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Sene 12 - No. 4165 Yaz1 itlcrı telefonu: 20203 PERŞEMBE 12 MART 1942 idare itleri telefon..: 20203 Flatı S kanq 

Bu sabahki 

Baslar iki 
yerde 
Alman 
llaOarını 
yarmışlar 

l\lot*ova, 12 {A.A.) - Sovyetler 'Ka. 
llnlnde Alman müablıkem hııtıını yar. 
ml$la.rdır. Bu ha.rekit lllra8lnda albay 
Stepanka bllib.asıu tema.yıiı e~a4Ur. Al. 
manların bütün mı*abll Jıücuml&rı püs. 
kürtüimılştür. Almanlara rtır :uy!at 
verdirilmlşUr. 

S!rauaa battı 
1Uo kova, 12 (A.A.) - Geç vakii alı. 

r·············· .. ········-···················, 
Millt Şefin inönU ~ 

= Zaferini idare ! 
ettikleri bina 
müze oluyor 

Bilecik, 1 1 (A.A.) - Vlll. 
yet Umumi Mec1iıi Milli Şefi. 
mizin İnönU zaferini idare bu

yurduldarı İnönü kasabasındaki 1 
binayı aatın alarak müze halin. ı 
de muhafazaya karar verimttir •• 

'-. ............................................ .) 

Blndlstaa 
lstllA 

tellllkesıae 
maraz 

.&n1.t kabir 
----

Ankaraya yerli, yabancı 
5Q kadar proje geldi 

Projeleri tetkik için teşkil 
edilen jüri hegeti 

Sergievinde f aaligele geçecek 
Ankara, 11 (Hususi) _ Anıt _ Alman profe.örJerindcn Paul Bo_ 

K bı• 1• 1• ı· · 1 50 ka natz. Macar profeeörlerınden lndea a r ç n yer ı ve yaoanc • · · ,ı ı· ·· . . . Koro1y Weıchınger. ıevcç ı profe.or 
dar proje gelmi,ur. Gelen proıelerı 1 T bo k"ı A ı_ f . var eng m, e. nıı.ara ımaı 

tetkik etmek üzere bir jüri heyeti Müdürü Muhlis Sertel. Nafıa Yapı 
te,kil edilmiıtir. jüri heyeti •ergi ve İmar Jşleri Reisi Muammer Ça.. 
evinde faaliyete geçecektir. Jüri fU vutoğlu, Güzel San.atlar Akademial 
zevattan mürekkebdir: profesörlerinden Arif Hıkmet. 

aa.n hab~ cöre cephenin bır noklaaın. 
da kuvvf!tll I*- Alma.n mlldalaa bitil 
bw'ldan enel SovyeUer tarafından :ra.. 
nlm11tı. 

Atlantlkte bir Alman denizaltısının mürettebatı torplUecllkleri bir 
reminin sulara gömiilmesfnl aeyredlyorlar CJrfppS 

Deniz/erde I( ........................................... "'\ 111.nd.istaD& 

Romangadan ithal 
edilecek petrol/arın 

dahili J iatları 
Bu hatta Stra.11ı11 ha.Ltı denllmekte idi. 

Bu hat meskün ve muayyun bir nokta. 
da bulunuyordu. Burası clı.öyler siste. 
mi • ne cöre tahkim edllmli ve kardan 
duvarlar yapılmıştı. 

İki taraba 
zarıatı 
artıyor 

ı RUSY ADA ı gidiyor 

lıM' TLJ AREBEI Çör~il dün Avam Kama~a•ın· v n. da mebu•ların •uallerıne 

1 
lf AZJ.YE'T'1• cevablar verdi Ruslar burasını yandan taarruz •. 

1eıdııdc ele c~irmltlenliı'. Dlişına.nın 
yapmış oldu.ta mukabil hücumlar tarde. 
dilmiştir. 

Y M ,ı .ı Londra, 11 (AA.) _ Bugün Ankara 11 <Hunai) - Bomanyadaıı miti•. 
__ Hindiatan hakkında re&mi d~mç ithal edilecek 1*rolla.rın dahlli fiatlarıaıı Toprak Mahsunert Ortslnln stoklan 

•.., • netrdilmittir: tan.im fçln Ticaret Veklletbıe Ziraat müaaJd buhna.n mahallerde unlan 
1 Alman teblıgı . Bu demeç. harıbden sonra kabil nu.a.ınctakf fondan " 6 talile bir bu. >1bde 25 nı.betlne kadar mıaırunu ~ 

Ru ;far hususf bir 
tebliğ neşrettiler. Japonlar bir 1 

• olur olmaz çabuk. Hindİ•tanıın do. fUk mil7on Jira;ra kadar 11raa yapıl • 111t111la'bUme.t koordinasyon he.,etlııııee "Cen bt t 1 minyon durumunu elde edeceğini, maaı koorc1lnaayon heyet.ince karart~- kar., verUmı,tlr. 
1 U a aarruz• : bu durumun kcndieine Büyük BrL 

lar püskürtüldü,, i t~nya .. v~ diğer domİny~nlarla . tam Fransız • Amerikan Von Papen hen uz 
İ hır hurrıyet ve berabcrlık tcmın c. 

Londra, 12 tA.A.) - sovyetıer hu. kruvazör 
susi blr teblli neşrederek ehemmi;rdJi i (Devamı 5 

inci .ayfada) münasebetleri git- Berline hareket 
Sov~etler 21 köyü! Belediyeler imar tikçe gerginleşiyor etmedi 
gerı aldıklarını 84 işlerini durduracak 

SOV)tt muvalfakıyetle.rtnden bahsetmlf. batırdılar 
leni • ~ ._alt prb!shtde ve 

KaUnin çevresbule 61 mı:skün mahal ' :::;::S:; v:ü::nd::a.kıu:::: Alman harb gemisi i top ele geçirdikle· 
rini bildiriyorlar :~~::~~a~~~· ;I~~:~=. T ripitz torpille 1 

39 tank. 7 cephane iteni, 2'70 kamyon t ""' d • 
tahr b edilmiş. 78 tank, :S68 hafif tüfek, aarruza ugra 1 I BerHn, '' (A.A.) - Alman 
3400 tüMı. 245 top ele .teelrilmtııtır. tcıl>1ia-inde hydedildıiine göre 

Bu aabaıbkl Sovyet tebllii cenub keıiminde Sovyeılerin 
Mo9kova, ız (A.A.1 - Bu abıhkl Avuıtralyalılar 4 Japon kütle hallnde yaptığı taarruz. 

SQvyflt resmi tebllti: 6•mi•ini yaktılar, ikiıini d• lar ağır zayiatla ııeri pü•kürtül. 
Kıt.atamız diln birçok kesimlerde nı•. batırdılar müttür. Şimal ve merkez kesim-

aonldane ça~lar vermişlerdir. lerlnde Sovyetler muvaffakıyet 
Geçen Pazar rünti telerinae 39 nakliye Loadra 11 lA.A.) _ R.umen haber •İz taarruz1arda bulunmı.:şlardır. 

tayyaresi olmak tisere 83 dıi$Dlan tay. ftrllMilae l'Öre, Alman harb ınle1 Sovyet tebJlilerl 
yarest diişiirülmiiftür. Tlrpi'tz torpil~ 'bir taarru.aa uıra!:."u-. Moakova, l 1 (A.A.) - Sov 

Bir Amerikan kruvazörü batırıldı yet ~ece tebliii: 
Tokyo 1 (A.A.) - İmparatorluk u. l O Mart günü kuvvetlerimiz, 

mımıi kararrlhının teblltl: FaşiıN Alman kuvvetlerine kar. 

Vaşlncton 11 CA.A.) - Şukt bae • Berlin, 11 (A.A.) - Yarı rea. 
lanc1emdanberi Amerika tim&li Afrika. mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Aowa, 11 (Hususi) - Bel~dlye bıit. (Devamı 5 inci sayfada) A1man anın Ank B .. '"k EL 
eelerlnde hu..9U1e ıelen aoıkla.rı ortadan .................................................... Y ara uyu 
kalnrmak Ye mevcud nrtdatın maaı n BUGÜN çisi M. _Yon Papen. kendiıini te.. 
daimi masrafLuın arlan lcı&blarına uy_ T k f•k davi ettırmekte flduğundan henüz 
dwulıoası ~in, Dahiliye Veltiletı. bele. e V fi ı ret Berline gelmek ıçin yo!a çıkama. 
cli7elere müsalcl kas&mana kadar bütee_ y AZAN mlJtlr. 
lerine aJırl• verec~k lmlW' Ve? lııta clbl O daıl 
faallyellerin dunlurulm.aıını bildirmiştir. 

Bagibı 
başladık 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Üstadın dördüncü ve son 
yazı.el 3 üncü aayfada) 

• 
Havacıhk sayfası 
(Dördüncü eayfada) 

---<o----
General Romel B. Hit:erin 
umumi karargAhmda imiş 
Loncıra 11 (A.A.) - DeyU llerır.W..-

bUdirdiilne röre General Romellıı Bal,, 

lı:anlardaki Alman ata,emlllterlerlle M., 

raber IDtlerin umumi kararl:'llhında 11., 
lwıdutu pylalan dolqıyor. ingil izler Baham as 

adalarına asker 
çıkardllar 

ATmtra.lya dotuııanda Hind Okya • fi taarruz hareketlerine devam 
D1IRDda b&reket yapan Japon kruv& • etmitlerdir. 

Türk pehlivanhk tarihinin 
son kahramanı Dedikodusu gittikçe büyüyen dava 

Bayan Belkis ne diyor? 
sirlerincltı11 mürekkeb bir tefkll 2 Martı Birliklerimiz tarafından ya. 
rüntl Avuat.r&l7a lllUkametlllde kaç • pılan çarpıtmalar sonunda dilf,. 
makta olan Amerikan Marblehead kru. man bil'Çok meskün mahaller-

NeyYOrk, 11 (A..A.) - inıtılzler Ba. vuörünü bMırm111larılır. den püakürtülrnüş ve insan ve 
laamu ..-ıarında N ... u limanına as. 9 Mart sabahı l'iln doprken bir Ja_ malzeme cihetinden ağır zayia.

1 

Cihan pehlivanı 

ker oılı:anıutlanld'. POn muhribi Cava ile Bali arasında Lom ta uğramıştır. 

lngilizlerin Malaya bok botazıuda Janvan Am~I •·eıemenk 9 Mart günü 30 Alman tay- 1 
h 

mayn cemialınt b&tınnıştır. yaresi tahrib edilmiştir. Biz 1 l 

1 
zır hSl yaralı Marblelıead hafif kıınıuörü '7U50 to. tayyare kaybettik. 

La Linra, 12 (A.A.) - İtıı'lllıı: Malaya nll1to tutarındadır, Altı pusluk on ,.e Tebllie ek 
l:D'htıaı tdaar buraya l'elmitUr. Z&l'hlıcla sekiz hava kartı koyru topu He iet-hls Moskova, 11 (AA.) - Sov 

Taşralı tacir 10.000 lira kıymetindeki kürkleri 
nişan hediyesi olarak mı verdi, yoksa 

dostluk nişanesi diye mi ? 
L--- -~ır. eclilm1ş ve 19%3 de denize indlrllmi,tlr. 1 
-.- ... _.. Amerikan donaıunuı yet tebliği eki, merkez cephe. ı 

Vqbıa1on ı ı tA.A.I - Dün Ruzvelt ! ( DevMnl 5 inci sayfada) f 
(Devaını 5 inci sayfada) \. ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .) 

Herkese ayni miktarda 
Urfa meb'usu 
Refet ülgenin 
muhakemesi 

Ankara, 11 CBııauai) - Uda meb"u. ekmek verı•ıecek 1 
511 Refet t)Iıenle yeteni Zekinin muııa. • Avrupada yaphğı 
kemelerine Atıreesa ma.hlı.emllllnde de. b ·· t ·· ·· 1 d 
,,.. ecUbnlşür. Refet oı.-cn maınınf1etl A k u un gureş er e 
~esi reledllmeden eVTol zabıt tutul,. ğır işçi ve çocuk diye tefri hasımlarının sırtını 
dutunu ııeıt sünnu., bn uptın aıtında yere getı"ren Tu"'rk 
~ bulunan başmüdaeiwnumi ile l d •• •• •• ı •• 
tniiadehıınumi muavini Kemal Boranın yapı maması uşunu ugor aslanı 

Bayan Belkis kendisine 
" Benli Belkis ,, 

denilmesinden müteessir! 
• 1 

Asliye 9 uncu hukuk Jllahkt'ılnc~ıne 

inüka.t eden bir ilaYa atalı Jukarı ~ü. 

nun menularınclan blrl oldu. Etrafmcla 
bir ~il dedikodu uyandıran bu hidlııe, 
basit bir hwuık davasuıdau ibaret ol • 
muıııa ratmea tarafla.nn şalısb-es.t ve 
rene alikalılaruı ileriye tiÜJ"dlikleri iddia 
"' ol'"Ulya attıkları müdafaa bakımından 
derin bir ali.ka t.opl&makl.adır. 

