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Bu sabahki 
haberler ı 

Bomanyada 
Macaristan 

aleyblae 
almayişler 
Ordunun Şark cephe· 

sinden çekilerek 
Macar hududuna 
sevkı isteniyor 

p 

. 

Bulgaristan ,.. .......... Mii·a;·········-.. 
nihayet hadisesi 
bar be 

giriyor ma? ay~ınlandı 1 

H b . . k lngiltere ~ 
ar e ıştıra e t ·~.tl . . ! 

k ·· .1 eessu1 ı erını i 
arşı gosterı en .1 k b ·td· d.i 

k t 
e rar ı ır ı~ mu aveme _ ; 

zail olmuş İngilizler tazminat 
Rogtere göre vermek istiyorlar 

Macar ,.azeteleri de ıiddetli 
neıriyat yapmıya baıladılar 

içinde ilerleyen bir Alman kolu 

Bulgar Kralı 
Berline gitti 

lngiliz Büqük Elçisi 
Hariciye Vekaletine 
gelerek bu hususla 
tebligatta bulundu 

Lonclra il (A.A.l - Bont&nya. harı. 
clye nazırı Mlhall ADtones\onun 1tc1a • 
.-ta Bökreş rad109G tarafından te71.d 
Ye tekrar ec1ıım.1'tlr· Bu radyo l\laca. 
rlstan ak'Jiılnde nünıa1lıtler yapılmış ol
dutunu bll4irmiftlr. Nihııa1~er or • 
dımun sark cıepbeslnden oekilerek Ma. 
ca.rlara dordıırmak lolo kullamhnasmt { 

~işlerdir. Dünkü 
tebliğlere 

göre vaziyet 

HARBİNİN 
9 UNCU AYI 

"Bu ayın asıl vasfı 
bir yıpratma ayı 

olmasıdır,, 

Macaristan ma.tbutı da makalelerini 
ene'I emirde Rumenler tarafından teh. 
ilkeye kOnulan milli m.enfaa.tlerin lr.o • 
nuımuı lüııumıma t.allsls ctmltlenllr. 

---o---

Bulgar Kralı,Hitlerin 
davetile Berline 

gitmiş! 
Londra !3 <A.A.) - BWma .. ,eti 

tiserlne Buılı'arl&"taıı kralı Borla müsa. 
kerede bulunmak Ü&ehl BerllM aitm.lt.. 
tir. B~arı bu mliu.kere~rin Al -
manyanm Bul.-aristandan t.temelr.te ol. 
dutu ukeri lr.11Yvetlerle alikalı olılatnnu. 
sanmak hıdırlar. 

Cripps d jn Hindis
tana vardı 

Sovyetlerin Kerç yarım 
adasmda yaptıkları yeni 
taarruzlar pUskUrtuldü 

Leningrad top 
ateşine tutuldu 

Mo.Jcoua, bir takım meılıun 
mahallin i16al edildiiini 

bildiriyor 

Şark cephesinde 
göze çarpan 
dört çıkıntı ..• 

Doluda ıılırın altında 30 
derece •oiuia rajmen 

fiddetli muharebeler 
oluyor 

Stcııkholm, il (AA.) - Olf.,Ra.,..: 
Dota crpbMlndekl durumda tlm41 

•• t oıkm&ı riı• çarpıyor: 

... Jw, il (A.A.) - Alınan orduları Btrincıi crkınıa Staray& Ruaa oı. 
h._,.an•anlıtmm teblllt: lı:mtıohr ki Colm, Torc>pes n Ve. 
~ 1a~mıla diişmıının ye_ lif'tn lbttra ettikten sonra tekrar 

Londra 23 (A.A.) - CrlpJ>S dün Hin nidea 1aptıtı höcnıml&r 91iftüritllmtlf. ltje't"in llhn&Une dönmsW!r. 
d18tamn JUratlye varmıştır. Jten. tür. Dolu oeıtbelbıln 1ııatka blroeir. ka- Vtyawn•om cenubanda buhuı&11 

clisl )ıırın sabah Yeni IHlhide ~· - .ı-ı.iıaM ber llı:I ta.raf .. .,.. fl&MIT•- WneJ oıkm•a Yelıtt. yakınında ıto. 
!anacaktır. Yeni Delblye koncre par\tsl ~ Jtulunmutt.1'. Ala .. lı:ııt'alanam rebey " Dorosobq'u kavradıki4ln 
ve nıuslunıanlar reisleri de cC'lmL,ıer • ~ ~lert böcıım bareke&leri .. nra ~knar Orel oe11hesinln ileri 
ıllr. llıııd mii.slllmanları relsı dün ••- 11111fttr•1t1ete 11latm1'*ır. Lenh-.nckla. laalıtına kaY'1l.SllllAkt.acbr. 
~ S<lyllyerek Hintlilerin hazır 1ndun. lı1 a*eri öneıall wlsler Alman tePOU. Vottncll o•mta Orel Ue K'"'* •. 
nıal:arııu lıt~ml,tir, Ayrıca Sebra •a ..,_ ltireklt .-ıne tatalmustar. Bom ruuwla••r, ltromny'yl içine almak. 
dün h r b•va.nd.ta bQ!unmuş n Blndk- Mnlımıuaın te.lrt l'Öl'illıllilştür, Alman taclı.r. 

tanın müttefik devletlerle t.evlki metal lııa\'& kuneüert )[erkb.Wtl Uman teala. Dirclünci ceb Harkof ft Sta.ılno. 
11tme-;!nin Jü-ıumnnu tebarü~ ettlrmislfr. lerbll 1t~nn1tal .... lar, Wllt.Uaa Denet. <Denmı s ine\ sayfaclat 

(Denmı 5 inci sayfada) \. J 
Moskovaya göre 
c~ helerde vaziyet 

l\11>5kova 21 <A.A.) - Kırıma AJ. 
maıılar 4ichl~li taarruzlarcb ltıalunmq. 
lara.t da aj1r u.yiatla J'er'i piiskörWil • 
mtislerdir. 

Sov)·cL kıtaa.tı Orel cihetinde Alman 
hAUarııı.ds ~afmış olan bazı redlklerl 
(entşletml.ıer Ye ıtehre dotr11 Uerlemek
te bulunm114lardır. 

Bu ıabahhi Souyet tebliii 
)109kova %3 {A.A.) - Bu ullabld 

$;ovvf"l ~blltl: 

!2 l\larita kıtaa.tımıs taarruıi hare. 
ketlerlnf" denm etmltlerdir. Bau Jııe • 
9bnlf'rde dütman mukabil bücumlanla 
bulunmWf ı.e de tardedllml~ Te atır sa. 
7laıa utra11ııstır. Kıtaatunıs mühim c•
naim Pld~ etmişlf"nllr. 

tı Martta 53 düşman t,ayyareai clusü. 
rtilmuşttir. 14 ta)-..are bybettilıı:. 

----o>----

C Askeri wazlyet :J 
Pasifik, Dzakdoğu ve 

Rusyadaki hareketlere 
·,. , um~mı bir bakış 
Her iki tarafın devamlı hareket ve iddiala· 

rından bugün için çıkarılan neticeler 
Yazan: Emekli General K. o. 

1 - Pasifik ,. Uaakıloila vaai,yeU.ııde bihUnnifle...Ur. Anasvalya b»tveldll ~ 
900 kırk ~ltls aaat l&l'fınd.ı& oaemH bir Cur&in 19 Mart. &arihll 1teyanah arasm. 

