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'Men.nun Kalab.feceğiz 
Çok tık ve sailam kunduraların en 
z.cngİn çcşİdJerini yalnız Y enİp~~ 

tane 1c.arşıaındaki 

AL iN·· OP 
Kundura mağazuında bu1abilireiniz 

Sene 12 - No. 4169 
, 1• -'eri telefonu: 20203 't a%1 V' PAZARTESİ 16 MART 1942 idare İfleti telefonu: 20203 Fiatı 3 hnq 

Bu sabahki 1 

haberıer 
SovyeOerln 
taarruzu 

dardama'l 

Meclis bugon toplanıyor 
,Dış meseleler yarın 

Parti Grupunda 
izah edilecek 1 

' 

Ruslar ilerlemiye 
devam elliklerini 

bildiriyorlar 
Vişinin iddiası "tarruz · 

Taganrog yakınla
rınaa tev Kıf edihniştir,, 

Memleltetlerini miiJalaaya hazırlanan Avustralya aıkerlerinden bir grup 

.ı apoalar ı " ............................................. "1 ı 
vışı ıs <A.A.> - Harkot ue ııtaradt~ A t lya,yı İ R US YADA 1 

nlz IUlllilllda&i Rus taarru~unun Ta - YUS ra ,. 
:-.=:.:.::."!:':"W:~= :;·: tecrld için ALMAN 

Alman yada 
kahramanlar 
habrası günü 

d7.:!ı."!:'-a blı~ır~~:.;t~. Bu obahld 1 llyete TAARR uzu 
Sov)et 1.ebLlttnc ek: _ aa B Bitlerin 
c~~~~=~~·~,.~~~- 17;~:;;:;: gn.çtller Donetz cephesinde .dln'·i 
cb >eni bir UorlC"me u..rdetmlflcr ü V D 

~=..:: ::-..:::·.:::'.:::. .:::.:::~: Sovyet mudafaa nutka 
;:":.::.:Z~:.7,::.:;-;;;.:~.; Sum~t!anın. ~imali hattı yarıldı __ 

Londraya ıöre şarkısında ıkı ada ı - ~ "Ö Ü Ü d '. 
~~:,rQk~~~:ı~;~;-a:,:~~ 0:;:~ d h . I d·td· l Birçok esirler alındı, : n m Z eKI yaz 
~1·: ::.undurm~ta olduJdu• anlatıl- a a ışga e ı ı t toplar igtinam edildi =, Bolşevik. ordusu 

Kıııl YılcJız gazel.esi llaı'kofun lur. k d ı k 
ıutll.$ ~tinin 7akb.1ıtıını blfdlrnı~. Binlerce Amerika'ı Loadraya ıöre Vlazmayi i yo e 1 ece " 

1z.ve Ura cııı.cte 1 Almanların ll•r • asker Avustralyaya i9ine alan çember ıittikçe 1 
koru b~u bo una tahkim ettlklerhal darlaııyormuı • 
ya:rmı~ı.ır. çıkarıldılar - i Barış kat'i surette 

AYDi ~ timal bila'e.inü '1 nol ... •--- _ _._ i 
..-Ma. 16 

<A..A.> - ___. -- sağlamlaşıncaya 61>'\·Jd fıı1tMıının hezimete utratıklılı Ad d 400 b" la:rı kek~ı.D&D ~bUjt: 
bakl..uıda.ld haberleri t.Mdb e'-lf v• a a ın ~ cepber'nkı \ılır knlmln4<e kadar harbe devam ... 
•u fı.rlr.aıım 16 ncı Ahn&n wduıanu 9e- 88 ker topl and 1 A.hnacı klt'alan, •u.ta&An wiidataa 
,·lreıı kuvveUerdm biri oWu.tuııu bil -

hat'tmı tWııb:ıU1 bir o:ıııka.vemde ve 
dtn11ı.tir. lıılr farta-.m& ntam JVID~ır. 

--~--- Sa.,ıon, U (A.A.) - Japenlar, ATia 

B• d bü ük hl7a,1 ~ ..._ ıu.111.c.ıertne Jaara. Jlılqa _... ..ı_.., "9plar n ıürll 
ırmanya a y re13il deftllll etmdıt.idbter. ZIYuledlWi- ~ plı'llde .uilamn apt.eAUm&._ 

illn• .~ Oa.um ı...u.rıe •11tat u.. *- •lıterik ~ leDI tok 

bir muharebe :M ıor - J..- •neCled Y• Gtaedekt Ja. ~~ -=.ı ~;:,;;: 
J JJOn la*aWl8I Wt~e edebUeeeldıerdlr. 

İngilizler bir ıehri 
Japonlardan 2eri 

aldılar 

Ba ...,.. .Japealıw mDWeUf lhrac noa 1ııir1nt ta1t• edelı •ı.-.•ar ]lalla4le ,. _.. .-.aa.-~ 
....-. ........ A~bannY 
...._. Yemi GW,e llkanlmr , ............ 
ft llııl Japoe .... ta17anslnl dtilürmlt ...... 

,......,m mı1lla 'Qll&alarıDa n 
lura toıııh*Janıu '.Mmbalaml.flardlr • 
~ .,., .... kart'ko>... ba .... 
~ fılııın ı.Qe&ler ol4aiu si. 
riUm ........ 8o.,.,et amYU&IA hatları 

Amerlbn laavntlerl ,.. ....-. •lrMrlınl Wlllt eden akın-
a.,,_, 11 (AA.) - &~,.. : en...... 5 inci .. yf•da) 

Yenıl ~ H (A.A.) - Blrwaa7aıia (l>eT 1 I \_ I 
~ kı ............... 111 ~ _____ ... _. ____ acı_· _•_"Tf_ .. __ > --·.:.··.:.···:..:.··:..:.··:..:.··:..:.··:.:.: .. :.:.:··:.:.:··.:.:··::· .. ::··:..:.··:..:."...:"·-··_ •• _ ... _ •• _ .. _.,,_ 

:-:-';::· kltlk ....- fdırial C Uzakdoğuda deniz muharebeleri :::ı 
YeN Dellai H (A..A.) - BinDao7Mla --·-

~~!;;.:.:"':E Japonların Cava deniz ___ <_:_~a-~_/'6_1e_:c_. _ .. _y1_.d_._> 

Mlilı&elill &an ..... _ ıenaıüe .... .. h b J • d Jd Mlnbal 
::':ı;= ::::.:.:..=::::..:: mu are e erın e e e 
diner ki meb'as M~skova radyosunun etti eri neticeler aamzedle•I 
Çeklere bir hitabesi LJ • 

B .. ~afif. kuvvetlerden teşekkül eden mütte'ik Moskova 16 (A.A.) - ugun J l l ;p 
Prai ıehrinn Ahnanlar tarafından J l o. ardan hiçbir gemi esareti kabul 
iNali yıldönilmü olr11ası münaaeb~- etmıgerek Şerefle batmasını bilmiştir 
tile Mo•kova :radlyosu Çeklere §U hı. "8 f . . . 
tabede bulunmuıtur: on osta,, nm demzcıhk mütehassısı yazıyor 

cıCe.aretl Dütman ıendeliyor. Pear1 Harbou.r bukınını ve iki,iaz 1 ub · J 
Oütman düteoclctir. Bu eene içinde İn.,.iJiz zıdılıaını batınnalarını mü oemileo ?1uı· 1

0 
vedce.n a lnank apon 

~·· 'ktl ·- __ n ld . . • • nn n ura an ıeçme mec • auşece r.» teakı:b, jap~a.r. c e e~ti.klerı de- buriyeıtleri dol tsll d ı_ • ._ 
•• _ k:l.:ı i d U akd v 1 • a.y e emoıuaahe • 

ni:ı üatU'JUu5u aayee n e z oıru- ı rın brlha .. hava kuvv ti ıl d 
Almanlar yeni bir daki uker ç~anna hareketlerinde nizalt!. ırernileri içıın ene ;~d ~i; 

k il büyük ınu1tavemetlerle karı.laoma7 et.raıteıık mev!ld l'etkil etrne.i idi. 
tayyare U anıyorlar dl donanmalarının hımayelerı Daha •onra sı.n· oapu I . 

ı ar ve . . . I . • ru e a aeçı • 
Lonılra 11 (A.A.) - KwloN8 ha"tacı akında Çin denıı.ını ~evre eyen bil. ren ve Cava adaıının eıırafındak.i 

hk mecmauı pnaıde YUluıltnJan hare_ tlln adalarıa birer bırer ıkuvntler Bo:rneo, Celebea, Timor, Sumawa 
UıUa 7eai &il> ıblr Alauın hLY>lU'eabün çıkaTdılar. adalarına ~aker çıkarmıı bulunan 

............. -..tl bilılinlıılt 'N bıanun <ılılea Bo ı'le Selehcı adaları arta - Japonlar nihayet Holi.nda adaları • 
•---- • meo b v 'l'k dt . 1 k aıeıwc:luDWt 115ıt moclell oldatanu ltıa aında bulu~an ·M~~-;l ogazdı, ı. n.ı~ me 1~ı.ı o ~n bv~ ar~ kuvwtle. 
~. :a.a 111ecmaa1a slre h f.anare lıareılr.iıit . ;.naıında. • ·~lpo~ . ~ nnın en ıuıvv.ebt Lr. tekilde müda.. 
eMI dlr ..-at ıt~ .... ~- na..._ ku.vve~ri ve oaklire".,:~em~ed~ı ıBçın faa edecekler!_ beltlenenllC.va ada. 
...._ ..,... w ...- 171 - oı.,'cla en teWiketl .o1'n .. lct i• ı ~· ~ ama ~arıı•a .:arar veni er. 

Aııkara, 15 (Hu•uıi) - Puti 
münhal bUlunan yedi meb'ueluia 
namzedlerlni yakl!nda tli.n edecok 

(Denmı 5 inci .ayf•da) ............................................. ...._ 

l&Mart 
şebi dl eri 
lbtllall 
Bugün aziz 

ıehidlerin ruhları 
taziz edilecek 

Toplantıda iktısadi ve mali 
bakımdan alınmış tedbirlerin 

anlatılması muhtemel 
Bazı kanunlarda hükumetçe yapılması teklif 
edilen değişikliklere dair projenin de meclis 

encümenlerinde tedkikine başlanıyor 

Ankara. 15 (Huıuıi) - Büyük 

1 

Bu toplantıda lıükümet son hafta • 
Millet Meclili yarın öğleden sonra ların dıo meselelcrinı iz.ah edecek. 
H&t 15 te toplanacaktır. Ruznnme. ve galib bir ihtimale göre ıktı adi 
de göriişülecek esaslı b ir madde ve mali bak:mdnn alınmış yeni ted_ 
yoktur, Tatil devresinde ölen bazı birleri anlatacakur. 
rneb'uslar hükırnda hükumc.1in te:z-1 Bütçe encümeni hafta içinde 
kc'kcrelerile Kastamonu meb'usu ı 1942 bütçe projesi üzerinde tetkik. 
Rauf Orbay ılc Bursa mcb'uau F.ıı.z... l lerinc başlıyacaktu. Bazı kanunlar 
Jı Gülcçin istifanemeleri okunacak- da yapılması hükumetçe teklif celi. 
tır. len değişik1iklere dnir olan hnun 

Parti grupunun Salı günkü top • lfıyihasının da alakası encümenlerde 
lantısına ehemmiyet verilmektedir.! derhal görüşülmesine gcçilecdctir. 

Hayırsızada açığında iki 
mo ör çarpıştı v iki 

denizci boğuldu 
. ----------· -
Motörlerden biri derhal battı, denize 

dökülenlerden yalnız üç kişi kurtarıldı 

Dün sabaha karıı Hayl'T3tzada gene Mudanyadan gelmekte <llan 
açıklarında feoi bir deniz kazuı oL Dinçer motörü ile karıılaımıştır. iki 
muştur. Hfıdnenin tafıilatı ıudur: mMÖr gece karanlığında birbiTleıri. 

Buna Birlik ambarına aid 16 ni uzaktan gÖI'Cmemişler. ltarı.laı
t'onluk Kara'kuıt motöril wn. deri ve tılduı zaman da bir kazanın önü. 
lıububat yüklü olarak Mudanyaya ne aeçmek imkansız hale gclmittir. 
müteveccihen evvelki gece limanı - Bunun neticeıi olarak iki motör 
rnızdan hareltet etmittir. Sabaha arasında çok ıiddetli bir müaade _ 
kartı Hayıraızad.ya vannıı ve a - me olmuı, ner ikisi de burun ta _ 
danın 3 mil açıiında b irdenbi:re (Devamı % ncl &a>fadal 

Galatasaray dnn Feneri 
5-0 mağlfıb e ti 

Oyun çok heyecanlı ve g zel oldu, iki 
taraf oyuncuları da sık sık yaralanarak 

sahayı terkettiler 

Galatasaray kupa şampiyonu oldu 

Dünkü Gaı.taMray - Fenul...h;c rnaçınd•n he,. .. ••ılı b!r ..... , 

ia&aabut kupaauıın ııe~ecanlı r.uı.ı r.t h .. :.. • .ı;ıı, IJ{ kıuıı ara ınd;ı mul ~'. 
~ dün Sf:l'el •haıınıL\ Jf'dl b!n H· yeu taksim C"dtldi. & m:ıeta Vali D._ 
J'ird iaiiıule Gataı:ıaar.ıyb t'ene b:ılı~ or L"Jt.I! Kırdar da r•fb,,lle tııcr.lllc:J 
.,._. o7J1M1Cb. Bu 1U1ıla %3IO Il:a h&ur buiwıuyorh • 
laulJM elda. EV1'llce VCl'llm~ olan kA.. l>*n ·~ h0"~ Mnıb,tlk., ~ Gal:at.ı.. 

......._. _..... lıaltlllP& ..,na.. nun ••.IR ,al~ dar Mı h... (Dnm 1 ncı eqfada) wııı~.-.."'~~~vwıııı__.__..., - ciN ,... n nrsı ,.,,... ...... 1 <n..e.a ı .a _....., 







16 Mut SON POSTA Sayfa 3/2 

"'Son Po.ta» nuı torihi tefriluuı: 44 
SAN'TE D AIR ,, .................................. -·-·········-······-····-·· ... ·· .. ······ .. ············· ...... ~ 

(.Baf tarafı 3/1 de> ! Son Postanın edebi te/Tiktw: 86 
illa bir beyan t:ızzı ob:.n bir edlb1ıı bir : , ~J I .-. .... • .,.. ~in A J 11· 