Dan menuu olan hidiaeyi ortada clo. 
nen p.ytala.ra n neşriyata atfen oltll)'U.. 

~hld ıfaUle celbleı1nl bl.emı,tir. :Müd. cula.runı:z.a kısaca aolaiayım: 

tletumumi Kemal B11ra, masuıllyetlnln Evvelce günde 750 gıam ekmek,ler\ göre ağır işçi, btlyülr.. küçük di. Kuvveti kadar yakışıklılığı ile de Cemalettfo adında tafralı sell&'in bir 
~en evvel Refet Ülı'enln catını_ verilen ağır işçi miktarının tahdid ye tehik yapılmaksızın bütün va. meşhur olan. Avrupada Fransız zat, iki sene evvel l'ilzellitt dillerde des. 
:namı, oıctuCıınu soylemistir. l\Jahke - edildiğini evvelce yazmıştık. Son t~ndaş.lara ayni miktarda ekmek ve kız1arını pqİ aın latanbula koıtu- tan oJdutu 110ylenen Bayan Belki le ta_ 
ne, K~aı ~nın şa.hld sıfaille eel. kararla a ~ ır i i sa ılmı an işçiler., rılmcsı hususunda tetkı kler yap•!: racak kadar tesir yapan pehlivan nıtm~ır. • 
bıne luzum connrmf.s, dlnleuen ba.s. d b" kg fÇl"k yd 1 y .. maktadır. Yakında bu husll'Sta kat 1 g·u·zelı" Bu taıısma, kanunı her haıı~i bir a. 

ii • en ır ismi a a a ar ara muraca. b" . • •• .A..a edilm ı. •-ft-
~n ddeiumumı Cemil Altay da. Refet . . . . ır karar verılecektır. H . • lddle teacU ve oc:.:r... em~ o._ına 
t ıaenın, kendi k~ndlne müracaat edip at ederek kendılerin~. ~sk 1s• gıbı 1 Şehrimizdeki bazı rırınıarln ıo. ayalı g Ureşlerı ratmen blr müddet ta.rarbr arasında 
~ f!clltmesinl rica eYledltlııl bildir. 750 gram ekmek verıımt-sın iste.. kantalarla anla§arak karnesiz ekmek 7 bir nifanbilık samimiye& ve alıenrile reo 

~. Mi&J\uııwı aYukııtı hıo. ınuunı. miılercii~. Bu itÇilcrin evsafı yenL~verdi~leri al?kadarlaraa !esbit olun (Bugün iÇ sayfalarımızda) mltı itte bu s1111da Bay ~emaıettln rtı. 
htt 1.e;srl1)ettin rertnden eYvel çatını_ den tetkık olunmaktadır .. /,,.,, •,.,. ,.,, bu şekılde harel..et eden 20 llCl nleanlı:ı>ına binlerce hra lc/)nı.-Unde 
...... noWenria ısrar etmi~. l\bhke. Diğer taraftan Ankulia.P- şehı-i. ıjp sahibi mahkemeye ırerilmişler buı k~ıitler hccliye etml.$Ur. 
..._ ıı llılar&a ltırakibaJfiır. mizdeki alakadarlar• ·~ er. dit.. . (Devum § a.cı aayfada) 

J.- • ' •• 

Bayan Bell&lıı~n son ,.\oılorl-.. 
Wri 



Hergün Resimli Ba.kaleı 
-···--

• 
m--t-.-"'T"'!"'~ ....... --._..-..•_. DiW. Ye 1ajlrlar111 kongreleri 

/ lalır " Dlllllsfer CemlS'~: 
......... ._. ....... u .. .................. ~ .... ' 

' iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

I 
Sabahtan 5,. bahaı 

Dün akşam pigade 
/d:m, bu a~am 
Suvari!Jim / 
~·--Burhan Cahid 
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12 Mart SON POSTA 

ş 

• 
SAN' DAiR 

dan şikAyet eder. Bu şikiyeUn membaı.. 
ıu ba%l manı;umf'Jerlnd", husu.<>Ye 
e:A~nd şuhurn görmek mlimkilndUI' . 

• 

* Şairin Udnoi &ekflmül devresini t Ha. 
lfikun defteri,, lsmlndclr.i :ıtuçuk iritabın. 
da bulu.rm. e 

llnlükun dctıcri: - Bo deıte.r o r;a_ 

Yazan: Halid Ziya u. k l •ı 1mlnm en oefıs bıl ılnuş bir kitabıdır 
ş a l g l Başından S&nuna kadar rin kcndı ya~ 

_ 4 - Un.1 alır. Niimoıte •iist.mllep lözuml 
a1ıtn on'akndıa tekaınül ck..-rel('. nr •'l 
rlnı b!rilirinıe bali17arak muhte. • ••• 

1 
ır.ıs-Uo dolmDŞ olan b• f'Ser ıH< yaprat•n. 

Efencliltr ıeçt,or; 7a.rııcnlı: so ak, ı da llalfıkan çocakhıktan geDÇHğe a_...an 
mcbhut, bir rcsınlle ve annesine lllr tıban) e. .. ııe 

.~tumda ba n bir od.ayı i5ıtrhıı.m, &üs!en~tlr. 

taklit otmck pe - • • • • Cela& oUk: verir her C~ hayale se. Baliık için yıwbnı ot:ın bu m ınm 
mümkiiAdnr. Bwımı lıfin ~lf nok. M11Jde! liım. meletde şairin .an'ahııın ink fı gorıil: 
tası e:Rub;ılu şaesı.e.. n el.~ 0 Bal •YJ'lÜTOr... Ooof, neydi kaç m mliia.bll ono.n her ~yı kotu ve 
,.E.çk,j şeyin .. lı&e Uk t.dt&aiil ~- gund.ir Andan kırk beş sene goçt.I, hilfl. gös._ bozuk, h:L.Yatı e_.ldnHklcrle, zulümlerle 
ııini H ·enotitünuıu ıleYT9oloe ı..id elen GliDeş Prönmedt hif.... leri.naiıı i(lbıde köprüde sotuk rıizıir'. ııefale~ dolu gôn-n bedbinti tnlıı dr 
Ye <tRUbAbı Şık.eatıeı> yi Mıek& eden Suha lal'lll altında reten hayallere 9(>hlk eHle en Yüksek mertebeye çıktıtuı.ı dikkat 

.__.__ ........ 
1 

• • ••• - Emredin, çıkv ~nti.rt selim Teren bil &ab.t oot"Utu ıörürum. ~JIT. Ve ıuıtl fenal* hemen her pary.'I.. 
m~uıneıerde .,.....,..,... .,,,_, ~ rıl'• J .... ..ı.. " l-o --'-1- r d~p .. A 

ha\ktnd,'\. itUndJuı CTYei y....ıea llUlka el ')'e .,._..~ JDÜk KUOC. Ressam _. ........ )[abjhiea il'~ - '"'• da 0tl.usı:ı ktndi fÖ?iişl.İnD teJkln f'ttne. 

h-de idyle~bitecıelı. müb'ealan lem&! 
Lcri pek çoktıar. sinde, on11n cnç üınirri :ıehirlc:ım~ln. 

~ ıt enj:\ı:nbem deni. KWAbCb. şürin muztarih beı;en3'•t için dedlr. 
otmlştl.k, onlııuu a.v*ıt IÜSUmlHMl bksı-t. len &U.aııuıyı yani ~tr ımsrıun sonwuı1ae dıerltt acıb.r duydutwı:ı. ?hld olu. Cocukta 'bu rın, llıı fena ıöriıwn 
mlyorum. Onlımla.n dAka enete. tahin Mınd ecı sonra gdene batkı.mü u..1ruz. Bedb:Wıt iDısıwılıt&u ~tarı onun ne ~lr yaptıiı ı tahmin P.ıtDP.1t 'lor de. 

ba.yı&t.ına, OOOQklıdt pC'ma a.kl suliinu enel fürkçe n&&1.ı:ncb. tatblk1tdkat \le mor~ elyafıııdA ıurııcak tildir. En clir.ıel parç:Uanndan biri o 
~ emekle.. eclcıderdeta b!:ri .Flkret olmuştur. Bun.lblr fhlde'lıe ln"ais eder. Ve bô) lelikle 1< llaliıkun i.mentü.ı sıi ıt:Je üruld Vı'r 

me~rt olmuştur elbt:t6e; keaitsi en.lan dan lta$ta bilye cöz lçiu m1d.lr kulak onda büiün bayatı bütun beşeriyeti at. m ~ Qade :re'ıı 't'l'll'Cll bir tesir bırak. 
bu ifp etme!rlen Ofıldllldll:i ~ o llk lçl:n ~T meeokıslnl ikinol ı.ııal l~hlııe ianaea.ır. bir f«aat 'levhıut şeklinde ir~- maktadır. 
m.s.h!Julkri tıuumayOl'llS. S~lr ltu pekbı. kesip ~nbrın da ia sırumda ıelir, lkren ma.nevt,,~ ründe.ı ıune arla ~b Defle~e «7..elwc•, «Cf'T.a~I .-nsı -
& ulikte pek isabet eta.lıf'ir, ne kadar Şalrı.a dıiter bk muyatrıwuyetlnt, ki 0 ha.yet lı.endi:ııinl )>ulıuı zcrrelcrıııde yeıt .. , «Ferda ı kııbillndm hıtr blrl birer 
1.eıoennln f&)'andıır ki onma bu ,.._ış&.. bb' harlka ka.bilindendk, ahenk~ b ıu..lseıılr ile dol'll bir halıt ıceUmıiı>Ur. Oııun 1 şaheser ola.n rnamuml'ller vardır. nuıı. 
ru tııkliıd edıeıı ıen• !ıMI~. 8c'n rm. VtSDin mişvacllc, ~ c.:.r.aQnın çelik kadar meiıln bir ruhu vaıdı. fa.kat la.rırı arıısm&ı Flkrelln me'<teblİlı> askı.. 
Pek yak:uıiba biriaiıl1 &.ıurım ili 9ö1ıe1 tewıı ~ IDC'flAlll .ı41ota C9.Dlıuıdı1'1Ml. bu fel t.cmaa le ~yaş yıuaş ıışuınıak nı, ve orııda ı:er.mlş yılların hüsr:>n•m 
)apmMJtış .W.utımdan dota.Jı ~ ltir etıalr natmeııJle KUT•P ıuıı'ekc\.eltcbU&eaincleo m&hfuz ula.bilmek l.çln takrir eden <•Sultı:ıntye.. p:J.rçasl, he~ 

___ e4mıek&e.lir, reUreta lttr ahenk ki eııü.n ene! gelen. b1raa folileır b311tasuu mı&h~ idi, ond:A sonradan bu mektebin onıl sonmt"m"lt 
kTde 1 talaattiic ~n.ram. lbu 1olr.tu 't'C OD"n l9indlr ıı.ı aşına ı~ma littıre yakıttı acının a~sl dü uııtlliı H'C, * Buna misal ohr:ıık cı- La ~ Ser. nlb&Jet fÖlr.'ti. ~ bliyüıt b'" belip.U h Yidir. 