Yeni Gine ve ı.vustralyada Wiflldlk olm&llllftır. ela bu Ja .. n ...-ıl b1ıblannlD MD OD 

d 1
. h . Qerçl, 111 l\lart tarihli bir ISirleşi.lr: A. aiin loiode Yeol Gine ad.Mı Gııündekl 

şid et 1 ava muharel>el&rl meri.b bahriye telıliii Yeni Gine adası Japon ihraç filoliıınun uiramıt okluh 

Londra 23 (A.A.l - Şimali Avwıtral. açıklarında. Blrlctlk Amerıka \'e Avwı. zay.la.t olduiunu blldinn-ekle J'&llba en 
ya ve yeni Ginede lıa va h'lı lile.ri devam t.ralya qır bombarcbma.n tayyare fllola. dotrwnınu ııöylemifttr, 

ileri 
hareketi 

"Türkiye şimdilik 
kat'i bitaraflığını 
muhafaza edecek,, 

Stokholm, 22 (AA.) - Ofi • 
Havaa bildiriyor: 

d d .. Soeia! dem<>lraton ııazetesınin ar a ma ( Berlın muhabiri yalanda doğu_ ce 
nub Avrupasıncı. bir Alman hıtre

Vaıinırton, 22 (A.A.) - Avua. ~~t!ne intız.ar edilmesi lazımgelcli. 
tr~~dan tbikUrildiğine göre Yeni gını. gazetesine bildirmektedir. Mu. 
Gınedek1 mütıtef.ik kuvvetleri Mark hahır Marepl Von Rund~tedt in 
lı&m vadi.inde duruma hi.ldmdir. önümüzdek i haftalar içinde fe,knla 
Japonlar hareketlerini bu vadiden de bir ehemmiyet alacak otan yeni 
ikri na.ldeıtmiycc.ek gibi görünüyor. bir ,,..zifeye tayin edildiğini de ,Jfı. 
lar ve Yeni Ginedeki AvUIJtııalya. ve .-diyor. 
ıramiz:onu duruma hakimdir. Diğer haberlere gör~. üç ay ev. 

Öğrenildiiine ıöra Salı.unana' da vCl azledilmi~ olan Yon Brauchı'tc.h 
ki Japon kuvvetleri bir çık, yapa. de yeniden Hi.tler' n itimadını kazan 
ııak tchre 1 O \ti1omctre uzaktaki mıştır. 
Avuatrelya y~ek mağa.zaların.ı Bı.dgarİatanın vaz.iyeıl bueünk l I 
tahrib ettikten eıonra çekilmiıl~rdlr. lıadi•ekr' n birinci •afında yer al. 

Resmi tlblli malcbdır. Berlinde bildiritd~ıgine 
Sidney, 22 (AA.) - Bu Pazar eöre Kral Borislc hükGmeti arasın. 

(Devamı 5 inci aarl.ada) ela Bulgarietaaıın hetibe ıttiraki mc. 
11efesinden doğmu, olan fikir ihtiıa 
fı timdi ortadan k.alkmıttır. Maa. 
mafih Bu~garistanın 1 O tümeni yani 

(Devamı 2 ncl 11&7fada) 

Londra, 22 (A.A.) - Roy. 
t~r'in haber alcf·ğ • na göre, in. 
ııılterenin Ankara Buyük Elçilı. 
ğı, hükumeti tarafından Milıia 
bombardımanı hai.kında yapı. 
lan tahktkat neticelerınin, b 1. 
hassa ço.k karanlık bir gece H 

tamamıle gayrı müsaid ha-.a 
şartları tesiri ahında vukua ge. 

len hır yani ~lıkla bombaldrln 

lngıliz tayyareleri tantfındaıı a. 
tılmış olduğunu mevdana ç .kar 
rnış olduğundan haberd r edil. 

mİştİr. Bu hata 14 15 Mart ge 
cesi vukubulmuş ,.e şphi d • t h l 
r'bat ~msule gelıni tir. lngiltere l 
Büyük Elçisi. yap lan bu hata. : 
dan dolayı lngilıe•en ıı teessuf. ' 
]erini tekrar etm · ş ve hülı:üme. 

tinin İcab eden tazn İnalı te.<ıvi. 
ye etmek arzusunda bulunduğu 
nu b'ldirm' tir. Bundan ba,ka 
fngiltere makamatı bu gibi hr,_ 
dieclerin tdkerrurtınc mani ol. 
mak için ellerinden gelen her 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

\, .............................................. / Rumen - Macar 
gerginliği 

Macarlar Rumen 
hududuna derhal 
asker yığmışlar 

Rasadhanenin müjdesi ... 

Ceaene, 22 IAA.) - Romanya ha
rlcl1e nazın M. Mthall Ant~>nesco ioTı.. 
cllit 1tlr nutmta Mare,aı ADtone.co a 
le:rhlne o ka4ar tlddeut blr cereyan c1o: 
hrm1'ttur kJ ltOm&nyada clilr.taıörlük 
aleThlnde 1tula.naıı IMiCüa iefkllAt tim-

Hava bir iki güne 
kadar düzelecek! 

Dün şehrimizde akşama kadar f asllall 
şekilde kar yağdı, birkaç şiddetli tipi oldu 

din kadar böyle bir muhalefet dotur . .. N ___ , b b S',;ı__ d · .. ... h rt-.. • Evvelki 8'lftl evruzıa era er WlUnet crecesı dun ı•f ırın aL 
mau - olamanutıır M ADto . d 1. ::...ıt. d.. d 3 ı_ d ae900'nmı *9 ~ · · baılayan kar ve fld et ı eo5,,_ un tın a e ııı;a ar duımüş, hava :za. 

blldullana ':..r~ı ...... " Romanya de devam etmi~ir. Dün öğley4! doğ man zaman tipiye çevirmiJtir. 
-• (vndermeılne b. ) ._ .. d '--r Sow k d" -''- d w 'dd llebeb olmQltur ru ır ara hr. cuneı açrnlfN a 11.a gu un a.A,a.tna ogru şı f"-

v-~• ""- • ör' , _ _,_ fuılah bir tekilde yağmııtu. IDe,amı 2 ncl ı;ayfadal 
-- "..,.na c utmeııııınnde, Hltle. 

rin te.irile ltomanyanın ltlacart.sıana 
toprak bınlanuı epeJ'ce eald bir meııe

(Dn-mnı 5 inci sayfada) ,.. 

Dün gece Emirganda 
bir adam diri diri 

1 

yandı 
Diill rece 1anaıodan ııonra uat 2,.ao 

4la ltmJrslııda Bo,.acıköyalnd.e y enı '°· 
kakta 1( numaralı ComlSJ'ODCll R.ilkrllt• 
aı. nde J&DJ'm çalun14, k• bir ıı:a • 
manda n t&mamlle 1a.nmıelır. Ya~ın 
eenua~ e~ bulunan Şökrü 

kurtıal&~ ilmtlttttr. At9ı1 bu erin 
1anmclakJ eYI de •rm" Te kısmen ba 
rab etml~r. Silkrönün cesedi çıkanı : 
mıştır. 

