.~;;.;.;.----
dir; hayıır, tıayır, ben asla sevme- s"Tidl bir inziva köşesine. Sende para yok, t>er.de de öyle; ni $aron çobanı öldürür, iste onıı.m curdan ı~erıye fırladı ve benim deı. :ôşkırchğıru sandrğt bir kama 
dlnı; pdk erlkenden iıhtiyarlamış.. j Odaya girioce, bu penC<"renin sana bir oda tutamam. Hisarlam gibi, en sonunda kız ma~~ub .?ı~. kemerımı sula~dı. .. · I bulamrn.ş ve kı.pkı:rmızı ikesilıniş 
hm, bir akşam, on yedi ya.şmıda kapamn.arn~ oldu.in.mu ®rdüm. I gelirsen, y\iırü öyle ise; bır saatlik ı O zaman navavı ellerile dovdu, ~ııçakla boğulan. ~dam, ~öz.len 

1 
btr pancı.ı:un önünde ayakta bul. 

~ Yal.tnz pınctltt"l~r kapalı idi. Sıcak. ~1. ı pencereye sa,plı bir şeyi yakaladı. ye:rın?en oynamlfil, ı~ınd:n bır ne- ~· .. böyle bir h1kAyeT,, size, 
_Dinleyin beni. Hikayem uzun taın ıb:tJkiın ve adeta bo~ulw-aikl Kın, hay~ ~areti yapth. Erkek Bunun ne olduğunu bilmiyordu. fes bile ~~a~an bır agız 8~YO:- !~cıanın ibu ıkısmuıı nni"Jetmek i. 
~·. tıalıde, pencerenin d:ıyanağına çık. ,sinirlendi. j ~vallı ~00\k? Bilmiyord.u~ ki bu d~; fakat yu~oyun ye~e .d~tü- çm anlatmadım. 

Ham lhalkikaten... ihtimal bu tım, P,arımalldanmm lreu ile pan. - Yumurcaık, yüzüme bakı.plbır bıcakıtı ve rastJ?~le sı~a~l.an~jk? zan:~:. so~ağ~n ses~ızliğ~de, . Bana._ ~atlıramın derinliğ~ 
kadar adi. l;t.ı k00ar mallım bir 1 eurun lfıta tahtalarını tuttum 'Ve konuşsana. Bana fısik mısın. aeiUI eme, bir defa daha. kendısını VU- sı.yah lkuçuk hır KUŞ ~~1 gerı çe. k?lan kfıfidır. On Yedi yaşında i. 
h~isenin, !hayatımı, istikbaldeki ayalJdaJ"lmdaıı bas:nın kadar,. J?e- rrı'sln? ... Haıni de~ilsen, biliyor-lcurlu.n<lan ve ruhundan ebedi ola. ~ilereik ve sı.cr~yarak, uç çığfılk ... dun. Ben ~ realitelerden hıçbil' 
büıt\Uı n~eleriııden mahrum ibı.. cenin latiıf sıerin~iıni 'teneffüs et- sun ya, elimde ba$<a1arıı \·ar... r~ koııkunç surette yara1ıyam W: de?şat ~l~ koparan ° ol<Du, şey biılın<?2Jdmı. yar•m saatin için 
ra'kıına.smıı bir türiü anf'oyamazst- tim. Kü.çiiık !kız luQkıra hı~kl!'a alt- ~eri itti. o, kat:ı ~~~· · · .r. d.7• ~ar<!~ hayatın, aşkın ve ö.. 
n~z. Hadise, bir zabıta vak'aSKbr; Mazimde. baŞka fıiçbk $l!'!f Jca. laımai!a b~. Benım dayanmrş Ey":ah! lınsa.n eti bir şev değil. ~· ~~ume karşı bu ~a).:Aır~ ~n ll;üJtün SII'lannı Öjlre:r..nriş. 
bütün gazeteler.in üçüııcü sayfa. !fllşmayan son hazlı dakikam 0 olcruJtı.mı ıpancura :k~ o kadar d;r, sadece, ilk darbede çöken vu. lar. ~ıım?e bundan muth'IŞ bır tun; .'!e ~lerııı arzu ismini 
smda bunun benzerlerini dkumak. andır. eiddctlc ~ voırdu ki. bu muzta. mu~ıık ve ince bir çamurdur ... Bı.. !1'!V ışıtmcdirn. v~rdıgı şeyın ne olduğunu; ve &şılr 
tasınııdır, ve hatta ben bu sirLe rib ,R"Cn<; kaıb·n bütün ç'lrpmtıla~ ça!t 'boğnza ;girdi ve öbür tar.İita * hır"~ ne demek oldu...,'"uınu 
anlata.cağıan hiikiıyenin şııoh!Blann- Btır~da henüz bir dakika dur. nm hissediyordum. "l .. 1 .. ..:ıı ~onra ne oldu ... buı:ası . artık ve olu hır adamın da ne olid'uJ'tu. 
dan birisi bile d~ilimdir. Mün:ze. mtıı"1tum ki. ötedNı, bir çiıf'tin Z'U- - Evet. sizi seıvrrorum, diyor. Bir ikan ftşkıf.ması... sı.zı aJakadar etmez değ11 mı? An. nu ... 

! vi varlığmını buoomı bu de.rece ltur ~liini ı?6rc:iiim. du. Fa!kai buınurı il;in değil, btmuın ffiwrada. bütün bovunun clra. nomin bir~ire .sıcrayaraık u.. F4?er fileırn benim niçin ~alın~ 
İ t'iıtreıncsine gelmce, buna seıbOO, o E~"t'k, \getıı; Jo.zı, bu göl~e ve irin de~"i ... Nasıl diyeyim biL tında ;ki iri daımar vardır ,~(' bu va.mnası, benım içtn korkması, Y~aıma:k istediğimi bilmiyorsa 

· ' şeyi, kendiandelı bir adım ötede S'!ır k&oesiıne rur.üklüyordu. Kendi. mem. faıtat bu ddıldır as-k .• S'zi damarlardan btr kalbden fısk ;nr beni araması, yatağımı bomboş hıç olmassa siz. aziz dostum bulı. 
., ____ lren~:.:d::..i ı:;öz1€rimle .ı;?önnüş olmam. si ~aMe bir işei idf., ü,ç hnfta çalı- seviyo:ııum ... cünkü tatlısınız. c;-ün. ~iıb= ikan fı$kır.ma.~tad\r ... ) bulıması. ismimi bütün otelde ~a- dan sonra siz bunu b:livor~nuz. 

ı..;_ ". "" • • a.lfJ; iGsiz gezeııle~n bm.; krü diğerlerinden başka türlü Qro_ Bir' kan fıskıycsj çatlak pan.. itınP nihayet beni. irlkQ.ı:ıce ben- Halid Fahri O~nsay 



-Memleket· h8b8i-ıeri 
Çukumvada zirai mücadele 17 ikincikanun bilmecemizde kazananlar 

te d b •ı rl e r•ı alın 1 yor 17 tlı:iRciünmı tariJıll bllmecQlhde 57 de Fuad Cemrek, Tekirdağ N~mık.. Daın.imalficalmın kollan ıkısa ol- nimaı:ikalıyı yere bıxakt.:.. Güre$• 
kannan olalTucıılarmuıınn isimleri a... kmnal caddesi No. 3 de Yavuı: Siimb, dluığundan has.ınmı üstten (kavrı - tekrai" karşı, karşıya ayakta ıba.ş • 
Nıda ;J&Zlhdır. ıstanbulda 'bulunan o. İstanbul .Emirgan ort.a okul sınıf 2-A. a.mamıştı Yalnız. oyundan kur- Januştı. 

Yusuf coşuyor! 

- _ ... •ı:'1.-- k... · lı:Qucalanınızm .ıı~d.ec'lDi l"Uaıiesi, ~ 32 llhan T~~luran. ~ iıçlıı Yusıufun .gırtla~ına ve Fakat; Yusuf fena halde sinir: Yakında suratle tatbıkata geçı ece ~ ciinlen ofledeu so~:,t Yuvarlak dunya kalemtraf çenesine dayaıııyordu. Bu hareke- lenmişti. Birkaç defa hasmını ma" 

l . ert:kn 1 iclarebaaanbden abnalan • (Son Posta hııtırah) til de Yusuiun üzerine fazlaca lub vaziyete getiırdiği halde ace -Ad.ımıa (H.usu6i) - Çuk.uırova dcmre. ~ hır .tdt mamu T&ill'Mla bllhuıaalarm h~ post& htanbul Kumkapı Samçisak mahal- .. e 
1 

. A • ı ordu. mil.iği yüzünden galib gelmeğe 
ıtıopraıkil:airın&a es..uU bir zirai ıı:nii-ma~f:er metıdeırı .ç~qtlr . . Ea~ ile ~erine c~ertllr. r lesJ Ban sokak No. H de Orhan Aybaş,lyü!kı emnesıa:n~~nıu~ ilml'\ıarile muvaffak olamamışt-ı. J:>etersen 
caddle için tecl'l>irk.r alııunaktMlır.~~ .fiaıtı ~anında ım;al e~.ılmış . Bu Al\'ltürk tablosu 1 İstanbul Gelenbevt orta okul Slllıf 1..D, =ııcit~emı tiı. Geniş ve çek • Yu.suıfa zorlu geliyordu. Hatta; 
Bu i),t lıak!k.ıncla ikaırarA<s.r ve:nnek'ı~huı ~Jıenn sat41 bır m~ı lstuıbul Y.ıJ4,. iJk yatı Okulu sınıf !den 163 Neca.tl Can, İstanbul 2 inci~~ ... - ·ı Je bir de!;ırl'Il€n ta- biraz da yormuştu. 
Üızeıre ç.1ftç.i'ler birliiii. :zıi.raat odam.~in ~ duPcl.w:n.ııl~ur: Çun.. S ten 205 •0~ Blkmet S-yrat. 1 llk.olcul suut 5-B den 818 Oi'oz Erbı 'b' g~~~enmiştL "' Koca Yusuf; hasmının kuvve .. 
ve bi.iırüık çıiftçil6rden mii.r~ebj&W ~ ~ndarı ·~·~ ·'!: Bır ''"".. kolonya Alüminyom bardak şı ~~in zorl'.u ve kalın en • tine, meharetine. _gösterdiği ener. 

ir roplanu yapılma.kt.dk. Bu top-~. yent ~ fı:auna go İ.stanbul Ortako1 Gıı.d . &Jmanpaşa. (Sfln Posta h,.t>T"llh) . b' iSkele kaz.ığı ~i mıhlan. jiye hayıra.n olmuşt•ı. Çı:-pınaralk 
teya Ziraat V eeifetindenı gön _lk.encKlildrrtıııden cieriwı.l zamlar. yap orıta okal 1-E de 61! saı&haWn. GU. Ankara, Maarif Vekf.Iett mnhaaebe sesı dur rd bir nara ~alladı: 

&erillen mütehusıs Miltoıııit ~. ~ 
1 

udıır. Fıat ~111üıak8':ııe lrıom~~ we• . . . . . müdür muavini He~~ All ottn Mu..~: :irdenbire Peterse~in :-. Hay~ W'!lanım be! . . 
~iia.yet zfııraa.t mildüriı ek J;tıtalc 11U; eılcS ~ fiatı z:-meın.ı~ ıma: Reftmlı elı~ı kast4!lt nffer, Eısldşehlr inönö okala s~lf 5 Yusuıflu bir evvelki oyunda olo.u- 1lki peıhlivan tekrar bırbirle:nne 
~. Bu tmlUUlİ toplantıda ed~ '- me.d~ eelti .fıatluı Çanatkale orta eJı:al sınıf 2.C de 281 j te 225 Orhan Sankurt, smvrı liman ~. gibi manevraya düşürdüğü gö.. ~r_... Danimarkalı müdafaa 
~ ~ ahnacM-:. ve eıür..tle~. eıattlTa~. ve yelM .şejter A1uned. Dunım. •reisi tm Elvlıı Vreı. ~ Yusuıf alta düşm.Üı.'h Pet~: vazıyetinden a:vınlmı.~. 
taıtfl:>i:ltaita geçi}ecek.tir. f.ilatı.Da. gore. yen.ı .