Rubabı Şlkrste: - Ba mıııu&UDt' imi. pe.ndne, ltecUaaım ~tlm: ı «Röbab& ş esıe,, ele birook bcdial&rın Dünyeda hrr eyden zlva.de sev '11!1 
Uyatını kJj&.li fld1lD ~ hep \ai\Uııt O -.ao pek zi7Mle merıılb olan lıu yanında -.n'abıun en ziyade keın:ılı· e. o"'''ma mun U:\t' ollln akıbetd ~ör c-ı-k 
adeta oo4nn do~ .,.b1a oQnuftuk. raks• şairle ı.eraı.er pl'JDit,tWk. Henıenlrişmİlj nı.i.Dıuıwlerlni uAvenı:I '1' vlrıı. kııdar :rru mış nloıavdı bu bab:\ \im blllT 
Buı:iuı klla.bı ı:ösaen ıfl9b'Lrtı.eu ...,Ia. ertesi J'ÜD e ~ bat.ıb.tlArlndan oJde bulu,) onun: Su-a Fu:autlyı, ('ena. ne mli'hls bir ıztırnb duvacak ve 

b.rı pe"f'irdikçıe ~ ea.i ~ ıer111u~ mı.n ba maırnmnrıııi doi'unrmi4 olcla.'bı, Nedimi, ü.ı.'tad Elmmıi, .Seriyi, Ab. Ne bullll"5an ltıra.ımı.ı: aıı'at, fen. 

oluyorum. Fnretln bu lftlW:twnel«d<' Maa.ume lta.şındiMı eouuna lııaclar o diılh.ak Hiımldi kendi erı.ne mah!>US IJ5:Uı İUmad, itina, ces:u-et. ümld, 
her eyden s.t,ade dlklr.ıtti Qel;.en llthıer Dbm, rem l'eAk, b&rekcilerinl tersim 14e taavtr ederken onların ne kad.ır le. Hepsi IA:r;nn bu yurıl:ı hepsi mtlfid. 
nıuınııı bs:dTu.fııdur 't'e Uiı'k~e)'l an..uıı ~. Jaayalde llf11.Uduaa Wr 1e..-h.adır. tirluDe aoıu oldutuna va,,_ır oluruz. Blı.e bol bol zıya ucakla, getir ••• 

'p biiküleın, lr.Tft'lhp Halı 11e7ctanmı Onao pir ~rünu llı:1 kat rapanlBunbnn her blri ayrı a1n b rer eanlı Diye n ilıatlerle yol;ı cıkardığı oğ'. 
b!ç aks:ı.ııuı.dan, rie'erMdftll •1flıım. ress:a.at kS.b'i'ıTeti lhtbaz edlnoc nl.. ınhal:ml•r. Buna mukabil Fikre\ bir a_ lunun bulun toıl'lqabl!dılılerlnl U Um. 

bllm!~ olıııa:.ıxhr. Ooctan sonra ltu me. halan he.ıneD ıııaptohmamaJ'l&Ol'k bir ra.lık a1ıacı w.nl:r etmok ueveslne ita. manı:n öte 1.anıfına röturuı> b buını, 
barette munfbk oba.lar )'Ok dctlldir akışla t.aşı?.nl:ı. pılclı. oAYenci ubur , bu llfV s n anasını, :rurdunu, onu ı hıs.I ve '5tlk -
c[bette, ontar aıraAnda pir M~h..- Bütlia ş\lrlıerincle böyle ressam flTça. ~lüdUr. Fakat ılsa fcab eden linl blr ta.rufa bıraktıtını gorseydi, onıı 
kifl zikretmek liızımd•; fakat anMaı b.rcna cl:ır~ göriindr, Buna tek bir hcyec&ru bulamadı. kaç kP.re o.ıu şu ve bu yurdun h. )atından o dcırt.-tt ıeıır r 
dQ buyük IJb- fıui[ ftl'dv. Birtnf'.ishldt• misal ol rak uR&maaa.n sachkası • ya bu &)'t ta,•wir edrbllmek için ç'1re bu. e't.iğine M d('rfn o{'('la.meUttı.e inli)· 
lban daha mü:zıenen. daha mükdlct Köprüde .. mıınzumeııl.nıi hatırwa ıet.t.. lamMlılmıhn ş.kayet eder gbrdüın. na. oektl!-. 

~ ilr.lndalnde 8* Sik kyajı.hia dü recdha: kilimi.en bu parçahr ıınrlll söylenm şey Ah! D:lbablr, ana~ar ... ;Farla M'.Y<llklf'ri 
ıJÜyor korkusunu veraedı; ckttcede u • • • • • ~rden olduiım:ı del let edcı•ek nuıhl. çoı>uldn.rmı korumıak için dotnı 1:nn. 
dedir, "Efeııdlıtt, oe otur! BM. fakirim iş_ yettedir. nt".t.tlldkıl'I ~birlerin rusıl lflüslarıa ni. 

FtitreUn m~ c8uba w rervlm. tc. .... Sükut, Flkretın bir de cıKendl ~ııdlme srr. hııycl bnldıığunu görmetr mahkfımdur. 
(ll'lanı.umrsl okıonmken »aıRuı birço uEfcndller, aca.ym ..• » Pur veka.r.b JeyhaQUe bir parçası varılır ki bund:ı br. Fik.ftt hiç olma.zo bunu ı:önwodl. 
IYerlerlnft nıızsn bir ınensure tabl.1ne. bl arimküçük bir neşide için nasıl ~tığın. (Devamı 6 ncı sayfada) 
~ ~ 

Sayfa 3/1 

Beden terbiyesi canununda 
yapı ması karar!aştı değişiklik 

Beden iertılye.<tl umumı miıdurluğu 1 talbnatnamesi de rumıunenln Drlı-' 
Yiiltsek istişare heyeti 17 l\l:ırtta An _ maddesini kşkil etmektedir. 
karada bir toplantı yap:ıcaklır. Beden E . .. .. 
.tcr'ltcyesi kanwıunun tıı.dıll keyfiyeti bu m.nonu Halkevinin sokak 
toplantıda en mhhlm müzakere mcıv • kO§UIU 
zuunu ~U edttektil'. llinlnönu Hıılkevi spor prograwınm 
Pç SCfl('.Hk bir tecrübe neticesi kanunda uçuncu sokak koşusu ouumiızddti ı•s • 

miiblm de~kl kler 7ııpılmısı etrnrın. 

da çok lıuvntıı bl!- cereyan ~-:ı.rdll'. uı. 

hr iıarafian clirc$, boks. tenis mÜS3 • 
b:ı.ka talimııiu melerlle, or.t.Jet.1..tm hakem 

zar cimiı yapılaea«tı.r. llAlkevl lle Gül.. 

hanep ~ı, Sııraybumu ıırasmda gidJıl 
gel~ olarak yapılao:ık ü~ kflomei.rellk 
ya.rışa ı>ek ('ok atlet kaydedilmiştir. 

!Devamı 3/2 del 

r-----------------:---------_.;..;..;;::;;:: 
ı "Son osta,,nın bul11acası: 25 .. (sı 1 , ____________________________ _) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
okuyucumuza bir lıodiye takdim edeceği: 

oldao pp: 
1 Sobanın 

ku~ruğu ııoı. 

2 - 'l:ınrı ha. 
mııuu (5), ll.ı) ı.o. ~ 
)ıın ısı. 

3 - Atır şarkı 3 
(5), 'l'ahtelArz su. 

4 ıu owur (4J. 

4 - l'ıı.f;uk ruz. 
ri.r l4J, Zarir;n.ı. 
dk (5). 

5 - Avruııada 

~ 

t 

1 2 3 

nıeşhOT bir neblc • 11---ı---r=~. 

ısı, Bai (41. 
G - Bir renk 8 

t), nlfak ve f~ 

4 s 6 7 9 

: ::: ;;;·;~~.'''".~il -'====1---ı---ı------ı---ı 
8 - Eski dt'vlr. 

lerin p:\dişah b.'\lı. -::;:::===============:::ı~~b:t=-8 
~ (5), Tersi l.ska.mbilde bir kiğtd lZ). cck» ~ ~net.eş blr haJV&A 

9 - Laz genci csı. (3). 
ıo - Bir rakam (2), Mlbıin şevglllsi 

(5). 
Yukarıdan aşaitYa: 

1 - Clgarnnın rlisubu (10). 
2 - HiuliAe (4), Bir ı'leniı ölçüsü (5). 

3 - Bktırıcı (5), Bir mevsim (3). 
4 - ntişkiın!CT (5l, Rüyet sahııma 

(4). 

5 - Ta.blj bir tath (Sl, Sornma bir 

6 - Hkab ve haya (2). 

'1 - Acı.met, kendim beğenmcll (5)~ 
AJta.bcınhde bir harfin dokunu t21. 

S - Euı ve eda (6), Gilmfış (J). 

9 - SoJ' fülnln faili (2), Torııl 
müs:ımaha m. 

ıo - iı>I eUınbdc kiltıdda.n 
':--: (7), 30 ı:;iin {~). 

m:ımuJ 



• 
12 ~ •o m=z 

ı 



4/1 S..yfa ?OS'.J'A 

L 
Marl 12 

Günün tayyareleri: 

an ka ele 
Dünyanın en biiyük oe en korkunç 

bombardı an f. yyareleri 



4/2 Sayfa SON POSTA Mart 12 
yor... Bazllan heThangt bir mesc.rııııııııııwıııırııııııııııı..._..wııwıı~111ıııııı1 ............ ~~_.._._.._..-ıııııı.-..ıııııııııııııı.-ıııı..-__.wıı~~--. ...... ""_.._._.. 

ıe üzerinde bir filkir yürütürse di- Memleket haberlerı· ğeri ..QJlU b~ka bir suretle tasvir 
ve ta:rii ettiğinden halkfü:atleri ın.e~· 

:::f::,:~::~~j;:i lzmitte ı·kı·ucı· kau ..... ıd 
var ki, o da kl:rk seneye yakım 

~~mz:ı:<\:~~op~~~= fabrı·kası bı·tmek nzere 
. . . ------ -

Kara Ahmed aslen nerelidir 'l 
Krrk seneye yakınıdır önÜlm€ ge -
len eski pehl'ivanlaırdan ne biliyor 

Cfhao peh:tiıvam: K&M ~ 14trine yalkm ~erden olması mel. dan mecJb.u.r Arnavudoğlu Musta -ı larsa not alllim ve, sakladım. F · 
:tanımayan ydktttt. 0, garb ve şark bıu:z bulruınduğuınu ileri SÜTÜ.yor. fadıır.> Bu, not toplamak meraıkıım aaıı·yete geçı·ımesı• ı•çı•n çalışmalar arttı 
sıpor tarihlleırine aeçım4 bir Ttidc Faıkat .kıöyıi!nü. tayin edemiyor... Ded:iılcten .sonra t.oru.ııla.rm~, ~1~ sıd nazari lbi'r ala.kan111 ır.ıahsulü 
baıl:ıayiğitidfr. ilmekli alba.y ve, Kuan:kap:ı. gü.. sini lbiu:'er bırer ie'Ceresıle bildır~ d'eğildir ve, bu, fikirle husuıl buL 

Xara MmıEd, Tttrk peiıJiıvanhk reış kl'üJbü reisi olaını Besim bey de yordu. Arnavw:i0<~lu, liııkoaıbıınm da muış bir merakım netıcesi obnamış.. 
tarnımm son mahsullerindendir. Kara Ahmech'n Lofçalı oldll.ğunu Yuınaınistan Yenişc-hrinde helvacı - tır. Ben, yağ güreşine merak etm:ş 
ondoo 1iOUTa meytianda, yıalnız Kı- i'd'diıa etmedcl;.edir. }ı!k yapa11ken. pehliva.n.hığı dola.'Y'l- ve gençliğimde ya~ güreşi yapmış 
mkıık'lı Maıbmuduı ıötüyoruz. Besiım ~ sordum: sile Arnaıvud beyleri ve ağaları oldUcOUmdan bu, a.Şkın verdiği sa -