Kars meb'usu Hüsrev 
Sami vefat etti 

Anıt- Kabir jüril 
heyetinin kararı 

l. M r -

etmekt.e«tlr. AYUSlralya ta;yarelerl Yeni rı tarafından aral;.ırmda birkaç knıva. Bl~ fUJlU Uive edecelilt ki ~u kabil 
Ginede Japon mevzilerine hucunılar sörle torg!do muhribi de bulunan 23 ka~ ıltların tabii ve ururi tclikkl edil. 
yapmışlar, ve duşman birliklerini maki- Japon l'emlJiinln kısmen batırıldıiını, mes1 l&.zundır, Çarpışan Ud testiden bl
ne.liturek ateşine ıutmwslaröır. Rıı'l.auJ kllll11en tahrlb edildltlnl, kısmen de ha. rl\1 lnnlırsa birisi de çatlar veya yıırıı. 
ve Tlmor'a da Jıürum edilmiştir, Va • sara utratıldıtma blldlnnlş ise de bu lanır. Onun için lrüçuk ölçüde oldulu Kars meb'ıısu Hti!lrey liambıln Oı. 
elnı1@ıı, Rabaul'a kartı )ıtııılaıı hare. haber benuz mütemmim izahat ile te.ı anlaşılm.ak1a chn bu kayıbların kd'i manlyedekJ çl(tlltlnde ntat ettftl ha. 
kl.ıta bir Japon kruvazorıinun b;ltıl'll • ,td edilmemiştir. Sallblyet&ar baza Ja. netice tberlnde ~k o k:ıdar tesiri ola. ber verilmelt1ecUr. Sellnk UıUIAI ha.re. 
mıt olması ihtimalinden bahsetmekte - pon ricali de bunwı, deTam eden bir maz. Nftdı;lm, bundan evvel Bomeo ye j ketinde :mıstafa Kemalle lıerabcr and 
ıllr. bareket. e611Ulllda tabii bir tekilde 'YU· Selep adalan arasııulaki Mıalrn99ar bo. IQenler arasında bulunan Hüsrn Sami ı 

Anıt • Kabir Jüri Hey~tlnln ıönderilen projeler hakkında 100 ka. 
rarını verdlf:inl ve bunlardan üç tanesini tercih edilmek üzere bük6.. 
metin tasvibine ancUiğiul yamıııtık. Yukarıdaki resimde hakem be.. 
yeli azası projeler lu-lckmda verilen kıuarları imza ede-rl~rken itörüL 
IMkteoi..let. 

Japon tanarelcri Port Darwin'e al. Jı:ua .,elen ~azı uht tefek ..ta7ıblann ta:1.mcla muttetıldtt tar:ıfınclan Japon! o ıünden roıJerlni barata TUJ11UDCJJ11 

taocı blicamJannı yapuuşlardar. Bu ·- b-i bir makMdla Te böfilk bir mu. deniz Jnarretıerlne nrulmq oldu!u ld. k&Abr Tatanı için çalı$mış tedııklr bir 
--~-----&...JAı:™~dtittkülınitf.tlr, \allta ne 1a1ılllll1t bir_.~. oldutuını (Denml 6 inçi sayfada). mllllteteeft~ AHalıa ...._. erlıelia. 
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23 Mart SON POSTA Sayfa 3/2 
-~ ......................... . 

ıcSon Posta» nuı tttrilıi t~hikası: 51 Denizci ik 
( ······-····· ..... _. .................... .._ .. -.......... --..... -, 
~ Son Poıtanın edebi telrilttuı: 92 : 

(Baş tıu-afı S/l deı :'=.:.· -UciıK.~ 111 (...,. 
msl mıı-hrccln:ic 8 tııne 15.% s:ıntlmctl'e.. 

li.k top, 8 tane 10.2 sıınt.lmetl'Cllk uçak 

cnvar top, 8 t&ne dördllzlü 53.3 sanı! • i --=::- -=---.., -.= 
- Bu ü-1.ıeıınadan gözler~ doy~- san Efendljyi ~FloryR> d~ çıftliği ı looaik5m! Bir yüksüık doı:duraca:k mctrcllk torpido kovanı, 2 uçak taşı • j Nakleden ı .Muazzez Tahsin Berkand 

ramadtgıanızlar ışıdir! dedt, azyaga ne süm~ ıçın aş3.t,"Tııya uıd•ğı za- climağıımz dahi yok mu idi? • Ö 
k ,arak ~en drvan oo.!:ıısmda a- man yaz.ııcı Bw Eefndi ile karşı. ÇocuıklU1' lba.hşT? bekleııkcn azar 1ordu ve süratı 32.5 mil idi. ~ mer beni gö~ müydü? Ev-E;eıiıamet duygu!arıru :zapt<. dı:.me.. 
§ gıı yıw{arı g~z.:nmeğe •başladı. lş. luşt.ı. BWK1 ~fcındınün rengL sarar _ :işitmcicriınıe şaşırdılar. Mclımed inzillılerln Ja;ı;tcr muhribi noo ton :\e..a ooyı.e b..r ~yıe llWwm vere.oı~/~~ de o akşıun ıkocama ya .. ıaş.nu.§: 
te şu Jujıe~ ~unyada rahat olmu - ffiŞ.L, ell~ı rve dudS<tlan titl'iıyor- Paşa gö.zJerjni devirdi: lu'.du. 6 tıı.ne ız 53ntlmetrellk top, ve ~0!111" O, a;yakforının. ~una basa -,olsam ve tkenaıımı tanıtuxfıfA onu! 
yordu vesselam. Ül"1ruıdan kc.n • duı. l_(eth~ıın yanma sokularak _ Bııe sa!hitbl devlet efendim!ız ıo tane beşizli torp!ı'!o kova.nı t:LşırdL ~r~, odarun bır koşes~dekı ma- cezi:>edebııecel'.K bazı hareıtetlerdc-S 
ct:s.nden ihcş.«n.."llııyc:.nları. bıreı kulagı:u ~ild'ı: cB.ırkaç semam - bu ~wııe ~ tır.flr..ırm isnadlarm Elektr:ı. da U:75 tonluk olu:ı 4 tane 12 :so.nın yanma tkadar gıttı. B~ san. bı.ılı.ıın:rr.ı.dk cesaretını gostcrm ış ol -j 
b rcr.hayru!!ne gotırdi. Nı~ayet şup yal: nıedrese taleb<.:ı.s.ıuıın mahrem '<i'anberi oluıp dlcdü~inız ismaa lik to:>la 8 bne dördıttlii kovan taşırdı. ~dıu.yeye o.urdu, diı-.x!ğıni masa)'a,scm .ne oLuruu acab.ı? : 
ı. ler~ lliU atışı uzenne toplandı şcyı..;er ıf.şa eylemek uzeI'L~ geldik.. dahi dcğimEZ! Biri ıo, d-t~rı 7 bne 15 83ntlmetrc- {fa) cdı, baş~.ı efıen, arasına. ııadı O zaman bana ba .an g-Oz.t?rm -: 
B~n nrdt:n bırı Aya.;ofya şeyh ı ıcrım hcııbcr verdi. _ 1 :ve saatlerce oyle ka.dı. Ne dui>Uı - de n:ıs:1 bir istihza ve ıstın.fuf ged 
E priızcıde Ahmed Efendı idi, otc. M~wned kcthüdarun ded2rodu- ·~·· llkto~b z Ger t:ı.yyare taşıy:ın 3'! mil ;mi.yordu? Nıısıl bir fı.rt..ın.a ile var-rünurdü? Bütün vucudu n ;.retle~ 
, lin D . _r...ıı. d la ıJkn!lc l . ,-... . B - Ya ~.z rondetl"\l İibrahım Pr.şa ı;ur.ı.unde ve ese o tonlu:: ol:m De R:uttt :_....gı rutiı.st olmuştu? ıwn- ,;ve a.tı:i:n-, dtıda.::larından h ... ~.'""-: 
ı n ' ge ce... uşuuw. ~en l!a ra- · ra ca-nı s '""6~ ~ın ~kı Efen.. Efen<fimizi Aciz cm.b sanu.rsı.ız? 0~..., .... ~ ... 
z rmı duıd ..... dan thnyıot·: Yosma diye iı..ş.mJ.a baktı: ile cavıı. krnn::.,rlcri ır•bi lkl ~Uzel ıre. : Ben nefes nım~ktan korkarak ret sözleri fli or rdı. i 
karısıru bin ru1e ile berbad C>ttıği - Ne wyhyecekllerin bUürüz. Tclcbcic!ıin ~~ can s:ıkıntısı miri ihtiva cdrn Felemdenk bafiC deniı: abürruldüğüım yerde dunm.uştum. O. Omm ~in ben ne idim? Ha'Yaj 
e;:·i İstanbu; kll'd.t:it Ztilalaade da- Def.eylen ıpü~1.lde.rı, d.yc bo ı: 032n gootexdi. Ket.."nidad:ın bi:r kun>CtlcrUe bu-.tber demokrasilerin yu.. pıun keae~ !ıüm'ıet ediyor, onu tım aitüst ecren, gı-nçlığıni mo.hvej 
" l g bı sarı.!rı ve süpürge sakafüc mmdan<lı. Baki EferuH cdin!eme-k.. kaç ıpara .knpru-~:ıyaıca1darım nn.. kanda saydıtıllll2 temllerl eava dcnu ~her ha..'1.gi lb:r harekotiırnle rahats z den bir mclı Uk! En birincı düş .: 
p .~un .g<lzlerl önüne d ·iliyordu. ten zarar yerme fayda gcleccğıni> l~~ca .. bi.ı:zat s::ldr~a çıı':unayı muh:ırc~terlnde c:ır:ınş:ırak b kıı tar ~~tm~ ı:.sterniyordum. man... ~ 
E Y<iZISl ~y.mnnm de cırz ehb an!'cıtınca y.unruşa<h. duşundu. &'nılın ~n de cahvaJi i Bır ara yüzünü açııkça gördüm. Annswın öklülfü gün yanında: 
h turJardan> da bclısedild!ğ ne - Kmıdedir ol yobazlar? tehı ;keli g~ıırn.ek> laum ~:tdi - ve Avustralyaya hcmnk ~ııntını bul;ı • ~Soltrk yanakları ve kırmızı göz görmetk !StemE'd ın bır kimSl> 'arsaE 
ı; re, buhin şüpheleri Zulfili E - - Şerlbm divanhanesınde sul _ P,d,~ ~~:1~~.111ach. B~.nı dllkerek teh. mı:mışıaroır, :'kBGJüildarı örle ümidsız biT mana mutlaka bend:m ve o anda benim: 
:f ndiıye saplandı. t ınım. .u """~ nıc şilphe 1ok ki bu kı,-metU ı:cmlle- :aade edı.yordu ki kalbnin sı-ıln - dost ve s!mti:mi bir hareket.m 0 -~ 