1
m!t e~lecdt Mürekl.ebli ktılnrt 1 Ayna seın ü&e ~ti. Fakat; iher i'kisı- Koca Yusuf; tekrar ~ucumla -

Kame ile ekmek teull ..Yd.ecıe fiat teııbit eelccoktrr. (Son Poata hatıralı) · 1 (Son Po"•" hatwahl nim. de oyımları ~i1lmüştü. rma başladı. J3u seferki saldıra~ 
Adaaııad k.a.rn D.e e+roek tevzii. Şebir )'Ollvaıım İAfaab Baaclmna askeri posta 1359, levazım. İstanbul 2 inci Ukolml sıuır 3.A dan Yusuf· tekrar kılçıga ~eldiğini l~n daha canlı, daha açı~ id'i. Bır 28 KA a :. ı.ab.altmdan hı- Adıııınaıda ~iT yo1Jarl inp.altna miidtiri kın THllaa T~men, :lstan- 131 Berna. İstanbul Cağ'aloi'lu Nuru- anlar anİamaz zincirini kıran blh- an €'V'Ye} hasmıın:n işini bitinr~~e ~U-:tt Şehirde muhte.merveud PJ'l>iıem mucibince ~v~ bul Caialotha orta e>Jtal smıl 2_B ele 8 osma.niJıe sokak No. 57 de Dota.9:. Al-Buda gibi şıah:anııµ k:al'k:tı. ç&~ görülüyordu.. 

· ~ ....... k~ "2mamıt olan~-· Sayd'."" c~d'"' ın. bn.hlm. "'"" htanbul B-de•• 33 ÜDoa 0 • DaıııJ;markalı hasırulllQ bu !<ali<"' -...,.in güreş tibiyesi ma • 
mı bdeıclİ!,yleı tan.f ından karneleri v p.aitı b'ilıımelt üzered.ır . . Dıgcır yolla. Kurpn dolma kalem kuldan Nurhan MutlL ve bıilaylŞl karşısında ~aha derle. !Om o~~ştu. Hasmmı yorduktan 
. t.edi 10 istimtilt tııııUa.1'11deet tamaırnİ'anıT c~n Pft"•" batını.hl I< •• rı/t nip roparla.nmağa vakıt bulma - sonra; ~a .geçece«ti. 

•illm.dk ş.ı; wmuı .. ,_.. moz ,...,.ı.. .. ı ... ba,lanao. ErrMf - .. ,_, m•- ..ıt t.- Jondanna .,.,. h ... b -.don ü:zerinden ka}"al'ak tekrar Ye- Fob!; Yusuf çok neı..u bira.. 
~-~ne ıtan :zamdanaııktır. ikme.t Fırat kw Sevim Fırat, lstan_ muru Mitat Anbn lmt Necla Arıkan, re dıü.ştıü. .. dmndiı. ÖY'le birkaç saat gilroşle 

S""" ~ - • . , bol LWako - ...., """' 5..B de hmbo Aban""' 1313 ünoi ,.... N•·I Yusuf; yere dü,....:C kac;mak u.. kesilecek peiılivan de~ildl. 
Ad ada 1ıarf usalile Jıme~ Adana beledıyesı kendı SM ntlllLlhll Dotaa Sindel 16 da Htibedeel A.rtun, Sl.,as lise 811llflzıere olan ttasmın.a saldı. (Arba nr} 

an • • ~UIG leömiir getirtti Dit fırçası 4-.C den S38 Salih Ydnıaz, Sarb!Jla.I Pete:raen kaçıyoı"<iu. Hiç olmaz.. teo~n Adana .A.darıa {Huı:.usi) ·- Kômi.ir fiat- CSon PMt.ı hat.rah' Cllmhurlyeıtı okulu smıf 5 ten 252 Naz. sa ayağa kalkmak js~u. v TİYATR Q .Arlaın:a (H~~) t .. . . bit.. ı..-ı smı A\inlerd.e ı>ek y~ı'ksel • hmir Basmahane kaf11St Yok'Q se- mı Tekin, fstaaıbul suıtanshmed Ak- Fmt· Yusuf yetişt.. Ayaga 
~ kan:ıel~~m~t ~

11 

~lerle · doilayısile Adıma beledi~i u No. s de Y1isbatı Celil Jı:uı İnci 1 bl~ 7en1 Güve,- sokak No. 8 de Erol kıa.Xka~n bciinden kavradı. <Bat 1arafı 3/1 de) mıo Wlunuyor. ' " '.' se dıJn ikıendl. heoıab:'>B - ge\ir1mlş e, Bahk"" u.. bhiud • ....., """ BaJb. • Şimdi; .iki has= da ayalkt_a b": Komıodi T.iy"""'••n•n bd ...... n~ ~yan yur~a~.ar ~ ve !kilosunu 7 ,5 ıkuıruştan 'J)E"ra .. %..F de 316 Hakkı Sarıolbt, Bandırma. le '"''nn•'"' hm.u)lOI'du.. Alaturkada olcfogu R1 daima gözönüıo.de tutarak e.aerlerını Mı.rlY:llP ~na be~~:'t~~ıne tm kettrıe. otarak halka satmağa baş FAlbtclk naAiye mödiiıii otla Ku~!; Eskişehlr 7Araat B&nkasJ memurla- bi aıya!lt aytml~ olmuş ~lsaydı. hatl!lrlb.yoırlar.. Böyle pe:Jtenkerani e-h""*"An~nle muracac.t edere ı.ı.,,_. Boydan, rmdan NeJad Ö7 kızı Benin Öy, Ba~l,. Peteifsen bu vazıyetlocde yuz ikere ae~e )""1' verdirmek mecbm-iye. 

""'"""11 alat'<llklard..-. • • 01, rHICUna '"" •""' .... ""'' ı.D "'" ,,.. s•,l"'ru- olurdu. • tiodle b.ldı" 'mlz mUd.!etçe de, mü Somadtı mah•ale el konma ~ı Adapall&ft icra memura Ke .. al .DL reyya Akpmar, İstanbul Bebek ~ram,.· Y:usuıf~ bel~nden tuttugu hasrı:; ~ten evv!l aktör gelecektil' va 
onyada Kwlay oe yarJun &.nadan yaıılıyoro il-o"""" hı- .._ - - Dhlm, -- 6 ._. - ,,. n.-..ı. Ali Olin"''m bir saı<a, bir sola zorlıyaTaik b ba ı.·K .!;,, d ••••nt. 

M?Valer cemiyetlarinin iinıtün sauşl an yohmda fi(itmi~t:r. 1,.ını llllokulu ıınıt 4 de 127 Kıyme• tstanbuı Beşikta#J Yıldız 5f inci okul tırıı:nıak istedi. Muvaffa~ ol3f1a ak kA şıa gelea çe k~~rifcrkriı. e. e.arle:ıle 
faaliyeti naıtlM, S().t:j!') kırru~ur. Malı alan KO!fal". h .... nl Clhanıl:r Aba sokak smıf 3 ten 145 Gönül Okan, Liilebur. yanca; kaldırıp kucağma a ar de ar. eıımaeın, . ı0e 1.. 

v (H sı') _ Bırnıiıan bir tiüiccaı"lax he.nen tet>ellümE başla - Ki.lıya otta a.pa.rtımanı No. 5 de Meh .. -· e>rta okul sınıf 3-A 4an 5 nmnara.yere ~a. çaıl.ı.ştL. Bu seferk ,, yaırışa kJıik:en. tlyatro~a .. ~~•- •h~. 
n.onya · U!ııı ' · İk" b · "k ç .. - ya.klan )-enkn hSu.. drığı zaman k.arayel gibi "'11UD' ~ 

b.:0:- bUQUık a:ı, ~~lhfa~lıvete .geçip~ ~e~~:·~·a ~b~1/~1 - med Erdmı. Albüm . h ömcr Çokg'ijs. =d.e ~\ıasınını ayak ve kolla- cum eden eoiJuk dalgasını, bi!rez oL 

~ ~u aki .,.:,;~==~,;; ~- l Re~"oııer bu fi atlardan (Son P•'1• hat.BM r A B '\ rile ldtiledi. . . . b' ""' i<ınroık, mutedil bi• bava .. ti<. 
- ~·~e na"f:iveı.r'o ve bütü11 çdk memn:ındur. . Ada.._. "'"'"'"" -•aıc .. ı S•. \. T 1 Y AT B O L J Ylusuf; biç !ıılmed•;\; " oyun m.k iç;., lam: t~e. bataulrtu. 
ha,i!h !köy .. k :1 ,;k ile haher • :Mloiısuli.ta el koruna iş!•1' ta ,.,.., ,. ... No. zs de oı.., O.ba,, - iYESi kaırşwnda kalmıştı. lre Bu ı..kikatı ınkar edo ... k, bol. a.ıalıa:ra petı ço 