Kara Ahmed, yalmz a~atudt-a _ Suyollcu Mehmed bey, Kara taraf.ıın.dan fri.maye ve çiitliııtleri.n- ~k.Le Türle pehlivanlarına aid taıri-
gü.r~lerde d'e'ği:l', alafr~ gfu-eşte Alhmedin ustası Hergeleci Ibrahim de beslendiği ve güreşlere bu, Ar- hi maltımatı. toplam.ıya koyuJ 
de maıhar~t ve kudretini g(ıster - patılivaının köyüne yakın ~ Deli navUıd beyleri ve ıııt,~ları tarafın - dum. 
miş, dünıyanm het' çeııp!d m.il1ıetlPri. omıanlı old~ söylüyor ... Siz elan götilıüldüğü cihetle likahıınııın Yalnıız yağ gür~ değil, alc;ıfran 
De mensuıb başpe1::ı.Uvenla içiınd~n, ne dershı.iz? bu yolda lkald·ığı an1a.şı1mıştı. Asıl ~a ve serbest güre~e de meralk e. 
ıeçilerEJk ciha.ın pehltvam o~ - O, ıhatı-ra1anınv yold'adı ve şu ~ ismi Al'idiT. Ve sultan Azizin ihem dip senelerce mindere hizmeıt'.kir 
tur. vllbı verdi: pehliıvanlik uıstasıdrr, herm de baş oldum. 
CiıhSil pehbvaırıı oJım.ak il!t.ıolay bir Zan etm1yorum Falkaıt Meh pelhllfrvanadır... Notlarııma bir gün gelip neşre-

iış de~ldir. iBü-tıün milletılerin seç- med bey ~aha İyi bili~ler ... Yalınıl!Z Arn~ud.Qğlu, sultan ~zi'zin ve. deceğj'.~ hi~ de ~iişünım~mişti~. 
me olarak ortaya koyduğu ıbaba.yi- ben, Harb»)'e meıktebi·nde tahs.iılde li.a[h.dlJıgı zamarurı.danben ~.aın~ın~a Vı:;,, böyle ıbır ~eıvrın. ve bo~e bır 
ğitleri birer birer mağ'lilb ederek .iikeın ar!kadaşlar, onıin Lofçalıı ol _ obnası onun .sultan Abdulrne;ıd ~~aınıın ı,geleıbıleceğıne kaını. d~
meydooa oo'kim olmak gerektir. du.v nuı royleırl-erdi. Ha.tta Lofçafü devri ~~ıvanlarmd.an oldugu- gı:dım. Notlarımı sırf ·~~hsı hır 
İ-şte Kaıra A!hımed, bütün bir cihanı ar::daş1a:r da.ima övünürlerdı. Bu nu tesbııt etrnış bulunuyor . . ala'ka ve merakın ve.:~~J heye .. 
ınağl-0.b edip dünya b~ı olım.ll.l ve . id'işi nazaran Kara A:hmed!in Okuyucu:lanma şu11u ar7..edeyım canla to_Pılıyaraık kıütuıphanemın 
Türk i)ehlıi"Vaırılık ve spor tarihine Gıt ~e ımas~ gerekliir ki, ~ınlkiü· iMiyar pehlivanları. bir ~ne koJımu~uım. 
ebedi bit· ~af çe1004li vaz.etm~m-. ça 

0 
hal . h h · lde b mıız 'bile geçmişler hakkındaki de Notlarımı bu~n toplam~ bu -

Sırası ;geKliği zaman Kara Ah- Her n~-· JıSe, eKı a .. ~-!~ vtıilere aid birçok güreşla" görmüş hınrnaıvorum, tam, kı-rk scmey€ ya 
ı..ı.l.8:l"llllıl Ofi..ıuyan ve ara .tU:ııuıcu.ın 1 . . 1 .ı: Oku 1 , __ --J.._ • ·ıı· . 1 .. .. medin ciıhan pehlivanlık mü:saba - . 1 ._ bil b. oık yu.. er ve ışıtml'Ş eru;r. ma aırı, yaz Mıııuu ne ış1 ıan ıse on an gu.nı.ı 

kaları anell'kııbelerini yazacağım .. nE'l'e'lı 0·~ 0:.-n te ır ~ malart olrn~ ci'hetle haıtıırala - 0ünÜ'ne yaoz:ar~k dosyama koy<lum 
ş ındi onun llQSll pıebıtvan olduğu- curnuz. bu. a ı nvır e- rmda !kalanlaI'l sureta biu..e anfaıt- Notlarıana meharı olanlarm bir ikıs_ 
n :.ı, alaturka güreş sahasında kü - olacaktt.t: mllŞ 'buhJırıuyorla.r. mı· saı~ar. Raıhme-ti rahımancı 
çükten i:t.iıbareın başpehlivanlıta ka Neteıknm ~ ~ur Arn~vu~ Sonra bu i!htiyar pEtılivaınlaın... llravuşanl.arı ~ktur. Anah onlara 
d\U" devam eden hatııralnna· gi~ • oğkmu.n ~ıyen Del~du~cm ~- m1fJJJfl ıaınlattl&::lan birbirini tuıtma- raıhmet e:vlesm_ (Arkası var) 
ıırn may1p Kaetam:mulu o .ı;~u • 

. • dia etmiş ve, bu suretle neşrıyatıta İstanbul Fiat Mürakabe komisyonundan: 
K J\11-med· -....:ıen .DM'eli oL bIDunmuştu:n. Ba.."lta birçok eski ..... _ No. "~ ı~s 

aıra .n:ın ın, <:Wf•- ...ıı.. ,.,~.-• b 1 k uz·· Ar ~·-· - .,. 
_.~.:... hakkmd iıhtil'a.Va'r vardır. P•: . .,uuvcn.11aır u u.nma · ere, -
~~ . a ki navud <>R'lunun Kastamonulu ol -
Kli<mısı oou.n Lofçalı olduğunu, · ~ ...... ..ı~ tt'l--"' 

. . d Ra.ııgradh yahud. ustam m-..1>.F;"'-'"' .ıuu1aı e ı ıeı.,.lll. 

~l~ ~i;e Pf!hLWalllll'l Hatt, lrirçokları da Arnavıud.oğ. 
köylerine ıyak.ın bir yerderı ve, De. lı.mı..-ı., Ama<vud olduğunu ileri sü
Eormanlı ollduğunıı söyt~- rere'k ·ısrarda bulundularch . 
ler. Fakat lben Amavudlardan pe-hli 

Suyoku Mehımed bey (peiı.li • vaın çikrna<l'.ıığıını sllA.hşör !alan çık 
van) babamıza itimad etmemi!l ıa- tığrm lbHd~~.im için ~vuıd'~lu 
zımdır. Qü:ntkü bu, ut e1yevm dok !Mtabı iio';erındle tereddüdlere duş. 
san alıb y~nda bulunmakla bera.. miyereık iddiamda ~r blmıış 
ber ta, sulıtan Aziz devrinden bu. tı.lilTl.. Ne<lon sonra hır okuyucum • 
gıüıne kadar gelip geçf.'1'1 pehli;van. dan şu mektubu aldım: 
lanımıJ.la lhernha.l olarak y~ .Amıavudıc>A'lu, neşriyat~ ve 
ve ·bizzat güreşmiştir. iddianız veç'hile aslen Kastamo -

Sttyolıcu Mehmed bey. Kara Mı nuludur. Ve, Kastamonu.ya tabi 
medin, Lofçdiı olmayıp Delionnan Kuryıucak 'köyündendir... Oğ'1u, sul 
h o'lduğuınu ve Hergelecinin köy- tan Az.irz. devri başp00.1.ivanlıarııı:ı -

145 mıuıan.h Dina ekttrı 
1 - ~ canlı ha)'Tan saıtışlıırmcb anmanın beher kt'lo91ma 48, da!. 

bt ve kıvıroıtın beh~r kllGsnua 50 lı.Ul'Ult. 

z - ][ıl'kJ.1mamlf camı hayvan ıatışlannda kanlomllllm beher kilosuna 50. 
dafhç ve kıvırcığın beher ld.loauna 5~ kurw> fiyat W.Sb" ectUdıti. 

s _ Toptan ~ peralrende eL satı!J)annda lol5 nmnaralı ili.aıdaki f~atların 

cari olduğu tin ohmur. (3Z66) 

1 l stanbul Belediyesi 113.nları 1 
Taksim, Tozkopaıran ve .B.!pı:ıd mmtaka.la.rındakl cem'an 80 hcl>ta.r sahı. 

ıund.aki kırunla.ta a.ld rcvlıyoıi haıit:ılarmm tnzlml lel ~ık eksiltmeye konul. 
muştur. Talunin bedf'lıl 2400 llr..ı. ve Uk teminatı 180 Uırad.ır. Şarl.nıu:oe Zabıt 

ve MuamellLi Müdiirlütii kaleminde ıönılebWr. İha.le 16/3/ 942 Pa&arlesı gü. 
nü saat 14 de Daimi Enciimeıld.e ya.pılacütır. Tallbleriıı ilk teminat makbuz 
veya mektubla.rı ve şartu.a.me mucibince llr.v&ı 'li.zım zelen veslkala.rl.le ilıa.Ie 

ı:tDıü moa:vno aaııA.te Daıni En•·ünıende Rtunm&Jan. (2838) 

İzmit {Hususi) - iunitteki ildncJ Diğer iaraftan çalışma.kta ol:ın birili. 
kıiğıd ve ııellilö;ı: tabı-ikal:.ırwuı işlem.iye oi kalld labrikasın111 bam mııdde azlıtı 
&oılma8• için •Ylardanberi biıylik PY. dola.yısile ma.kıl.nelerindeıı b rlsııılo işle. 
rette-r aarfedilmekl.edir. Ru üdııci fabri. mediii haJlkında o•n haber do· ru de 
ka için Sapanca gölünden isale edil • . . ı; • 
ındtte olan su ~t.ı. ı.;on •fhalarda ğ.ilcUr. :r:ra' fabrlkanm kil:ıd istih.sıı 
buhınmaktadır. İktls:ıd Vekaleti ve Sü. edecek hli.m maddelttl vardır. Ve bunlJl.1' 
mer Bank her iki fa.brikanın biran ev hil:en yurdu:mmdıan temin cdılmektcdir. 
vcl hardı:ete gt'Çmesi için biıtiın Jır.ı;ı iW: .Ma.kıine.lıerden blri.oıln işlememesi, bftr 
palışmaktadırlar. Fabrika müdiırıi Ad • sene mut.ad olan ma.klne temıl:lemesl.n • 
nan Bertloy da bu ma.ks::ı.d ioln Anka. den ileri gelmektedir ki, iNndi karl.-Oıı 

raya ptnıiştl:r. Vekaletle tema~ etuelde mıWilneien temizlenmektedir. Bu bitince 
gerekli izahat vermektedir. diğer :ma'lılneleır iem.Wenecektlr. 

Akhisar Y ard ımsevenler Bigada hayvan litaları 
Cemiyetinin faaliyeti gittikçe artıyor 

A '-IL • ( H ·) y d 1 Biğa (H118usi) - Buriida ııchrin eski 
ıuııear ususl - ar mse- • 

1 · i · · · 'h b d'UMIDlw. l'Öre_ haTV&n fiatları fe~1ı:ala ven er cemiyet nın yenı ıntı a ın. d ~.J-~t.ır • 

d 
. 1. v h . . . ..L . e - ~ . Norma.l za.nuwlarda 150 

a reıs ıge şe r•mız:·n ve mu.nıtı ·ura.ya aaıtılan bir çift. .koşum ökwu. 

mizin maruf ve nafiz a'.lelerindec i.mdi 600 liraya kadar i\Dcali 1.eda.ri.k ~ 
Selman SeJ..iıngirin eş; ba} an Sel;m ed.Oebil.mektedlr. 

tı~ 
gil seçilmiştir. Yeni reisn faaliyete GeçenW ha7ft,o pazarında bir kaaa.b. ~ 
başlamaııle bi.r hafta zarfında dör·l lık mandaııuı ftat.ı Z5t ıkaJ·a kadardı. ~ 
yüz küsur lira toplanmıştır. Bu pa.. 20 kikW.uk bir lroTUDU, köylWcı otuz li. )~ 

ra. Mı.hık heyetin bir ııenıo:denberi r:ı.da.ıı aşağı ve:rmiyori&r. Ge~en lıa.lt:ı ~ 
topladığı paranın iki misılidir. Bu pa.zara r:etlırllen llludller beşer liraya sa.l -.ı ı 

. • . h!mışt... Tavuklar, 7ÜZ ile yüz flrm ı . . 
faalıyet alakalılıan:a ta.kdırle karşı. kuruş ansmıdadw. ;;' 

laın.mıştır. Binek h&yva.nları nlsbcten ucuzdur. 

Sındırgıda sogu"' kim hala 
orta halli beygirler '10 liraya kadar sa~ 
l.ıııyor, ınaa.malih, lyl 41W benirlerı 150 

devam ediyor Urada.n aşağı vermiyorlar, Kih ııileır, ar. 