Bu adam Arnav.uddu.. Aksi he.. - Ya ne deyu ihbarda buılunur. - Sahibi d~vlet efendimi:zi gör rln ckslkUldcrt önilınü:ıdrkl Avnstra.lya Eiığmı hissctıtfun. Anas nm ölümün- nun ta,.~fından aocr:~ nefret ve is-! 
r i n .'biri idı. İntikam almaktan lar? mek dilertz. Zira at.eş, fıtne ve :fc- mücadelesinde aemoltr 11 hlss :ll Eden dolayı bu derece ızt:.rab çckeınltikrahla karn:fianü'l-ı lirdi. : 

d ' t•..n _...._ d ı~..ı.ı..~ rrcc e - ·~ lh ..:ı. ka . . d • 
v. 7,geçmeo:ıi lıhtımali de ~okıtu. Son- Yaızıcı clforini o~ştu.rdu: sa ı.ş l<llı "-'11rnc en ~~r ve tcda.. lecek1.ir. Fakııt hafif denlzfuıtü kuvvet ;:.ru .~::? a~:am.ab. _,~n.lı ı... 1~7:1 e, Onun en ufc..:A hır hare'ket, birE 
ra, cİstnn'bul<la k tlığa sCbeb oldu, - c Ketbud.:ı E""<"lldlmi<:den gay- rik ile :itf.aısı ımiln::ısiıb olur. Sonra • :gayrı ;uı·•LJ'"arı, r YcaıU l'ti. U'uy - ba'kş, du-.. ~ıar: ın oynu:} ıçı her: 
) vimsizd;r!.. dıye hoca~"ll kadt - riyıe nt!Slle ifşa cdc>mezü.z» dediler. iş i$!cwn goçer! Ierln~en ziyade :rapıtr.c:ı.k t.ı:ırruzlınn ichrm. şe;i be:nı rene.de edecek, m~hzunE 
1 ~ tan da -<ı L lVu-'hmed P~..şa dü.şünccli düşün- . Mahrned Paşa ~dini tutamadı, şlındildne nlsbetlc daha ~cnlş ııılkyıısta E O daık.ikada kin V€ h~. intill\am kaıbimi busbütün ; ara eyac:ı:.dı. : 

Kethüda Mehmcd P&Şanın ö - celll ~ ıkn....,<tJ<tan sonra eşer • b:rw Jı:a~Jtaha att'L, boynunu softa;a bava ıkuvvcıterlıe ve denlultı ıtemlleıUc :Ve düşmanlık hislen ben<ien nel Mer amet his c · ni açığa vur -i 
1 · Il€ ıgelerf'.k dlınd lt duTc!u: bet> oda5lna d ~"?lll yürüd.ü. Gider. dogru urwtıp alay oiki. yapılıı.catı tahmin otnnablllr. ~dar uza.'klarda id'i! Allah 1rndın madğıım için .A.il.Jıa bin şı. ürler: 

- Bu· z··~·ı etm~iT". 11.'k"n ı.."'en ardından ha-kan ;>azıcı Baıki (kkuı var) ş. c. ~ka bı.cmın bir kö~:;oıi yalnız merolsuıı! i 
c n çaresi'l ba!mıa!ı Eferıdl'}·e dön<ltl: .Kara Alinin bır r;:;:;;;;;;;;;;::;;::-_~~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;:=;;;;;;;;;:;;;- ~hametle dold.~~u; ~·~~an bul Bu St"S":>i.tli!k iç;.nde kaç s..ı .. t geç-i 

f)f"di. K t üda ses c?karmayın - yana ~ıı.TU> JSiru".!I'ladı, ı 1 O • l I 1 1 t :~ıihamet bu tün ka:lbı istıüı e<le-ımi.ştı bı...m::)orum. Goz.ı~ı·.ım açık: 
( nr&. V(' boğuk bir sesle <.>m'r .mruırem n-esncler ihbaTrna .. gelen v.e am•ryo arı ş e me u. ' L dan. :rek başka duıygu1'ara Yer bıra.knu..!mwıuar.ın ~ e.~e bakı)ora:um,~ 
v<'roi: medrese ta' b•lrnnin yaruna g"tti. :Yor. Ben de o dakik.ada bx:ama ba- el başıma dOA-undu. : 