11

' eşya -sar-~n:.ı.lt üzereair. El korıa<·ak Adıyaman husu.si muhasebe tamll me- lSTANBUL BELED Hasillllillıil ayalk.larını yerden - ki. seyiırcti. «Can kmtaran yok mu~• 
kn- <y0il.1ıyar;r~ oaı: ~tt'a.:ey Kon-hı.i>uibat i.cfa-:·<>ıi hY.su~İY(;~e OE.'.PO manı Ata.ettin kın S•im. İstanbul Sa- 1 ŞEHİR TİYATROSU sip kucağına aldığı hal?e.; Pet.er- diye ~tır, fakat cıMünekkıd dıımbrı ya;p~ mas · ......ı:11......; ..... ir. Ambarl<ınan bu mah - ~ya. f3 ttncü okul ıınıf 5 ten U1 istiklal caddesi sen sarım.aşık gibi 'kendim sarmış _L il» dljye bağın.cakı- da bu.. ...., merkez·ncle ıkar.arlaştrrnnştı, t:u.••·u~ .. ~ 1 . ~r d . --J~. Y~ ınn 
J-: r t .. ze1 netic-e suı.re..- hen uz tesı tm a mm,ıroı::- . Fünna.a Oyman. komedi kı•mıD a beık:lıyw.uu.. . . lıumıa6:tıır ~~n ~aa •i\~~iılı a-OJ6 l;ra K-öylü te6lim ett~ ~lün be- Kokuln •aban Bu atşam saat 20,30 da Nihayet; Yus:rl, buanloyun: ~ • , [(..-et Safa ÇoPm veııırıış_ttr. ar_.ı e ~y:ı cins-d~ a.Lmadıj{ından şıkayet ef: -~ es- Po.ta 11at1!'Slt) l S C t K 

1 
z , en çılkamıyacagu:uı qar ou bir kuru~ varınıış. _ ~~ , t.mlr Jtahramaala.r l(U IOludt No. · de Şllllli<rdır. ll~r. 



lgraS, Telef'on Ve Telsiz 
Başvekilin mühim hasbıhali 

ma~. tarafı ı n«'I sa7fad~1 .. 1ra da istihlak alanluına ~mıl bu. nazara ah .. 'Ul1 dan munuım istih.. 

1 Çinde n1uharebe 
şiddetlendi 

a::ınamız d ckt.r. Bu ıcabın heı Milli ıktisad lun satın al:ımnas.nda mahsub edi. cenuhuııdaid düşman muvasala yol 

-er ] Haber 

ve fedakar~.n son ıhacı~.r.ı g02e

1 

lunrnaktadır. • . . &al kredisi verıleceık ve bu mahs.ı.. <Eıış ttı.raf1 ı inci s:ı)"faa&l 

tabak da bütan vatand arım şu- MıUi ikliRdın yetemedi-· h. leıcGkıtir. Hükllıuctimiz kör · la.rını durmadan topa tuttu- h b Avrupada yenı· bı·r urlarına v:ıedanlorına ı:.ınmes:ni za · Ki • tl • f ı · tih > unun ·1~clJ gu a er Karşıhb ~ ~uç blr 61121 olmak-
• . '. F rcr h • . ya.ç maddcler:nın ht«:lw.!laı ımızın az a ıs sal ıgayret!erinin Jayıkile verı.un teclır. Du.çınan ta.> yn:reieri .la beratıe 

Jrul ~~-f{ruOl'U:nm(}'()arudım: e ı .::..J at~. m?J dışından getiriJehİlmeai jç~o lı.Ul:iL ~.rşı}anabılmcsj için elde edecell.i son 24 saat zarfında tdaliyet tıa.T • cephenı•n kuruluşu- r anettlgi ChemmlyeLLt.n do. 
"""' a\ ası 001.lıru ıut<;blr . . . b'" •. . I""'- • ma-..J l d,..;; " feı . 1 S 1-Yı :lıierlıaldc biit.ü.n ciha.n dlmrıru 

kıymeti bulunmı:ıdığ d" ~l metımızı~ u.tün ım.kanlard .. n fay, ........ ·..ııue erme q;er fı:ı.tı ver. tmlş er, lngapura miııer.ddid hü. 
mıza yrleştirmok m~o ·:m t~ adrı. daJarunaga 'bavşul"duğtnıu bdırt -jmek azrnındcdır. Onun i~indir iki cumlar yapıruş)ar ve dün 5 a\'CI tay na mı şahid =~~~~ m~~ııkı~~i·.,~~~ruıb.,. 

'-" Ul"l)e .n C.. m k' ' r. oon r•·fa .iıaUa .. k l lın . k b J d' S' j aı ..... -,.<a.......,. 
YIZ. T~mk m.lleti tarıh- d ibövl e eT:m, 1 a .at t"VVclcc- de i~. . r..kll yu. ::>e tı esin- yareısı ·ay etmiş er lr. lr n - o~acag'"' ? da U&Un IZ&Dlıutdanbeıi ıta. TP tabi-
fev'.kaladc zamaniazr~ f ~ı-nı•de ret ctt ğ m gtbi, bugun mılkı:cr a. t·~. C'VT\l ·cJ ıg.ı.ı rn~sul yılında is.. giliz tayyaresi noksaııd:r. Z )'C edilen .aıühlm bir in..ır rd 

l • .K..ua e rası .. k 1 1 . ~ 1 . . ıu.c:a eltiilder· buğday ç .ı ..rmı41 n 1 .3 ~ s• ı:t. 1l usu zaruret erin:i ~ kere duvrnuş ve muna a erı es mış ~c m.l • p - j • ~ • av, ar, ar 1 ·-y er er lyonnr .a._ J'ereJe aicl buhınan Şimali iı Jl-ardu-. J;'jjva'.k.I bu &rdımw.n <CS \U 
zamaınında Grn:vranuşUr .B~~n d Jetten mıllote mübadele tahminıe - s;; J-"";~c. •aJc mahlut ve m'l- Çun.g.Kmg 1 { .A.» - Vayşov laıod&Ja SCNı iiiukrdt. Amerika.:-' f<'..sl bu ad:Wırıu müdai a:.ı idl Du~ 
biıı'tün mılletimizin tari.hi bir sez'e rin fevkinde :z..o:rlaşmıştır. Bu se • fı~~ ~c;rF mahs~ll1eri O- bölgeısinde 5 gün dev.anı eden bir Mkerlerunn 'ikarılma,,uıdakl ehewmL 'kadar sadece bir müdııfaa harbini »a-
le bu zarruırcti ta vicdanının iç n<le bclble dışar:dan gelebilecek madd" lara ~a iki~'{; ~n;ş «?.lan. meydan muharebcsın.:ıe Japonları re&e dun kAsaca &cinas d.ıuı., Vt bW\.. zar.ı dikkatte ıuta.a lıu lıııneUer iflo, 
duyacağından şüphe a.tıniy ruz lere pek o kadar bel oağlamamak mesi ik~arlaş~ın:n r ı b;c~rUıŞ oaen bozguna ~ratan Çin .kuvvetleri dak1 hlkmdl ceue kıs~ca, Anglo.s.ı"-1 Amerika lıarbo •ir.diktcn .soura bir UL.. 
Mıllet'ın bürtün lrudreti~i ;rd~ ve bunların azlığına ve hatta )ok. ve bu sur-etle ~ t ış .. u u~~~ şimdi Kanıtonun ıtalmben 11 O ki. :n dmletlerin Wr Avrupa kıt'a har- arruz ha.ttkeUne Cet' bılold;, imkiuı 
ltlillj müdafaa ve ıktısad b.ı kımıın- l~ğu~ bi!erek 'katlanmak mecbu . ınühim ıbir kısmı a ~~~~lışmın lometT.e uzağında .Boklt"n'un doğu - ~ ~~. olr ilk adımı tt... dalılllne glnnlştır • .n.u or~nwı U)ISI 

dan kuvvetJcndirırek ,gavesine tev rıyetıncleyız. O halde bugün şart_ mil ve vaktinde d~i t ru teş su.na d:oığru ibrlemkteJİTler. Şimdi 1lln utlmiz.ı bildırmı~.tk. Haddi za... w.ilTenları buld~una '"'~ lnı:IUı: ada. 
c h etm(fü: man-sadilc 1940 senesi !arı içinde milli korunma dava . mıış olanların ha~ e e ~ ~J~P- cepheden son gelen Çın haberleri - ııa!:e hakUı:a1cn ~hernmlydH ol.ıo bç ~~ blllıassa, iaşe ıbalt•nundn j 1iab 
başında tatbik me-.'llaine konulan sı.nın istediği vas:taları ve malzeme lanırmz derecesinde ı g~:~~;~n.. ne göre, büıy\i'k bir şehir olan Şek. ınih~~bugun cJit" <lurruayı ye ı:ıb ~et.Jierl mahdıMI ~lilu.,\.una -'öre, 
ntılli koruınma kanunu ile ıı..::.ı_,._ YJ yaratmada hemen hemen tama dır e. lung i1e Poklo aras.ndaki Kan~o _, Harını gozdco ceçlr., k 3ll a)a çıkıınlan oncu Amerik.ıo 

• uwr.u- ·ı ·ıı· . . · . .. , me,,. faydalı bulmakt.ay . uvvetlerlııl gcrl)i ı r 
rn~t~ fC"\•kalade salfııhivetler veril. mı e mı ı ıkt sadın kaynaklarına Hüıkıinwt, Tü;rk çiftçısi karar Kovlun demıryolu uzerıoae muha. B.i d • ıı. yard al ' ~lilki mu ıa aza l'ıiff.ek 
'.11ıştı: Çünkü lıarb ~art1ar! altmda da;} anmak mevkiinde bulundui.{umu 1 verdıgi ve düşüındüğü bu t~dbirlcr zeheler bütün şi.ddetile de'\a!':l edi. b r :;:.u dct:.enı,~, bllbaı<.s.& AnıerL raaın ını~u:~ ln n~lnıcx ,.e usıı ih-
11stenıJen neticeleri normal zaman- ~ aç!kça söy!em<-ği bir borç bi:t • le sızdoo ıbütün iş kuvvetlerinizi yoT. __ ~~ ~"u;=esuıue Jngilkrc ile yapllacat.:ıı tas;ı,,: ı.zkrı ~r.:ı ıı\dı:ı:n 
ardaki tedbirlerle t . h ' b' rım tam ~.n11.;ki ik il nskcrı hazırlıklar ur ey em , y..ınhş 
rnemıelk . • e~:.?E' 1Q . ırl . ı .;;><=· e ~ a:ınıanızı ve yurd Zttüan ve bı.ıınu .oa.talayan .şeyJer. ~ııtc amelj bir duruma ~ .. ~ml'.k U.. bir hc.sab l'e telik:kl saytl:u:ıaz. 
tu- B Mte nrJkan l!oıı;lcmeı:.ıış.. . • . Ziraat. 'topraklarını .ıı~a~ hutludlanna cur. ~atuı a.ıı:na .kao • .ll,.et, y-...ııtse'k ztte .bulu:ndukla1' nuıtrmadiyen ı' iııgillz aruwatan o':'dusu, ha en yal.. 