~~=~=::::~~= i OKüc!iK~~~!: 
• 

ııtd edobi kıymotmi Tiir!tçcslnde dl! ~üs 
D·)c bııjll'dı, karaıılıkbra cbldı. 701 / - Bcll Su1.6e.tmn, tlsküdJu"a &ıraya ut' k:mcktir. Sasdetlü pıı.diş:ıhı dahi ken. &ernıete muvaffaJu.yetı bekknmeldlr. Bu Nakleden: Jluazzez Tahsin Bcrkand : 
~u \"e aı-ıWı tdi. Aıtın&kJ hayw.n radık bunda tcşrifinl21 ıtöylcdDcr. duye uyduru!7.1 Denmektt'dlr. IHID ı,indlr kJ bizde ekst:r:I~ üzere fa. _ Sölityoey.i:m mi? yazdı:rmak .İStiıJOTSUnUZ? : 
h:ıremdm Fa.tına uUan sarayından :İbrahim Pqa ci:derlııl açta: Benim devletli etendlm, Ma:wıllahiL la bJenı tabirlne lbık elacak surette - Eveı.. - Hayı.r. E 
bu tanı.fa dort nala yol aldıtı lfln çok - :üııködaıdıaıı mı celiirsüııT id.li. nefsl nerısl &crllinlze blr sullaısd yapıbn tercemelcır lnuna «Keşki hlo - ÜIDP.rc mi? Gözlerın.i, aya"ıt u.c;uıda duran~ 
3Cil"Ulmll$tu. «lial:ı ferah» duvarları ö. - Haremddd ııulta.a hııuetlul &arll.7., tbtitn3!indeın lhttrn fçio §11 eyyamı kılil yaJ)llm:ısyadı! .. ıı dedlrt.ır. - Evet. ardcş...ıı:e dı.ıktı. Ekrem E y bll~ 
nuııe geldikleri za:man kapaklanıp ruk.. b"ndan. kalde ~ icabat.ıın rı·-et "'-bmda Ben b!'l" 1Qkım ter el tcs:ıdüf p .. 1. O " I' · ? ı..-~· ş1 __ ,_ · ah" t K th'd Ah eCI I MOoJ - cem cıre eı - Çll\.ı •.• na ne soylyeyım. u-&'l\. <>rın .nınnasım wı.ı.ı.yaıcık t'Z : 

u. b~ : .. ~ m urd ~~anın adamı - Ya lıD.J"aY1' kadar bytkla nu ıel.. bbriri şukkair.l miisaraa.ten kıtlsar Jı:ı. tim ld mütel'clmlerI n.shrıda.n bırkaç ,.a.y :Siz.iill <ııııu ~icd:.:g.:ıuu m.t ~ etti: E 
agv r ulur ııav uk ... o s;onra etlllPldln? ImdL.-ıı tayı bir hamlede okurlar, »Wıra bunu : - Evc-t ... M... - YUSU!f clendi lirik ın evJ 
hayvanm IM>türlerial 7old11dı. Kar .. mı.tc - «Kayıkla sababa dek mrmn:ı:Bln• ıı -'-"'·'- ıJ dl'-ıı • l · ibra:ııfm pqa elhıl Uldmlı: uas •~r ve nas ..,.. rle1;C Tıiı1t. : - Gt.~ gelo.ı.gı içın o.nu aı!et- vel noterle birlıikte geld . ~ am; 
t.; ~'lı lınlıl!l'On luynwun hoynu ~. a;ya.kbrma p:ıbnk bir <D çek.. _ Dar imdi. çe okftk >-cwruş!ardır. Hu tar.r.a trrce. :Li:g'.ıni.zi ve onu ço!t. ::ıcva::.ğını.ı:.ı ırnı onlaTa bazı talimat vcrd . 
toprağa d~. Süvari etlldllf :rrrden t&r. ..ı...ı.ı ı ,.., _ _,, · •-ı Mu."ftafa Paş:ı. d'ardu. Önün~ inik ı:öz.. me .. -ı;.J .me:ı -ı.AMUe ıo.,1e1tün n.Util :sıo,Y.Llyey.ı:m.? Hastanın k rp1'ı1. t!ri: 
kederli ked rll dotrul rak: ... Çatladı hay SadraZ3m memnunl:rtıLlr cillümesdl: demek mava.Cık olur. Ellebi bir eser lba. E _ 11\et .. sen .. af... - Evet, eve1 ! dedi ve b ,, .. •lar: 
\ancık• diye mırıldandı. Anltn3 blle Af rl s in adın nedir• bini kaldırıp sadrlıcza.mın ::riizüne baka. ...., - e n. en · re lliru"c almm3h. halta cüınlelerio ter •• : Yü7JÜnlA.iln lkanının _ çekildiğmi, gene benim gözler-.mi aradı. 
bJlilnai;ı lıl%Um c-orıneden llana sal -nnldr ıt:umn. mı.Tor, d~ tUriJ ordu. Sadrazam - Sö • - .. x; su tib:n1' 4ikka.ı eder& kelime k"el'.mn, ~'t: :şaıka:klS'rıımın ZOilil{lad.ığuu hısset- - .. z. ver. 
lına )'urümci:e ~c!ııdı. _.... -·' k--"--' d •--dl? ~ ondişcll sonlu• -""'--·-- • C"::... ., - ltk.um"" Ol ........ , 11.e en ll:lllll: • Türkçe ı;.,,.... ........... Ql'duııılarak ,c,r.lıne tian. - oo.t. ımü vereyıhn? 

Kaymak M fa Paş:ının :ralısl ön.ibl Bel.1r Jtaynundan bir mekt.ab ı;ık:ınp - Biz ııbl istanbulıb ycrlmlıe bJ. lidir. nu, ~ kol:ı.Y bil- iş deJ:lldlr, \e E _ Ben Öme.rden af mi dıliye. - Evet. 
de kıvrık kılıclı ve al pfvarlı neferlt'z uuttı: mabm bırakmış idik. Ya, bu ltllü kale bu Z(Jl'kığa calebe palmak her mıiter. ;yittn? Ekrem Bey ge-ne lafa k rıc:tı: 

- Name .:öndcrdDer sultanım. clmdcn bckJNıemeL - Ha'Jl!I". - Son arzulannı yerme g tire c~ıılyordo. Gece v ı tı bir adamın y'lok ne dcrsls? 

bş!ı!ını cörüntt karşıdan ka.rit:ra ıi. Paşa mektubu alıp elleri titreye Ut. MıısfAfa. Paşa ür:rlü: Biz.de pek lkücb.rına ruvenlleock mü. - 0 mu beni ad'feıtsin? CE'ğ'ni vadet çoou'ğum. 
milrdcdller: reye acı.. okur okumaz rcn:l limon :lbl - Sulkasda IUm:ul b\ayurman salta - tcclmlerln mevcutliye.tJnl bılmez de.,rf. - Haıyl1". K.ary;:mralidam dişleri 

-Dur! ıı;::uıırdı. Bir kese aıtın tırb.1.arıı.h boll:uk mm. Nisıo aba tonıa dljtl, ttildlmes, im. Bunla.r Uıtıynr edecekleri r.alımetln - Ben mi onu aıHedeyim? dan: 

rrıq-n 

Adam kar lilsı duvar dfblnde durup edl ~__., --6. ... -··lerl nX.. ecrl.ııl bul . E -3-.l' botmı: siy? : vuursuz 61C&ue:tı dahi bir eey pıkmu! -•<:Ue.,..,. em'-6,n urar mı, - Evet. - v~t .. ~'--uı. 
<:ctab verdi: _ Yarm, kıı.blczuhW" and:ı.,yüz. l\teb. S:ıd.raıı:rm ~ salbdı, cevab Ter- on Altı ı;a.tıifcl ;ı, blr terceınc için on u. Bkdenb!ırc llwndiı."llliı feciı su.rette Bu ım:mızara ve bu söz' r fısn-. 

- Yabancı de!il 7oldaşı. Kethüda mede oyle söylen. Bunda.o sent blr ıı.a. medl. .b &On.ra ıeyap kalkıp soııba.barbk ra_ iicrei almak muka.bllinde bu atır yiı_ ı b:;çare ve yıa.1mz hıssett:ım. Başım b.mı o cforecc bozmuştu d~ı h.ingür! 
l'ıı.şa efecdbnlmcn Dlhlbl &met ısa:uet. yıklA karşıfa ~eçlrslinler! lnee kürkünü !5tcdl, Doğru ÜSkilda.ra lı:lin altına girerler mi. ora.sııu dıişiin. :öııülme <lfultü. İçim isyanla dol- h'l.ıil~iır ağ .a.ma.rr. k iıçın klnd mı: 
inine aı&ıhe ıtlürilz! ""-~ .. ·- • 

Y 
_ _. ..... ft1r1 ........ -pa'il'--~ ....... 1 O' _ __.._... ...u- it -'--• ~~ mek ...u.uı...... ..=-.. • ...+n =-~ı~-ıan üzerinde ne ıı..., , ela pok .coiilf' tuıtUl\"Qrdum. .: 

Heybetli bir çaYUS kılıncma da,•rıuı.. cııere •• ...,........ ... .,. ,..~ :ırCILI en Doolil..........,..,. s:ıra.yrna a;•"'"" • .....,...ı O~·"· :u.ııuı;ıı•-~ 11
.. b~ J dı: neferi ~ cıkllSIYa kadu cii:dcrile den evvel tsf4.nbula ı:eçmek ~ordu. Göııiil ısta ki meseli b!r Abel ııer. :bu ıka<loa" bü:yıük bir tazyik ya.pı;yorı - Bu.tüm. :is ed derini.zı ynpa.: 

A.JMla mek3eyle. t.ak1b ~ 
80

ora au başıadA etımın Damadı l\Ioatala Paşa. a;yaklarma ka. DJ3ıllt, b'.r Picrre Lotı:"".s. bir Gır.ıodoux :ctu? Gfıyu oğlunun benim :.ıffim~ cağımı vailecli')'ordum anne. ~ 
Cç mcmy~k~thtıibdan celıllğint ılwadı K~k l\lııSafa Pa~ıı d11. p.amp ;,a.lvanlı: ~crlndl Ils:ınhı~ cdnasıl husu lyetı r gös ~ıhtiyaoı va:ran~ gibı... - Ömar? E 

11
&;- k"•larını -ıtı: ~. nfal'Sa ,..,...;;ç e ayni farklarla U.. =.· .Bu son dikfrn,.... cesar--..:mı' ar- - Ömere d'e sızin aı z 11::.rınıza! 

ııöyt:7en ndrrln yanma sokuldu: ..., .... ,.... Kandfc.T9e mısf1Ye3'1 olar ınıltanun barüz tsınl Muhıı -' ....,._."'"' "'"" 
_ Nl$anm v:ı.r ıaı! _ Bak MebnM:d neler yıızmt.c;! K~ IMQ·urup bunda kalsanu. · e .. er. .. 1 .,,bJ ~orüııen bu ~ Ölmak üzere olan biT ana- ita.at etmesıtni, bu huS'..ıt.:ı s ı.e cı.~ 
Net~ koynuncb upıUı bir zarr çıkar. Mastara Pa.p ses çıkarmadan kaym. ~. mümk.ü.odur, fakat Tüsul P~ :mn bu ricasmı reddC'deme-ıdım mm mıırr.ına söz veni ğim bı d~ 

babasının ......... :ıkJAn anı ında Utreyen P Wz- dm cffmek karannı ~r·:l&l müşldildur. Bu, bir cUkkat, saJur ve l\. maşmu ıkaldıırdm A7J~ bak•"- receğ~m. • 
dı: -·- lçtn kulak amMch. Ve ..Umo 11h:ım-lan.. Udu mcselcSldlr B .. rt f U 'i • • ...,.. • 

Bel! '1t mektubu aklL Okur okumaz o da ~nır. · u uç ş:ı 1 
aa .>e ıHaTIIllll hastaya cevirdim. Zayııf paımakfarı gene el.mı! 

- ' e. uıamnb-...... "tuu··n~~~,cn~~: ' JtlmUıfa Pıı:;ı tr..ıine (t"tlnnek lotn de &3l'lcdlkcek E - Ömeri aHcde<>eaimi vadcdi- s.J .... _ .cr-'-"'•<.-ri lknn::ındı. Keı. ' ke:.ik.! 
çavuş şüpheli şüııhtll b:ıhh: eh. Sadrazam IKıynnna ll%2th: ,,..,.. .. .........,. 0 , p.yretln miiki.fa.tı lizımdır. : E" . l'o IJ\:ı.z, t:>.,..... --r .. . 
_ ~ onuıne. Dedl Geniş bJlıç kn - Cchr cıDe• oka. .,.,_ . ;yorum... t;E'r o ısterse... nefes atmasa. y'l.l:zumın reı .cıen: 

uw;ı M - Bari iıın.Jııt tmynrup ztyac!ecc 11111- B~ uı.c lınt.ını.dıın bahsedeccğ•m: : _ 0 ··1c.J,!U- sa:nacalct..ım.. • 
pılanndan lkJ yanı çlçelı: ~rlılarlle süslu ustafa Paµ kc!Weye kecldcye ka. haf:z als:ı.nm. Va.kttıe alllm taşıdıimı bir bil.yük lr : .• nu .. sev onu 0.1UJ : 
Lı'r b3boeve •lrdllcr. ııcrmcr m•rJlven mata başladı: ,_ ,.,_ --•-• 1,.___ ,__ ş,_; : - Onu tesell!i edcc,,.,,im, icaıb Bir saatten fazla bö) lece kaL: 

- ., J)C;li, msiJefJnc fada mcb:ıfı:ı almalt .. e...,. D&C>AllM 'nu0~ O .... ı ~CSuu • ._-5 , 1 ı:ıınalk'--·- : IC"~lc rı.Jı:ıl.-ın bir köşk önünde Kaym:ık cBcn1m taeü llCl'I lııUluıcım, &aadetlü •-- _. • .__ k ı..ı- :ederse ona annelik edcceğım. s. d:m. Pa uuwuı onunk.ıerdcn: ., meso1eshı1 1brnhlm Pap da d~finü _ "°"ceme .,.....uıe ~ o zatnlUlın r.n =t-.:ı·~· . Jl., ~M....,,0ıı,. ed:ıı- .. : 
Mustafa po.şanııı muharızbı.n gezlıılyor suttaııım, bllb:ım erendim. ikı malu mü mııktedlr milierclmi .,.,.,ılıı.ıı bl• r.ııta : tfilJıg':'Tl'Z ·uu mudur? <ı:.)lU••...- llSt =90 gozlerı.nı aral.k:. 

7QJ'du. J)am.a.cJımn yüzüne ba.lun.ailan ......, ~ ! E et 1 ı...~- ..... _ uı 
clu. K~.,.k peneerle.rfnf bol bir ışı.le doldu.. teca.vlz omınıdanberu ultanci all7eye "---• .... __ • b •-- b'n • - V . ayor, aR:.ı u.uıı e: : teklif ewtt ~ mu,ıı.fık bulduğuna an. m ... ...,..,... O•w.uuUŞ Ye u ..::uacıme : • 
ruyor, içerldcn arcf. re!• t.'lş:ın b'r s:ız ufnllll!tJ'lP şevketlfi padlşahınnz efendi btmak lstııcll: a.ıtın mukab!Urıde J1l.Ptınlını$ un. ı:ıu : Elimi zayııf parınakla!'ilc s ktı. - .G 1ıme! Yanımda ı.t.L! De-i 
ruığmesi EyeUI gecrs.lnln ıess'2.lll;'bıdc m.iz ne anda aram bururmanu 1stau. aıtm.ış s:ı.ytalık blr Is-- Tcrccme g:Lyei ~un bır tc~r d~ek oktu. istıyordu. Nlhayet benım ar}. 
i4"P1'('$lyorı1u. 1 bal ~ b:\zı sd>ekınııtu khıılsne - Yirmi aiiwri söykn. cıoını ve her c!lıctlc ııü i:Yı idi; l!ıldn :ğtmU yıüıZlindclti raha.tlıktan ve tıık ta.'ha.'1llllU1 edcmiı';eoeğımı, ne~ 

l\trhmcd Ket.lıild:uım ;-ibmını Sadra. tere ~lef lnHika! olar ve 'fcbrtz kadısı Uustala Paşa 7ah-arır &'llil J'll.Sltı: cıım>m4a 'bunl6lnda her v:ıklt tefsire ;ludal&arındailô tebessümden an- edeyse dı.işüıp bayıla.cagıımı anla .. : 
zam :tbr hlm Paşanın iıu:ıuruna tık.ır. nrn halile ve b~ dahterh:ı~ lnxılb'lıJ. - Aııdır c.rcoolm. Sahil boyu ekser mııh39 noldabr bulunlll' .-e bunların ~ıniııı:1- . . · . .. ~rem Beıy hasl.aıbak.ıcıva iş~ 
ıhlar. Paşanın b~md:ı bir ~e. ırtın. br cuaibl.nden tecal'tis w toıa.rrm vuku.. h~ nrıızl ohıp b:ıldıntı.pla.\ rb:lenmefc baC.l lçbı ·ş~ı Devi~ mfinıeaat m~ : IB5:r i.1ci dafl ~a eh ~Umde, g ret etti, beri aldı, aşağı.ya.. yemek: 
da ip~ b:.r noş!ah vardır. D:ımadı :mıy bıılnp eBunda dahi vez.lr İbrahlın Pa. mtisafddlr. l<'cnnan b117ururs:ı.nız clllye buriyeti hasıl olurdu. l\lctln ile taceme peri ikB!palı durdu. Uyuyor sandı.."ll. dasına götüırdü. Bu sevunl ihtcE 
ın h Mustafa Paşa u .. saz dlnlcylp Eob. pınn el bil ~rdır!» denflilr. Çuşu ve fb:'i!" ~·Uyel3m. Qrasmd3 yanlış mı vardı? ıı:ı,.~- Fa. ~Parmakl~ ~ yavs~a ÇC'kerken,yan .~a evcl ta~.ş oma~ 
bet edlyor!Ardı. Emlr neferinin cırd ti. p:ızar ve ka.h\'e \e r.ıryh:ınc ve lunınm iıı:nh!m Pıtşa !Uraz etme-dl. Gece ya,. bt lld li'>:lD arasında öyle esneyen 1er. :tekrar ıgozlerıım açtı. ne büyük ka'bah :t' ômrümd ben: 
n ı:örüncc s;:z çabnf-rıı. !:ıslı lmmıelc. lanb ll)'ak taJumın;l;ln b:m im; n dıbl rısı K.:ınd'J'lldt&ı tlsküdııra kııln.lnlık b1r Icr olurdu ki Şurayı DcvleUn fpHb:uluu 1 - Kızı.m.. . EKrem Bey kadar mü.şfık \ C' can : 
rlnl işaret dtl Jinnendcler blrer ı:.ıı,~r cıS:lllbl devlet orduyu yok yere Uııkildam m1J,yutle cftmeyf o ela :ın&kn1 buluyor. ş:ı.şırkrdı. lluk:r.YC3C cdllece!{ olursa pek 1 - ATiı!l'eC ğım. yakın adam ıgörımed'm. O d benı~ 
s:ıvuldolıır. Uabor getiren nefer b ' lıe. ~cçlrdl, k:lsdi kıı::Ib3ş üzerine PD ol. du. Elli 5Üvarl hazırllıdıl:v', ön ve geri_ s:ı.dc sa.yıbn bil' " mcsell'Slndn terrf'Jl}C ! - Yu ... suf... ef[."Il. .• di. .. hemen ~ ol cak ki r.ad...E 
ıılp etek övünce Sadr:ııam m:ıhmor ma.7QJ ve Botıızıu Anadolu J'~daki deki ~ attu-a. bü..vUk fanüslar vcrdL böyle zorhıld.:ır ıestuırsc artık bin tiir. :ya.·· Z'l. •• br düz:ıye beri te ı; ed c - söz..~ 
mahmur ııon'lu. J bat ve balıçcJenle aonlı3'1ıar e:fasılları» kır. fil lneeft1ı.leT ır&ı&esen edebi w.r esn w - Yusuf efendiıve blr şey miler 61Ö)"1Cd!iı. (Arkaı.ı var) : 