- Baka ,..::dmıed, sanıyc fe\ tet- cSE'! .anİı)~ ı.. olduıl Janr.ı söylryc'11 1 tr)oll~ı Umum ?'ftüdur ıicu hcs.ıbın.ı Aluunyada Teeb • ~öytl:e sanhımi bir surette OıClyordum _ Seıı de gıt ~at çocuğ .. ı.l 0 -E 
n ien lbu <.tı:-.cıl11 Ası .. aneden ili' ad t~~lc.r ~ grnç oofta:onn ibaretti. nlsclıe Bochschule'lcrde cicUril; vt mııklne mtihemtlsl kkrl tahsil edxek Lse iki, omm nwıztaritb başını göğsüme turma!ktan b r şe) ~~a-z. ' : 
c • n. An .u yruka,, n.ı süruhı.e- Krrl' feri irotJfıü<lsıv1 görünce yer m=zil.ılaı"'<l Teclınl'kıı::n t.ahsUı r: r~ek Bö ge San'at Okula m zunlarıruhn ib~ak, ağl~tan 'kızaran gö~ Yııld nm patlan~ g bi :, rım ~ 
ı,. .-tarlıık o ur. Mezburun c1".or - fl'e lkap311dan ıp e' ğıni öptüler. dıılrem ze murııcaa.ı edenlerin sc fmtlhıınları Anluıra D.ı ve T.ırıu.Cohafya :lcı:ı:ılH, ateşler :ıçınd<? yamın alnını den fırladım. Yanın <lakı ~ ı:ı.ınd~: 
ya. da bir çıftliği vnr mı id1? MC"hmro P ;a ıka~lnrını cn•t•: 1'':ıkultcı;~ u.942 ~roba ~unu &Jla.t 9 da b:ışlaşa.c'.ılı z.4.Dı.! l'crı;eınbe ~dk~a:n1~· ona .~cse-Ui ıve~ic.i, teskin Iztxabıma acıyordu. Ha~~ ttenE 

_ Vardır su tan m. - Bizi ıgörmek istem.~siz? B"r günu s:ıat 17 de soca ereceMh·. :edıcı sozler soy'lemcıK ısttyorclırm. nefesun tutu.lımııştu, bir ce\ ub ve.: 
Sadraza..-n n gozleri parıadı. Bir d1yec ın ·2 ımL var fdi? 2 - Se;me bntih;ınlaru cic'ettltlcrln lmt.llı:ın g-ünün:'lcn bir ıt\ln önce bı • ! Ah, ona dünyada y<ıılnız olma - renuyordum. i 

t. a iki kw vuıımuş olacak, hem Ta~1'€'Ideın en y.aŞı.cnsı korka rlncl mııdd.eclc adı ceçcıı Faklilicd teşekkül cd~~ olan lmUh m komlsyo • :dtğı:n.ı:, annesme, son .oefesındc, o. - Ü u s:::n de ço!~ mu sev yor.: 
y> AnadoLu )akasma geçiı;m ~a etrafma b~mdııktan sonra: mw:ı. ~vurarak bürl7etlerlnl tcl'Slk etmc:.erl ve bu tomlayonıın ve~«ti bel- :nu <ı.ftll...."'Ciccegı:..m.i., onu CK."\'COQg,Jlll dun )0.\TU:m? E 

v~ c(ı{, lhem !stanbultlan biı· konak cÇarşu ve pazarda, kahve ve ha _ c-ı-leri alma.lan liznndır. hadetmiş o.lıdıuğuımu bildirmek, o- Ba.µm egd:l.m, bir hıçklrık bo -i 
•• ~ ~ıımlŞ o aooktı: ma:mlarda B.'Z.im kilıü.kal olduğunu, ller :uıe scbclıte olııru olsun belge al.mam1$ ol.:ımarb, seome fmtUııwb.rına fmm !kederı karş;sıında birdenbire ğazımı t.!kadı. O fazla b'r 'jey söy.~ 

_ Dumıan oğlum, anı bir zaıbH anla.Hı: cirmeje hakları otmadıjı kendile.rlnc teb t ed l>uluo nlAr her ııa~ı bir Evarl~;ıım saran merhamet ve Ü .. lemedi, g'.ıdip yatmakhğım ıç n ıS.: 
V" blıacoç b .tallC} He FJoryaya - SaJübi deV'let et:cn.dimlzı çe- b::ık iddia cdmıcslı-.r. :züntüyü kendisine anlatmak n rar etmedi, ağır adımlarla d ~arı~ 
ll' eylt>n. klşt!iriıter! 3 - Seçme mtıhanl:ı.rma ~k crleccklenlen Ankara d.ırsında bubın:ınlann, :dinlendir.ilci bir his olurdu? çh. : 

K<-thOOa [11 baş ke>si.p o:iadan Dedi, lke-thüda gükiü: bntıluuıl..ırd.ı. muvaffak olauıılar veya olııuı.smfu, Ankara.ya ceU. ve Al!karadau i Berdket vcrsiın ki odada yalruz XIV ! 
F .!! rdlı1ken ardından seslendi: _Ya sız bunu f.hbnra imi g~lmiş dönuş yol ve zaruri mıara.ıb.rı ve Anbrıwb ~cııinll&ltti nıuddet ıeın tahakkuk :doği'ldik. Yere c::l'iız çökmüş dua e. Ccnau- saat o d evden hare -i 

_ Rootancıfarı, Kara Alı.ye tPr- idiniz? edecek ısa.lr masrafb.rı kc.ısdl~rine aiddır. iden ihtiyar kadınlar benı böyle kat edecektL Ni)·etım, evi 1k1<1Tneni 
hk eylen. Tak!b~lerin i~ d.e birkaç ~!tın ' - Scoınc imUhıınlannıu ı.ıeUoelerl muva.fra o:Ulann adreslerine teblli' !h!ir çıl;gınlı!k yapmaıktan menedi - mwzama ikoydu.ktan ve Nezaket: 

Dedi. Mclım.ed Paşa Zülali H;ı koparalbflmeık umutli.le ... sırntıdaT, edilecek; nwvaffak obnııyanlann vesikaları adl'eslrrtm! lad4'J olun~. :Yordu. Bili.hare bu buhran aaat'lcri kal:!aı!lllll aklını başına ahıb; mcsı: 
on-erini ovıuşturdu.kır: 5 - Setmc iml.lhaıılaruıı kaz;a.nanlardan rdmi mııkamlar'A bir taabbüctıe !tıcçip de her feyİ eoiukkan.lılıklıı ~ biraz yardım <"ttiJdcn sonral 

C11 Sn.ela ret keth daları a&blll1r nn. 
~ır lşlnl corürlenll. Vazllel .. rl çok ıuii. 

lllıntl. 