d ~ U kanuın, 10 avlık b·r tec~be Mı Ilı ıkt'sadın ~stıllsal kaynak .. kadar clomenm ıstı(Yor ve bekli.. 0~ vatandaş arın )'amış hare.Ket hl' edilip durmakta 6di. Sea Çi~i~ nır: ınglli.7Jcrden mürelckeb detildır. Bu 
'Y n· ~:a 194-0 00!,Jlarına do,ızru ları arasında ve hıç ~phesiz baş • jxır. ıc.rı guruUik ınt._}aÇla.rını tedar.ık Roosevett mulikatından sonra b t , cınlu, 'Dllihım :Kanada, Çek, ~orvepli 
lb:Ş~i ı tıyaçla~ .gore tadil .. edi~~ ta geleni ziraa~tir. ?~un içi~ şim:li. San~yll?'1Jz ~ _ zoruıooa O•an hwn:lt;:ıır..lenne ÇOJt radar fıikl:ışmış ve l&er ıi\ı a:rle~ı:- l'unanıı. l'ugo.-ı&vyab, CetÇika ve Lcblİ 
du t.. Ha~buılci cıhanıaı buguı~"U ye kad~r. oldugu g.ıbı, buna an son- .. Ge!!"ç sanay.ıı~ızın bu-gun~u m.ra'b ve.rtou.r ve vermeKt~dır. Jt3u ı Jaer ~>den cn·et ve ı&eru'lhan AlıftllD.ra kuvvetıerJe lakl'.ly.-? eılilnUs ilnduıuı:ıak., 
şik !'Uınıu düıne nazaran daha kan- ra da ıstıhsal işlerimizde her şey • n:ıüşkul şartlar ıçınde masnuat ih- seoeblccur kı ıIIUiıi korunma kanu ıUc ibesablaşmakta umllJlli fa>da u lt:lclır. Bu ıaskcrter için iıartı Yen! bir 
ı.ı\i 'V{ ıkaıranhlk olımıuştur. Ve her denı önce ziraatimize güveniyoruz, ~ıyacı~tı. tamamen ka~ayamıyaca. mmda yeru ')apılan toıcWlc:rle bu duklan 50ylenü- ol.mqta. Görün: şey *kililir. Daha e\"\'CI muhtt:hf barb 

l~~raz daha daralın11kta ve zor Türk devletinin Türle köyliisünü gıın~ ~ılıwruz. Fak.at ıst;ınsal nis. kumetm herhn~ı bı~ maddenin leör«", 1ncmz irlandasm3 cıbrilaıı A- s.ahalaımda. Alman 'Ordutarııi: brsı
o~a k tadır . .Bu durumla müvazi kendine temel seydlğını te:cru et_ ~tiru antınmak suTetile günün ih.- toooıt e<ı.:lecek şahsı ilıti~açlar üs.. ıoertkan Lt'ala.n. bu rll"ll)'etlr!'lıı ve la.şmış "C s:ıyı ~ malzeme .. 'ıiin1uğü 
şa;f Yll}:c'~uz!1n da. ~~ .m~e düzum .)"Oktur sanırtm. Bu _ ı t~yacırna nis?e1en cevab verecek tunde birık.tirılmcs~u ve tacir ol 1ddialan.ıı maddllr.sm'Js ol&ıı bir 1kz.a. karsısında rk'~ m bur <>lır.t.•-t &ı..tna. 
ki .J.ın ?eR'Jşm1ş, ıstihsa lı. ıstfrıla-j günün mil1i korunma davası da her hnlc ge1mcsıne de uzun zamandan nuyanlarıın ıne.rbanı:i b r maddeyi I bünındr.n ib:ışka blr şe7 dr,tildlr • .Bu da selerdlr. Bir oucuk scne:r-0 rak.ırı bir 
la~ al~~ '"C .• fil"ıracatı ... ~~'.in icaıb. şeyden önce bu temele dayanmak. ~eri ç~lışıYQruz. I?uıı:cıda devlet .e- tıcaret ık.asa.le stoh j'nprua.ı.arını gtistcrıoekteıclir ki Amerlk:ı ile inıUte. :::m~~,n~en sadPc,. dinl uıekte 

~ ol~ , dfrzenlme_a-e luzuım ha tadır. Şimdiye kadar geçen harl> l~ndelderle h~sı sermayelere ı:>- menetınej{e daır olan salah1yt eri ttnhı, 'bllhusa Plkta. ovyct Kd'iy& icbı ~bel lhtımaııer ve lıılt~-ı.flar 
ir. yılları İçinde Tünk kö1Ylüsiiniin miL tı_nad eden f~brıtk~lar arasıında ~.ıc gc-n~ıtıı.mı.ş ve tasr,n cdılırnştir. ile 9l'Ün ıbir kış harbine tutuşmuş bu- krin .kcsıa~~kt.adı.rlar. & kını-.,.. 

. . stlhsal ve istihlak İı kıorunma davasındaki anlııyış~nı bır faıik goz~ıyorum._ Bugun Mem1dkeıın ::nıudafacl .:kudret.ni ko ltına.n Almanyayı btı başka cephedc.n Al'nı.na kıt~'llnd:rnerikan taı O-esile 
l Mıllı !korunma kanununda yapı burada öğerolt anmak ısterlnı. Fa .1 bunlıırr.n_ı heµsı .r.almz hır Serma. rı.ıı..na:k vıe milli bırli{!.i bozmmak wnnak lcln müsald telllkkl cdebUecck. ler r.ok miihf ~J>abUeccklcrı ~ey. 
a~ 'bu Y~i tadillenn t'hdaf t kat asıl bundan aonra a.ıııiJ Türlt Y<mın ıfa1~ 'e ıres~lmal!ı;e c~·ab ve maksadile ıcabı:nda ba salan.yetie. hcrı r.a.ınatı gelip çatm~t.r. tcşebbUsfinü nı olabUır. Am.cri.kan ihra!' 
tgı gayelerı, vatandaşlarımın iyi.lköylüsü lbu dava uğrunıcla kıoşabile. Teceilt ~~ d~ıl; mıli. mutl:ıfaa rm kı.Jlanılat:ağmı ve baı/Aa yurd Faım.& bu cephenm kurulması şlmtll, yecanıoın d:;:;';;nd~rdıf;ı c.el:ıs \P lıe. 
ceYelerdanl~aI~,:ıını. ~iy-orum. Bu J;!a- ceği kudreti gösterecektir. :tıt~aı;cal~y~cı!l~ Kadrşıllaylat cakhsu d~lan .kendı lehleı.nc lüzumlu bu mevsim Jç.lnde mi ba~:ınlacak, )'Ok.. celiyor ve genle. ı:ılh:ı tc 

11
bundan ileti 

c ıstl<rısalımızı artırmak t- k " ... " .. aı ıçın ev e en er madde-} d 1. d 1 rd .,,. dalı al lacak • ~ ın:ı ere, gPnıs u. 
hııl. t' d .. . ı ı1Jılı: ve ,.aslıfk ekiıtı yardımı ı,"Öreceıklcrdır B .. t.. b el' en ırna .ru:m e en e uı -. a sonr an nıı yapı tır • fuklar açıyor. - * * 

a m1zı ıunva şartlarırıa ve B . 1 . · .~ ~n un bu maddeleri r.lmak ,qibi bir tcd. 
it; ndi ihtip ... larıımza <r:o"re du"zen u yılın kışlık ckımı, dar şart- ara rağmen yC'rlı sanayıımız, her b•.. . t 1 . ;; ıı. tır 
1 ....,. Ci - ı ahd d . k 'd ını· k ı ... e mu.racaa o UII13('~lfll "'' - Ltb da s· mnek gere/'~ hariçten _gelen V(' ~e- 8:r~ ve .m . U im anlara rağmen Çeşl eya~. ~l'ŞI ayaınazsa va. la1.una:k iı.ierım. ra mgapur ön .. nde 
~~ dahilde ist'hsal edilen 'IT'addf'. lbkızıeks':"ı~ırekc?1'kl nı;eı;td>ed1edir. Kış tan<i_aşltar~. ı0yı bır 1anıayı~la mah Kazanmak hını 
...._~rın millet ferd{erf aras•ndak' da 1 ımln C Si erını yaz 'lk ekin l l"t.muye e ır.a anıma arı zaruretUU Ç'fimnt" e:mfo.k t' } 1k mu'harebe başladı 
/!illlŞlıllda adaleti temin etmc>.k ve gayretlerimizle kapayacağ:mıulan OOrıimsomelerini hiç hatırdan çı. zamna1t uh m ~··~- ya !!1z ~ bare••At 
bilhassa fın:a Uı:n iSf ifad.. ""dcr"'ı... ~'he "etrtıjyoa-um. karmıımalıdırlar.. ıırsmm u wnd subnm~- &il . (Ba§taraf1 a inci say!acla~ 
h "' ""' Gr. y ,,_ . J ' mı"' ı ve ne e ~n tcıy:y lerl 

al:k . Z~'"anına menf<ıat t€'1llin et.. a~hıt zer lya"t aTaalnda l>irinci .. • ~ kuvvetimh ınes'u~iyet mevtiindE:: olanlar ~&l ;;are e nwtörlü to;>Qn tarafın rm-: ist~wnlerc hayat hakkı ver. pl?nda mısırı, darı ve patates eki. ~u~asa .~ıhsal i.ş.1erinde hüku. yumamaz. Şahsi menfaatleri için eı·ngazı·nı·n dogıwu dan bombalamnıştır. 
'1"'n clrtır. ımıne; bunun yanı~dıa da fasulye, tnetını~ ~U~ı korunma davasınıın memlelkoetin i'kbsadi n'izanuna dar Th~Y?· 1 (A.A.) - Japon h"'l.W • 

.. ~u kanuna daıyanarak aldı~ımız merc~mdk:.nohud gı:bi yiyecek mad oınrett.i;ğ'i. ~ ve yolda lbfüüın be v!E"anları ;ı.re bunu lb:r ile:riyi \ıetfteruıın Vunalmkos tayyare 
butün kararlarda en esaslı gaye vo deleri zer Lyatına el-ıemmiyet veri. ,kuvvetlcrı lhare'ket:c ~etkmeyi, en görüş pe:rdesile örtm& istfyenieri şimaıı·nde yeni bı· ırn.eyUanını İşgal ettikten sonra 
mek .. adı~·;z ~.fU"<l\Jl'lluzun müdafan 