- Mdımeıddaı m1 ~? lcr:;ı. ey~~ lımrarl ovkat e7. (Ark,u.a Yar) cemıwbıde lldlıl' ..._ıs!. B. Z. Ufl!kkıil '--·-------... - ..... - .......... _,,_; 



ler - -· ' . 
4/1 Sa~ 

eh t 

ckmn. Şa.yed. bUti.in bunlar.darı sıon 
ra adam gene eYlnden uzak kalırsa 
o ZAmaiı .kendisini serbest addoede_ 
bilh. Onun yerinde ben ohsanı ba.. 
ildınin karş~&Lna çtkma.k.tıa.n utanlT
dun doğrusu._. ~!·~! D~~~~ 

28 Şubat bilmecemizde kazananlar 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

lhtiyar hanımefendinin kat'i bi:ı 
&e:Sle söylediği hu aözler misafirte_ 
rin illerinde bi.nknıbhe büyük biir 
tesir yaptı. Birıaz -evvel Behice Ha.. 
nım.a acıyan, Gü.zininı ıı.o.la.tuklarll'L 20 ŞulıQ.t tarihli bilmccenıb:ılf' ~ Mel4 Demirda~, İstanbul :;·a
dan h.elecanlıana.n hanıınlar hu defa kazanan oJmyucul.4lrııım:ın isimleri a. pa kN enst.itüsü swıt 2 d~n 180 Selma 

- Zavallı Behice, artık k,Qcesı... 1 oe çok fa.ddı olan bu adamı nasıl' giyinen ~-e kcıncfini büsbütün e:v sahibi niın ka.ndı:rıc.ı. tavır'.larile şafıda. r.ı.zı.J.ıdır. l.&t.ıınb:ılJa bulunan o_ O~. 

__ .ı..L dkl · · ıık d ~ Perşcnıbe &"ıinlerl u.;leuen ı.onra bın.t.' uvar Q Ünya R.alemtraı nın münasebrebsıİa!h~leıoinc t.ah..unroüll SIC'Vdiğinc ve ona vann.e.ğa .na.ıııl Ta- bıraktı. Alqa.ma bda-r kımon.oeııi ile Ba.r8lldıL.. lı.uyuc1lla.nDUUD AcdJyelenni l'ıuutl'.si, y l k d L 

ede.m-i;yıoır, maııu.emeye m.ü1acaat et z.ı uğuna hep~ şaf!n.l~ am- olatıyor. Ağlema!..-ta.n gözünün ışı _ Ç k d - 1 Han feıo.ô' . idarebaneımizdaı aJ..w:Wu'ı lba.nıılır. ISon Ptıs a hatırahl 
mfye kanır ve:mıi~ ma gönül hu.... d.ed.ik ve snstuk. ğı, söndü. ~nın deri5i sarar. hakkı 0 ~ H ime 

1.7 '.l'ıı.şra.da bulnwwla.rm hediyeleri pcıs.a İstanbııl Süle:rm:uıl;re Mr.dresı? so!ıM 
- Nas~l} O kıadar aevdi.ği. er-'Şim4i k.a.dıncağız k.ocaaile geçınem.i dı. sini var_ d - 1:~l:A anı~d vazı _e.. Ue adreslerine cöaderdir. 10 llUma.r'Mh Duau İlba.ş, .tsbııbw pa 

kel.iten ayr:laeak bal yormuş., ayrıllnak 1St:iyormu.ş. Cüz:nt Na.dide Hanımla G~inin k.onttş. z.ın :U1mıa l1:ma~ . :1;r~ ima am~gl- Bir Atatürk tablosu ş.'.l.~ 39 mıou okul .ı;mıt 5/J\ dGıı 
- Ne yapsın~ &fka, ç:;ı.resi ka~. Hanım oınun yaptı..ğı fe.dakirlı1d111·- mal&rını dikkalt!le taJab e<kn min.. c- , an ç e lgı a mış i'st.mbuı Eyub De.rterda.r CG DOi eku1 410 Turan Baran. 

madı kızca~ızın; bii'.tün fcdakiırl'ik- d.au beruıet'ti. ben de bu fed~ar. firlerde.n btrçoğu: . ~in su~yordu. Düşüuüyordu. ıımU' 5 duı Şiikriye Zorlu. Alüminyom bardak 
brı yaptı !kocasını bir tilrıü evine ldctarı tam olarak. öğr~-.k ls'e- - Vah zavaıl'il ı Soknga çıktıgı zam.an, Sultıanah.. ( 

21 ~ J~ 1'. _,, uaı;>tX d İ.ııı1aobUl ZelTdc orta. ~ul .smıf 1/C .... mhan merkez okulu smıf 2 den bag,,.,,ıyama,dL ıdı'm. - N- .,,..,,. 1a-ı H...., m __ __:L."• herifi m:eddeki erine gitmıek için Tak9im.. Bir fife kolonya K-" Son P~t.a hatıralı) 
- Ne gibi fedakarhklıı:.r~ Bütün gömer G~n Hanıma 90""- - Aman çebıs::.a.k bo~tLlV1'9İnl c~ tTamw.ya binmedi. Yüriimek den 535 Güntd .......... '118 Mustata 'Vs:tunel, TW.irdat orla. e. 
_ Hangi bi-r ni '!ayaytm? O mlicfi. Kad.ınlazın hepeini doÇlldan Benim tanıd~ğmı hiT a.v.ulca.t var. ~~ı!,acını d~ordu. Yü.ıüımıek ve """'- kul ıf 

mağrur, 0 ha.ssaa bdı-n, kocasını doğruya veya dolayısile a.taka.clar Ccendisiıne tavsiye edyi.m, bir ce-1Sc- duşun~~: Behıcc !ı~ hayat~rı o ka Bir di§i ktuteti ~ ~:ıo:: ı;:cşi~~ ~ 
memnun etınelr. .iç.n m..i .. ııuen blr eden bir ımeaole ka:ftıeınıda bufunu- <le !Şi h.aned.eır. dar hirhll'rne beınzıyordu kı... Aımaeya ~ okul sınıf 2/4. un 398 111 nwııanıda. Nerlma.n. 
çok şeyler feda etti., tanı bir fere.. y'Ork"rdl. Genç kadın iPhat yer&: . .Gibi cümlelerle bu ınuhavereye _- Hayaıl V'C hakikat... demek ~&en Enler. A 
gatle ha :eket etti. 0 haışi.n adamınJ - Kızcağız, hn:ct"nden çı:>k ya~ i,ftırak edilY'Qrlard1. Gü.zmi.ıı s.on .öz boy'l~ ... deımek Behice, bayır ben, Mürekkebli kalem !Son p03y:~dırıtJı) 
türlü 'huysuz.luldarına kadandı. h ve çirkin olan kooasınıa b?ı; gö- Yerinden S0«ıra ortahkta bir f!iikut hodbm bıiJ' kadınımı Ben ki kendi.. ISon Po3 la hatıralı) İstanb:H Slıı"accl istasyon komutanı 

- B·•.nlar umumi mahiyetle eöz-jrünnw!k mabdile i.:at kat etb'se o1du. Kad:nların hepsi k.endi huı.-u- ant fedakar bir hı~n funediyor- .~ oı1a o\u1 sınıl 2/A claıı 186 o!fu Şaban, tsıaımuı G:ızt 0'5ln:ı.npaş_'l 
ler ••. s·z bana. Behece Ha.nlınbn ko- yaptı, adamıın tıankidine uğradı. ko • .i nayatlar nı, bB.§larırulan geçen dum. Hayale kıapıhnı,1m Ö)fe mi> Dünl::me ör&t, İstAnbuJ eataıo hı Jşı!t orta okul sını.t l/E den 66 NP-J;ı.t Gan-
camnı evine bağkmak için nc1er cası hor.laınl"'l8dığ · iç 'n ~ n:rz: sine- vak'ları batıTlayownuş gibi düşüııı- O 'halde izzetin hal."'kı varmışı 80kM G/t de kat 5 de Tınhıuı Aytul. set, İstnnbu.1 Fattn Dersnazırı 60'kak 40 
yapt ·ğ.nı tam olar.ık .söyl'ycbilirı maya g'ftınehoen vazgeçti, onu ıme,_ ccy.e .dal~ şlardı. Birdenbire ev sa- . ~:rt. adımlarıl;ı, İçinin he1eca.n.1n~, Di~ fır:çcur num:ında Münevver Senııil. 
misiniz? gul etmek ümid'ile evine bt-rçok ah.. hibının bı:az sert aesi. duyuldu: eınıı;mı ay~lıarı altında ezmk ıstı- . ISon P~t..ı ıha&aralıl K 'tab 

Nadide 1-la.nım.ın :.engin ve mii.. l bab davet et'ti... j - Bu l§tc Behice Hanım\ kaba.. yo?1rnu.ş .~iib!. ~puklarını ta~\are va.. Dwıoe ori& olaıl ~. 2~8 den 776 Bnrs:ı. f!i4nd cırt.a okul sımf 3/D an.n 
keTief salonla.rında.n birınl:le, b~ Na.dide Hanım sıabl:r151% 'bir t9Vlr- batfi buı'uyorum ben ..• pek bodbin ıar~- Kopruyu geçti. Ankanı. cad- T3.oett1n Tt*. Erbaa Bak.l.D\ı.yeU MiliJ.Jyc '778 Vclıhl Sü~l, hta.nbul nr :ıd Ta 
ahı a.rlca.daş bir kö~ye çclcilm~. k.~ la doğruldu: bir kadınmış meğeT! desın-ı e.T'.kada bıraku ve kestirme ao ilk okul ta1ırıbesiadıen sıaıl S de 199 Ce- br:moo sokak 2 yaz • -
nusuyorlardt- MisafiTkrini lyı kabul j - Bunlıa.r fedakarlık değif kt- - Aman Hantmefıendi 00yle kak.'hardan Swlt.aınahmedc ç.ı.ktı. mil 'Cstün, istıanııuı C5 mel Yk okul swıl N :va ~-ıu ~o~da Sabaruı:ttin 

., w_ - - L h d L! kad ' E • clld :\.!::.." 1 k C/B den Becriııı U l • o. n, Y"' ...... .,. .. Ull sımf 3/B den 
etmek. onla.~ı .ağı:-~ ıuıısun. ~ nm, başka ne .yapt.ı? ınr ı~. nas1l hodbin d.iyebiıİ'yOT vıne g ·~1 zanuın .orta l~ a- . ~u. 105 Fuad A.Jı:sa.n, İst:ınbui t,~·it:l~ %1 
büyük bir itına 1ıö9leren ev aahıb1 - Ayda yımmi Tiııalık aşçi tuttu. 9lınuz~ Gün.ah değil mi:> rarmıştı. Kapıyı açan hızmetç ye: Dı~ Macuna ~I okı 1 sımı:f 5 d ns NcC11 t 
aayısı yirmiyi aşan cl.aıvetLiiel'.ln h~ yıem~nt beğndi~~i •. orta hiz...! - K12ım •. ben ne dediğimi bili~ - Beyfendi geldi mi) Diye 50r~ ~t ~ oadılestnde baUal Blll"S:\ erlu~lt 1'3t'.'Sl :l('~dctı 45~ O:.~ 
bir.ille ayrı ayrı m~uıl o1:':1~.or, ~r mel'çrsinı lllk s.ı3c d-eğıştı:rcu. .kor.a!ll~ yorum. Hakikat hudUI': ArkadAıaşın du. Ve uHaylrl» cevabile sükun« Ömer ol'l.u B~lo Kut.vol, Geübolu or cla~t Gösteri$!i. Ve:mköprii G:ızt ını: o_ 
gruptan öt~e gıdıyar, bütun mu n .. ı~ hııyun. mU'Vllflk ~la., bı:r ts~""- koc~ n~ kıaırtı ~~ fodakarli~ıhulanık odasına çık~. . ia okıd sın.ı.f. 3/A d.uı 1741 numaralı kul sıwf 2 den 56 Müriivvct J>aJas. 
haverelere işt.ı'rak ediyordu. İçkrl'n- 6ml bulamad1. Her giln. her vesı1e yapms.k!a vazrfeaını y•ntı ranned... - Hayal1 ve hakı'kat öy1.e mı'> PaJırettl.n, ~ Akçağlan U13h:ıllt»I /( ı 1 

d b 
.:,_ w -r k .k b L_ • ...-of.-..,,.,~ 

elle erkek yoktu. Bu. sadece ka !n- ite bh kavga mevzuu ç•loyor... uy yor. =:n egoer onu 9CVİyarsan. koen..
1 
Dem a aım.t hep bonıi.m... lzzeti K174t ca.ddcsi 26 numa.nıda Cenılle, is. 