- Beli sultanan. Wlı olaulann, W>llt kriblndf'.n ıılbaren btr ~ sarfında bu ma.kamlal'la olan ;muthalkemc e<lebiJdiği.m zaman o on ikide Ya'lcadktan aynlanaktıi 
Kefufufu öf.kclen<li: ali.'mlannı kNIDdeıi lbamd.u'; aksi iak4lrde bir bllll Wd'-'nda ı,atunaması... !geceyi düşüncKirn: Eğer ka'lbimlıı (Ark.Mı 'Vat' i 
.,.. Bre bir de talet>ei ~6mdazı o .asa. '--·- - •• _ ...... - ........ J 
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7 ar ime e~ iz e 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Edime (Humni) - Beş.ıncı grup 
kır lroşuau Kaıp:;&ul.e yolundan A -
türk nnıdına l:.ııdnr olan 7000 met. 1 !Iart tarflı.ll b 1m emtzae 2 de 118 l\Iustar t'stiınel, i t ınbul 
rel lk Til.CJ8fe d'dlllinde yapıhm tıT. ka:ı.iU14D okuyuel.i~rınıooıı lsiınlcrJ a.. lla1rQ>e lisesi talebesinden '162 ı ısan 

. Ha Ptıda > ıuılıdır. ı:..:uıbıddii buluııan o. Arıbıımu. 
Nermini ynikından veya uıznktan 1 ona kuca..\. kt:ca&; demet demet çi. ö .. rürsün. Ben §imdi vazolara çı. va aoğuk ve rüzgarlı idi. Yuıt kuyucufarımız.w n dl)clcrlnı P=nrtesı, 

tanıyan heN.cıs onun çiçekleri cası.! çek getirdi. çek. koyaT. sn getıririnı. ba.,'jtan sonuna kadar heycanlı oldu. Perşembe cunlcri uııcdeıl ~nra. b=lt Yuvarlak dünya kalcmtraı 
ç:ılğ nc.a sevd wıni: bnird.i. Yazın Hfç. bir kuvve!t onun yatak oda- - Anne. Wder açtı mı~ Tühc.. Yarış!arı Umumi Müfettıo Vekitı idıırehanl'ıııhden :ılnı:ılan üi%..mdır. <Son .Poı; :ı hatıraııı 
-3oeta.ncıdııki bohQel!inde de~ın ı aındakı çiçekleri d"şarı attıramadı: rözl rın kokusu 'bunya k,ıidu geJ. S .. -brı Öney, kkcri Komutan, bü. ~ra.da. btıluna.ıılıruı he.ll7clcri IJ02>..a nbul ÜSkUd T 
d~k :bır dıl&.at ve itina He Ne dl~orların ısrarı. ne bnbl1$lnln yıor. Bahçe kimıbıh yaseminl r ve yükler, bini. rce hnfk taı.ldb etti. Ue adrcsh:nne ıond rıllr. I" lld ._ _ ar op~ c dd 
.... 1..- :.ı t:'~ d H . A'L o· A .. k bl a c .unıuct o 4 nıım:ıraıb llaJ-
~ .. .,~sue uğraşır, g\ı.M.in mühim bir tcfıdid1 ... Yalnız annesi, göz erinde hanımclilerıle n:ısıl donanın ,.t r. ı:.c.rmc en ey n ııuayra tar ır tutur ta oau rl, İ.ıibn uı erkek lls de .. 
kısm nı ç'çe"ı<lerı al'llB:ın.da gec;irir _ yn,.larla: - Anne, 'bu ee.o.e beyaz kıliZan. 24 dakika 52 t::ı.njyede bıunci, iz.. 1..-tanbul Bostancı birinci ilk okuld . .m Gürelli. e n n •

32 
t)UAd 

dı. Kı, n d~ ya odaaının önün - - Kızım, bu kedar çiçeğin Ek. tcm1cr pek küçiiik. olmu,, amma bu. m:.ten lbrah·m ik"ncı, Zonguldak. s:: Ar~un. 
delki be onu rla ı.~di. &i.ıü~üne zanrı dokunur Bır kısmı- na mukabil &al"ı1arın güz.elWine d!o. t~n M-..ıstafa üçüncü, Edırneden Ha Bir difi kastcti 
Bııraıı nı um arl 'kça.ttınnı~. mi. nı d. arı alal:m.. ıyulmayor. l i dördüncü oldular. Ek p itibarile 1llç ilk kul ıruılf 5 den 44 Nurten 
niminı 'bl:T ~ lb:Jıçesi haline ısok • o·ye yafvardrğı zaım:ın: - lk.i acne C'VVd aştlnd ğım ~a. Zorıguld k hhind. Fd. me ik·nc· sa Glitec. 
muı1tu. Soğıh lınvad' ~arıda bJTa~ - Brr kısmını .. Hepsini dl'-:ı r nf il r bak ne guzel renk veıınışl Y ld lar. Bir _ :1e kolonya 
l:: ma.d f:ı kıyrr" i fıda:nlıırı bınay.a Anne •.. demişti. Eğer onlntı gör - Vaııoyu b" raz. yakla~ırtr mı.sln an- Misafıner ve !.t>On:ula.r şerefine :ban uı GaııJ o n orta okulu 
l-oyar, onlar büyük hir şefkat ve rncz ve kohtlarını alrn:ı.%$lm daha nel Kıolcwıunu içı:mc almak istjyo.. ~,.d.ycde bir ÇfW z·yafeıtı tcrt•b e. sınıf 3/E en '161 ()(om.al. 
ihtımarn1 baık rd • ça!bu'!c ö1itrüm; l:ıuna inan n... rum. d ldı ve d.erece alanilar Ml\fettiıı "e. Mürehkebli kalem 

En f ına, en y ğ 1ı ve Bu sözlerden oon ktm&e btı h - Kes ve hast.n b.T sesle aö)lenen l:ili t Tafmdan mndalvonlar ver'lıdi. ha 1 111 

Alüminyom bardak 
(Son l'oı.1a h tıralıl 

Adıyaman hususi muhasebe tnru U me 
muru Al l"ttın kız.ı Nevin, Ç:ın :.kkal<.' A. 
t lurk m hal es.! es 1 Mankcm so~ 
24 de ı ne t}ıgen, İstanbul C.ı loğlu 
orta okul talebeslndro S İbralı m. 

Ayna 
ha, alardn -bıl,. Nermin· n oda ırı gı. a fozlJ ıs:ara ceısaut cd_~mt'di. b~ cümlelerden sonra Nermin 1 j. . Sivas erkek u sınıf 4/C drn 5 
Tlr\.ce msan j,.·., n ferıahlad ;;ını b' Yalnız. mrsafo~erden m mkwı ol. gozlerı d 1 yor, uz.ak; çok ııZ .k 01•• iç n hayatımı ~eye h.uretmış • nusıu .tı.ltın•.., , •~ abul ........ •emıııı orıa +_. !Son Posta h:ıhralı) 

' "' t;:m. A la d ~ b h ""' XS\ .,,..... ~anbnl Aks:ıra1 Sofulıı.r, l:enl orta 
<" er<:t'. Oraıı ~ iul renk ve .g 'zd d - bcL: r az ve kolrusuz çiçek 11eç yarla.nı g· diyordu. B T a;un ann~ı. Y r nn T1 ne a çcye :ne okulu ınır 3/A dıın 52! Kümil. 1 oluk 6 Ö i 
k:c.kul rl-a dol 1 1 k bir y\J'Ve ·oı k ! m l<"ri rica ~ ldi onun bu d lg•n b kıçlar rk "md d7 Orh nın ka.hnne b kan o..ıntıdı. • 1 numarada. 

1 ~ reU.ln " • 
5
• 

be rahatlı'k ve &itkCın verildi. 1 - Çiçek getLl'lneyiınizl &i:r.1:i bh ıztırab sezer gibi oldu ve Çiçekl:.r soldu. Fnkat sc~ aöz "Ver 1 Dıı frrçası tanbul Amanıdkoy 2..ı inci ilk o u!can 

N in k 
- ..ıı~ -. Dryemeızlerdi. N<_.nmfo ince u - k z nln b'r h yıat sırrı ol b' eeew·n· bana, oklüktcn .onra benı onun ya. !Sen Po ' balırafı) 22 Torhan Orcan, 1 tnnbul Gazı O -

enn so a ÇIJKll.lg zaman . . I '--"- . ın· · d · ı ·· •. . d Aıhp:wırı Semerclltt mı.hail~ Sı - man ı\ ort" o uı ınıf 1/A dan 609 
her mevs'mdc. m rtlakn. yakasını na Jcü, le bunun eeb~ 1lıl an ar, ou:ı.. düşiindü. Bu ihtimal, Ncrrnın. G! 1 n na gom ure~ın ve wı.umuz e ıra 1 ak ıs da Ol Öıb1 
d. d:e ve zarı( 'b T çi~k bu.lunur<hı burun hıırçırtlaş?r, emamlanırdı. ömrünü çİçcldere vakfet:n~ bır ın- her 2 man taze çıçdder bulundUTa. ı ç ~.r usol. -· Uknıın~~~ t:ı.n d y, acld Tomaç. 