1 

Y?~· Cere'k mısrr: darı, patates nf~ h~anları bile s.rerçekle.ştir. trulli rorumna anunundaki yeni 1 r Bismark adalarının şark sah 1 bo 
kodretlnı ve kaynaklarını artıırmnk_ gıbı asli yiyecek maddelerinin, g"-j m~ı ~~ze almı:ş b~lunuyor. Tü~ tadı1iııtn dayanarak ccuıl.anWrım:ak b 1 d :'J'Wlea cenub :istikametinde ılcrle. 
la .lh~:~er bugünkü şartların icab rdk f~Jye, merdmek; nohu.d ve mılletının de ibu. ~u.rd'a .~rd. fcrd ve devletin kanunlarına ve ıka.. savaş aş a 1 di'kleri umuımi 1lmrargfilı tarafın. 
ett~ra gı lfcruı •b1~l'ln mrn~ ~"Td ~~ı bms ~ :yetı!'!tiritme.. l-"C tQptaıı .fk:endi~.ı.ı:ıe .el~ ba. mrlar.ıına \lyan :vataru:laşların gözü - dan bildirilmektedır. J":ıponlar, 29 
ler:ı ıaTulbda id.lime ir .-zcıı. ıta'k.. •ı tçm ıınomle.lc:etimkin ;gen ,par • şarması. bızı !kat'ı mu.vaialqyete iiniiınde teşhir ve hu suretle ma!h. . Soı:ikı.lııunda 200 esir almışlar, 4 
ııinıin'i ~min etme'ktlr. 'Bu prensi pi ıça,anın&. ~1~ ~ "°'imik ·ş.~:rt' .. tıTl ku~aştır.a_:,~~- Hiç ~utmıay.almn deten oJıchıığ'u :kadar ınanen de tec .1~iıih:rr:e, ı AA.) 7 Ortaşmtt 1n tay}·are, 6 :top. '3 tank 1re 'ffilfhtelif 
hüktil'nl't l>er llc.a,.rında "'e tedhir·n.. 'ÇO~ ~er litltt. T''lh!t ilcöy:l"Bi.lın.den .ı ~okl~:.ı a~ ıstihsal ıkudre t.lye etnik:e ~ir. gı ız .. ~ lkaran~htnın tebhgi: sair maraeme ii!tinam etm erdir. 
de ta1cıff;, ebıc'ted·r ve ıeıdectJl.th. j -':,ıat.rn. bu 1Jey%'n&m ırnl11etm zar.u. tim iZ v.e on:u:ı YÜİkse.k başar.El ile .Sqyın ~ları.nl. Dün ~:a~muz. Maraua doğu.. i'okYo, 1 (A.A.~ - Domei ajan.. 

B--=-.ı.·· i ..!& retlertrnı ve 'kendi ımen'faatlerinl göz' brşı1ay&b::Irnz. Altın ~a B~~es .ııidm:ı ııolla:r 'Üze sı bildiriyol': ---U -11111- •• - d k •n1c .Rub• Jl.ir L-1-'a l".indıe OOg.U şimale od~ ·ı.e..ı....--ÇüıWcü bogü kü ımıüc aeıeae .L onun e tutara 1 anlann ~ hu. 1 
.__ Bu arada aiz.c bhaz da altından d" .ıkioDat' u 1 '=:>'=' J~ ibalır.iyestne m~ısub tay. 

1 J bfit" nfeıtiıtet·ı° mı duauna ihıdar f~alanma:~ı Clüs'iin_ S~ '}"UT(Jdatiarım: haheodeyim. Bugün altın d&ıoeyamn uşrnnn ıle SM'a,şa tutl"f?Iluş y.aııeler .Sı.mıatra ile Banka adası 
'ketler t: ah:ı d lh 1 ~'Olarak. :me.ini ve bmu lba,armasını ~sti .1. Milli Şefimizin !fanıgırıiar içinde her tarafında nıühaıcleıe vasıtası ol. llardır... arasında ~iliz haro gom:leri ve 

a aca Y a t:I' .... er yok~. ınley,e_n. Awupa ıve Asya ıkı.t"a1ları • maktan çı'karak mal .halinde kak _ . .Berlın. } (A.A.) - R~s:rni 'teb- av taıyya:releni himayesinde sev-re-
ol~ctkla~~t" Yuııtıuır: ~d~faaıtı irr.lklnlann .9ôl?l 'h'nıduduna ~ rlar nın b.tışik noktuında .sulı ve ~ü _ ı mlştu. Biz .de a.Iuna. .hiı- ınel·i :malı lit: :Şıımali Afrlkada yen'l-den mu. deın büvülk Ok katil.eye .rastgehniş 
yı 1 ır~ n 11Um~· hn~ .Qu_ ffa'ı. alMli!nab cdi'şün."!lesi.ni ve bu.. l:tin yur.Öu o'laTAk V.sıfiantlttdığı naurilc ıbakı~ruz. Onun iı;:ndir ıı.ıaı:falk~ı lıar.eıretle!- yapıbruş.. lerdir. Ka:file Sin.gapura .doe;r.u '..')'Dl 
rumu. mM ne • 1' • rı ''· se:- '?lU başarmasın •sth7cmu~. vatan1m'lzlıı n'ha'tmı !bozın.ü Üte • ld alım satımına müdahale elmiyo. tıır. almakta idi.. J'.apon hahl'Jyesiıne 
Vetlerın ve ne Cle ıcltlıhar eaılmı: tc·· ı·· k la l k dadı gösteren ibazı hareketlere l.ea.a. ruz Anıcaık 1.. i .1- ~ı.· 1 .. .. .Maıta ıadasmda L$a ıhava -mey tm'elll9Ub ta~~.arC'ler 5 bin tonhık 

,._ .1. • ...ı .. - oTma&i!.;;..nil .:.ı. · oy ızye o y ı - ~ r ııuıç ~u atorun d k ....:ı~ .. P] t ·-~-tı ı..:_ kl 
~nuı d~ ,.,. ... ı l!e. Ki>yıfü urdd~,Jı düf ettiğimizi de esefle .öylcmcl halkımı.zı altın satın ıahıUl... viJ.: aı:ma. a:yıu'l.:uı en aın Ll><WC .er ·~- na iye ~isini bat•rmağa ve 
neti'k ~m d~ 'tDellrı)eketlcrde'kı . !V . . ....-..arlill'l. /modburb--et!:tıtl~lm. San ibir aıydan. için lbazı ılaı b.b rl ~ eş netices:nde yerde bulunan cfuş.. d\ğer ik' nakliFt' J?enusini hasara 
önerrnli ıteıcrübelcrı hrpat etmiı bu • ~~ ı..:.:s!z~~ konU,Şuyoruım. beri rnUlı.telif büyük ,dhirlerden baş mdr.. ltı ~b !&, e ~ ı~a .e:. .- man tayy.aııelerinin ruy.ük bir kıs ıWratrnMa ımuva!fak clmuşl .. rdı:r. 
luney"Or AVY-llltiun ~·azlı'.k elcım ~ay l -"- · d" n_L • • a n ° yı 1 m 1 mı tahrı:b edilmiştir 

• tederj;pi deStdltlemdt ; . .. • Jyırr.x im ıye kadu ıs:ı'K.al ve ra. gibı göstıcnnek v.c ıaitln jçın İetedik . . . 
Hük~e veriJaı .-lül_yetler met.İa'ı~ ~inCıerı. elıen.ç~uıku.. hat bi~ ~kikle içinde yaşaclığı ha - leri yü'bdt fiarla-ra boJ"Nda t.ıkaT. :lıaıyan tebitjı Alma f bJ•"' • 
Miii h>nmma ıbmaftund•kl ye_ ve v.aıs.'ta:tarı !kttl~ !kar: ya!t:ln ıcab1aTlnı lbPlenık .ove 'bunlara J1Ür .eoni~ ıremni :fratlar sii~'üuü Yer- Roma, l_ (A.A.) - Italyan uımu n e tgı 

~~ !'8Clıliılt, lı~e .'barı 7enı sa • dacdrr. M:ısrr, dan, -ve "P~a'tes Rl.'bi uy.a1:ak yaııayan diğ~r ~İrler~ d~i- mek yolumf alt.i faaliyetleri göz'ümüz :=i ~~a.hı:nıın .GlO numaralı tc'b Bcrllıı. l (A.A.) - .Mman ordu 
18.hıyctler venneıkıtedı.r . .Bu .aalahi ... yazlıık ..mahsuller411 .tol ,.-ı .. n.ı__ ru -eı.,-a.yet -eden -nıhı bır he.letı ':f.urk ckn kaçmıyıor. Y..aıp~mız etk-1 · . lan 1-bnŞkaımaındanlı.ğmın teb~i: 

1 , . ~ • • "h 1 . . ,.. -~- 1"""1·•M11WA.r.ı... , t d ı ...... ·· ı · ·· .. d k _ 1 • • . • - Bmse y-e vanlmı.$ ve 1btı şeH11r .ş-..n- ·~ yet erıe zıraı ve sınaı ıstı set ı..ınızın ının, topr<ıA mahsu11eri 1· • :ı. a an aş a: ..... m goz erı onuA e can. at. ıutın ıçm .ıatenılen fia~Jarın bu . -ı w>L"tı ınn.ıhard>eler değlşik ~ı,:ı 

1 . ... . . z· t B --- o ısı veya land k . t" LL ıı_ • ger.ide ıbırakılnu.ş.tır ıı.talyan 'Ve 1 d _...ı çcıuı. 
artırı masın1 t~ın edccegımızı V4 l ı;aa aııır.wsı eli}e 'teda-rik edile. ınna ıs ı)"O~ u.u &aç spekülatör ıtardındun 11un 1 Alın kııf 1 d'" · k n<l er e uevam etmel.-tedir. Şiddetli 
blıaz evve'l ~;rzettiğim esaslı pren - roıt çiftç8e avaıns o.lara dağıtıl. Yl~lz ~ .. ola:.k ')'iibdtiimiş 1ıakıkaL'ten uza\: doşt. an a ~1 • uşm=J~J : kar .fı.1ı:nalarma ragmen yapılan ta 
ei:pf daha ko1~"'1]clla tatbik edeceği. 'mas., bu lkaTarıın jç.inde bulunmak . E~la .şurasını kesın olare'k 90'!('- fia.tlaır olduğunu göstermiştiı. Esa. ı~a_N:ın1 !:.__ r · a:nı.zlar etk>esinrle ·it'alanmı:z 
mizi wnuy.orum. Kamın., hülcume • tactrr. Dn~rtılan "Ve -ekilen bu t0- !ı,y~ım kı vatanımızd.a herkesin oo meffikıketimize lhaTicden :fciıfli _ mevzii rnn.m; afiaıkııyetler clrle .et;.. 
ün el iroymak v.c bazl mad.dele-rin hu.."ll!laroan al::ı;acak mahsulün to. ıhtıyaçlal'lnı .~.~ünlW dün~ P.n - yctli 'lllİ'lctuda altın gemekt~ oldu. N{)rv.e.ç Başveki 1 İ mişler v-c düşmanı peı'k ağır ka. 
lll'i~tirilmesini yasak etm~k sahl. humluk ve 1htıyaç 'fazıası devletçe lal'lnln vC?'.cl•gı ı~anlar. dnrcsınde ğn da gözönüne alınacak 'Olursa pL ıBerlin, J (A.A.) - Os1o'dan y@laıra ukratmışlardı.r. Düş. 
h'yetlerini genişlettiği gib:, lüzu..