1ar araımnda ya.pı•mrtş. bir ıopla.ntl suz, mwıabet bİ'r adam1 ıdmne deki: Kö~nde oturup ağllı- e'\•den kaçtran benim lıodbinliğim! ıa:ob1ı4 Uayd..1Cll%U llsrsi smLf 5/G den B:wnd..nnm ~-:~ .~~3

1/B d.:n 
• • • ' - 1·' b'--1 H _'.L_~- • • ') L -ol!--~ • A k ..n_ ıa9c .. ,. 3111 AbduU:ıh "'""""";o.ua, ::wtı.ı\u11 Bey -
ıdi. Bunun ııç!n, vakı't v~~· .ı;ı - ıry~u~ı,;""' }~ ımış "•" . yacaır; ;e. nc~en ç 'f'k'nle~ ~er: yna~ın 0.l"flsln~~ ~pka~ını çL ~ ,...... • J~ 27 nd o'ktrldn..-ı 38 Tl'vf Al -
gn.tıtan ötekıne _sıçrayan mu:nakaşa - Yok .. ~~egı fe_n~ ~ ül61"f'111Ş. d: .~ ~l:ıs gulsün, koc:asııı:ı. senmli kardı, ~lı. her akşa..:ıJtı gıbı kımıocno. Muhtıra de/ten pullu fl1t okul ıı:ııur 2 dett 183 Erol A. 
umumi ibıir mah.iyel! aıl.ı~r. herkes yok aofra oıftusu l~.el ım ış, !ok ye ?~runsun .ve onu evine bağlinmak suna gJ~l; fahıt b T<lenbire duTdU. .&ı1kaa. Keçiören, Erler sokıılt 12G na_ ı'kytiz. 
bir kişl.yi dintiytOT, herfuuı.gi brr mev mck çok ttı'.Z'ru rmıs.. et .te.rtınış ve-ya ıçın de birı:ut ev iş!1eııiJ:e u.ğra!l.SJ.ll. V132geçtı, esvabiıDm düğm.eleTini hlDk m:w"ada. Sedad Erı;un. .bruıt orta okul ç-------------
zu üzerinde ~ koıı~İi:İ-

1
1 yanıkmı1 ..• Biitün bunle.rl vcsı1e İt- B lki de kocası cidden hu)'b"UZdur; ledi. • llflllf 1/F den 1158 Osman Tu'knn, ts.. 

yo.rdu. tihaz ediy,o:r, eve geç geliyor ve)''ll onıun yeımğ'ni k-end si pi~ rem~e - Behıoeye de ~ylemcliyim .. f.anbw erkek lisesi smıf ti/B den 'l'l2 
Beş a1'tl 'kişit1!c a.rl:ia.d.a.ı gruıpunuı'l hiç gelmi,..o-r ••. ge'tdjğı zaman <1a aşçıya ~C'Za.Tet et.sin, icah edrse bh bu.odan sonra kooMJnl gül~r yüzle Suad. 

i>u mük.almresine ~ mis.ı.iiri o... m~aka karısı ile bat basa k.alıme- y-emk kıtcı.hı edinsin ve onun önüne k.e.ış•hsln ve sokaktan dönüşte aT- Albüm 
lan Na.dide Hantm da. birdenbire ?Tlflk iıçin bir ahbaba veya bim' tt ne- miiten.e-vvi yem1derr koysun. Sofra laı.sından e!bİst"!lin-i çıbırıp sa halılı_ 18on Post:ı hatıralı) 
yükeek setle ori1arm sözlerine i~i.. maya gitmek istiyor. ört'• ü lekeli o'hrı-!a k11zıymmuş öyl~ ğını giymesin. Öyle Ya. kocasıına çir A1*ara Devrim ilk Gtul sınıf 2 deıı 
rak ~ Sualinin uyand-ıroığı _ Kansı bu iıal1erd.en te.bti çok mi? Hakkı va- adıa.me<ığızın. De- k'n görunmekte mana ne) Brıakis 199 Sa.b:tha:t Krrşchl!', Tcklnlağ ort:ı. o- Ba~lık 
umumi. a1aka ve teceMÜSÜ Görünce s.'1lı::ayıetç:cHr dr-ğıl mn mek ki Beh' ce Hanım ev'le uğra~ güzel görünmenin çaresine bak.. kul sınıf 2/E den S5 Sennet ~. 1 ncı 
k sa.en izah etti: _Ne söyl'iycmnınuz H l~tmefen m y<>r, ev· · sevmiyor.Hal bö)•le ma~J... ~ ~ orta '.knl sınıf "/./A elan 2 ncı 

. - TaıııdYcJarlfilIZ ara&tnda genç di. ömrü bir cehenneme döooü ... ikeın n h khı koca nı evde tutmıılk Arkrasınıda 'biT se"5 duydu: 25ti Başd:ı.r YaJcm 3 ncü 
b .:. ha.nım var, üç 9ene e\'-vel sev- Zava.~l:ıcık üç senedenb-er.L bu haya- arnıruna kapıı'h•or} Ora"llnl e-vvela - Ne o) Şimdi m' geldin Cü- Kokulrı sabun 4 ncii 
dıgı ~il' a<lam'la, eviıendi. !nce ve nas ta tahammül ediyor amma artık oazib bir yuva haline 90ksun, koca- zin:> (8ot1 Posta hatıratıl fç 

Tek sütun san• mı .......................... 
maktıı 500 
sah•le 4()() 

sahile 250 
ıahi1e 200 
sahile 10{) 
sahile 60 

)) 

)) 

)) 

)) 
~~.bir genç kı:z oldu~u halde ken- el'aman dedi. Görseniz o giizr-1 ~- sının bütün İstirahatlerini temin ~t- c .. nç kıadın başını çevirdi, koca_ "Eskişehir "llsesi lo«i7 F.minc Al1uğ. Sn~ 
dısnden hem Y'1~ hem de ~viye.. dının yüzü ~ul!rnüyor, o ıµ.k. ve Z?.rlf sin baka~ m. Ben fedanrl1k btı'fli!'Ta sına gülümsedi_ Gem.Tik Ea.lık:pa:uın Safa liob.k l mı.. ."""'""jllll!ıı"'.,,.._,.W'~"-"'111'\ıır.ı.""'.J 



412 Sayfa 

Memleket haberleri 
Bergamada kadm yüzünden 

b~r çobam öldürdüler 
K '.lt ·ııe r çobanın kansını kaçırmak istiyorlardı 

l~ir w (Hu:usi~ - Beılltamada 1ra.3'.tarın göz koymasıdır, Bu kad.t~ 
z.~y11ndag nahıyesınin lrlaanaz 1'.ö-lna malik oLabiirneık için Mehmed 
yu ha.fk:ndan Yatar Saba.nın çoba.. Karacı öldürmek lazım gel:iiğine 
nı Mehmed Karaç. da.~daki ağılJa 1k.arar veren Mehmed Bayraj,;JtaT, 30 
u.yk~da ~ulu:ıcfuğu bir sırada çihe:lira vermek euretilıe yanına Sü1ey
tufeg le u.zerıne ateş edilCTek öldü- man Ülküyü de yardımcı elarak da 
riılrn<iş vaziyette bulunIDllştur. Adli ğa git.mi§. gece uykuda whına~ 
y.e ve .zabıt~cı\ wynpılan tahkikatta çoban Mehme<ii çifte tüfeğı1e ateş 
cınayetı Bekır og~u .Mohmed Bay _ledeTek ba.şındaın ve göğısirndC'n ya
raıktar a Süleyman Ülkünün i,:ledik- ralamtş ve öldürrnii~k-rdir. 
ler' 1e bit ed"lımiştir. ı Her iki suçhı da yakalanml§, ha-

Scbeb, ma\tı.ıl l\1ehmed Ka.re.ç•n dL<oe yerinde suçlarını na.,sııl ifkdik
~enr karısı K~zibena Mehmed Bay.ilerini itiraf etunİŞ'lerdir. 

SON POSTA Mart 16 

-- ~~~~~:~.:--~-~-~~~~;. ~·~~ ifi]ii;ilPHAhm@t 
topt&ttı; yakınmıld köy ve•a m.,hl'--dn·n 

1 

... 

1 

rt 
,, - Zili .. rışkınnııs; "'1.lıla.nmış, ~te,şsiz Te du • s 

getlrttl; 90111'& civa.rda.n •t toJ)la.ttt; mansız bir vollıan ıff>I, bir ıa.v gibl COŞ- Sili vrı .. lı" ı· ıı:;.zet pehıı· van 
buıılann azgm, ~boş ver" henüı ı:en:ı ııuıştu. &.. 

Tllndma.mıe t.a..Y ohna-13.rmı tercih cdi • · 
Yordu. Kmd.l askerlerinin a.tıarı a-sı" Ira.n nöbetçlkrt ~ön relditl ta. Dedli Her ne h 1 · S } 

H - ratıa ba.k:tıbz'; orada bir taJı:un karalt.ıııar . · . a. ısıe utan Ha lıu:k: vardı. Bellki de daha f<>~1 -
dan da. Urkck olanları a.yırdı. vaırdı; korkun~ bir hızla yakhş.ı.yorlaroı. dfl'.r:1 .. d~I"Ul1.lıl1 pehlıvanlığı öldür- Si'lirvrifi İzzet sog~ an tıca...,re.:.ıa..t.i ·.,. 

Herkes bu işe şa111yordu. Acaba Çer. uguınu ve Kara Ah d ı K · ' J -
K9 Osma.o Paı,a ne ya.paca.ktı? Bu a~ Balkır ve kam.o 9e81erio.e lı.arup.n nal s~ c:a Yuısu!J.ıar ' Kı.zıı..lı ııkıl=d .er, O- pardı.. lsta1111bul'a sogan get :r:a sa.. 
lan k~ de bu ka.zan.bniA pl$h'fceık lerl ontı.rm bi.r süvari flkra.sı olduğunu ortad.ıı peıh~an ~~ ,'.'-D sonra ~· Ve, geld~ği zaman da birkaç 

smnettiri.rordu. Demek ki. Türkler ;ı.alın rup b' h -,r adı~ru 0~~ gun ka.laır kahıveye devam ederdL 
ve Gl$kere y-cdi.ıre~e& ~di? Asker ara • k.ıho hücuma kalkmışlardı; oruaxa. bır d~'- ~el. ı. :~~:ı.e aın_lat~att. degıl. Frenkle ı·andevuleşt.ig·ı:niz gu"ıı:ı 
sındıa böyle bir .,,ı,yatettn hoş cörülmtye- e-ooe baskını vermlşl.mıi. = ya .. şı l'UC:ll.l:e etıtıi.k. Herıfe: ve saatte ı~-..ı~:' _ı __ k s· . 'li 
oeği şöyie c1utı9wı ne 1eı- ne de v.ıiı:l!li Peki 1b l s· d İ ~ Uloi.U-a hl\ M 
milsalddi. hı ordusa Ansızın hücmna Nö~r bay1urd•lar; ayuy.ı.nbr u_ edertt ' u unıız.. 12.e yar ım zzet de ~elımuşti. B~da Po..'11.aık 
ceçincc ortaf.ı.kta ne at, ne kazan ka.tı.T. ya.ı:ıdılıac, 4ehşeıLe diİı'j1tiiler. Orta.lığı kes;Jı. Ded'iırn. sar~: lk.ellıi felli., iri yarı gövdesL 
dl. ~)er, oıtlıklar, hnda.d .eslcrı, haykı Frenlk.le randevul~k B lıe köşede otUX'lll) ordu. Tam bir 

Osman Paşa emretU: nşlar dolöordu; aonra bunlarm ara.sma ta pehlivan kahYesiru:ie bulu~~ peıWlv~~ v.arclı. 
- Kazan ve-ya bakırl&rdan tu-.r b1ririi bılemeltt k:ı.rıştı; kılıçla.c 111YT1ldı; t.ufek t:lk. Beyazııtta:kı pehU.\•an kaıhvesi Slliıvr.J'i İzzete iliştı. Za 

a.tıarm kuyrukb.nna batl:\yınu:! ler patladı; oklar her tara.na vızır vızır de ımerke'z biır yerdi. Ve. burası tan taım.şııyor ve konuşuyorduk.. 
Sonra Hin etti: gçmata başladı. hnblar blrb:rıerbll u.. Peıh'JlWan Comal Beyin kD.rargah1 deııh.al aı.'<lııma ŞIJ geldi: 
- S.ıık• ba!'laym; a:ıl:ın kopup da JQrı ıyod:ırtiı: çünkü baskına uırra.clıkbmnı idi. Herge11eci İ'braıh!ım pehlivana - Bundan daha iyi pehlivan 

yolda düşm~! s:ı.nı:yorianb. De.rkes karşısına çıkan ka. kaıdar ne lkadar eski pehl.iıvan~ar 01nır mu?. Sil:ilvr.ilıytiı Frer ge ~ta-
Blrçotu bundan da b(r ısey aruamadı~ ra.lbnm düşman olduğunu umnedereıtYarsa bu, ıkahıveye gelip giderler- rl!lllı.. 

bir; ~n ne1Jceslnıı menkla beklemeğe müıla.fadıwı taamıza rcçlyoırdu. Atla.rm• di. .. ~in gar~bi ~~ şudur ki, Frengin 
Konya de;,erli bir bilginini 1 lzmirdeki yeni müze baştadıtlı'. Emri a.Jarıla.r ise onu büyük buhntaır hemm kargt\$a.lmtan umklas _ ~daşlıa.rla konuştuk. Frenge ~~ de Sıl'iwılli İz.zeLte ;di. Onu, 

kaybetti ı zenginleıtiriliyor bir dikkatle ya.pıyoo-lardı. Batl:ı.rken a.t_ mak M;ılın r:ı.~ ve dörtna.ı silrüyorL'lr; peihll!iıvan bufa('aıkt'ıık.. Frnkat onnrn gozuınclıe büıyüta:nıliştu. Ve. buvt:k 
Kon)' anın yet:!tİıdiği değeıili bir lnnir (l-luııuei) - Küi.türpark laırııı ö.rkilp de gürültü çıka.rma.mata.n çoğu kendi el'm~lı:m ta.rafmda.n V"unl iısted! ği pohliıva.m bulıma.k mii~ül- biT başpeh.liıvan z.annetm::ştL Fr~ 

ılrm adamlar.mız..d.an topçu Arif dahilinde nebatat bahç~i y.tnında için blıw ld!JI beı$fıı.rtrıda.n sımsıkı tutu- lup d~'iiyorfardı. d'ü. De!vt·iın b.ru;:ıı>c<hlivanları hep kü le aramııızdıa şu 'konu.,c;ına oldu: 
efendı oğhı Arif Bilgin geçen Şu-lmeydana gelen müzenin zengini~.._ yor; blftso li'ii kuyruklarını tutamk oır. Bu kavga ~ &'e() vaktlne kadar çülk aıd~a't"cl1. Yanıi ok.kasız.. - Şu,. kö-,."-ede otuı &. ı zat meş -
batta hayata göıılerini yumdu. Cüm mesi için belediyenin bazı te~bbü.s te yeınt'Jnek l~ln yım tarafta duruyor, sürdü. sa,ba.h •lunca baktıl.ır ki ıı.ral:l O d'e<Vrın başpehlıi.vanları şun- hur pehlliıvan.laııd'an mMlır? 
hun.yetin Hanlllıl1' Hk aen.-kr';0de !eri vaıd•r. Maerif Vekilıığinın mü b'..rer k1'f ek lı:aıao ft'1'a b:ıkırı bağlıyor nnda bir t.a.ne bi'lıe Osma.nl.ı Joktu1 .. he; lardı: Na!kkaşlı Eyüp pehlivan Ben derhal soğancı sımvnli İz.. 
!ler'ıye veki'.r i'ini yapmt~ bu.knan1saadesil· Namazgah fonnw1da mey_ !ı.rdı.. Kulbu oJınıyan baJ;ır!.ara ç&bucalt cıaıra.r lrao ordusunan öl.iller!le ya~Iıla Sarı Hafıız., Gazhaneli Ali Ahmed: zıetıi: 
Arıf Bilıgin b ~°"' mek.teblerae araJdana ç•lra:ı bazı tarihi eıoerlMl!' lz_ lmeı- del& açlluonlu. ..ne do1ıntııftlır ve kal'!Jlda.n Osma.n Pa..a Mınahçlı Hasan, Balı.kesirli Çer- - Evet, baş pehliıvanl.ardan<:rtr. 
bi ve farisi lhocaTıldarında ve evkaf mir aşarı atika müze~indekı kıy- Bu işler yapııı.rken asker- ~mda be. frlaıısl bu eşs1ıı harb hlle1ıinln hazır kes Malhmud, mavnacı Mehmed, - Güzel yaıpısı vaır •• Koca Yu.. 
şü sı azalığında bulunmuştur. Ayni metli ba4;1ların Külltoiirkpark müzesL neanh fısıU.ılar dQbeıyoırdıı; çiiukü ar- yemişbl toplamsk ~in cellyor Bııhgurlululu Etem (geçmiş za- suıfa yakım gavoo~ 
zamanda çok muvaffak bir hatattı. ne nakilleri dcmio. olunm .. 0 •ur. tık ma.bad a.nbıfıhnlştL Yoıınınluldan · man) Veznedar Cemal Bey ila'h ôyıı-..ı· '?'~ "'>" Kalanlar ~maktan b ;l< b · · · - t."UtT. • • 

Allah rah~eylesin. Tokat Halkevinin çalışmoları ~h mpa.klan d.iişmekl.4! olarıh.r bne3.tar \ı:ıçantı.r "~ ·' çare ., Fakat bütün bu saydığım sayılı _ Bununla mukavele yapama.J 
'!öz!.erini dön ~m...,m; lr.uıtııarın ui. tam ; kurtuldu: kaçmı • pehll.iıvaınlann ~Y...kası tam okka ola -

N 
"fl'd h k tl • Tokat (Husu.si) - 1-1...,ikcvi g~s- nya.cal'ıilla.ıı p,ıkınlığt ırörmcte ha.zuola _ ~ lıııbçlı:ıın pçtl, ya.had esir cdlldJ.ra:k: a:lltmn~ ~· niüıı:ıyct Y"...._.,;<: ok- ~?. o.zı 1 e spor are e erı te-rit ko'u ilk eaer olar .. !<. «Mavi yıl- ..... ~ ·~ •• "ı.ıu"" v"'""...,.,.,.,aık · · ] 

t': 
·n· (H ") K b ruyor"..a.rch. Çerikes Osma.n Pa.,n.nm bu muvarfa- kaılıık adamlıardı. Belku; de yetmı""" laz :;:;,, .4~ ... .,..... ve reymı a mak 

ı az 1 usu.sı -.- asa amlz- dırım» p'yecs;ni temsil etmhrtıl'. Bu med 'İ 1 

d b 
.. k da ı ._ l '- -d ı Ba.iıbma ~ bl:tt1k~n sonra. Ccrkes lı:f:rt'tt Ah Paşadan sl;rade Kanuni t.aım okıkayı lbıulan da "'"'~-tu 

a ugune a r ger 11.a an oc en piyeste rdl al.an Hiirrem Cela1 Se- "l rJl\. • A.m.a.n · · 1 
t b

. . · 
1 

. ş k' G" ' ' Osman }>{ışı a.tlal-1 traaı ordugfUun:ı ci. Sııffta.n Su eı.nnıa:o Uzf"l1tttle p.vlak . blr Görülüı.'Or 'ki, Tii""k P""hltvanh - şuı ışı yaıpa ım ... 
cır yesı ış erı, spo-rcu ev ı una. mlha ve Nebahat çok mJvaHak ırL ı J "" ç- ~ Maılfun B' · . l -" · f 1· deıı vadl:Ye d.ol'ru yörüttö: bakır n k.a- teS!r yıa.ptı. Pad ş:ıh bu dd~rlJ kwnan. ğı. ne ıh.ale .uel.milc:!ti. Otu.z, do··rt se- - ya... ızim TU.rk peh 
yın ışı e.e ıuması üzerıne aaı yet mu~lardır. BuogUne kadar orta okul _ .. ,il l:> ~· 1vanl'arı A 
d ı . . . 