Al C ..ıs. C lar ·· b. -'- I-L·t1d· f caksın mı. n"a"' o ..... a5tnı ° Kitab 
Onu otan mayan1ar bu çiçeklerin yap > ~r.. ene a} • r.. l"ne ay ean JÇln ıraz uz~ &aıY 1 ıwl r 1: a.. · • 99" };dlb o İsbnbul ikinci l& 

ld 
w ___ ..J 

1 
d·ı f-L t geçt Genç kıız rki dda an or - kat öliimc mal!ı'kum bir evlad nn, Annes ne bu eö:d .. ri söyled ği za.. .. "uı 0 

dun. 1 Be 
ma 0 u.gunu Ztın.DCUCr er , axa • _,. .ı~ O .. 1 . b. ~- l . . o... wıf 3/A an Sl rn . 

.. . .. !h b le kı 
1 

yıoma gırar. ç:an?. nıı.n ıyı e~e. eon giinlerındc otsuırıı. küçük ır sa- man genç K~ 90D gtm rını Yllfa ~ 
(,~le bır ~;:. e A l~ z n ;.a&,_ sinden ümid ~ ilmışt.iı. Dokrorl - ııdet vennck bir ann kalb; için ne mak.tıı. o~~unw bılıyor ve ölüme Ot Macunu _ 
n. r ve ta ~a aş rı una arfı nn ve a· enıın ootun gayretleri onu biiyük bir tiyaçtl. sükunetle, hattn a adetle hazırla~- Çorlu Cüınlıu~u. okulu 0~~1'tmen 
bır hakaret nytlırdı. birk.aç ,.,., b r, aç ha"- hırka g .. m N . d _ _ un yav vnrdu Mu.st:ı!.:ı Öcal eW l'\ şlde S ndı, n 1 -. . . . di- ·· • .. ,, • " ,........, - enn n ne uşunuyora ,, - • 

- Kendı elım!1e yellŞıtır gım.~;ı.. &ıha yn ıtm }a ınh''Sar ediyor~. nım) VazolaT çiçeksiz k.ehn 1n clk posta tegr.ıf mıılı!\bere r.cmuru er. 
ı:~l ko1 .ulu çıç.okle~ durı.:zl;en gog • Yu ş yavaş ziyaretçilerin adc. _ H 'ç anne! nnno. m:ıl o ıu Mnzafter Alıı.yata, Tc'.lrcla{:' 
s me b r yapma ç?çcık. takmak mı) cMe b 1 te Nerm ıne gelen ç çel. _ 8 . S Pckı orta okul ınıf l/C den 38 • H:ıyrfye DL. 
~ 1 h ··ır. ~ ! •~ d lrn b .ı H r Y mi ıa \yorsun) öyle; yavrum., İşte bak onla. leke• Is nbul Jiayrl)e lisesi t4leb in. 

go .e • n. n ıı;;arı a azıı •yıı al s.. :1cn .ç n h tta m unkun ol "llyan Tm suyunu llı:;endi eli:mle değistir • 
Ne~inin ç.<t1: sevdiği bir ~' - od~ında ancak b".l: 5 b~ke't tcYlen ~apacağ mı bı iyor un. el' m.. den ızıs l\tel.ihııt nrı:enll 

tuna. b r arkftdft,!na yapa.cagı c:n g· y rdu: fakat N mı nm ç e'k _ Evct anne.. b r > orum. amma - Knranfilleri bu tal'nfa koy. On- 1u t r aefteri 
kıyırr.A"tli hed.iye g~ ç. ç•kti. Zı- s~ i 'bir t":rtü nıza.Jm yordu. Ko. bunu yapma n., Y pama2.S n. la.r n kokusuıın bayılıyordu. Alpulu flk oltul sınıf 5 den 89 }'t'T-

yaretine git'tİğı bir ahbah·n n • rn nıa:. icuvveltini buldi. u ı:alT'.ıın _ Sövk ()(' ~um. _ Pek.i 90Gu.ğum. ruh t &:l!ml. Sillvrl 1·ıtd17 'lka!c 3 11u. 
l -·- _r k t1' it · ~" 1 d .. , • ı 1 mnradll 1\111 llii Öcalan. S m nn Hl J.Ua. onımcıa, ·ıyrne ıı v.eya ymeıe.ız ann~i.ıe ara ıı.T'n şu mt.:ıc eme er - Anne, b ni onuın yanına gö-n- - Ann~ çiçekler aolııeak mı) '-1 J'lS m:ıhaUesl Gul cadde 1 9S nnmar ıda 
bh bukot gömıeae. bu aalon ne 01\.llj'IO-rdu: d.üT, iistümii:zü her zaman ç ·çeı. e - Hangi çiçekler Nermin) 
lr.adar ş!k ve zarif ai lc!lmlş oluTSa _ An.ne.. bahar geldi. B~ç.ec:k- örttürür mileün? - Vazodaki karanfiller. Senm 'Yilnziil. 
olsun, ıburasını )"G1'1 çıplak faneder, ki aiiBer armış olac2-k. Her birin. Knd ncağızın kalbinde bir tel - Ha.yır. onların saplarını kese- Albüm .. - ...-·- < on Po ta h'.ltrralıl 
etrafında gözüne ~ görünecek bia 

1 

den biırer tane koparıp buraya gc.. ,koptu, nefsi ke"ildı. ceğim. ~ı.rklarcll UOC!l llıdır Uk oktılnnd:.uı 
r~nk, iç'n· le.zzeıtle d.ıokhmıcak brr t'İrir misinız? - O 'kimdir NC'l"lllin, söyle.. . - Fakat yaT!n) Asaf Emon, Ankııra Dcvltt nemlryollan 
lwktı anrdı. - Pelti ktzım; fakat henüz hep. - T yyareci ağabeyim... - Yarıın mı) istatistik ı nlcmlnde Kenan Serl7el e\llP 

lşt-c Nermin çİçeğ~ böyle aevcrcü l •İ açmadL 1 - Ne~ 1 Sen amcanın <>Clu Or • * sııb:ılult, İstanbul :U ltftaar Sulbntepe 
ve bunu, onun ya~ın Ye u:ııak d'>o&L ı - Öyle ise menekşe ve sümb' l hanı.•· E'J't.l'9i gün Nermin öldü. Bn a.\.. r.ı nnmarah Iu fa ilhan. 
ları peı'k iyi bi'kl'lleri için. bir Şu. koparın. l..eyllnk gctmn. Bahçemde. - Evet nnne. O bana her zaman ~m c-vve1 annesi karanfi!lerin 6np. Kohuh sabun 
l> ı ayında b~ede ~ra~rken ya..lben y~en. çi~rin açmamıt ol. cıÇıçcğımt. derdi. Tayyare kaza • larını i'tina İle kesmi~ suyunu de - ( otı l'Mta hatmı.ııı 
lrn14d:.ğı fene bir brontit yüzünden mcıısına im-kan yoktur. aınd öldükten tı<>nr onun l:a:'brini ğiştirmiş oldut-u tıalde; onunla be.. A sya ort.'l okul 111nıf !/A dan 39 
yat~a yaıtt ~ı zaman: bez ziyaretçi - Peki yavrum. Konuşma, gene her man taze çiçeklerle .süslemek rabe:r vazodaki çiçekler de ölmüştü. M~D, Kadmlııını mrrku illl ok ı ıııuıf 