1 satın al:naca:kıtır. Bu.nun için to. ve mUharı.b ~ ıbuaraıf bı:rpok :z;ıem yasaanızda elnnın düeya 'Bdbest n1 gönderilen resmi bir Alman 'telwa mandan y:eniden biııçok umklar :ve 
mu halinde ev, mağaza, ticaretha-, h.uım dagııtma sırasında 'tohum ve. lc-k 'RTdıfcı nitfbeıtleMQn QO~ azla tın piyasasındaki fiatlar<lan kat fı:nda bıldir'ldiğine f:('Öre 'Qu1s1mg toplar alınmıştır_ 
ne, depo, .Qüklcan, anl.bar, <Jamım'ı'< rılenl~ :pul ıv~ !.her nevi resim '._>~~ kaTŞılay~ ~adar y.ıyccc - b:t lfa.zla 'Olması içın hır sebob Noıweç Başvekili olmuştur. Bun- Scwyetler durduLar 
Vieeair 'fıer türlü mal -kıonula.lbilen den .~af. ya1mz ıhtmrar ;be;yetince gımız vaırdır "Ve ıleride de olaca-it. bulumnadığı lke:nıdiliğinden anıaş.ı_ dan evvelki başvckıl Azani iStiia Berlin. 1 (A.A.) _ Aak'Cri biT 
Yeıtler8e arama y.apmak :ra'Tah •ye • , tasdıklı bırer lbey.anam7 alınacak., trr. hT. BTnaenaleyb bütün d.iınyııda ol. eıtımi.$tir. membadan öğrenıldığine gör.- :26 _ 
t~! de fıülrumctc vermi.'ltir. Pek İyi tın-. Bu beyannamel~ la$e kom.is. ~o~ ~ .-kl.ma

1 
ctuku ~ibi altıırın mal .nazarile ba. 29 Sonlinun g~cesi ıOrel.n 4 maii 

bılıl'8İnn ki miHi l:orunıma davamı- yonlarında veya ekim komisyon_ .Bu i>oyte hıç ıbır fCY lkıumtya - kı'lımıa'kta dev.am edılecek bu mnd şılızyabilcceğim~e ve .her şeydc.m şalGcisinde Alman 'Piyade .t{ri kleri 
Zhı ..,.dc]i <leeteldec, mmi ık~- lar.ıında .W,planaca'k :ı:e tamamlan. c:ak.mış gibi top~m~ ıve B&k4Jam• tek d~m s~bestçe a1ınn sat~a !hiç üstün olar~ müdafaa kuvveti ve ik m.ühim 'Savyet icuıv\1'C'tleri ara _ 
larımız ve milli ku:vvotlerimizdlr. alkrtan. ~nra mabsu1u.n satın a1ın. lınae a.deta nıiu btt hanlık man. J bır ve<;bıle müdahale olurunıyaca. lktısadi &udreti yüksek bi~ memlc smda ~-z'i mnihiyettc d:iet çar 
Bu davamn ba.,arıhd:>i1meei için her ~ .ıcm IU:ııpr.ak mahsulleri o'fisl zaraaı g~eren rbiı- itle~ -gö~nüyor. ca!k '" 'fakat ıs.pekülatörltTin diğer ket -olarak 'iknlacağı:nuz& bnı bu. pı1111a4ıar olımq.'tur. Soıvyet kı!'ıala.. 
şeyden <evvel ıbu ıkuvv«lerin ıiıareh. tatıkılat~~a devrolu.n~ak tohum Bazı tdıırlerck .evvela ek~e kar. Y'UTdlda$1aI'l!1 zararıııa kenru men. lı::m~roız. rı 4:>iTkaç mahalden gerı 'PiiMiı.rtül.. 
te ecçmesi ve bu lcay.nakJarın İfle • ~an. mi.istahs~den ka.rşılı~ı malı.. !.'1 g?steri-kn. hücum ıK.~ tısal.ü~ün faaUe.nni tcımi:n için altını bors«da ~evi ~ ~ kuvvdJer miiftür. 
tilmmi cgere!kmdctedir. wl ısteınece'lctır. Mah~ul a1ımıiken atıbıki üzerine durdu.. ,·akat ıatı _ kayrdlı imiş _gibi gosterme'lt ve a1- . S~g.lam _yurekh, ~ğ!am ~lak..L Son günler.de Alman ıtopçulan.. 

V o1m tMCfınlar tohum 41Vansı -elde edıleoek:tir. Bu kametini d:eğiıth-erelc .,ekere tev.ec. tın için .iStcdilC!eri fiatları borsa.. bııblTıne ınan1r~ . .lmbırınc !RU.venlJ nın müessir ateşi karşısında Sov 
ar mahsuller, topr.ık: mahsulleri o'fi. ciih <etti. Meırnlcloet :.,eker iırt:ih!ıaH da 'takarrür etmiş resmi Iia'tlar <>- vasıfa.rımızı en wte ı;ı)Juuahnı.Mem 

. 'J?~~ya ~naka1e yo11arı~~n ke - Sln{:e her köy.ün i:>al!h. bulunduJtu ntmnal illtiyaçlan kllll"tılıy&Cllk mi1c !arak Jle.ri sü:rmek 2ibi QıarC'keUe-ıf:k.tın içeri ,_.v~ dı~ı-ı ~.yasetinde ~:t .::r!~~:nnak mecbur yetin. 
81ldıgı ve mılletJCT arası mubade - en ya'kıın ikaza melikez.ı ~ey.a istas. tanla. olduğu 'hal& toplamalnr vel rine müsaade edil.mı:recckiir. Bu ıızın ibilmodıgınız hıç hır hareket ___ ., __ _ 
lenin ıtık.an<lığı şu sınaa mifli 'ko - ~. ?Skolc veya pazar mahallerin sa'1Jc'lamatar ba11lad1 Ve nihayet ~e:r 1 münasebet:ıc alt ıll iiatıni yükselt. Y:'Pl~a:L .H~Cımetiniz t~tlı, acı P.artide ve Kız layda çalışan 
ruruna davasırun mutlaka .gerçek!* 'ic satın almacaktıır. Dığer taraf. istıhlakini ~-zaltma'k için fi.ıt.ı yük-lmck i~in yayılan .asılsız 'haberlere hıç bır haktlcatı ızden gızlemez. 
mcsi için Tüıik milleti her şeyden tan 1941 yılı ı:rnahsuliiaıdc bu yıl seltme'k ve satısı talhBid ermek mec.. lnamnamalannı ve sp~külatörle- Siz. halk .idarenizin bu t.ab'atları • ffi8fl:J!flar da zam alacak.ar 
evvel milli iktisadile ihtil'.açlarının içinde to:prak mahsulleri ofisine burİ;ydtİ hasıl ~lıd'tıı. Şimdi .Cc 'ha:zı rin 1elhi:ne ve kendi .zararlar.na na inanırsn~ız.. dışarı.dan, İçeTİden; 
tnfimlJc.'ün ol.anlarıını ternın. eyle • satılan mahsulden fazl~ olarak 'yerlerde kibrit ve bazı inhiııaT mad. yıülksdk finıtlarla altm satın alm~ a?ı~ ~el'.'a sınsı sokul\!~ yayılan ze- An'k.aral (Hususı) - Cfunhu. 
rn-* ırnecıburıyetmded.ir. Bu Jtibarla 1942 ytlında ma1ısu1 ~etıreccklere cleleı:,i alıp top1ııyanlan rasthntt)"Or. malarıaıı .saym halkı=ııza tavsiye hırlı fıkırler~ ~e navıı:dıslen: ker - rİyet Hatk Pa.-rıisi umumi merkez.ile 
milli ikti.ııadın her .alanında bütün arada'ki faric ijçin fıntm y.Uzde 20 si Bazılarınca 'tabii ve belki ce C1'€1rim. tı 'kaya .gıbi datrantro:nız. Bütiin Kızllay Cemiyeti umumi merkezi 
vaıandaalarJn var olan imKanlan nis'betinde bir para vcrllecdkıtir. kurnazca sayılan bu ıt.oplama vel ~f blrllil, .el birliği k~lerim'z. h7l: n:an:vi ~e alı - teş'kilfı.tın~a_çalışan mcmu~ ve

1
müa. 

son haddine k&dar istismar etme - Bundan aıyrı o1aI'ak da patates e. sa'klama \ıardkt!tlerm!n a'kJk1 Sayın y.u.rddaşları.uı. l ki kuvvetlcmnızı birbırımı.ıe d<. talhdemlermın maaş ve ucretıerlııe 
leri ,zarureti vandır. Milti lcorunma. kimi için her Clönüım ba~ına iki mahiyetini ve tesirlenni her vat.on ~'liHetiımizfaı Jıükıimetle şimdi.. leıyip arttıracak .:z.amandayı2. Bu JC'Vkalade zem hnunu rle .kabul ıe. 
nın getek dtfllrtya bll'ı, gerek i - lira prim ödenecektir. Sonra Zira. aasın sardhaten bilmesi Ja:rnn oL kadar o.ldu,ğ'u ıgibi bundal! son. ~angından el birliğile, erefim"zle dilen esas ve n bet1enie :zam ya • 
çerİıdc maddi emeilerini 1'aratabiL at Bankasınca mısır, .dar:ı ve ,pa. <h.ığu kanaatindeıvim. Bütün bu tra ra da işbirliği ıre ıcl.blrli.ği :Sa?ı'CSİD- ve kudretli olarak çıkacağımıza sağ pılmasını kararlaştırmı~ ve bunu 
rnck İçin 'bqfıca f"9r.imiz t.ed'arik tates ziraati ıiçin fazla ıeltim ty.ap.~ reketlcr, mim tesanüdü ve birme- de .istihsalimi'zi .ar.t.ı.r.acağı.:z, .ihti- Tam ve sars!maz imanımız vardır. teı;kilata bireT tamimle bildimıit ,. 
ve istilıe.al. tı&fllİ'la ve daiıtıma, soıı- ca'klara, banlkaya olan borç1arı, tice yurdurı ımüôafaa 'lrnClrettni :tı- r.açları.mızı J;mlkin c:lei'.ccesinde kar H,.pi.nizi ııS'vgilerlc selaml.lrım. 1.İr. 
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Askeri 
vazıret 

Türk Analarından Ricam: 

(Ba,tarafı 1 inci .. yf ada) 
faa'la~ hava r...:liyetlc:rinio 1ıon 
&{ınlerde artmış ve ıidc:letlenmiı ol. 
rnıaaından anlatıfm.ıft,lr. Kez.al . 
l:ıliır Bnilı:şllk. Amıeıriıka ıı önü Hü ı.a va 
~ Bİ.!mna'fl!Y'L cephesine var
mlf o'kluğu d'a 29 ı:a.r•1ti bir Ran • 
gon tebTiğincfıen öiı'enilmiıt1.r. 