1 
ı:a.nJoın blreır asker tuttuıı-u ve atlar ra .. danı Ha.leb v-..... ğiın.l nıWı;afat olGrak neililk -bir hlımaıvesixı:·ı- Tu"rk peh- .. vruıpaya ve Amcrikaya 

evreıı ne gJTmlftlr. 5-20 ya.ş:n -k('nferans ve Üyıatro salonunclıan ie.. • ıu-. ""
1

tımeık .lV';ın 
1
-

d k
. 120 "k n f h f Mfau obuadıkhn i~n bu ı.. de eks~z Tt'Tdl. L;~---ı·aırnıı 0·"1w.;;,......,,u··.c-+,;;, s ... -'--~~ ]ı:>.na.zı.anırlar .•. Onu i1k,. 

a ı mu e.ııe genç a lanın tifade edilmekte idi. Bu mahzuru ~ "'~JıllJ~- u ...... ,,. "'""' t:wıı.uK ~ 
belli günleriud~ resmi üni.formala -gözöniinde tutan Vafimiz izzettin ft ab3medan sona erdl . 1:yp.mbmimlzln «harb hlledlr!n sö~ İyi amana, Frenge ne cevab ve- na_ .z:ım·:· . rını giyerek muhtefü tal'mler gör-Cağp.ar Halkevi lronlemnııt ~nun- İran ordııdht ta.m hlr lsUra.ha.t ha - rinö unutmıyalım; karşımızdaki böyleırecekt'lk.. yok. pdhlivanlannuz ~vet, ışıtmıcytiım ... Koca Yu.. 
me,.k,te, kendilerine nişan mümaieJda bir 9Jıne yapttrı1nııastAI ka·ar_ tinde Wi. Şurada burada. a.t~lerı yanı_ bir 1QSltıa tııe b!'Ei faka. bastırır Te z.afer bunlaırclır. Koca Yusu·Clar, Kara ~ bile .. ~.ganitz.a!örlC'l"i zorla Av 
seleri yaptu:llmakt.adtr. Geçen gece laştırmı.ştır. Bu ilk terrail bu sahne voır; uııa..""a.n kısalan alevltt ltı'Z1lh~ında Jı;a.n.nırRa c:a.l<ıaJr;ça t:a.aımız!n ~lbl sözler Ahmedler ıgibi okkal!ı: peh1i

1
,ranla- p~a göt~bihnı'!şl.eı: ... Hele .~ 

H .. lkevinde ilk defa olarak bedenlde vlTiJmi~tir. <;lvri kiilahlaıruı, sa.cbıkl&nn, klhç ve kuJJa.nmamaJuhr; uya.n~ bulunmak ~e-nmız ydk detmekten baŞka çare mi ~ilkaya gemuneOc llÇlllt1 çok muş. teıbiyesi mükelllefiyeti genç~ri ta _ ml!Zl'aktlann bmJtıhn rör.e ça.'tl>ı,vor - rekttr. vaırd1? N:ıteıkiım de böV'le oJldu. kulata uğr~lar. 
rafından bir müsamere verilm.iş, ranga gÜI~te değe"li gür~il:!rden du. Atla.mı eşlnmclertnden, bann lı.iş - K.a.drfca.n Kafh Kefere ~l'l<l'i. Ra. Hatırıma gel- - Evet, böyledir bw1lar ... Ya.. 
(Doktorun aşkı) adındaki piyes Bursalı Hidayet pehlivan Manisall n~ Qtkrut ~ ya:m:ıçlard!l mişken söyıli'yeyd.m: S;livrili İzzet, şayş'lar.ından ayntmaık L'Stcmez 
muvaffakiyeı!J.e temsil ed•ilmiş.tir. Haitili yenerek baş1 kazanml~lT· l>oğuk ak"'ılf"' yatnyordu. ~:ism'.ndıe iri yan, !kıuım.ral ve pos bı- leır .•• 

Diğer taraftan Pazar glinü spor Mü.teakiben Mende~ spor ldühi1e osnııa.u Pas ıı.tilıan ora.y:\ dı>'.i'ru dit- tMaDın en büyük eeert ya.vrueadar. yılkh hiır pehlivan merak1•ısı ara_ - Bu., pahlwan hoşuma gittl 
alanında (Türde Hava Kıunımu) a- Basma fabri1c.ası &pi>rcularl bir fut.. ıtlf'di; onlann •!W'be9t. bmıkıi&rak kır - ç E KURUMU GENEL da sırada ıkaıhveye gelirdi. Bu, zatıın Gösteriş"li de.·· Çok oar:ı bzanı. 
dına pehlivan güreşleri rertib edit _bol maçı ya,pmı•1arclır. Kasabamız "'1Qllnma.smı em11etu. • · ' ' pe1h1ıvanlıkla ala'kası şöyle böyle nz ... Ne iste'I'Se veririm ... 

~
mıi~ yağlı vıe yağaız olarak muhte.. halkı bu veeile i:le net' eli bir bahar Kar.Mıaı*fa donuk pa.nltılar oldu: ıoon.. MERKEZİ iıdi K~ülk ,jllren bir iki ıgüreşmti.ş, - oKlaıy... Semra konuşurum 
lif peıhlivantar güıre,mitlerdir. Ala.f_ günü ya-ta-mı•ır. ~.!""bıt~ -~d~~t ,_""' du. -._. - _ - _ _ _ - _ - _ -__ - _ - fıık:aıt muıvaıffaik ol'amaymca bıraık- onunla beın ... ,,_a; bu _. • ._çe tll'UI; YUlJ't u_._,_ .. ha.. " ikil anış .. J.illA.Jjll yuz ~· yuz on (). .(Ark.Mı var) 

« 
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elgral", Telefon Ve Telsi 
~ 

li'aada 
asileri 

mlca le 
Me heddeki asiler 
muvasala hat:arın1 

kJsmi~ler 
Horasandaki asi!er 

ormanda dağlık 
araziye kaçhiar 

1 Amerikada Amerikada 45 bin 1 Crlpps 
yükse~en sesler un:versiteli e·adlstan 
Ruzveltin başkuman· fayyareCİ oluyor JOIUDd8 

:Nevyerk, 15 (AA.) - Bava naaarhtı Hindistan mı, 7Mlır ki .J&ll9ft)1UUD bıa ıaaı.)'1, mı 
da:ıhğı bir askere müsteşarı muavini M . Bln~y. Amerlı.a A t 1 ? ıaa.U;ııUan cls.ılem.iye m&&uıl bir manevra 

, t .. t . . .._ ... Ye--~ okallard& havacılik kurs_ s IA d d b. vus raya mı ~tf- hc,ı Mmaıa m&neYtn.l iiurimle uev.ce mesı ıs e nnyor - ... -- ey an a ('ın a ır ües.slı- oım_, !arı açıbcatını b!ldinnlş ve bu busu ta ..., B ir ıaratbn Birmaat)'a)I ifcıl ve m 1 bedel IM.lba& eden bir 
- ·n 1 rsl Hınd hududlarma day•nan 4lier t&ahur ~ kab eder. Fabt A -

LnclN, 15 (AA.) - Bur Jnnaa == = .::.::.. :;iL baş "U nan,Jaı1lık Cıara.rı.n Felemeak adal --;;-- 1 VU9lra ayıba 1ebdiclJeı" brsı&mcla kork ~ .......... -.- ..-Ja•biri • U 1 w ç•rma.tarıa ........ _..a_:~ezbüı ~ :,._- mlt'J bir Ya&.lyet&e corma701V&. Avus _ 
•-•--• L ne hava.cılı ın karam taalluk ed n kıs- --~ QI M&U ..-. t.ı-al 

Periiaa:ıı:'ıa ~1 -·-uı.a ıaqre mlDln ofre!ıllmemlş o!dutunu &011emlş • d d"ld• llitiie )'a!J•ı.n .1-.o&ı:ra'llm eimdıl hancı )11 baf\'ekiı.ıln Amerlka,Ja >"-.&"1 
~: Ur. ı.. as e 1 1 kt.i&amete tevecc:ülı ede egı mühim bir ....... bunan ... deUM oW1lh &'ibl mem.. 

AmeriD llirieşllt Devtet"Wt rel&l. ana 
5

M 4lerı bala tlnmntwde )lllotb* run mevzuu obaqttar. •'1.lnkl Jaı>Oll)a teke' chbWndııe b&, döndiiriicu Wr .O -
;ru.ı cenılııillıce. A.llMrfka lıııılnıeUerl bal. L-_ ... _ •'"·'--tir. Ve biikiunet her 711 B için. et« keodince imk.ın cvnmıe A ratle alınan müdt\h Wbk-leri de la&lıs 
k~ ft ba sılda çok cCPit •-· ::::_ti ıillf 15 detf1 U irmanvada vmkaqa H' leni Zeliodıı)a &c..;ccın: 'kan in~ ebn bu c1ombt onun Ja -
~ ......... Faka& uıa 7aaa4akl evvelce •- ~ etmek \"e sonra Hindtstao '»ile uiraş - POfU'&.Ya b~ ko:a.T ibo71Ql rimlrettltnı 
«Ciilnhurreılll IWikeri e&orücınla UTna. Jıin tinhoerııltell pllot yelt$tlrmek flkrbı son vaziyet mllk daJaa ca.db ve reJcoeie aJd &ehli - r~yor. 
J'1ibr • ..._ ~ dell\:feW"'ıcıı'ti detllr. Mimi önlemek lıGlkııamhn uıaa faJ'd&. AftS&ıabanm Japon lıM".& vr. hava 
&tlıl hutıia ciWimiblii 1tl-ı üRıl'lne bdll'. FakM olması lizım ctıJen b:.şka. kavveLbiıııin bir ia&rrumDa karJI mu 

alalt8tr ft7a ~- •amndıakl fJa.- Ru syada Alman Londra, 15 (A.A.) - Hüku - olab~ rene Nşbıdll'. Japonya.nan il. \-alı.kiydi! muluvemet cil&er blılnı•I 
Delhi 15 (A.A.) - Br-i...tanova: tıUat1anb lıııakemlilı ~lllr.. ibareli ne met tuafından reamen haber ve _ llkbaJıe .acı ..._YTI&rllln etraflDda do- İı'&'ıl.er ve bi.h "' Amerlkad.ııı röre-
lı.n hükümeti Metcd in ııın.al n c1ıı ellr\irf taarruzu rildıiine gore, vaz yetin müstace _ twn derin a1ib banda.o nert &"el yor. bileceıı ,-atüınu bı&" ıdu. DaiM "-"ı • 

et:nıib kıa mlarında iıılerin tı&ter - ~e ..._ M,.Uk ~ .-ele lıycıtl cloiayısı1e Buyük Brıtanya Maamallh 1111111 ıunlrrıl• A\'115traJyllC1a dm b tak1m Anı aba ve Jnıl.Ji& kat 
dilderı faalıyeekri durdurmııia mu lerillle - ICla ... BQftlı De c~ bUkiımeti, Seylan adasının. Seylan himedllıen endl9C Ye 7ap,Jaıuı:a olan veüu.ınuı Anw.r )"& IDÜ 4" celhen 
vaff a.k olmu,tur. Kürd haydudları " .... un ...._.1 .a71ıealşMr. B• <Bu C.aratı l Jacl ıtaJ'I fa) baaifrumandanı rütbesmı ha z b r su hummalı haarlJldar Japonlar Felcmr.nlı 1ola çık u.bn. 9 r kıllllDWl ela ka.raya 
buralarda muvaaala haıhrını kee - Jibılmı de IMıu l&inc 8eSlert 71kM.lmlt ı... llede.f olmuştur. Lokomotifler n bayın yukaelt kontrolü altına konuıl. HiDdıilıtaoıoı W1li :.,.led.kten aonra 1'• a7ak b üian b. rild.liille .rore ~ • 
hılflerdir. Şaftt İnında haydud' çe - iılr. Blmlar ~ID böyle harfi har trenler t&tırib edihnlştr. Demryollan maeına karar verm ştır. Bu vaz. feyı isiilı:amel.:&dıi hareketlerine IOn nruae- ~> yud m ~inin lcab eden e

tcıleri küçük uıken kuvvetler ~a : n. telıılr d" 1• e Hlns ~ Ye kmilmle ve kullaaılmaz l>ir bale relm ı.. ifaya visamiral . Sıi_r Gcoffrey Lay _ dıms evftl Avuairab'ara Ye 1 eıal Zelin. heauni1eUe '-elikkl edilclltlnı an1atmak. 
f ndan dai t Jmıı ve çete re·alen )"anında onla ft 6mMlınla .-rlıababt b• Ur. ton tayın edillmittır. Bu bölgedkı ei -,. lr8qı da bir eeyler yapmak ls1e • iadır. fabt Ja»c>n , ba.lb sbnıı 
Mqecl"Jn fimal .nddtl dağlara bç. t.macaiı bir ..mı mldalaa naR1ıua Alman ~illerinin siklet merkeal İl- vil, askeri makamlaTla hava ve de- .._..... bir lfadm •latak ~üld ehi- cmdıa ibra& ey"'-ditl muvaHak Ue n 
ınalt mecburiyetinde lcahnı,la:dır. yeya lılr .._ bıl•·M«lae•n t&Jfınlnl men dlti elvan tdl. Barıul& SovyeUer niz malcamlan onun emrinde bu _ naııeır. ondan ~ de reçtrdlii Wr ok iislel' 

Diğer clbetlen ıki ık.ardcıin emıri kU7..-.. pike bomlıı&nbm&n tayyarelerinin faa. lunacaktır. Kumandan, Scylan'ın Ff"nıld _........_ bhbt CiİD enel Japoa MJet6ndc, bu r.anhmlan t.hd ~-
•ltmda bulunan Horasan' daki ui - • tıtııDıfl deMkllms t 1 ileri suri tb"MI llıf.4fcıealnle ıı-ı. .._..... ~a. müdafuaındaın, mülki ve aneri ted h&en*ll1. hilriılneUnln ou lkı mıntab- 1ecıdt bir dıanm:ıa. siriiameirte şa)"f'd 
ler Tur.batihaydari, ferman ve fur_ ehliyet w.ııonC"' 1uı aalş!enltr. Bu ia;nareler•en lııirillla 7&» birlerin tanziminden .ncs'ul olacak.. n ._. be&le.meikie .Wu.iu C.aaa'fVU!'lan Japmı)'11.mn J'ıkm beleft \'US1raba 
•••tıtehcam"da zaptettikleri mevzi- ~ n ·~- -~~- :_;_ ~ rtt~ tal• Jaücum önıemll bir laee merkezine tir. ~ ~ An.sıralY&)'l. cen-k ile. enn, lıa lledrltne ah ... '.tl('an bu-
l d '-- t L K 1 d . . .,.nln mes""""'"'n y.,.,._.e _. as...,r vcy , Gri Hindi "-'- -'"-'~ '9UI b nll 
"' en JUJllU ara"' a a na arı cıva. bir t1mı.cı obnadl!ı, bundan bAf1t si iıfwclh edUmişMr. H._..,.e depoları n pps atana clttl Yem Zti&nda7ı. mlidAkbel As7a ntsamı dn _. ııJalr.,,,._ ' ına n 
ıtnde\ti ormaniara ve dağlık arazi - • ahr Wr ük Utlnda \J 

8

1 : harekete 1aa .. otemebU Jwlitıı'l .isabetle Londra 15 (A.A.) - Sır Staf. ~ J&pon)'a h lwlJirlllt yapının d vet meYoaıl :vl'it Urb8' edllemes. Avu tt> lya 
Ye kaç r im 9'-rchr. B"r müddet için J'Ul vMUım ..____ ... ~ .... ~- ... 