Sındırgi (Hususi) _ Burada ka.dan yetiştirdikleri damn.lık dana ve 
havalar yağmurlu ve sisli gitmekte. ek-velerini alıakoyaırak Yll4k hayvan!an111 ~I 

. - d' F eklen çıkarnıak:ta pa.raslle tarla satın al. 
dır soguk gene devam e ıyor. a- ,_., ' ~""·. • ma&ı.....uırlaı'. ... 
kat eski şiddeti yoktur. Kasablar 1a, 
hemen bir aydır et kesmemekte, on Bigada köylülere yardım ~ 
onbeş ya~lar;nda sığır kesmekte ve •1. ılQ> 

· k d ı Od b. parası verı ıyoı ~ .. 60 kuru~a !!atma ·tıı ır ar. un Ir BI"-- (H .) B ~.s ., 
8 11 " 

,.. ususı - ur .... a L>ıraaı a ı,) 

merkeb yükü 80 ile 120 arasında ka.oıı tvıı.fından köylüle-re ya.rJım paras 
satılmaktadır. Halbuki odunu.n gel- temine b:ı.şla.nımıştır. ller1wıın ~kllnıl• 
eliği mahal Sındırgıya bir iki sa.a.t m:ııhsulü n•l!'bctinde wrllen bu par,ı Ut' ~1 
mettafededir. E~kiden bu odunlar ziraat erba.bı, yazlık tohumluC-u, a.ı.:ıt• 
25.30 kunıışa satılırdı. Mangal kö- ziirr:ı.f:ye&iıııl, oo.k.sanla.~n koşıım h:ır• 
mürünün kilosu 1 O kuruşa gelmek.. va.n\aınm alıp tamamhı.ma.k.ta, fa?:J.ı öriiJJ ~ 
teclir. abnıya ga.yre.L göstennckLt>dlr. ~ 

~"""'""lllllııııi ...... ~~.-ıııııı.-ıııııı.-.ııwıııııı..-...... w-....,.~~---...... lllllııııi ...... ""~~~,,. 
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Sayfn 5 

lgraf", T'elefe»n Ve Telsiz Haberler· 
Riom mahkemesi 1 Hindistan istila l Bazveltia 1 ç rv: Ç" l;T 
Blum, 40 saatlık tehlikesine bir mesajı - !'. A L (; 

l Cavada 
-.,.--baurebe 

devam 
yo mat 

iş haftasına bugün maruz "Harb yalnız hücumla 

ft d. (!lq kralı ı Jncl sa:rfad&l Uzakşark harbi reslnde le§kilitland k L bile tara arım, ıyor ~~i~, hud. ~~a _J~intliHk.r ta~ kazanılmaz. Eu, za- merak 1 bı"r roman ile Hlndistanın ·~:~e te~ı::,~ 
uouan .a.c.n ı Clnllarınua ve ınt mı) •• mıya Çalı~ iki 

- 1i LayatUı.ın ba§lıca unsurlarınca .ka.. mana mutevakkıfbr f f · ç · . ncl hedef te 
w .. 11 (AA.) - Dia saaı 15.ü - bul dilebilir bir an~ neticesin.. " e rı asını andır- a1s Çinin dtı ~enıleket llt: F 1 k H. ... la ı· ~ Ta.kit Blum, f na.. d bir b la w - b mav 1DID kesf&m, olmasından e emen JnulS Dl Va 1 ~ 1ekrac- ._.. .. l'nde iktidar ml.IVkline d cd. e;8 :va.saT b' ~lt:r donacak gını va.. Vaşington, ı 1 (A.A) - t RU% mıya aşJadı lstl~e edenık Ma.-qa1 Çan.Kay. 

• • • ır.u10D JHG ~ e ıyor u. a ıatı e. unulmaz- el '"d'" ki .lk Şeki bir Asyalı gibi d"· .. 1 vk vakıhnm sözleri ceklitt :ıaman ciirdü.iii va&irctl hatr - lar sınıfı da dahil olmak üzer biL v t •. o unç ~e. ra programı~ın l z~ gazetelerd tefrik ekti UfUrun ye tıe 
ıı,. vei ~e FT.uısa. .. ekall' 1 · h · e tatbık senesını tahlil eden hır me- ha!incf e a etm r. 

Melbourne, 11 (AA.) - Şarki ~tm.ıştır. ~ .~ on ::::un fa.bı".lkalarj ~ . lyet erın ımayeaı tııaMıüd sajda, Birleşik milletlerın cıMihve- roe nqredllen meraklı Japonyanın bu hedeflerine varıp 
Fe1emenk Hindistan Vali Vk.ili Van nın dörtte üçiinclelCI umail lcnle Hınd devletlerine karıı gir.İ§.. . ka'lh ~h ih ele . mantarı andırmıya ba§ladı varmıya.cağım tcfrikanı 
Mook bir mülakat auaıın.cla fU eöz.. lıiıcal aJtnıda bıilmuıyonlu. :M .. h~yh miş oduğumuz tae.hhüdler ve niha... Tlnk t ga ına teVık c etrn . rhı g.e. Öyle lblr roman ki temel ~ak'uı j dom.. na-ecegwl:ı:. D-L-n 6onl una ı . ~ kt:Adktnılruı ceç w • H' dk • . re en aanuzu» onıgreye ız.a cL tekti "-L-~ .,._ - .. --.. uuı.ı. evve me. erı söylemiştir: aı. rica et Y'!t ın l't uının mllkadderatde o miş ve «Bu taarruz elimi d - r, ~IUMII tek vak'a etn\fında dü. rakı mudb olan bir noktayı kayde. 

Benim bildiğime göre, Ban.; :ımılmmı ~ ele"tüu ::.ere ai ~~ u~n ortaklığımızda do~an taah cud bütün kuvv ti ı~ eakrr;ıcv_ zuneleree entrika tertib edllm1ıl.1r. delim: 
doeng' İn doğuStında v~ bausında iltini :re IM7e Jic bü Un k hud1erın rrıa'hfuz 1c.a\ması ve daha az d · · c e yap 8i' r.ıı Muharrir bugün bı: entrikalardan Mar~-~ı c: .. _ v -·· C::ekf Hl dl d 

w Cn . d'l kımmı:Jarm süra.tle taUJ:.ıt mcvk c o_ ehe i ti' b k ul h emıştır. b" t es1-' --1-•~ --ru .,......_..'M:\T...,. n ı 
'\le og~ va da savaşa devam e ı b!r bllabe inıd etme • . m~ ye ı azı on arın al'.le- Ruzveh; rapora baNlı bir mek- il' an "' &U.ULWllYa batlar, sanır. lan z:İyaretfoden sonra diiıüncele -ınektedır. Daha ba~a adalar ve Su nula.catına da..lr.. lş'Jr dım~ı şarttır. tubd .. le d' . . g ııruz ki sonunu yarın söyliyeeektfr, 1 rinde bir değlılkllk olup olmadığı :rnat:ranın büyük tir kısmı el'an iş. s!ni ~jiai llO.Yl'Clll • tronl:ınn ıc Hındistanın muhtariyete ikavuş_ Ha hşoy: ln}! 0d~: t . fakat yarın ımıharririn bu cntrtkayı fllfyat n- görülmediği gibi Jnnon. 1 d 1 · · k · I B mum lnından sonra, pa. • mas n d bb'· .. .. ar ya -. ~ana temas "e bi ı.____ bı-'---•- ı.ı ~- • ~ 
ga c ı memınt.ir ve ıt a ar an.. .. . . edil l\latheyom · a yar ım teşe usmu:zun şart. d" h" I k 1 B r -=mıra s~ ur --tkuını ya ;ı, Mar--il Şan.Kay..Şe1' ı-.rasrn 
doeng zaptedıld ği takdirde bile .(leblıüsü i!c :miiz.:lkt~~t --4~ ları hakkında hemen bir izah.a bu. uşmana .. ~~~k8.r azanıunak: 

8
.u. anlatmıya koyu}mus ofdufunu ,gÖ • da bir arac hk yaumnyı üzerin aL d · · · l la anlasmalanru ha ıı ... m1

»""• l d" .. .. "'k F z.amana rnuı.cvn.6. ·utır. ~n u ır .. •· .. ı i izde bir savaşa cvam ıçın emir a mış r- 1 fwl dlkasuun fazla unmayı uşunmu.şru . akat böy. IC§ik .1 I . d ha faz! lz - nmwıuz. ıç merak uyan. mtf elan Sfvam Ba,vddlinln aradan dır. Demir AIJll.Y _.__,c!sc~ini hatırlatan le bir anda umumi demeç y&pma. m et erın a - L a ~ha . eme mı§tır, ne oldu, ne olacak? dersi • eeçen müddet zarfında ne yapmıı J nl ld w -'- k <I .iş &aatJtrfne m........ 1 • "lik. · d f l . ye ve ta~ı.ma vaaıtw.arına ı Uyacı nh. old _ d ,__ • apo ar, umu ugun=ı.n ço a. i:ronlaftn fen niYeLleri i be n n iyi ·ten zıya e ena ut yapaca. d M ff k wlGb' ugu a an llJhrrın.mt§ttr. Dlger 
ha büyük kuvvet1er çıkann1şlardn. Blmn, JI& ,_ 1 :ı.Kost' bn ·, ğından korkuyorurz, Daha önce pro vl ar ır. ı._ ıuval a Jahyet, mag al ıy~-t- Evet ne oldu? taraftan fnzl ter ni~ Hindi tanı 130 130 . lk b '- llrit!D .maruf ....,.,arec un u mcv_ • . . k ) er ve 1L41Ylp ar p asın m ow- J_._ W L_.t.o._ ·'·i Lond-_.. k b 11. • A Ç 

- gemı ta~ınan u ~uv- ınıtaıd .tt:had tini ztk d ek Jemızın ma ·u ve umumi bir dere- k.t ô.J::....- ki . - ) b. Jlf&e ll<UUl var • ' nauan memnun et--e ans.xıwc in ilde. 
Vet1er, büyük bir ·htimn&;e 150.000 .mı d.raf ~ e la.şmas : ~1 c.ede kabul ccfileccğıne ve hu suret fa ırk ':"""'"" dvc , . nıh oy e ır ~s gden bir telgraf ~beri bbe içert rinln tav.,fyderlnl ne derec«"y ka.. 
kişidir. Kıt' lar hütün sahil boyan-

1916 
fle 

111~:= 11 t! ı:~an le vatanın müdafaası uğrunda H:n: ~ m.~\1an~f1a .1f ır'· h~.~n ~ye~ Çinden Rirmanyaya doğru yardım. dar dfnJiyehfleceğt de elan 'b 1 isiz.. 
ca karaya çıkmışlardır. Beklenen patnmlanıı .. , .. ,._ ıı.. .. _cf•~- ,._ ve dlstanın bütün azim ve ruhunun bir , e ı b~ı mı e ~~; . ul n a~n.. cı Çin bYVetJerinfn ael halinde ak. dir. • 

.. f'kı - d • _,_ "ka ,Patroıılar• ,. saa ...... ..., .... -..ı ,,_o 1 •arını ır ıaray'1 e~nyor ar. mıya ~ladıklaruıı haber vermitli R d edl rnutte ı ·ıer yar ımının rı~ı ten ıı.. _:...... _,~... ~"- 1 ı.. • araya gelmesini teşvik ey:iyeceğine d h" el 'llc öd· ç ve ki- .r __ ' oman evam yor. ** ı 'sb t' ;k·· "k ld w <l - d 110 ~-v.., ~·uuıumı ...,, em~Ur. . l . H' . an Jr acne cvv i1l1 ceae &..0ad çeWJcn ibtr başka ~şan .n • e ı ~u o. Uf."ll .ogru ur Mamai~la şöyle d miş~: emın o mak ıstiyoruz. :ndıstanın ra kanunu projeain"n imza&ın<lanhe.. telgraf~ Çin lruvvetlerlnfn Si ama ı-f, ,,,_ "k - -Sıngapur n. tahs~s edılen ~tt ~~r Ca ISDciin J.ıle 40 saııııHt ı, h&ttcsmın b~şlı~a unsurları tarafında~. redde. ri ödünç ve kim programının mua_) gJrdikler~ Japonları arkadan Yvur. r ansız • f'fflert ~n 
h"?ya s:elmışl~r. 1$e de ç.ogu Jyl .t~ ~ önüne ceçe~k Ye medcai';re't cfılebılecck ve dti~anın 1-ıınd ~a- melelcrine dair ol.an hır . r.apordıı dukları, Jid,detlt bfr 1 • - ltünasebet er·ı g"ıtt"ık"e 

z edılmemı U. Bun.1ıırın ck.erıaını .____.__ pılnrmda bulundugu bir and'a şıcL .. d.; r Vt" kim kanunu muc.ıbınoe ya d ...._..ı .... _ çarp şınan n ''/ 
t iL)' ff k ld k ~nele Yeni bir terakki m.uha.lesl . •• l k o 'n., evam """~ oldugu~ anlatılmı..tt • • • 
an iyeye muva n o u . li ek • ddt:1 ana yasa mWlakaşa arı ve ·av_ pılan yardımın opyekun 2 milyar r•· ge gın eşıyor Program·mızıın bilihass:ı. tayyare_ k$il ey 'TCC ~lr unsur olması Uiba... ga1ar çıkarabilecek bir demeçte bu- 5 70.452.441 do1arı bulduğu görül. HIB; ~ ~ ~ Ud lnfn • 