Xavruluınız İçin süt.iinüzden aonra en mühim muavin gıdayı 
tıetJciı1 ~. ve 1915 aenesindcnbcri ber feYC rağmen tevakkufof • 
suz ~rsıle sızJ-:rc • "zrncti bir vatan borcu say.sn ÇAPAP..ıAR. 
KA her :mman olduğu giht bugün de vazifelerin ı zde yazdımcı hiz. 
metten a.s.la geri durmıyacaktır. 

Binaenaleyh s izlerden hassaten r:İcam: 
~aila ih.t iy.ı.ti tedbİTden doğaca.ılc lwln:lcetinizle kendi niı: g ibi 

ha.ki!ki vazıfedar anabarı da müıkül ~ile ıolcmaktan tevakki 
et~nizdir. 

ÇAPAMARKA müııtahzaratını rutfen ihtiyacıaız kadar alı'lız. 

Baıy Ruzveltin 1ıon ııızc:tec"~e:r 
tıophııınmındald heyaaatı arasında 
bucüın Birıe.~ Amerih. dıf(n<ia 
on ..,feri boeyıeıtiınin bulwıduilnlılian 
b.1-..etınit olıma.t da Birle.;lı: .6.ırıe.. 
riltıının, gtrilı,tiği büyii.k hazırlı kla. 
nn t~nmeeım b~zin 
faaliyete geçımİt oltuium1 aynca 

Bu münuebetle mea1leket •n her tarafına pmil Mltlş fiatlMınıız 
•iı<fa gö ter:hnj~ir: • 

mielydana koynuıltt-.dır. 
8~ hneıribfttM böyte İatİ • 

mı hilafında binlıenbire fufiy~tc 
g~inde acaba stırateji& bw ı•· 
~ vaır rnklır, taYed varsa bununla 
ne · tıhdaıf edJlmcktc<ii-r 'e Üçlü 
paltt devletlC1ti lbucw. önliyebi~ecek 
b ı r va.zıİlf ett etnidir\er) 

Bu sıwwHet'İn cevablwın• verebil 
mdc tahiati\e kolay değild i ı. Fa • 
k.aıt, mubaıkcrne yıolıle bu hususlaT 
halk-kında fU 8UTıCı!le baz& tahm : nk-ı 
~ mün*ün ohı!bitlr; kanaafnde
yiz: 

B"rfqik Amer.iltantın bir ktı lm 
1wvvdtkrk Uzakdoğuyu tak:nyeye 
çMışnak1a beraıber daha büyirk m · k 
tarda kuvvetleri İrlaınd.ı.~a gön -
dernn "ıs olmuı. geçnl~nle B"rleş·ı~ 
.Am.erika bahr.'ye nazın albay 
Konkıs tarafından de eöy!enrr.i!i ol 
tluğu 'eç!hi'.\c d ... mdkıui dcv\et1e • 
rıınin oimıdiki ha!ld-e Avrupa. Ak • 
deniz ve pmalli Afrika ahaıını a. 
eıl harlb salı 1, cenib batı Pa;i fi1t 
ile Uzaık-doğll)"U l9e ikinci derecede 
lııırib sahası eaytnağa ve buııa göre 
1 Jule d:oğud a J apoın laıra ka.rşı mu • 
ltavemeti ellerinden ıeiciiği kadar 
ISIJBlltnağa uiratırlı:en iilevvel bü
tiin k.uvvet ve 1cudr1:tleri\e Üçlü 
P-'ıt deV\elkrinin batı ot.n Al .. 
m•nY'ICYI aaıwıie ita,_ vermlt ol •

1 rfıuıldaırtnı teyiod ~emekted.&11. 

Almanyaıyı eul>i~ içi• i.e 1 p•RJ 
t'n b~ rolü lr!w.-,.a ıelmit ve 1 NÇ UNU 2SO ......... lmhdanla 
gelece\ olan Biw,._ Amerika k~- MERCiMEK UNU • • • 
vet":ıeninin \u11aınılma t~ oymya. BEZELYE UNU • 
l"adttıır. Birim tafwninimize gö~ de. IRMJK UNU • 
rno1cıratııi devdtleri Şubat ve Maırt PATATES UNU » 
ay-4aı'l İç.İıncle 1-nPtett a.daJ.arının KORNFLOR (Mt.lr » 

• • • 
• 
» 

• • 

19 
11 
11 
19 
26 
26 

muhteıl'f ıktısımla.mıa Birleşik Ame. NlfUlaaı) 
r1'caır1en mütevaliıyen ulcer ve ma~. PlRINÇ Nl,aıhıa • • • 26 
:r.em naık1i-ne çal tııcak~•r, naUe • YULAF UNU • • • 30 
ditecelt olan bu 4ll!l'lı:sle ln~ere a. BUlaDA Y N" ... llMI 500 ...-Jlls ~ 45 
clalarıncMci fng'":l"z MkeT"len ara • PiRiNÇ UNU • • :ıt 35 
"'ınden her ~i rciiıc.en.nel bır Dl! _ Tue Yulaf 5" pUlltk ~ kuta1.rcla 85 

22.5 
22.5 
!2.5 
22.5 
30 
30 

JO 
32.S 
so 
40 
100 

2:; 
25 
25 
25 
32.5 
32.S 

32.5 
38 
55 
45 
110 

(".u\ "la ilki nl"i~\ık bir hattdt~ Ezrne.I 
kuvv~; a.ynTahilmdc iankantm bu • T-.ra için latanl.J11I daki anbatlaıra. İstanbul için pİyaeada\i ma. 
lalb"J r1erse bunu N"san a'Yl ortala. iazalıua Nakit Sandık , .e Çenhe, mura.flaıJ'l müesJCsenrn yukarı. 
l'lna d"~ru Holanda • B .. tç~d • daki 89f'l~ fiat•1ta dahikti.r. 
Fıran-"11! sahille~nin münaslb ~ir kıs Betlldaf - ÇAPAMARKA M. NURi ÇAPA 
mına ç 'karrna" ~üıı edece~e? ,..._ .. __ ~11111111-•••••••••••••••••••J' 
ve muva.ffı&iıyetl~ ta:kdirinde garb 
den d - Sovye• lha:rcltetint gf'nİş öL 
c-ück deıstdk.!İıyecek tkldetll nir ta • Şüpheli bir ölüm San' ate dair 

...,..,_,.... ~}ıyacııltlaırdJr. 
M hver d~leri jçin en tehtik~- C~a Az.ak aparbm9nln.. (8af tanlı 3/1 de) 

r. olan ha-rdcet buıdl.. Zıra.. böyle de 35 ~..alı daiırede bir ıaiid • ~~arı kAAıııd'lannı ~üşsünüz.. 
li r hareket her fe!Yden evTel Al • dettenberı mİ1911ı0r b..lwıa.u Mehmed dür elıbette. Bu meyanda Frank.. 
manla.rı:n i!kıbaha.nda Sovyetere kar. AU edrnda bir at dün birdenbi~ ~-de y~anJar, biıvok emsali 
t'l yeniden baş1amaiı duqıüncii.ıkleTi ölrnütdr. Kibı, ~ ~e-1, ne yeni ve ne ıtıoe 
twırmzu cfurduncaktır. Sovyet Rus Ölim ı~li görül.ıiüğünd'oen fe'Yle~dır. Kral, kraliçe, o~lan 2e
~ya klla'fl <taa.mmı dı.rdınm~k iae ~ Ali.n• Ce99lli adhye dok - ne al~ ~ne~e aid kıyafetlerile fakat 
11. a......~·a v ~:.t~~ı.ı • • • h . • __ ı • . • ne 4tJf bic ş0kildedır" ı Bu 11. .. :: 
r' .. ,._.,. e ....... 'C'lıııuerı ıçm arbı toftl ~ın<Mın m~~ ccı :hnıt " ••·· • '"'· 
kaybetmdc demebir Çu""n!.u·· h -!!-."ı'L--:.. ... • • ·ı · ,..· cUk fakat bel~atk dolu Mr mi-• ... , et ve KV',....,,..,. .. ~ ızuı ~ .. mıorır. S&ld" B b..:ı.--
tara.f ıım ahlı.ika altında bu!una.n ve - - • U:· • U -~ tekrar Jleliriz. 
thnd ld ha:lde Ja~a ile irtibe' Yeni ekmek karnelerinin kul- d~ ;:attı.: Auf Widersehcn! 

DOÔAN 

s·ooRTA Anonim ŞiRKETi 

Çalışmalarına 

başladı. 

Sermayesi 500.000 Lira 

İstanbul - Bahçekapı, Taşhan 

Üçüncü Kat. 