0 
un ----·-'rr Olma.ye~ mennb fon! Crıpps H nd atana gitmek Ü _ e1m1' _.. halde her lkilılnın ae Japon bmbll'!IS.'\ bınnm fçfn Mll"Sl&bnn 

H<> h du.dl M d"" im 1 dulu ve ·---·U6 ... şa Vf"Ya uıı P- re _ • .....,. . Lond d l • ~f!kWlr ş ed /\ ra a.n ay arı eıe ın. ı a Wlilm rötürnılyeeeil Almaıı avcı ta,nattleri .ı.u ualaMle 11 zere ra an ay~ı mııtır. k~ ~ 11~ wtr17a • • 1J 
ve g ıh e bu una b 'zd ın bü.. har anısında 8evJ"et ta~ aiiş8nnüşlel"llir. Dile' Hava maretalinln .özleri atklannı .ı; iıemfe'Jr. Avııstralyaıııu da. ,...,mnı mat.liib d~ olaınazsa Clll.. 

:yük bir lamını ellerınae bulundur _ '*"• e.Aadıt!Mr. bir ia:ryare kıarşıkoyma topçU8da.n a.. Yenı Delh 15 (A.A) H 00 Yenl ?A!llndanln aa biç bir Dm3D bor. nalla prbi Pı\ J'l"Tli h!ullse ere ,.. 

mutlar .ve ~ · m ~uvaeaLa b.ul.ı a..De ~ ecJlbnlfUr, hava kuvvetlerı başkumandanı ha. Je b&r ~ kabul eCmi)'tteld rl e. 1'1111 facW-. cıab d olacal( demektir. 

nı tcbd d etm ~enlır. ln·g·ııizler Berlln, 15 {J\.A.) - Ottl in .-.ıı va maretaıli Peın.y; gazetecilere ı.ıt ckudbecft:lfft be&'hl llll Bundan dola • *** 
Eski Şah z:ımdn nda gadTc uğra.. ~ pıdcll abarebek.r c:ueyan deımecinde Birman}a durumundan----------------------------

yan K~'lcay ve B<Llitcri hhi.Jderi M t 10 t - eimekteclir'. Do.m: lıendlsln hiç mu- auku~et ve irlmadla baheetm ş ve Japonlar Avust"al- F·ınlandı·y da ı·nsan 
1llC1YU hak}a.r•nın tan om- nı ~te - anş a ay ftffakl,yd temin e&mlJen bal'nızlarma dcnutt r kl: 

Şıneı. cd"rlcr. ~unı.nrı" rde·.ıew~. cıMı.i d .. .. d ··1 -...... et .. ide•. Lealıaı'rwl 11.e.1m1nc1e _ _!ırmap nya~a1t ?urum. bau ce - t .d . . S"'Çl~rından elbı·se 
lı zaman ınaa ~ erin ~n aıl~lf yare uşur u er Alma ..... SOVJet menllerlnl mUTllffa. uvu H fig nd~,lu durumdan pek yayı ecri ıçın ~ 

o an top nklar ın ger Vf.!r fmea nı ve ba,k.adır. ÇiiniW daha b da;> ette 

k bil Je~ tl:zerı~c!~k· . '°"°rit,.J..,,.~ 1ı rs, U (A.~) - Dua ll:w5 ~ kı;re4.lt Nmbarıhnı&a etm1'!mllr. havaluda üatiinlüğu ele geç role. faal"yete eçtı•ıer y pılac k 
h,d~erıne i•de<s nı ;..temcl-t,.dır .-rıd.e ~ h-a.va 11uth reb netlce.. Sovyet tebliği Peirsy, Amerikan gonü lu tayya-

ler ...._"' 9 d d · ür ld 1\1 ova, 15 lA.A.) - Pazar runu recılerıni ogmw "'" Bu Amerika gö. l"J"~fu.. b lgelert ~' uşnı&11 .ı,veısııu 1 u u u ~ ~., 
l.-1 15 (A.A l _ T"1f'mondi:ıl: t"aı.il ~r. C11marlesl gunu tie hzeri neşred ovyet tel> 11:3 u eri ve lngi z hava uvvetleri 

lllns tarafı 1 ncı yı ti ı H i.nkl, 15 (A.A. - Fin hüküm~t 

S~r ı:;.ı.- ı e Röyıik BrHoa a •tleıılcn tıelll"a e lta$la '-'r a.Tcı talı~ H Mari &'ect:Sl ~Pli.ede ımihlım bir Bırm.mya sefer" n" n başından beri 
.,. :14.~ irvıd. IJ Rlifo1. bil;rt~rlnin edi'hM$ ,.c IMı ~ e Pli tahrlb ._ ~tik •lımamlfl&r. 200 Japoo tayyaresi tahr.b etm ş.. 
t ht 'ıllne tla.h- bi.r a1<b,sıııı" llkıledU~ tm .... ...,.,...... ~ 11. blllm11f&ar. lANadıra, 15 (AA.) - SaWıl1et&ar &erdir. Kencl" .kay oları 42 tayyare.. 
ttr. .La~i& .v ta.Y~ lllllılr ka7* 1li blır menbadım iifttllW&ttne pre vıu... dır» de.dikten eonra aoıılerıne şöy -

Amer ye kı1.'a.ları gdmdtt(.'t\ir. mabmlan. bu un berbl'I'. lo n da 
Sydnly radyosu IM>keı ve naı1> m:ılze- ~Jıarın toplanın ını emr tm erdir • 

meal ~-an bh lıattlenln blr Ka11for. Bu su~t.ıe senede b?rbç mlty n kt o sao 
bla ._,,,..... hareu&Je Jold& hiçbir ~ ilaıld edim ..aç. 

111"1&7• atramadaıı Avustralşacl& bir lf. farla ,.a.pılacıak bazı elbiac kıs:nıları ev. 
..,. v..ı o1ılaianıı WldlnıaekWıdir. 1'eli. Ml'tt mlillerlne htıbla< a u. 

---o--- n-•••ırimr. ma'71 lohte atan ~ber rHıtlkee daral. le df!Vam etıru.ir. 
_....... .....,. • aillıla lı:unetw. Sız.e ,unu da aöyliyeb Ürım l.i 

"Müttefik harb 
m~kinesi taarruza 
doğru ilerliyor,, 

Melbournc: 15 ( A.A.) - Dün 
Melbowne" dan l loıa ıtia Hindııta • 
nma !hitaben raci\) on~ beyanatta bu 
lunan umumi vah ıııua" ni van Mo. 
ok ıun a -ı söy"-m ~l · r: 

Müttef k b.acb m k nesinin Ho -
linda Hinditıtanını kurlamıak içıın 
pek aiıır hareket et~ olmasına rai 
hıen bu m~.i.ne s mdi taarruza doi. 
:-" daha ıiirade ilerliyıor. 

Van Mook küçük bir ..Ced gna.. 
.... Ca, .. yı tedtedenk ecnebi top • 
ıalı:larda mücaddeye devam için 
haztaık yapmae nı fmretmiı ol • 
nuğunu eöyled &ten •<>nl'a ıunlan 
.fave etmiıtir: 

Kurtulut mücadelesinde bir tek 
ıün b e ic~tm"yeceğiz. 

----0-

Ankaranın kahra-
man erlerimize 
armağanları 

Anb.ra, 15 (A.A.) - Kahra -
ıınan erlerimiz için baffehirde ar -
ln&canlaıı toplayan müıterek lto -
ınite ça[!ıfmalarına aon vermittir. 
~\İtterCk komiteye vcrıl n annagan 
•rla eşyaya çevirmek üze:re yapılan 
b•iıtlana temin edilen armaganla
rı.n Ye1:unu 1 0-0 bin parçaya çıolt 
Yalt1atrnı1br. 

Lo:ıdrada Leninin 40 
sene evvel oturduğu 
bir eve Jcvha kondu 
l.ondra. 15 (AA.) - Buıiün 

:;ndrantn mahalleler"nden birı o _ 
0 ,Hoif.ord Saare Finiibu,...,.' de Le -

nı · b . ., 
d~ undan 40 sene evvel otur • 
So ~e ~ir levha k.onulmuıtur. 

:;et Rt19yanın l.bndra elçMinin 
reı:ması Mme. Matıld levhan1rt a
çılıı törenini )'apm•ı .;e elçi bu mii
nas.~le 9Öyled'iiı h"r nul11k&a Le -
n~ ı «Asırlartn Yetittircilği 901t bü
yük adamlardan bınn diye vaaıf • 
laadırmıfla 

Aaıerikada benzi11 
tahdidab 

rial cıenUa blllıllMlıkta taeler ele vı_ hava kuvvetlerinizin bugiin içinde * --~ 
llW'Jl ontr-* ..... ıaptlM&n Unlıet buhmdu1duı şartlar, Bırmanya ee - 8J'dıtııe7, 15 (J\.A.) - Blalerce Ame- A'man denizalblar 
• t .-.ı hm! • ._.,..... NL ferirund baılad1dialıı zai~da~a Ta~~an l'lbilı Mkeri &afl7an t• vapur-~:' fi'OSU kumandanı 
lı:ltbtlıa')' ._.ld rt ._,riıl -'-" 90lll erece a Y1 ır. a ıye ile ..,.. eınıeı .&~a •-.. -· 

V...._'98, 15 <A..A.) - ear• IAWı.. 1 MP: llÜftn tkld '::'.,. kuvvetleri daha !Üratle geliyor. Ameriıaıı kt''aları ..... Wr •amnda amİrallıgv a yükseltildi 
emılMa -"" ~ ~ pı'k • Ur. ŞlmaWe ~ t~rfae nl Peiray, Hınd· a•anın müdafaası - cldce ,....,_ ,..,.._..,.. Kafile bir . 
.hDrri Ye P..._ ..-.aı &'N'bi Dbil fW"taaalwı lııblann hank~ e ~a na .c>z.ü getirmik d'Üfll\Anln taarruızu be Japon taMftlmlla lı&rtı lı:oJm&k .. Berlın 15 (AA.) - Alman do-
ltölceCcd• ıldcl .... oWlcılter loln "'""e• eimıılkta vıe faaliyet lıa:raklı keşif müfre nıa beltlemeıkle iktıfa edilrniyecef ni ""* ~ ve tip-an• ~ tQ. narıması bafkumandaaı bü)ük a -
•ı h• uaJtdm•- kal'Sl' .-....Ur. Mllerine lahl.ar etmektedir. .ciykmiı. aHami düşmanın kendi )'8ft8inl remfılhıi ~ etmlş&ir. miral Rader'in tc4difı üzerine Füh • 

~emldteti~~ Japony&ya götürece- Ameribav~ ~ lılrtBe Mr rer den " zahılar f losu ltu ndanı 
Adanada Atatürk Münhal meb'us namzedleri glz~enuttır. ' fe7 oba=•. hiç 1'ir .... yaralanma .. vi.am~ral Donitt'ı büyük h zmetle-

lftat tarafı ı lor. sa)'fadaı ve ç~lar Bomitay 1 ..,tır. rine bır fÜ]tran ohnak üzer amiral 
g "inÜ 1c .. • ı_ N tfted17orlar h _.ı:ıcti hia yükseltmiştir 

.. . , ve ıamı seçlm yarılacadır. am - Bomlıcıy. 15 lA.A.J _ ~l-.ap1ır dıie.. •I ada daha ip - ==========·========-mı 
.._, 15 v.:> -. .&Wirk ~ Ada. !edler .~ruında kimlerin bulu~ tD1en ....._ Wl°çak UdmJar .,. çocuk- Sayıoa. U (A..A.) - Japonlar Su- ttjde ~ cöre Japon boml>a 

..,.. .,ak llllMı(_Wı Pilin )"iNııııincl 1ll ırı henuz ma1Um deiiJ'.e de adlıye 1ar kendi.,.......~·~ mainnm ıılmnti ~ ıtireJava ı-e ~ c......... rinü Anııı&raln 
dintiaii IMırh biiJ'Ö'ıl tittnle lıatlan. miistetan Selim Nifirin imli Uze - lenlb'. Ct rAn&ıri'sl i_..... ailtleri TtnJ'a ~ t.-ı etımt..,...ır. civanndalri ......_ n JııllbM5.ı Avu&ral 

..,. ve A~ wtma çelenkler kon. rinde durulmalctad1r. Münhallerden de ~ ~. Bunan Japon tan..-elrlnln biicumlu1 ,..._ '5 lllome&re elmal'n~ .,.._ 
8Ull&tır Ba alı.f&Dl Jaalmrinde Ataıiirk birkaçı mahalerinden namzed g3s.. la ~r her eene .. _,,,... ~ Melıbourne 15 <AA ) _ Be9mi ~ 'IW9da7 ....... tMrru e&m~tlir • 
ceoesl ıtırh Mllltlr. lerilm~ ihtima.Ji kuvvetlidir. alılelerlıa lııanan a,nlclaklan blldirll.. -----· ---·----------------
-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~ ma1edlr. .. ........... mi!!~ ................. ._. 

1 .. •• -,. 

işletme Umum S&J'&'Oll, 15~·= lnclUıı men s u M E R s· d Devlet Danizyolları 

MOdUrlUğü llinları baındMt ı.n.MrDıUttne •iire Japon taar. Yarm akşam mamasın a 
rmu denm etmdneıdtr. TıuıKu Wlp_ 
Mde ~un "8tallnae :allluınbc

Montu.ana po8fa 1etcrlerl 701cu AaYtıaaıaraaa 1.Nlaa.ttz tariltt.len Wb&.. 
ren J"iilıle en IMl 7apılmrştır. Acentalarunmclan luhat almablllr. (SSl81 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den: 
DMle& Demlr7olları Umaın MiUUirliiltiDce Aallancla 7ap&arılac:ak ,..ılklla• 

tıe Fleeklıane ...._ .. \Jlnaları inşaatı kapalı sarf usullıe ve Yl&hıcll ıtrat tL
wwwı..ıcn ebllimqe kanın~. 

'Ba •re*ta ~ w le11telar lcln lllak'-l demirler Wareoe .,.nıecektlr. 
ı. - 8'ı t"8 .. 1ıa•men 1ıocdell c1Z1951• Unıdır. 
ı. - t.ialllıer ita ite aW ~ Y9Ulır nraıkı D. D. Telları .&akara ft'I. 

..-..eıı d4t» hrat mdtıı•Ulocte ala'blllrier. 

1. - Dlıllt.e 141/3/IU &ılrllıiade Peqembe rtini ua& •16• ü ~ 
D. D. 'Jı'ollltn Jel daıresinıle toplaaacalı menn 1 bıcıl lmmlQU11ıanca 7a..ıa

caktır. 

t. - Ek.llilfmC7e ~r.ılnlaıek lıa!n ls1ek111erin ktlllf melrlllblan ile birlikte 
atatıcla ıaaılı leainai Ye YesaAl 67nt rin aat dl e luMlar hmlaJ'•• re!9. 
llilne yennelert Jhımılır. 

a <• '7 64 '7 .st• llralılı nnıwlı. Ut teanlnat. 