lere aid. ~lan kl6Illl, harhden ~ rile edihne&ine tanlt~. lunmkla müşterk davaya fena hiz..lmektedir. Bu rakamda yalnız top, l n lstana gatlglni, Hind efsane.. (Baş La.utı ~ bıci 
h tmemıttır. Ve aldığımız taŞyaTC- Bıml&~ m-a ~ Kam, celseyı u. met ~tmiş oluruz. w .tank ve tayyare gibi askeri eşya de.. erini andı w muldeşem bir kabule 1a ~ v 
ler, sipariş ettiklerimizden ve ~t.. BinaC"Daleyhğ mutah:k kaldıgı: ğil İptidai maddeler makin~ler gl mazhar oldugunu, Hind liderlerlle clerUıııa>iw • • v' i lııu..uraeti 
tii para nı verdiklerımiz.den btle -<>---- rnız ve bizim kanaatimizce adalen da' maddeleri ve .g~iler de va:dı k ~ nl ayet H dlilere ve ~ Amerika tar.A.Cından 
nzdı . Hava kuvvetleri efradından ·ınrrı·ı,·zıer Japon ve ru1ıai bir h.1 sure-ti olan bı.rar~a- L İDgllfdere iki baı!ı bir tavsiyede ere müsbet C:CTil !ar \"uecıcıt 
oldukça büyük bir kısmını tahliye !:J rımızın he?e.fi .bulac~ina Hındıs. Denı·zıerde ~· arak emleketine döndüğünü V".ı&i)Oite ~ccye kadar hiç • gou 
ettik. Bunlardan bazıları daha faıc.. t k•JAf ı "' t~a şahsı ıstışa.relerle kanMt. ge:- Jıtlmlfttk. •erflmb'eeekUr. Fransız. tun mu. 
Jn talim görmeğc muhtaçtırlar. Lü- eş 1 el ÇI ıgının ttnnes.ı ıçın .~rn:ya 40 harb ka~ın~ı ıb.. Hfndlllerden bütün kuvvetlerile ~ g-lWkçe ~~-
~nda:n az talimin insanca ve maT ld azasından hırını gondcrmek fıkrın.. u -'b s tarAlı J mcı ~JadaJ İngfllz.lere yardtm etmclcrlnı," f....t Parü fabrikaJarıaa • budı 

. rc1·w• üstu••n o ug..,unu d . ı e '"ıı.y Kno'ls ve Amiral Kln1: ve "IS'• • :ı:emece lkayıplar şeklın.de ve ıgı eyiz. llewt mıil . llı:lerden de Hindlilerin nılUi emd. manlann n Surln ı~ AmcTlka 
n"ıiceleri gördilm. Miı1:ıür Nazırı ve Avam Kamara- . :;n-s a ) pılan curu.sıııelcruı lcrlnl yerine getlrJl\elerlnl fstcdfğ1. tafafllldao tanuun:u.ı ıdes} •u ccı: 

Balbl< dev·-,-e-U-erinin kabul ediy rlar ~a~t~t f;~71:1 :.::: ~ı:.:r.===.~= ·::;.:: :!n d:::::, :;,:,ı;"b::..!:ı.'. ::ı ...==:~ ..... ,b.",:":'":. ~ 
Ankara 11 llladyo cuel.esi) - Ja • ta lr. Ba .__ İ . . . dnn •ç mem!ek l 'şlerlne kartftnak Y Sariye manAıısındaıı doğan Amm. 

akı.be ler•ı ponlann Paslflktc ve Uza.kdo;(.uda ka Hüniyet :ı.rğrondaki dünya har- tırııun ngil1z denızahıları §eklinde tel" • edUerek nonnat k&n haldan meselesl!ıl 6 

• b" d H'oo' b"' · k b" · l'..oma lı lA.A.' - 1 :ılnn ordwarı anlarda hfdd • lcıile ti 12 zamhklan zafrrler, Aoı'lo.Saksonlan f ı~ eld ~ ıstıının kuybu ırbvazı. u lı.ararrihının 64 nuru:ıralı tcb ~ 1__ ,___ etf 1rmıcib olabile.. nm 'asken:: m. At ile 
=:::s lıernc ıı (A.A.) _ Berlln, l\IDsko\-a 7ese clilşürmemlş, blliiltls kendJ nıağ_ esı o ugunu ve te · aşına un~a Jlci: • ~ıı; oum gu tavslym n bu harb du.. ~ m ~ıs 

\'e An:lo..Sakson devlet -.orttedert, Bal lıl~cm ders ~a acvketmlş ı:amand1t çarpitıaJl knhraman Çını K il nıa.li ti d bulu rumunda İngllh:lercc yunnqak kat'. Amerika Eylül l&U ele b!ı tdrklili ~ 
~ devleUer.lntn uıe aaeguldıirltt. tir. - mi1letine arkadawa ve sam"ıni ola-~ M~ n e esi nan duşm:ın ıılandtğmı dinlemi;tlk. ımum~. 
llaıırla.rdadır ki Eden!a Jılosbva.r.a ,,ap ~ kendi askerlef'iılıı Jl!J)On rek yardım elini uzalmnsı gerekti- ... ___ ,_ 1 lxi.~ nde keşif koJla. Fakat sonra ne oldu? $bodi V1şl hfili • üı.eriDO tesir. 

' • - • h 1 1 ı ·~ ~ışlıv Ye ağır U:>Ulla -···-- 1....... ·'-·- -"-·- u b bU lJb son ~Ueıı sonra 5"7dl.er Bir. Ukerlcrln4cn h1c bir surette aşağı ol _ €'nı ~Ur aya im. .. ~ zorond::. bbnıslanhr Sel halinde CUMLl'o Siyama sarkan, en ne...__ ~uıı .. rmn • 
liM-._ u..H.a. d -"-'•----i s ... de mıuhldannı n hat1ıi barb ka.bUı>etı iti Slr Sbffoni er ps, munasıb uman_ • · Japonu arkadan vuran Çfn kuvvet bir karar ~tc cedJun e • 

•A.UJ.D ..... ...,. evıcwc.ou 01'.f~• v - •

1 

d Sa.n Martlno TC Solfenno mulırib!e • · ..Ll.a• leıine lUak talebinde buloııda}sua dalı haı'lle Ja.ı>oula!'dan iiatün oldukllLnnı hl. da ve gl'.reiken işler ;ra.pılır 11'1> maz yo_ · • lerl bu iki hafta içinde ne oldular eetine tıı&nnnk icbı '-~ ,-u_ 
~ ıt:m bunlar Alg ~ e. d'Ja, fakat .Japon kumand:ı Ye t~ldlit. h çd.ıı.caı..--tır. Bu va:dff'S!Dde par'lamen.. ~ her ~ri ayn &yt'ı 7 erlerde bir iki bajll tavsiye fnlyat~a ne neti~ tlır. Ba2l müşahldler birbç ıay lçlıwk ~ 'ili ve çılıtın daha ttstü:ıa oldalunu kabul et 1 tonun tcnıennllcri onunla beraberdir. runde birer düşm:ın dentzal~ı batwnnş veni" brlınl oruz. Sarlymn bllŞlJca barrlat m.ıw1a1<;ın.ıı-..n dUm~ idi. . - Ü7erfll" atdıtı yükü daha ziyade atır • ludır. Son t hafta içinde iof:'fllr.cr bu ı, y biri ola.bllecetfnc tnanm:ıktaclırlnr. 

Joumal 4e Ceneve'Ut Loodra mDha.. mdttedlrkr. ı ııareUe a\.lrdenhde muh'.lkka.\ nb1'ltk 1 Tefrika Tomantnın bu baha! bu . ı..._, ..... , -t-..:liz h"-···-Ja... •-•Jo S&ksonlac J..... zaterl i "'l la.~ıra.b!J~cek YeV11 iyi bb- netle~ lhtl. • '-A-d "- "-1 ev cl , __ d l"İehf 11 iA.A.) - .&aWıl.Yd.11 mah • 
.. ı.raıe •i:re. ..-.en ._.... ~ ,,...., w -on n ... j 1 ..., .. b cknlza.llı k.a~ o'tuJ'(Jt'lar noıua a ı~et;ıun ı, nz v On.11 u. fM... ,,_ 

1 
1:~. .~~· ___ .. _ S .j' _ .. _ .. ,_ .. ~-ledi la rnal~rlnl ıuatt<>clok h c uır soı ııe u. • .ı;.._ f la k en hl b k fellercle bUcUrild 

5 
... e ""re, Am raı Da.r. 

'h•-~ı ıtaratmlaa isten uazl ln.k 1 - .J•1'91llar kM'IM: t.;)Ok '4b3ıa iyi ha rad.ı., .nt .de Blrulistanda söyleruni;re • da faali ••- • huıl ıu·ılmı•tır lan grlen Fmnsız ha.rb gemllıırlnl teftiş 
""";ret hakl&MICW _ ...... ,,_ cwycwtll' ..,.,.,..,-en: ........ yor r: . 1 ftlrk:şlk Amma sa.htlleri 'tDunhığun 6ı.u.uu.z as mera ver r aş aj . 

-.....- m • • t' ye .. ..., bıdnnan aen\za.ltılarımu ..,. r • - ,altmd Tocılooa f;idecektir ~ elmam eıtmMtc elaıı ndiD.kereler, mianmış Ye ken41 ani\yurdlarlle buı ook T. 2.SSOQ ton.uı. dUŞtDJ1n gcmlsi batırmış l Ba fasılda öğTeniyonız ki, Japon etmek mere • 

1 

· ti • bd:a.r Dcrtemlıııttr 1tl ne4Joelemw:k ö.. yurda ,.ann snl:mb dö'VÜşm.~n'fir. 1 S\r s•Mfonl Crlpps burada .YIWltf'.11, Lvdır. Bu hatta içinde bu bölgecle 57M onfasu önünde 'Y'e)'!l arkasından ~eL Maclagu=kw bailmda tem nat 
~ 2 _Japonlar aui bıı5kın rapl11JŞ1M'dır. Anm Kamıırnsı ltder11l!1 Taz:rrsını 'ha.

1 

t nluk dlğl 'aÖ_ylenen Çin seline a'ldınntya. Vaşİngtan, 11 (A.A) - M. 
• 3 - J&Jıonlanıı dr.nt-ı, kara \'e ha.a rioiy,. nazın F..den yııııar.a'dır. 9 s::'~r. ileri r8k yoluna devam etmlı, ve ntbııyet ~m.ner ~clles, Sir1 -~ . An:eriSa 

lirin. T k •• t ~eti aJ'M!Dda çolı alıenk'1 bir fL Avam Kamarasında ~ 1 pon gem '"1Stral:ra nlce zamnndanherl baf1ıca hedef hu'kiımetl.-ıtn Fıraıruz hUk.ümet nden 
8 au ve tıılltlii wmr. Londra 11 lA.A.) _ Çör,n Av:ım Cdılljl: 1 

(A.A.> - A addettiği Rangon !ehr'hıe glrmiş • Madwagaıık-~r ha~k~nda kat'i t"mimıt 
ti 4 - Japonlar, şlmdi,.-e 'kıtds.r htllu Kamara.mıa:a Hhıdi$tan mt.'Selcsınc dair' alana.u•tta n ıremllttbae kal' tir. ald -gını soyie ır. 

ye m --......... .,..,, ........ ........., bb- dcm«te bul~mu,ım-. Bu -f,. "'"'"'"akın ><Dl .. ,.,· Artik tamnln eaHeblU. ld, Japon tlfil'ıl!l!4••m••••••••• ma,aaları ~1$Dlışlar 'ft ~.,. ,.mcme eıi1ann 1a.. 1aatlıan hurin 11~ ve iııgmı ıu."' raıııu •ır aa.lıılr., .c cr:mı: ordusu t,qlıca hedr.f'ini de geçir- K A D I K Ö 
T ,..fettw: ~lr. h~ &mlJ' :Lekllf.lul üzerinde ntrı ha.tar varı,.~ bıı:ak.lltlıııııı ft di.. ~kle B~ya seferini bttml§ 

Ankara, 11 (AA) - Haber al Blndlllerin aıı.mıtakat.ını illl.nıa.k iızcrc ter blr 1rcmlnln de karaya oturuwş .c~ fanedecek -ve tıpkt cenubi Çfof it- OPERA Sinemasmda d1ğınııza göre tckaüd ve yetim ma.. 111ısırd:ı seçı·m Sfr S"1fford Crlpııs'tn Hlndbtana gôn_ rlsl suya cömülü ~.rkodilılliiııJ &'İİStel' - pJ ettikten sonra dara.Nt yap~ğ1 Mu··nı·.· Nuredd" ı ~rı i,lerinin vecibirilmr:mesi iL J.V~ ı d'!l'lleee~inc dair ob.n resnu demC\•le mu mektedlr. Yanan zcmlleniQ blrinln ~ clbi, burada da ilerlemty~ nihayet 
~ıJHerin mağdur olmameJMı için aza J labdrlır. büyük bir ia.&ıt olduğa söyleıu.yur. Di,f'er vererek kazancını sağtıımtya çalll8-
~ kolaylık. ~i!meai TC bu gibi mücaae!esi Mulı!ı.fa?.&kit.r O'Nc'ft, Cr'i)JJJS':in Hind.Is bl.r &'emlye çok iri CAJ>ta bombalar doğ_ caktrr. Ve gene tahmin edilebfllr 1 K o N s ER 1 
qıer.in tercihan biti&ncsi; Maliye taııı!a halk efkarını ~nsil edcın 'butün rudan doğru.ya. isabet etmiş ve G 1sabct. ki bu bahiste Japonyaotn 1kl bed~ l 6 Ma t p te · O -Ye)dJliğinden alıllcalı mahmara cm Ankara, 11 (Radyo gazetesi) - Plll't.ilerle n bu ara.da Illndis&andııki dev hı,ydewlm!şttr. fi otabnlr, bf,.fncfsi ötcdenb~ Jstık r; az.ar Si g nu 
ledilmiştlr.. Suriye gazetelerinin Kahireden öğ- lo!leriD ile ~ ı:biP Düsınanıu e.n az 8098 nuı rıt lal btlyen Blnnanyayt kcındl çeY. 