Kısa Telgraf adresi: DO~ANTAŞ. ISTANBUL 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
icabında güntle 3 U,. alınabilir. Ha yatle Pulla lıatalan urarla iıteyiniz. 

ve itti-NRlcri de bulunm.yan Alm1ın •. açarcasına ayrıldı. 
ya ile mütıtıefiBderi urzun z.aman de.' lanılmaıına dun b..ılandı Onunla buluetuklarmuz ol.. v.aırn etımeei ihtl.mal haricinde o! • Şubat ayı elunel. karnelerbin ~.~e ~ bu . zemı? üzerinde varsa siz ve siz.inle beraber olan..ı~·-•••••••••••••••••••••••• 
rnayan ~ lhaıbe anc.K Rwıya an. bmanılmae1na düncl~n iıt'ba.n-n bat ük: rhe~~:ım. Bır gün 1:ıana lar bLrçok taıriz}ere, rnüah.azelere 'Ceklenmeıa.te ._ 

.. d~i~itnd~i k~Aaıklan:lan f~- ~lftlr. o~. buı ınlnWkalaırda - Be~lıııd suall-e başladı: ~an::ıı~· eLbe'ttle. B~ POKER 
da.'hnıııb 11'rleNC d8(Yarwıbilirler. ı ye1tı kamelerllll e"VVeke alıınııyan ma eh:!a.şır~eI7 yahud AL gene oyle micfic? ••• 

Eğer deınobui devletıerl bu au. bnı vatand.afl- r:öri..9nüt. bunlar ge;~~m b" ~ı bir şehrinde O zaman ırünküıı mertebe va. 
l'ede ~atıeket etme.ler de Birıe,ilc Paızar ~ıına ~ faah?r"ette hique kı1i~ t ı:f:t ya~ud G<>t. zıh olmağa çallşarak bi2ıde lisan 
Amerika lruvvetleri İngiltere ada • bulunan nalı~ iıqe büroluına mü. ma7.Sınız. değfil es~ .~ edınce şaş. ve edebi'yat. !hususile nazım ilem. 
b.rına geldi, diye oır.lanlak.ı l.1ıi _ raıcaade karneelricti almıtlHdır. bir mabed RÖI"Ü~;~:ıcaı~ Cubıq~e !erinde başlıııyaın yenilikleri anlat.. 
Jıtz bıvvederind-en Mr kısmını Ub.. Ül'lscyecebi!niız. H" . e ette ~- tnn. Hek! nazımda v\l'kııa ı?elen 
~ ~ U:urkdo~ c.kvıye için aclalarında buıun.bilecek oMn in. )l'llUZ. Yamı ona ~; oyle yapma. tahırvviilleri ~nlatabllrnek. epe~ 
.,ncJıer dm ve lbınnetıoe dağıtır • cHiz • Amerb &vvveöerinden bil ~ğalacakıtw Yarınd şaşmay;11ar zor oldu. O, Hsarun hustı5ı'Yetlen.. J 

..._ o zemen . Miıver devı~tleri: buıçdt iki milyon kitiil1' bir bHe.. cahıa ~ tıükü~n ne 1~ka- ni kavrıwarnadlimdan tefen\iatı 
k~ıla.rında bel ren büyük t ... hti.lce. k _ _ı._ •• _L.:._ _ .:ıu_ı!l k . Avni ~niHk had'isesı~elr :ı.. edz: tal> edem)yordu. ta.kat emin o. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
gelmiştir. 

DIKKA T: POKER traf bıçak. 
lan perakende olarak bütün 

Tlirkiyede 

5 KURUŞTAN den it riıulmu., ~:.....;:._ __ • et 0~ --. ev_. ece mı • ---1-l- .ıı.en ı '-""' rdunı ki illkılibın umurn· · 
L,.. _ .:LL_ı ~~ıe veç. dil', bil-ı-- lt>a büyük lttrvntin ~~·ıı~~t~e de tatbik E'dmiz. ~l,, 0 

.. .a.. ...,. ..-~.,.· B . :.ı __ ~z.. 
IUle tm-u.ı..ua WVY;r-le.e k11ı191 )'e. • • etle k .;>JIGJl'I Tü~e hele İÇ tarafl ~ı eIVll •• a- ewıuqo.ır. eru IHIUır fada aMflml &t:aktlf 

niden tamnıı:ı.a b.91ameia ve o za. ka.,ı ~·~ ~ .araya ç:; • da, ve~ ziyade lstanb~t ile, di11ik~ d.inledi!'t!n so~a ~-llliiiiiiliiiiiiiiiılıiiiiiiiii·------------
nanıa ka.daır da tirnali Afrika ... U.-ıl.ıb ılrneırı. y•llll ~n ~eı da, Edimede pek ıüzel clmi'l • somu: - Srı.: tQ buıcı?'ünun ne3lwı- Doktor 1 lali Oget ı LAN Alkdc:ın~ ftaıııdtetleııifti de.ha zıv.de .. aıva iilıriin~ MD'!n ecte.medik. !Kden bahsederief". Ne yazı'ker~ den evvele ~bsu..'1.uz, bu ye.@ • ;ıı aıdlit>rmeie imün bulmut oİ-.r • )mi et.ede Ahnanaı.rın 1,..-ıltereye bunları "önnedim. fakat bir k:ıç~ niJi1tlere naal bır nazarla bakı. BeledtJe ~ m11&19oe- IMa'a ..U1e oesa bü~ı 
lw. lt_.,ı ty..,maia cellll'et ed~medik . nıın resimlerini j{öN.i.im. Ne büvü« yoreunurt? bane3iode 61ıedea lllGl'a baata· Ca1ıa bebıer kilon•• bla k..,,..._ 

Demokınııı9i dev\et&eıı . M:h Jeri bi'I' t..reltetin iıcr..ı mümkün o. mimarlarınrı yetıem~!.. ~nün - Ben her ~)ilden evvel mun. ıaruu kabul eder. fi' •&mail nnıdle Uı&ikArda ltalwnm.ar. 
devletleri için ç<ı8c t ~ ı· ' "i:' labilecdt midİT) bir ~ç miman size M16ır, Hind aıtf ol;ınafla ~ım. Kendi nesli. tan maonm Bicaü büttaı ,., atmdaa 

\iırınci h&reket tan-zıru ~aha~ı.:'~0 eı: 3 - Almanya ve rnü~tefilderi. Fas üslu~ında, bir müslüma~ min ya~. ~iliklere J'\astl ~ü.. haf oları vaıkıur, ciddi bir haklın B19eı'ln ""°1 

ottu bakJu~ ,...,.._ 

Wr1p eıttiftlm~ni 1teatirebil. Sovyetl«e taarrvı: eıımekk berabc-ı ~mb:Jt.>ket~ a~~ı,ş bft- fuılub ~~; .. t?l~~~ırı· ewıaludtmadyıetı,nı!11l.klı~ın tavr.Lle ve kelıaneleri biror birer 1 duruıpnaMa.,,,.ı:mmt/Ja:b 8 ,L 1 .a • .ı. 
n..dt ıL_,,_ i · h...ı- k an: iT cami 1l'l$l cueırse hiç vaıdır v..,...-.. un ll'CDI 1 ete 1 ak 1• . H _,,. n ._, otlan• 

vugun çın md aten güçtür. faıraz;a 2 m~n ki.Şckn murdikeb j?a aksıtn.!. ı·ki - k h " irıed ile taassu.bla da sıra•yar Jave etti: - ayat bin kanşa f•J' -"ıt ~-Ceırçelcııeın. bu ~ kat'iyet!~ kes olan lb~ çılarma ltvvvetine kartı .mııvacb. .~'. a na ~~e o Re~ arşı ~la'n ı..-h'11·)·orum '--klvı...· her vakit böyledir. Eskderı ıüp lhtlklnla balund··- '._~e n ınsrd.., 
tind>i'lmek · · h"rlt . . mmıar ır CU'Utque c11mi ya,>arsa ranma:,"·~·~ Ut:"A • ~ b' taıraf tarak .1 kle -u ıa .... oldatunclall 

- ıçın )dı ~u; tene•ını ıt - k.oya'bılecdt biır kuvvet ııcdar' l. e - buna bir kü~ naz3rtle b:ı:kmayı.. yorum lcıi bunlardan :nüfıd btr ne. ır a a ·n _yenı ı trle i yer mllll lı:onınma kanunlU'an sı 59 S- " 
f8Cllya ym:mlf o ~z sua!ierin -1-"ı---.l.lef' m iddt-> oı-'L.·ı· L• d All h ..:A _,,...,.. açan taze nesı erın ~ayre er... H ti11cti madcl ,__, l. • • de aıynca afbl 

1 

• oc:sn ~ mız. CllUı ır 11\.I or:a a a ınıza ı;&A;e ..,__... * e••ıc:n muc binee takcllren 
edar· cev aTlnl vermeı< ıcab 4 _ Altd.cnirı ve Uzakdoiu du. ~en" ayni iman )le kaVUŞUr:suTM.12!.. - Sirz kendi neslinizin yenilık.. Bu zeki 1ozıın 'konu~alarından 41 

lira alır para C'll"SUl1e matık6ml1e.. 
1 ·_ Alma d !2.al I 

8
. romları Nisıme kadaır daha bUyiik Di~cr bi.r ~ müsM\abe edebi. lerizı<ien rnüfid bil' neti<:e çıktulı- bende kalan intıba da işte onun bu tine ~ 11 rin lökkln•mn 1ı:apaı11ma.. 

.__k Amte. n en tı .ı.rının 11 ··l-üd 1 i1i.z Amerikan lt"vvet vat 2Jem
0 ;nine u~dı: - Si-z ere na zahiıb miBiııiz? diye sonlu. -.rnı . den "b t ldu sına ve htiküm kat11~&ea....,.. le-

~- . rt~1 ~ Kan~a aa~itle. 0

1
"" .. e ngıL ' ~ , __ L .; __ ,_ ,__: tüTkce edebi!vatta bir teceddüd Buna kat'i bir sesle cevah ver. cu esın ı. areH 

0
2 u·· kl ·ı r'f!tl kmcllsiııden ahnmalt here kt!:rft... 

l'lDUC yenı .,.... ıyan faalıyetlerı k erının ceııoıını 1CM1 etun:ıul1eÇe9 h k t• ~· L _. ~..:...• elim n...-dan · l · · ~a lQl "'-- __ _. 1l ...... 

d 

D ! 1-.. ~'- clr. . . aro e ıne ll:'i~lıt"a~ cı;mı""'nııZ. Ne : - ~· ernı.aı rn. ···---··-·-................................. _ ,., .... ı-e ile l nma _ltftne....._ 
,....,_ a oar""Y~ Amerıka huzur v~ mıdıır) kadar vazık ki mimannıza yakın. - Öylıe iee, dedi; bugünün nea.. ce !t/IZ/941 tarfb...., ~ .._ 
C!llllnlyede lngıl~ereye ~:C:r nakli. Ancak, bugü.!' ~n bu aıua~İn dafl cıahid olaınmdııt?m ı?ibi Usll'TMI- anden • aıyni neticeyi üm;d e. Son Poete Matbaaaı: 'hftiim b&'"ı,Jet lı:f'.llbeima. olclula el,. 
ne devam .ectebıbcek mıdıri cevabını vennetıe ucr..-nak bıru nt7.\ VP edebW'atınızı da tanamt!WY'O- d~. Nttriıa& Midlril: CUaad Babaa heQe kflJflJet müttıebaa lau'M ...._ 

2 - Nıean .on.larınd.ı. lııciit.eu erlcen olacaiktır. K. D. rum. fakat biidi~n bir haklulıt Sonra yasma nisbetle 'Oek tu- LUdlll: A. Drem t18AKL10tl. blnoe Ula ola•. 