ı. UM sa11h lı:an9nun "17in eıılllil T~1ar ite .,. ite aaMa8 olmalı: isen 
Mibıabllt Vellilet.ln4en allllllUf ~17el yee Jı:uı, ehliyet ftSika&ı io\n ihale 
&arilalmle'll en • ~iz ıiin ~ h!r lı(..lcla ile Mltaahl&t V~&Jne mln
cıaat oıwı ..... .ıu .304'7a 

T. C. Münakalat Vekaleti P. T. T. Bursa 
Müdürlüğünden: 

-- _..... .-ıon nllllerl ~ 1ın1ı•ıeoeıtaılen relı:IAa Y_... WI.. 
79....,_ B__.. lton ltaıuata J~S No: .. Naci Alıea &aı11üıı Jlllneaai.. 
lan. .ana. 

'l'elp9f: NMI -iti 

ler ttl'eyan etnıeiıtedlr. 

Dclhl l!'i CA..A.) - B1nnanyac1a ti. 
ınaı '9tllıatnetlncJı? 7apılan .Japen ıaar
nmı Pecu'.nun ~ ~ elan 
tnc4m. ~ (ita 1lıi'&Jan wahn4an dar. 
i!m'D~. 

Müttefik donanma lmmanclanı öld6 
S~ın. 15 (A.A.) - D.N:B: insi. 

nz 18tlhhrat eenWntn ı.Uıllnlltbıe fire 
mtiMıPfk 4onanma ııa.,lıamadanı Kent 
amh9I Doonnaa CaYa ~1nnlarnda ~ 

GORUNMEYEN KADIN 
Bae BnMen1e: 

VlRGlNiA BRUCE -
JOHN BARRYMORE 

1tr!an tlfmls •allarebeslnde ilmlietiir. '•••••••••••••••••••••••••"' 

F evkalide bir musiki hadisesi 
Yarınki Salı Akıamı 

SARAY Si EMASINDA 
TÜRKiYE KIZILAY CEMiYETi MENFAATiNE 

Bq Mapnniyui 

SACK 
Berlin Operuınm 

A ERN 
tarafından 

B i B o s E R 
Vedlecılldlır. ArlWe Bern. ~ lıldDcl P.~au.Wti relak&& edecıeJıılir. 

BAN'ATI.Aa iSTANBULDA BAŞU ltONSEK VER.lllYECEKTIB. 

Platlar: hricır t95 1mıı1ı vıe 297 Jı:s:ı7; Lib -..On it& lllll'1lt. tkinei Balbn 191 lmraf; Lomlsr H.81 Ye 19.IO 
Tiiltı: llnıımdlr. nııeuer tlmdfden: SARAY ~aa .. ~. Tel: tıue 
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6 Sa1fa 

Alman yada 
kahramanlar 
hatırası günü 

Uzak do fi uda deniz 
w 

muharebeleri 
(Baıtarafı 1 inci ı•yfa<la) 

Bu sırada demokrasil~rin Sura .. 
baya Uııısünde tıoplanmış olan hafif 

BerLin, 15 (A.A.) - uKa.bram.anla.r deniz :icll'VVetl'eJr ine terettüb eden 
ha ır..ı.;., 1 &ıinıi• nu lrntlama.k için Her- vade ele Japonleırın bu çı.karma te-

SON 

(TiYATROLAR) j 

İstanbul Belediyesi 1 
Şehir Tlyatra.u 

istiklal cadde9i 

komedi lt ı amında 
Bu akşam saat 20.30 da 

ÖKSE ve SÜKSE 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
:d~ırk:~~~ıık~;ıe!::U..eanasmda Füb rab:~~~e~:::ıı~enizd~n mini olma • goktor 1. Zali Og§)t 

ll. lfil.ler, Aunan miılletiniıı blilük Japonlar denilz ü.&tünl'üğüne sa • Belediye lrarşı.smdakl muayene-
barbdm evvel içinJe bulundutu ce~r,.l h ıo l..ıuflunuyorLardı . Fakat knwazör bane&inde IStleden .t0nra buta· 
bafitıl Mt.ı.ı1la.C.ın .~ . Fraosız, İngiliz Ye . . ı.. b · b ve muo. ri gı i hafif denizüstü kuv. ıarıru kabuı eder. 
A~-r'an cloevlet. a.cl<ıımlu"ulın 1918 de Al 1 1 vet eri e mütLeıf iık filolar ı nın nakJ:i .,, ••••••••• ... ••••••••••••••n• ....................... . 
mıwıyayua dlter miatıerıe •ınl JıaklıU"a ye gemilerine taarruz etmeleri ve Son Poata Matbaaat: 
sa.bib bir oneur olmak imkanını ver. b i Rıasısa gece hi.iıcumları yapmaları. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
mek istemediklerini söylemişt.lr: na imkan vard'ı. 

Bu;iın biHyoruz ki 7eni bir barb çıka J h ' f'l d" N~1at Müdürü: Cibaıi Babaa 
icabında günde 3 kate alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz 

1 i ~~- .. ~.ı- apon ımaye ı osuna uşen va- SAHİBi: A. Ekrem URAKLIO,.. 
rı ması ka.ra.rı ng-U_.., Fr-.....,._... -ve zı' f d L t ı 1 .. k.'rtm k ~ ~ e e vu aa.rruzıar pus u e 
bilb~sa Amerikad:ı 1935 ve 1936 yıllan 'V d" "- f ' f k 1 · · · h e uşman na ı uvvet ennı ım a 
nın butwı ya.budi mah!Weri ve onların etmdkti. 
SİJ~i ort&khrı tarafında.o yerilmiştir. 2 7, 2 8 Şube.t ve 1 Mart günle -
Buna binaen, bugltn, aldahlnuş ve bu rinde ve aralarıındak; gecelerde vu -
kad.ır a,i-ır bir surette matlilb olmuş Lrna gelen çarpış.rnaların neticeleri 
ıni.\lıetlerin ltha.mla.nnın ye.nl harbin ancak şimdi ıbi!dirii'mcktedtr. Ame_ 
amil! ola.nlıa.nn şuursuz maksadla.rı ü. rik.a, Holanda ve İngil iz gemilerin.. 
zerinde di.'j'll, müll.hasll'an Jhmal ed;len dıen mülteşıe'klldt olan demokrasilerin 

aıskcri h.a.zııtıııldar iberlınde toplanntaSJ hafif kuvvetleri hemen hemen ta _ , .. ----· S Ü M E R B A N K -----.. 
g ibi feci bis' nı,a.mara.ya. ~bid oluyo- mamem imha olunmuflard ır. G 1 k ~ k F b •k d 
rın. Müttefik hafif kruvazör ve muh... em İ ~ ungİ!J1 e a fi asın an: 

Almanya ne için buırlandı r :'hler için hcd'ef Japon nakhye ka.. 
AlınAlnr.t'run 8iliWsuılanma n a.n1aş_ filelerj id i ~ Japon harb gemile -

ma bakklndaki IHitün t.ekllfierinbı red. rinden ise kaçınmaları İcab ediyor.' 
dindı-u 901U'a Alm:&n ıalllet.inln askeri 

1 
du. Günd'iiz, bu gayet güç bh iş -

hazırlıhnın ken4lai itln aeden bi.r z:ı- t ir. Çünkü h im ay e fi":osuna çatma
ruret ollhıtu bu antıı.';Jlaaz ve ~anb zıh ı dan nakl iy e gemilerine ulaşmak he-
niyot. r~ktedlr Amla.:ı mı'leti bu h · k - d G · · m en emen ım ·ansı z ır. ece ıse, I 
haztrlı!ı kendi hürrl1el&al ikinci bir sal ı h imaye gemileri ek küçük gemilerin 
clırmaya karşı 1914.l9l8 barb,:ıdekin. torp ido !hücumlarına birer hedef o
cien da.ha. muY'&ffakıJMli bir ı.urette ko ' labi lecdderi için kafileleti gene h.a
ruma.k için 7apmıştu', fif kuvvetlerle h imaye etmeleri i • 

1940 da toplandığımız zaman, ikJncJ ı cab eder. Gece hücumlarında h ima 
peı:dcde ca.tib kalaca,j'mıl'la emtn<llk. , yeyi yapan Japon: hafif kuvvetleri 
Gerçekten oha. 19U Ma.rteula arıu- 1 taarruz eden gemilerle muharebe -
mızda bir yıllık müoadelenlıı ndJcele. ye tutuşurken b ir kıs ım dfrşman 
rilli bı.rakıyordıı. Bu netLceler tarihte ,_ .. ___ ı._ _·hl · · 1· ..... 

i -·-' ınuvazor ve nwoıl ermin emn Ye• 
' · bit' ·· :çüdedıir Avrupanıu ı..-

Fabrikamızın, günde azami: 

20 Kg. Koyun veya sığır eti 
60 ,, Kaynamış süt 

Sarfiyatı ıi7.erindt"ll , altı :ı3 ilk ihlil-aeı açık eksiltme Ue talibine ihale ecU.. 
leeektir. Şartna.mf' iı.teyeıılere Fabrika Müdürlüğün.den para.sız olarak -verilir. 
İhale :l9.l\lart.ı9.t·ı Pa:ı.ır~sl gıinü saa.t 16 da Gemlik. Sung-ipek Fabrika. • 

sında yapılaoaktrr. ' 

Türkiye Cümhuriyetl :: 

ZiRAAT BANKASI:: 
1 

j 
1 Kurulaş tarihi: 1881 

KIZILAY CEMiYETi 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden 
Nümune ve ıartnameleri depomuzda mahfuz bulunan 

üç CİRS DERİ 
Sipa~:f edileceğinden deri imi.l eden fabrikaların 

20/3/942 Pazartesi akpmma kadar (Tatil günleri ha -
riç olmak üzere) her gün büyük postane civarında Mi • 
mar Vedat caddesinde (KIZILAY) hanında Direktör • 

- lüğümüze müracaatları. 

iNŞAAT FEN IY~EMURU ARANIYOR 
DEMiR VE TAHTA FABRİKALARI 

TÜRK ANONİM ŞiRKETiNDEN: 
Nafia Fm meidıebl lnşaıı.t kıtmıından mezun Ye asp.ai 10 senel.lk ~ 

besi olldu.turıa dak vesaik •bru cdebllecek bir tn.saat Fen Memuruna ihU.. 
Y'l.OID112 vanb:r. Fabrikam.ıma kendJsin.e verilecek "N.Zife tnşaat konkölör
lüliidör. Tdiı~rin evr&kl müsbiteıerile birlikte Fabrtkamız MüdürlyeıUne 
ınüraoaaiJan m.n olunur. 

emı;.;,ı~:z 0 • ~ 

1

1 hattını yararaik içeriye dalmaları ve 
ve b:ıtı.sı kıt'anın d~nanı olan kuv- b l · _ıı • ı · h 1 kl · ' . u suret e torpluo aı a arını na ı _ 
, ·etlerden kurtanlml'lltr. Varı eUerıoden · ı · la t l 1 ·1 kA . . ye gm ı erıne u ş ırma ar m· an Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası ·~ .................................. ı, 
aluınu-ı olaınların bu mevoudı.vet ~ıuca. dahi linded ir. G ündüz olunca, bu 
deolıesLııe nıdılı: arka~ız olan Halya hücumları yapan hafif kuvvet1erin 
yanı lr.14wnada yer almış bu.hllluyordu. ! .. ti . d ; 'f d d k kaç sura ~rın en .s ı a e e ere -

Allaha tqekkür maları ve erteei abam hücumlar •nı 
Fakat hötün bunlar mukadderatın .1 b · ı k ·· • d · d d ·· ' yenı eye me uzeTe eniz e n uş 

bhıe ve nıüUıcfMd~lze bit~n. yıI _ _lçlu. manla teması kayb :!tmemeğe çalış. 
de başarmıa.k bnklnuu verdıtı yüksek l · b d' . . m a arı ıca e er. 
~in ~ aııınch siW. ka.lmaık:1'~ır. Du~m.an 1 İşıe Cava den iz muharebe<l,.r in in 
larmı•zm huırhk.wını but.wı genışlı, _11 b l tt' ~ · • k ·t 

ı a •e u surt"t. e cereyan e ıgı, ıa a< 
ile şlmdi ölee~\lyoruz. ~!ııe marks~~-le ! Japon nakliye fi'.lornna taarTu.z e • 
1a.hudi ka.piltafızmJn kwilisytınıırıa butun den d emokrasi filolcırı, b ir derece
sa,va."i ıneydafltaınndı. muzaffer bil' su. k d ff k t kazanını .. . ye a ar muıva a ı ye .,, 
ret.t~ meyd.a.n oluamak lmkanılll -~ermış olsalar b ile, bunl'arın kuvveti bu <;1-
obna.sııda.n dola.ya Alla.ba k!!('kkur edL karma hareıketini menetmeğe ikafi 
yonı:z . • gelmed iği anla~lmaktadır. Çünkü 

Geçirilen lmtihaı:.lar. kruvazörlerle m uh riblcrden ibaTet 
~uıMl~ıı sonra. li. uıtıer, geçırilen kı. , ola n hafif b ~r f;ıodan, deniz üstün. 

ııln ur ı ve dOg"ı Avnıp:ı.h H•). yıldın.. Jiitğüne malı k olan Jap onlara kaır -
beri c-örü!en en ı;lddetU 1..1.'t oldugwıu ve l ı : ancak kend ilerin i feda etmek pa 
Alm-,.ıı ve mıitt.em .. me-rlerlni lıu suret. , h~s ı na da ıolsa aA;acak ları deniz mü 
•- d" t d •· bir imtihan •eçirettk 1 . d ' b ' . b ki ""' or ay ır şı .. ı . _" .. . cade esın en tam ır net ice e e-
silalıl:ınnm g-erçt'k cklrderını butun d' nemez ı . 

dünyaya ~östemılş bulnnduklarmı ve j Deniz üatünlüığünc malik olan Ja 
M7!ı l•~ ·d~ ~ıilr"l"k l.JnHha.rılnrın ne 0 • ponfara gelince, onlar da na!ldiye -
tursa olsun ıeçlrllen lmUhıuıftan herha.l leri koruyabilmeık maksadile bu mü 
"" d1ha koki.y atı.M.ıboaktnda.~. artık 1 cadeley i en kat'i ve 'kesin hiT şe -
k.imıst"'nln şiiphf' e~lni soylemlş, kilde 'baltalamak İçin her tehl~eyi 
sizk>t'!ne $3yle d"VRınl e)'1eınlııt:lı': göze alarak deniz kuvvetleıile la -

Rus seferi zım gelen atı~gaınllığı göstermişler -
1941 de zaferi Balkan muh.are • d ir. 

bceinden sonra Alman ordusu RUB 1 Nitekim ill·k günlerde Japonlarla 
toprak larının enginliklerinde ilerle.. müttefik 'k.uvvdtlcr arasındc. vukua 
meğe b.uılamıştı.r. Tarihte misli oL 1 gelen deniz çarpışmaları neticetıin
mıyan zaferlerle elde ed i lmi~ttr. Or_ de F ctcmenlk deniz kuvvetlerinden 
dular, bitıb i ri ardınclan ordular yok De Reuter ile Cava kruvazörler i bat 
etmiş, 9onra ba~ka kütlel~rle k~rşı- ı m ,ştır. Exeter İngiliz kruvazörü ıle 
!aşmıştır. 4 ayda, cephenin denn - Perlh Avustralya kruvazörü yara -
l iği ve gni.şliğ i itibarile tarihte gö - lanmıştır. 
rüLm ı;:mİs b ir cephe üzerinde muaz İO!Z iqiz Ete'kltra muhrib i ile bera. 
zem brr ~·ol k~;hnıiştir. Ni:hayet kıış ber Uç muhrib, ayrıca Yupter muh
mutaddan haf~alarcıı evvel ba,lamtş l r ibi de batını~ır. 