-o--- 11Clldilderine ğöre <cVcftı> e aleyh- ı:trmloyecetfnl sormuştur. &rmlsl b:ıtmıştır . .5 .lapoa a.vcı tq.yaresl _:~-------------------------..,..-
Sıhhiye l/ ekilinin tar olan Sadist ve Ahrar paıtıleri Çörçil (ill cent.bı ftrm!s&lr: a!iiSk.tlrtülmüşt&. Yarın matinelerden itibaren 

h . 
1 

yeni seçimi baltalamak istiyor1ar. Evet, Str Crfı>llfi'i vailteslni ynpmak.. Hasara uirayan İnglllz gemileri 

sey 2 :ttı Bu iki muhalif partinin reis1er; Baş ta tamamen seri> b~ Ankara ıı (Raclyo rıızelesl) - Alman • s ., NE As 1 N DA 
uı:ıa ıı (AJ\.) _ 'SıhhAt ve içtimai vekil Nn ft3 Pa~a birer mektub ILilm'allerden .Percy llarrüi clemlstfr Whbnrat ürcısumm b']Ja.nyadan al • 1 

-l&a.venet Vekili doktor Bulüsı Abt3Ş, ynarak, Qıfi idarenin kaldırılması- ki: dJğı bir ha.bere töre btr tııılllz tayyare 
~ berrı.bcrlcrtnde Parll bi>lı:e millet. J nı, ga~cteleri.n. e~rbe~e neşriyat -~~~elisin biiyfik ekseriyeti Sa OriJI c ı:-emısft,. ~fr knırazör ve ükadatd 
\lıi -vc Aydın mmt:Y.u& miieadClc ynpabılmc'l nı ıırtemış ve Veft biil'iik \'Uilft!fnde mııvaff&ldJ'eS tcmen.. mallribler; düıı Cehelii!tınia celmtş • 
~ oldutu halde ~ t;Uı;ıntlsmdan partisinin Lh:iikfnnct teşkilatı dışın- ni ~Ol'. KeDd.ICuin ~imir.dmı lbilyiik lenllr. 
~l'ab olan Mutia.um Da.Yır köyü ile: da bulunduğa alRdaki "aziyeıtini blı- elaıeri.fetln JUmaduıa :mKhAr bu Bu ~ilttin bepsl de ~ a!ra • 
>tıılacn ıaırıbe&k kÖy 'lllllhııDelerbıi sem hatırla'tara.k., o valı:ft muhnl'f o~du- hındnlrtınu zanneııtyonun. mışlaırdır. 11
.ltten eonra ~ celmlşfir. W.kllJğu teylere timdi nasıl muvafakat Hlııdlsta.n Umumi Valisinin ============== :~~Yetl lmıutanlıtı ziyıvet f'tmi$, hag_, ettlğinıi hayretle :kar,şıladıklarını bil beyannamesi Sabon kunctlerln.e k~ln maharebeııl 

""-lle,1, ·~. oıırşı ılle panr :1·erle_ dirmijler.dh. Delhl !il &.A.) - Rlaıllstan umumi wnnlye ~ıma.ldadtd.v. 
'illi CC'Lmlş Ye A:rdına har'4uı d.ralşUr. ..,_ -- valisi halka hlt&lten neşretUğl bir be • Dün bir d~e bulualln 'l'ülD,&'cııe. 

Rusyada muharebe vaziyeti raımma• IÖ)"le •emeıtta1ır: nı &a.ıo .fÖ.rle •emlşUr; 
Bir BTezı"lya Qemı·sı" Gelecek hattalar içinde m1llı Jıarb Şimdiye kadar kazanılan mev-.dıcr .. 

Bütün seyircileri. heyecanlandıracak fevluılüdc macernfar her sah.. 

neai bir :zevk menbaı o1an muhteşem ve kuv:vetli bir mevzu ... 

A·TEŞ KOŞUSU 
Şah esri ba§laclı: ~ ro1lerde: 

Sinemanın en büyük ve meşhıa- yıldızları: 

FRA CH OT TO NE • MJSHA ... AUER 
.... (Bas tarafı J inci sa~·fadaı ~ ~ davcl ~Is. Jiıaly:w Alman .1Şbirl1tı .lle yapılacak 

torpillendi ainde şiddetli muharebc:lcrdcn son.. Vstünde ~ıı.dıttmız arazl>·l biı.Yiı.k bir' :yeni ~n 1aa.ıT.ıWanna birer ili ıq_ '-ı!!l!•n•••••••••••••••••••••" 
l'B Kuılordu.nıuı J 7 kö) Ü geri a1. teııUke tehdld ecllTor. ll&rckete ceçmete kil d.mek üzere &alık.im edllmelldJr. Ja. A••••••••••••••••••••••••m111' ~nn• ~~ ork 

11 
(.i\.A.) - ~ bln tonfll. dıiını bildinne.ktodir. teker teker hepiniz claveUlslnlz. Dü)Jnlln pon, Alır.aıı ıve itaJşan ku\'Vdlttl pek • 

WARR'EN W1LLAM • PEGGY MORAN 

1 

al. > Kayhu """1ya •"""" l'aur - Gelen haberler Sovyot kuvvetle.. ...ıh ı.ı- ,...,. •• """" Ue«le ..._ ;raJwula Dlud denbhde """"lerlle bl•. SARAY SJNEMASJND A ı~f81 cecesı Amerika luyılannın rinin Smolcnsk ieıikanıetinde §fc:L tıb mt.2aHm !ile ııe kadar im-bar se ~~erdir. 
lı;ı, bıll açığında torııUlcnmişUr. l\ı:üretıe dede ~ devam cltıklerini gös m~ -oıwunu ~- o. Aikcri müsahldler Hindlıtaııa k:ır4ı, ALİCE FAYE ve BETTY GRABBLE ,._ tıan 53 kişi ~·f' 6 yolcu 1uı) bolmUŞlal'_ •- ı 
'<Q' teriyor. Bu çevrede yap.l.m ınuhıı. na kuqı narınuı Blklaştırmu, Blj Cl.. yapılacak oehd din bilhassa,, Ran&'oonan ltı . GC11 kalan 58 yo](ıu ve tayfadan l ı .. _ ... , l ..... _.... oı.-.- d z....~--.. -kl biitün kt-~t\ kısım rebelerde A m.an ar Jnısnn ve malze ne,, &w.y~ Amer~·ll, ......,uLcrcye ve .u.uau ....., .... usu oır............. • 
\4~ Amn-fka 'layısıntb bir Dok.. me hakımı.ııda.n ağır wy~ata uğra. i!J1Ga )'iı:mJ ıbda.r mlllete,şimil otan blr siıa üz.erinde Japon Jı;ontrolwıa mıisa.ld 

rkmşıa.nıır. rnakt.adırı 9 Martta 84 t.op ve bir- ittifaka dahnt.ı.. Hhıdis'.anda heplmh olma&ı lılbarlle, dcnlıden yapıtacatmı 
~\l • •• ..ı f çok eair al.Lnmltur. Diğer bir kesim- memlekete Ye arkadaslanmn:ıı I~ ol. ta.bmbı etmdı;tedirler. 

tıye mu :ıa aa DaZJrJ de bir ıtoP(;u ~üel)oau e&nasında autumum .ı:&ıtcnnelb-12. zaccr o ı;&m1U1 Bwılar, Japon ba.şYddl1 Gt:ne:ral To. 
m" birden bire öldü 200 A1man yok edilmiştir. sü.ra.t1e ve nıulıallaiı olarak sc'lece.ktir. Jo'nun, Bhıa blrliit tıa.n.-4re'Line Japon 
;riiJI 'f.ebl.iideıki. oem.ıb h..tı .cq>ıhcain Japonların hareketi hüldunetlnln tam blı müzaheret ctis • 
~~· 11 (A.A} - Suriye milli deki om.ıpJtma1ar ::ıııonund.a <diier S~zon 11 A.A.) - Cavııdak.i Japon k:receli hıW:kwdakl d~mt:cine da,.aıtıl • 

""' l' '41lfaa JlUJJ2 Ahd6'gaffu Elatraş dOıt ıköyiin daı.a ~eri aJ.ındıiısıı mavattakl:)'eU Tokyoda büyük bir sc • ra.lı4 Tokyonun her şeyden en~l sl:rıuıl 
'tc. hltd~jM Şam.da öfoıü,ıili'. kaydetmek.iedİI\ ~ kaqılaımılf4;ır, Japeular, AntiQ • bir taa.rı-uza geçccctı mtitalnsmaadıltıa'. "-•••••••••••ıımm••••••••••••• 

BALLOI 
ıtaref:ı.nd n baril.:ulide 'biı tarzda yaratılan 

OADW Y ... 
Giael ve nefis şarkılarla dolu Müzikli Filminin 

3 NCO ZAFiR H.-.FT* 81 BUGON BAŞLIYOR. 
AMERlKA. 1 L-OVE YOU ve BABV, MOO. LIGHT Bay Şarkı

lan Her~es.İn ağz:ndu dol8Jmak:tadır. 
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BAŞ - DİŞ - GRİP - EZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJİ 
Ve Botun Ağrdarı Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat G R J P J N Yerine Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

San' ate dair: T evf •k Fikret 
,... tM'lllı 111 .,., o n re ulıteıM .w ık• ..._ --*' &.. 