Şube ve ajans adedi: Z65 

Zirai Ye ı.ieari ber nevi banlca muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLEt<E 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEttiVOR 

1 

• 
1 

• 
• 
1 

1 

1 

1 

zınıat Bankasında kwobarala Ye lhbarsıs taa.arruf ~ablarmda en 1 
.. 50 lirası bulunanlara MDede 4 defa oekllecek kur'a ile qatıdakl • 
plioa röre ikramiye datıtılacak&ır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lir& 
4 )) 500 )) 2,000 » 
4 » 250 )) 1,000 j) 

40. )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 » 5,000 )) 
120 » 40 )) 4,800 » 
160 )) 20 )) 3,200 ); 

• 
• 
1 
1 

1 

Dikkat: Beaabla.rında.ld ııaralar bir sene ioinde 50 llradaa a.ptı • 
d.D.emi1enlere ikr.ami,ye oıktlj"ı takdirde % ZO fazla.sile nrllecekt.lr. 

Kur'alar sened• 4 deCa, 11 Mart, 11 Ha'&iran, 11 Eylôl, 11 BiriDcl 

kinan tarihlerinde otıiıdlf'ttkfü. 
\.ııı~Ml'lt...-...-wııııı~~.-.ııı..-.ııı..-ııı..-ııı.~~~~~~~~~~~....,...~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan: 

:?3/ llart/942 Pazartesi rinü saat 15 de 2974 Ura 13 kuruş muha.mmen be. 
~ 758 tane killm ~ık dtSUtoıe ile alınacaktır. ilk teminatı Z:!3 liradır, 

~e ?i.i·mvan 4 ay ~u~a.dderatt.nı d-e- Kurtulabilen Av~tralya Perılh 
ğjşıtırmege teşelbbüs ıçıın zaman bu? kruvazörü ıle Amerıka Houston 
mu~tur . Bu, Alman ordU8unun 1812 kruvazörü ayrıca 91Üratinin yarıwıını 
de Napollyon' a mukadder olan akı. icay'beıtmi.f bulun•n Exeter kruvazö. Şartname ve niim.wıcsl komisyonda heqiio ıörüJeblllr. t5*cltlllerin ılıaı'ıuni 
bet-e uğrıyıacaığı:nı zanneden Krem - rü ve iki muhrib 1 Martta iki kafi- vıwika4r 11e tıominat mi.kbuskırile Galata MlllDbaae caddesi 54 Nu. dai.redekt 
l in şeflerinirıı son ümidi idi. Alman le hal inde Surabayad an hareketle komisyoDA ıelme-&eri. (ı306h 
ve müttefik askerleri iruıan k~vv~ ~ ı d~man dıonanmas i :ıdan kaç ınarak ---c. =-==. =.=. -==. ==. ======= .. = .. ============== 
t' n in üıttüode gayretlerle bu ımtı - Avustralyaıya vaırmak zorunda bu. man mıllet101 ılgılendırmez. Bunun.. bi.itı.m fedakar~ıkları boşa gitroiye.. 
hanı geçirdi. Bu savaıta Rusların ı l'unuyordu. Fakat h.ava hıvvetler ile la beraber ~ıt'a dışında bazı dcv~et.. oek tekilde azımle analım. 
bu kadar i nısan kay~bı verere:Jc. fe • keşif olunduktan sonra tekrar duş.. ler arasız hır surette Avrupa kıta· I . Barıı.. . 
dakarlık yap~alarLnln a!lkerLık ba. mania temas. et.melt. ızt~rarı ka~~sın l ~unın ve b iihassa mille t imizin itler:i_ l Cephedeki a~erler, yurdd~kı er_ 
lc. ı 'f'._'ınd a n d~g~ mu, ya.n~ış mı ~l- da kalınab : Iırdı . N ı t ekım de oy le ne karışmağa çalışıyrorlar. Bu teşeb 

1 

kek ve kadınlar. . v 

J'ugunu be!kı b ı rkaç ay ıçınde tarih o\ımu~tur. hü.aler ka't'i otarak akim bırakıla _ Mukadderatın bıze aakladıgı şey 
karded ece!ktir. H ülas.a. bu hafif kuvveteTden cak.hr. Amerika reisinin yaşamak ne olu188. ol9Un mücadele yılları, 

uBol4evt"k ordulan yok edl~ecek» müteşdc'k i'ı Uzatkdoğudaki mi.iıttefi'k · ac7usunda ve onun dünyasına Al • her _şeye ~a~en, bugünkü muhare-
Fakat muhakkak olan btT şey filodan hiç bir gem i esareti v eya ~a man milldi tamamile kayıdsızdır, benin netıceeı oılaca~ olan uzuın ve 

vard ı r ki o d•a, bu k ı ş Alman uker_ ıtif b ir mağlubiyeti kabul etmem iş. fak• Almtınıy:ıyı ve b ilhassa Av • mukaddes 'barış devrınden daba. kı. 
!erin i yenmeie muva.ff~~ "ola.'.""ıya~ bep:9i de vazife uğruınd a ka?rem~n- rupayı kendi iıtfyaçlarına göre teş- 8~ ~lacak~ır • . Bu ~a~lşl, aakerlerımı
bolşev i k ordu~rıının onu~uzdckı ca d'övü~erek milıl'i d enizcihk a n "· 

1 
*. i li\ıtlandırmalk, 1yani dünıyamızıın .zın ve mıllet ı n butun tabaıkalarının 

yaz bizim tarafı mızdan yenılecek - nelerine uyıgun bir şan ve şerefle yeri ne ba~a b ir dü.nya kurmak i. fedakarlıkla hesaba katılmak sure -
leri ve yok edileceklerid ir. Yalnız batmaeını bilmi~lerd ir. S. C. çin devirmek iclldiası ıı.kim kalacak- tile her bakımdan hakkaniyetli k ıt 
timd i zulüm hareketler iıni tan · dJığı - tir. mak., naqonal 90s.yalist devletinin 
mlz bol~vİtk d'evi bundan böyl ~ lışmaladl-e en yüksek değerde olan Tersine olarak bu teşebbüste ken mü:Staklbel vazifeeidir. Çiiın.kü bütün 
Avrupanın feyizli O>Valarına ayak yüz m ilyonlarca 1.ns,rnın beyınelmi - di cJünyası yıblacaktır. Avrupayı ölenler ebedi Alman mitbti, mıü~ • 
basamamalırl'ıT. lel yahudi &Wıkasdçilerine ta.bi olma bolşe"Wn v-ıtasile cezalandırmak terek Afmırn deovleti, bü.ıyüik Alman. 

Yeoi bir dünya sına tahammül edemeyiz. l maksadına g.foıcc, evvelce de söy. ya ve kıt'amız milletlerinin daha iyi 
«Tek bal sureti» !ed i ğim gib i eon kurba n b elki de bir cemiyeti için ölmüşılerdir. 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

Beher JUlosııoa 93 kuruş \ahmin edikın 45 ton Slğ'ır eli alınacaktır. Pa • 
ıar.l.ı.lda eksil'tmeıııl 20/3/942 Cuma &'iinü ııaat 15 de Tophanede ist. LY. 
Amirki &aıtt!Mlma lı.omiayonunda yapılaoak.tar. İlk. temioa.tı. 3138 lı.ra 7a ku • 
ruşt.ur. Şa.rt.ruunesi kom~youda ıörülür. 'l'aliblel"ln bellıi vakitte koııW;yona 

reJınetert. (631-3445) ------------ -
Beher Jdloınıoa 93 kuruş tahmin edilen 15 ton sıtır eti alıma.caktır. Pazarlık.. 

la e1reWmeai 18/3/9.fZ Çarpmba ıünü -.ı.t H ,30 da 'l'oph~e Lv. Amiriip 
sUmıalma komisyonunda yapılacaktır. Şartoa.mesı kıom:Syoıula .eorulıır. is .. 
Leklilerin W.1 vcı.k.itıte itomisyona ıelmW.eri.. K.a.4'i tem:iıoatı 2092 lira 50 ku-
ruştur. (634-3448) 

Pa.ngaJ.tı.da eski Yedek Suba.y okulu bioasmda. bulunan bul.aşık yıkama ma. 
klııesi yerinden sökülerelt ambalajı yaptın>a.caktır. Pa.z.ırlıkb eksııtrues' ZO/ 

3/942 Cuma &iiniı soa.t 14 de Tophanede Lv. A.mlrilti sa.tmıüm'l koınir>yo • 
mmda yapılacaktır. Şıarlnanıesi komis)ondıa &"örülür. İste'ıılikrin tekl.t ede • 
cdııJeri f1at iizıerinden ka.t'i temlnaUarlle belJl aıatte komisyona ,;elmeleri. 

(632.3446) 

~öyiirııde eıtd Kuleli mekıtebl bl.nasmm elektrik tesisatı t.1.mlr ettll'L!e. 
cıikfıir. Pazıı.rh~ eksfltmnııl '.!G/3/9tz Cuma giiııü sw.t 14,30 d.1 Torhımde 

Lv. Ami:rllğ.I !lllt.ınalma konılsvonumla yapıbca.~~tır. Keşif bedi}[! 938 t'lra 30 
kiurwsiur. İlk teminatı '70 lir>\ 3'7 kunıştl1'r. Kesif ve ftl.TbıameıN komlsyonda 
görülür. İsteklllerin beılti saa.tı.e komJsyona selmeıeri. (633.3447} 

--- ----- . ---
Da.vutpaşa askeri f)rmında blrlnnlş olan 3000 kilo fırın sonm;.i'f kömürü 

-.:11aeaJl.tır. Pa.aarh\la. .-rltırması 1'7 / 3/9U Salı güııü nat 14 d e '.i'o rııanede 

Lv. Amirliti satın alma komlı.yonunda ya.pılaoa.ktır. is~kUler.n mal brdell o. 
bm 112 tira 50 kuruşla oeraber belli nat.ta k•mı.is)·on' l'elm •teri . (619_31R2) 

Beher kilosuna 25.5 kuruş tahmin adilen 30 ton kadar kuru fa.sıılye alına. 
caktır. Pazarlıkla ek.siltıucsi 1'7 / 3/ 94 2 Salı pnü saa.t 14,30 da Topııanede LY. 
Amirliği sa.tın alma komls1oııunda yapı.Jacakt.ır. Kal'i temin.atı 1147 Ura 90 

k.unışt.ur. Niimunesl komisyonda ro>rı.ilıir. Taliblerin b ili saatl.e komisyona 

~lmeleri. t622 • 3283) 

Beherine 20 lira tahmin edilen 2a aded 1an&'ID söndurme alelt ıı.luı.ıcaktır. 

Pazarlıllla ekslltm~i 19/ 3/ 9-12 Per~ciıl~ gUnÜ saat ı;; de Toı>lıanl"de Lv. A.. 
mtrllti satın alma komisyoounda yı&pıla(:&ktır, Kat'ı tenıiıııı.ı.ı '75 Iir:•nır • .Nü.. 
mlWC&i komisyonda rörülür. isi~klilerin bellı vaklıtt.e ktıınisyoua a-elnı<!l~rl. 

{62:1 • 3329) 

Beh« çiftine 1850 kuruş tahmin ı·dilen 200 çift J.a~lk çizme ~hnacaktır. 

Pazarlıkla ek!ıilt.mesl 19/ 3/ 942 Per))eıube günü aat 15.30 da Toph:ım·d" Lv. 

Amirliği satın a.lm:ı konıisyonuıul.ı )aıııl:ı('a.\tır. İlk tem ina tı 157 lira 50 ku. 
ruştur. Nümımcsl komisyonda cörülür. hrtekUerin belll saatte konılsyona 

gelmeleri. ( 3331.625) 
--------~----

Bir adet etö-v tamir ettlrllN·ektlr. Pazar'ıkla ek!ılltme<;l 18/3/ 9-l:? Çarşamba 
günü saa.t 15 de Topha.ne<le L-v. Amirliği satın a.lma komls~onunila yaınlacaktır, 

Keşif bedeli 515 llr:ı 2 kuruş, kat'i teminatı 7'1 lira 25 kıırtL ... t.ur. F.tiıv Be1. 

lerbeyinde sıhhiye transit deposunda görülür. isteklilerin bellı sa.:ıtt.e koınls. 

ye>na gelmeleri. (630.3390) 
------"'--- - --

140,000 ç.ift nalça lma11. 
1,4.00 kHo na.!ça olvlst ımalt. 

4,000 ,, ka ba.ra » 
'758 » ökçe çivisi ıı 

'l' 50 >ı başsız çivi • 
Demiri ciheti askeriyeden verilmek 

izere :rukarııck yaıılı malze-meler yaptı_ 

rılacaktll' . Pauu-hkla eksilt.mest 17 / 3/942 

nam ve hesabına. alınacaktır. Pazarhklıa 

eksiltmesi 1'7/ 3/9-&<! Silh ı:unü aat 15 
de Topbanl.'de Lv. Amlrliti ı,atm alma 
komisyonunda. yapılacaktır. TaUblerın 

belli vakitte komisyona gelmeleri. İlk 
te-miııa.tı 243 Ura 75 kuruştur. lliüıııunetıl 
komisyonda c-örülür. ( 623 • 3333) 

Şu anda hepimiz yatad ığımız da_ 
kikanın böyüklüğünü b issed iyoruz. 
Yeni bir <fiinya bını\mak yolunda
dır. Bır taraftan doğu Asya~nda 
kışkırtılmış. tahkir edilmit ve tıp. 
kı Almaın ve lte}yan milleıt2eri gibi 
i k.tiısaden boğulmuş olan k ahraman 
Japon milleti denizde, karada ve 
havada demoıkıraıti k•lelerini yıkar. 
lcen, b iz d1: Avrupa da bu kıt'.aya 
tterç.ek ist ikTalini "'recek olan e . 
asları kuruıyonız. Kültiil'lf'ri ve ça .. 

Bundan cJolayıd ı r k i şu tek hal b izzat kendlini en ziyade bolşevi-z -
sureti va.rdır: Barış ka t'i surette sağ m e vermiŞ ~an devlet olacaıktır. Bu 
lanınc ıya le.adar yeni b ir barış d~ ' gün Alınan mil'le-ti, mevcudiyetinin 
manla·rl yok ed i Ene eye kadar bu 1 en müdıiş tehlikesi olan bu hay -
karar, J 914 _ 191 & hartbinin, nasyo 1 vani pr-ensipe karşı koyabilmek iç.in 
nal eosyati9 t harelcetlt rinin ve şimdi · bu prensibin nimetferi hakıkında ye. 
ki haı'b i'Tl bizd~n isted i ği ve bun.dan ter derccde aydıntanmış bulunmak 

• sa.tı pnli saat 15,30 da Topb:ı.nede Lv. 

Çindeki lngiliz heyeh Amırııtı satın alına komlsyouıında ya. 

Beherlne 77 ,5 kuruş tahmin edilen 
10,000 aded bakır ta.bak müteahhid 
nam ' 'e bes:ıbın.'\ almııcaktır. Paurlıkla 

ebllınteı;l 1'7 / 3/ 94-2 Sah giınil saat 
15,15 de Tophan•d e Lv. Amlr!ltı sa.tın 
alma komlsyonunı.la vapılacaktır. tllr 
temina.tı 581 liru 25 kuruştur. ::'Jünıune. 

si konıl"iyond<ı Jörülür. Taliblcrln belU 
valt!Ue komisyona relmelerl. 80nra da istenecek olan fedakarlık. tatl" r. 

la-rln kartıbiıdK. Biten büyUlc yıl1a da.ha az büyük 
AmerUııa... olmayan önümiiıyzdeki yıh müıtalea 

~· mill•tll'r;n hcıtat tareı AL edeıfken, kahramanlarımızı oıriarın 

• b pılacaktır. İına.llye Ucretlnln tahmin be-. 
reisı ir tayyare ıreu 991s un. 19 kuruş mı: t•mınatı 743 

kazasında öldü ıtra 71 -kuruştur. Nümune Ye ş.1rtname. 
si komisyonda c-örifüir. T:ı.\iblerln bf'lll 

Nevyork, 15 (A.A.) Assodetcd sa.atte komlsyoM r:ılmeleri. 1826.3332) 
Press'ln Qung Khl('den haber verdlfine 

gllte, Cindeki inclliııı hf.l;JeU. relel ıeııeral 
IADOllM DODDf'9 tanare kuasmd& öl. 
~ 

. 
Bdıcrlne 32,5 k~ t:ıhmln l'Cl~n 

ıe,ooo aıled bakır bardak miitea.hhhl (6Z8 • 33M) 

• 

• 