8Alrla • -. t•I- ...... ..,,.ı, taa ......_ille ...._ k•tı+e h17uet 

Ded.todu ~u gittikçe 
büyüyen d~va 

Wt ...._ etme•'+, eM• ......_ et 1 ' 11 *' ..... ile lılllllar " •· .. .-. ,r4'f• 1 n •uf.aa• 
0111ıi .._.. Jıınrlılıt ıl' ..... ,.., Bla;Pa Côılıl dııı _.... ...... , Aaellll ...._ Wr n'dlet seotlkte. 
......... ....., = eo- :: ' ~ - ~ lllrMe nnw1ın. ı.ats.,, -. ilMI wM•n'lbet lüffu ......... 
... ... .. 7tlb* _.....; .............. ·- ,.,...... " ............ ., C-ıh• .. ........ncı. Jlüak 
tm. O.. llWlır iıı& ...._ ,....... Nt1_ ,....,....._ •• .. em ehe ...... , e4lerel( 11a7an ... - ....,..... .. .._....,wk .&.Nlınten nlhmnk, .. ,,_...._k ...... ....,. .. ~ eealana1a7aea 
........... J'lln' da .............................. : .... 'ftlldıL ........... ...,.. ........... ..... ..... .. 
... ......._ TM .....,...._ :wo il.. 11. 11m11e11 ..,.. ... Wr wı.a1u llüla taWI 1'ebaııda Mr dan .......... Da. 
...,,.ecıdıı ft ~--- PıV ~ ...... m=k kıla _.._._ ...et "- 'ftl4ll mn& IM•ı=nt .... , lola 119hltmWD 
r neCl1e =b cnldıır. lılriU. •-.. .....,......_ 1llrlıa4' kttlıl 
,.,_ -...... ft seleee4ı W•• Olldıaa ....,. Urw• kal1lra seı..-.. Ye ı.. anda IHllnntr CeWetıla EliDQI 

........ ·- ........ lıMri nıf•'8eı- lrrt ............... , ..... e ......................... . ,......... .... ....... ... ........ = ._, ... 9"kl &atanla. ....._ ....... ..,..... •• dununda * ra e *"* "-hn ,......... hkan* ._ 1 •wuıı. m•e'ert l!llqan Bt!kı.hl 
r ... WllrıOe ye ntUe -..er lur. ldalealr, •• ......,. ........ ... .. .. ... •rlımek cidden ......... ·-

tm.biı, Wlil ..,..,.., •n 4ereoe a.a. ıere W .. hn ...U.. ....... ei. laeaktL 
.. olıııllnlrlt. ........ ..,_. .. , ..... in • ....- tı.e ._....; .,..Dfllll WU Ba mı.,. ... ffn llnran lltlldli Sürp 
eltea -
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' .......... ~ ile. ,... ,..,...... » it_........ ..._ .IC'111&MJ ...... _. ..... ..,.,.. •Hlm. 
eiılle Ali Dnlrl fllnltıl, füa IOnra reL ('ok airU • .......,..,.., JIUlae e&ra • 
tıllM .._ ... __..,. ""ı lkftk o- • .. illa ~ siriüm. flnıblEI maJteMma rica etattm ........ 
lllıre ...._ Wr --•e ile ı.ue.. All1'W ......._ Aıilll Juıp&a av~ı e • ....,.. ...,...,.......: 
•: eaa ....,., blarlle kannlaan u, deceltM llat.llllal lırf-•-.&t. Danelk _ ••- ...._ M wle n dere 
&il WUıld ...,...._ lkflk BeJ Alamet menlh t •m Utllı 7aWl etM1aa o*. ee -.. ~ .. tledl. •••mlıl w..; 
pr'gr ilm _. ....... W, h llaew '-a. '1'1111 ,........ Bela ~aldA, UllD lıılr lıldııla ...... JAsm eUp pimi, 
~ o da rNntaa • l'9ıleUe arua ma MrMi•'- 'llMWt. Dalaum..,.a eeti • H'eıl...._ ......!.. e. 
lılr .... lk '11 ~-- l9NMe açd& filıjWlf .... ...-rı ......... , feri Q llaJde 
................... MrcıaJ.- -- 1lflmlll ........... Wflıılr &eNtir ....... ...;;..h .................... 

... eiaeü .... ...... ......... 7Mma il 8 I' Bi1'Je llakllDUD O De dil. .., ..... 

.. da-' ....... il' -- 1lelkl ..... lanala ..._ __ ı.:_ 
ilen .._.. ~- ._.,tlWltfne lıııltı ......_ Juılı:llrM olllalu• söre. .,_ -, - abU,e,lm .,....._ ... 

taıta •> 1911 , W.M'ılml...._ ..... ......._ ..,..._ IQTibsN tben h. .,.._ ~n7•1a ........ : 
....._ ... ftldi """ .... ...._ ~ .... Mr ..._ ._ .. ti. c- ~•-ıMla =•-- 111r .a n. 
lılr _...,.._ IUıllM .. anlta ile u... ...... , - tell .... elnnle ile il ............................ 1 .. ......... 
rlılell ....., ..... ..,.ea ko.rtinı111 .._. alalklllftr: ••-t1rı._.. tll• .... h19m17er 
llelUlll ... ...._ laell merd+ffnlnla - Ne ruık!. Ne 1'1•ık! .. Rem Rndl • ..._ ~imle ..-... ftkriade ....... 
pamda ftnı6e ,..._ llteU. Taa •v. tlae ite wet•MIM milfid ehnak tein Bir a1iD ~l .._ ao&a. Knnk&er • 
... ,,. ............ d._ltU: .._... 'an-• mioelaltes lllen k'f'ndi ............. dalla dotrua blllerlmls Wrbl. 
•-arü. ..... ,.. •l•kin -.. .ıtem sllll ~ lnukn edırftk r lclfJor ; rlae urmaronba. • 9eMWe kendlainin 
.,. Mab ........ ke1'al'M: cSeate ,.ı•r. ..,...._ ft .... nıta ta bir k•me t.eldllial blıal --..1m.. Bu kM'ı ceT& • 

..._. Wlf..... ııiıtemnetea Juekır& hifkara allwwak '-~ M sat Pll'-le bfaror, 
._. •'ın ••• ........ tetthlL lo•• _..._ e. Z: u,..ıwcu niihl•Hlıea lteal .... ......,..rc1 •. 

---------- - ~ ..,_ eene, 1'8DI iMi 1'11M • 

Havacılık: Planör ve harb : ~ ı::=:~-:: : 
lledlıerl lralMal .._.. lafı etim. &üal 

Peki amml, çocuk ne varit okuıuı1l" 
Onu bu zevkinden alıkoymamak ve ıııaınıza dikkat etmek 
daha iyi olur, 

Nasıl? 

Eski ampullarınızı 1'UllGSR A M IAmbalarile dfttittirerek, 
Bu IAmbaların ıki fayda11 vardır: GOneş gıbi beyaz ışıkları 
gözleri yormaz , ve cereyanı da h issolunaca!.kadar tasarruf• 
ederler • 

<........,.arta C/l •e) jzumlu had> aillhla.rını yapmakla ~ taWlr4e ';"- ltlr oen~ •w. 
kuıaa ya1dıtmadan pllnörler ayrı. meflUI lnılanduıP .ırada bu •na.. .. ,..., teWdd et 11Milml clUiatit'er • ---------,---------------------- -------
lır ve hedef ür&erindeo ıeçmeden dö yii mefSU} eımeden imal edilir. ..._ 1MI at ba ktbtl ~ ltlr aı.an 
oerler. Pllnörl• İM &yrı ayrı •iizü. I Tayyareniın. en ptıhalı ve iptidai l"MAı C.Wn'_.tta w eMl. • lııe.. 1tı •,_ ....,. ftl'lltlbll W•la edl7er .. 
lerek ve Telıi>er ta17areainın atmı1 maddelere iıhitiyaç ıöateren ktemı dlJUJa ....... .._. ede • ide lale itil' AUW ~ ....,_. ... , taN. .-..a& 
olduiu clamanlı bombalar mıntaka.. motör ve teferriiatııdır. Planörde bu alMMa ~ ..teoe MI' *-'- llml aiaee.lr eılea 1MI 70Wakl Ulll • 
a.tına ~ne~ler. Yere ioeo pl&nör6n ar. na ihtiyaç 10klur. im.la çok aeridir. l11k n ....... dıa llNlre& MludaPall .ar rMta llra&a ...ımı. Ye ....._.ete si. 
!ık hıçbır ~ti. olmıyacaiınd.n S6rmi:diii dıola:rıalle en küçük leli. llea • ltlr Wb& ...n .._.. n rlı.lt etim .... _ 
ıcabında uhriıh bıle ed ılh-. . tarlalara hile inebilir ve initte vukua ll!'lre71 • ıt•eta. talılL. Beall lldds Wtlrt ber balde lslr 

Dedıat toplaaaa manaalar ıcab ıelecek biT kaza da motörlü tayyare ı.ı&e _. lıaılar. Gue6eı.ln ,.._ Bele 
eden yerlere .vledilirler. Vuati ~- ,.e nazaran çok hafif olur, çeken tay - .,.. ..-.. • ......_ nr, ae .. bdlaı lılec'* ...ıalJeMe bir taftlnlr. 
larak 20 nakfiye '-YY•reeinln ~ektı. yare kazaya uireraa bile ı·IAnör arı ...._ ..,_ ...,,., ta"flllalal Na eMltfılll '* nok.. 

lstanbul Levazım l mirliOI Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

...._ UI ea 11,1 Ur9t ............ M ._ ..._-.. fWllJ"e ....__ 
GllMR. l'wl*la elııllltmnl 17/1/MI ........ _. H.11 .. T .. hnede LY. 
Amlrtlli ..._alma.....,_..... ra ... Dllldır. KM1 lemlna&ı IH7 Ura it 

... ........ N.....,._ u.a.,onda l'iröltlr. Ta111tr.ta •elli ...... kemiQ-
p .. e'sl. <tıl • UU> 

ii plıanörleıfe bir pi;rade taburu 1 zuız inebilk. - llea -- .. .... ........ da llıl a1 ta,ı 1'lr mH' Ha11n•• il* almı1arü 
aaltlı m6mkün olmabaclır. Bu na- Malızarları 1- tunlardır: bıılar ...._ .._.. w w. Wr-.. Mr 11611. ......... ...._ .._.bal maale. il ı. Ani f~ almna '*'· llltttltW - w il_._ ...-bkla elr.. 
kil keyfiyeti t.yyaredeft daha ikh. !Gratı.Jz uÇUlctuiu için mbeti ko •ıulc \et ifade at _...,... _, __. lıılr ...,_. telfJdd edemmaıet.. •mee1 11/1/HI l'aw1ell dal ...a 11 • Sıı• ılı 16 • .&.irU&t 8'a alı. 
eadt ve daha ~İ21Cedir. )ay bir hedef tqkil eder. Fakat bu a•a91d ..._ 1tlı' .... •eolıer ye_...... F. öner 

1 

.. ~ ,......,.m. n..- '8dell 111t Uııa la ._......111 lli'llı. 
Kıt'a Gakfinden bafka pl&nö~er. nakliyatın aece veya ni.l>eten blli ------------------------- dıır. Nim•ı .. ....._ ..... siftillr. T•M•Pıdu MIB wıld&te--.,eaa ,..__ 

le barh ma._•İ de tatınmakta.. arazi iberlnden yapılmaıı bu malı_ S O NK aeıt. (tU. 1111) 
d•. 811 m~ tıoplar, makineli mru da t,ertıa.E eder. H. U. ı·---- M ER B A ----------------------.-. 
:~: ~:· h=r~ikl:~ Gemlik Sungipek Fabrikasından: lstanbul Defterdarlığından: 
ve vaaıtalan ,.ınız bir pilotu bulu. lstanbul borsası -

..,, __ _ 
nan plböılerle tqınıriar. ___ Fabrikamızın, ıünde azami: 

Denebiftr ki bir tıopun planörle 11/3/M2 ... - UP&ınl4 f '&:..&1"1 20 Kg. Koyun veya sı,..ır eti 
nakli töYle tMavYUr edilebilir: Ka.. ~ 
pah b ir .ande•nııha&ajı yapıtan b ir ~~lJ.•·' 60 ,. Kaynamış sUt 
tlop, ambalaj1na kanatlar takılmıt ,.~ ., ,~ ' 1 ı ~&a ........_, aMa •>bk lbU,.._ 841* elııllllme ile talPMne Uaale ..U.. 
bir uçwtma cihi çekilerek uçuyor, ndra ı aterliA Ui lteekUr. eaıtn&me ilı&eJ'enleıe Fürllla .............. ...-. olarak ftlrillr, 
yani. fU elemek ofUJ'Or ki: tep plL y ,Tan Jff901M • 13220 tbaJe M.llarUMI Pasar&eU ıbll .... JI u Gemlik 81lblliııek l'ürlka. 
nöre uydurulım.,or.. planör top nak _... lff ıa...- 12.9375 
line söre imal ediliyor. ltte biıçolt no"• ıot ı.w~ ıu. 31.18 
muhariıb devletler bu Kkilde p llnö. Bir aJıtm lira 
rii kullamnlıflard.ır ve kunanıyorlar. 2' --'* t.r snm 1ı:Woe 

Meaell: Akdenizde lnıiliz deniz altım 
hakimiyeti .. bel>ile Libyaya den"z 
vo1ile i\mal bnlintın ırüclüiü dola. 
yıaile bu ikmaıi bava yol"le ve pla
nörlerle yapmaktadırlar.Ve gene bu 
mUınadla ltalyada bir aıkeri planör 
cütük mektel>i açılarak feal iyete ıe 1 
çilmiftir. Planörle nakliyattn ve ik. 
mal in faydalarını ve mahzurlarını 
flSylece icmal edeı.ek mahzuıılarına 
ı.r.ı faydalarının çok ciaha miiea. 
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