Tcldrdat Na.mık Kem:ıl ilk okııl sınıf 
4 elen 23 Ntdrcı Bayer. Ankara llııcı • 
b:lyram Sevim sokak '1 nıımarıı i Gül. 
ten Bulıındum, hın r Misakı " 1ı ilk 
okal 1nıf 4/ A dan S81 Ayhan Çulha • 

O:hı. j ta ıtr.ıl Cib 1 GS finc ilk okul 
sınıf 5 den Dilrrem B oll, Kırşehir ort:ı 
Ok1ll mf 2/A dan 741 Ik- h o B:l Tak, 
btanb Cl'kek llsesf sınıf t/K dan &89 
Ztkl Tükel. 

K11rtı>ostal 

Afyon Use sınıf 3/ A dıın DO" flıs:ın 
ç.ı.ttner, i~aub l Silleymnnt~I' Medrese 
s 1:ak 10 nmn .nıda Duv:u illn• B yn.. 
b:U Kwnluk rıı:ılı ilesi 19 num:u di' 
l ıuuk Yüce. 

" GÖZ DOKTORU • 

'uri Fehmi Ayberk 
Hayda.rp NW:nune luı.st..ı.n&J 

g02. mütehnssısı 

bt:wbnl Belediye karsuı. 
Tel. 23212 
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Memleket Haberleri 
izmir e bir içki aıeminden 

• 
lzmirde 

Bölgede yapılan peynirlerin 

Sonra So\11gUnCUIU'K çoğa baıka yerlere gönderil. J diği için pey11ir bulunamıyor 
--------- İzmiT (Hususi) - Son günrerde 

B• b · d 1 İzmir piyasasında ihtİya.<:.a cevab 
ır ahçıvanı sarhoş ettıkten sonra soy u ar

1
v-crecck rnilltLarda peynir bulun..'lla.. 

hmh (H~) _ Jnci ra:t'lı yo .'yaptıiı par& ç.alma.k tek.lifi. üz.orine maktedıcr; Y a:~ılan tct'kıklerc .nnza-
h.ında ba..lııçelıer araaında mühim biır kıa.çtıklarını, Arealı Ahmodin bun...lront peynir. ~aızı~ı fU(lur: .. 
hırs~lık vak·ası ohn.ı§. bnhç1Van ları Ka.r.ı.tatta. ot~u. aık evine :z:mlı vıla)"Otı hududbrı ıçınde 

( Sal.ll w\r Alacdd1n Akdarınıc a. eötüriip orada. kuınM' oynamak au..!ellıyc yakın ır-iandırn vıa~ır. B.ı 
t og w OO 1. 1 ·ı --~ "'--L t-Lı:..c· • d me.n.dırabrdla yılda beş rnıl'yon kılo 
(
' zerıınde taı,f'thgı 23 ıra~ı ça ın • rıotı c pa.nuarl •~ ~ aınll c •. "-~'L --) _ııc_ k b .. ) 
m:~ ır. Haı..ııuın1de ta.Hbat ye.pılan yıa.ptıldaırını eö~er.dir, K ıudln ı~t ltııaın.Sa OIUrutUI . ta ':"c u- &ud e-

~
la.r k.ad ırrb. cmltckü bur kal:ıbalıktlJ'". lar, bu tddi&eıri kabul ctmedi!kle • rln ıtıaına.ml p:vnır imalı~ kutla -

Vak'e.n•n tals~tı ~duı: riın.clen Arsalı Ahmedle jandarma. nbıin1rn~-~~IT. S~e~etihl ~ıır~~n 14? 
Şehı"ıdl·..ırlic İplik caddc&indc ohı- Mclhmed VIC &iıor aa-k.~aırını b-ah ıwuıo ~ır ~ sar uıun~ru 

ran A:aeddin Akdaırı. za.bıtaya mü- çelcır aTaımda blı"ah.rak kac;:m.ı,Iaır. ~18;_"11 h~lc bLr kı~ lzm~dc 
d ~· •.-!_Lir J _. ı· t ç d• Fak.at tahk.ib.t dcrl!nl-tfrilincc ıstıhlak olu.nımak.ta, kalıan kısmı da racaat e et: ıc a.ıı.ıu= au=J z:zıe 1- .r. -.. ___ ..J d"w k"" 1 • ·• d ri1 

ralar i.1'e Mrl ~te gcoe saat ikide ka kad;nbrdan Miirüvvcıt: ,~""1"un. l~r 0~ rlne gon 'e • -

d · ı w b. · :ıı i1 1 r.ı -- • .....ıa.n aöykm;.._,.~m mekıtooır. Bu rekamın. 800.000 .kılo :n sı~aT gı y:a:paın ııı va9. a~ e - ocn ~- 'V~•· · ı_ _ _ ___ ,_ • • 180 00(} 
A Jl Ahm-c:..JI --'men pa a.d n su ı.>cyıaz teıx:1Kc peıynı rl, . 30 ~ .. ıncta. Munzzez Altı adında na·ı u. ...- r • ı_·ı d'--- · · ı ·o 000 -'- · ı . • ,. 1 . • . bana cfa 200 lira 'Y'CTQI. Alın bu pa. Klı09U ~ peynLrl, 6 • ııtı o. 

b'İ;r ~~ın ıLu.unuıp ncualt.na. git ,- lını da ka.şcr?crd.ir. Bu hesaba göre 
tiklennı ve onıc:!.a sarhoş cdılcre°"ırayl. . vak' ıl t'IA •1 liatihsal olunan &iitlerin pl'yni.r ima. 
bır.zı er:kr:-kflede ke.dmiarın daha İf7J" De.mil ve ayı t 9f i:l!l e e.ın..lt" kaf" cim di w j •• ut· 
brı .. m'!llatıı MJl"-.oıUl.c ci.izdanında'k~ Jatm:.ştıır. Şimdi pıı.r•uo tamamının] ınıeH __ı_ ~-! e lg ı go.r du~~ ir 

• v .. .s__ iması lı l:mak arı::ıcrcm evve ızmır cıu peyn 
2 300 1 ranın aşırıldı:gın.ı §3<ayet et.. meydana çıııuı:ıl na Ç& fi tücoaTI ist.iıhsaJ oluna.n peynirleri 

ml.,tir. tadlT. d..ış ül'.k.e1ore eöndermek üzere baz! 
Te..h'k'l'u.nı görc, Alôeddin. izzet . • • 1 I teşc'hhü.der ya.pm1şlaTdl. Fakat bu 

V(" Muar.zez, sabaha kıa.dar lnci:ra.•u B.l:cık VI Aye umumi işi ya.pa.bikıek için peynir İstihsal! 
p'5• nı!;ı. .~a~ının}~az.i~ownc;Ia ka. ·ec İSİ toplantllarml bitirdi eden mandıra Nlıiblerinin bir bir~iw~ 
)uak ıçb ıçm~ 1:1rlıenmış!erd1:r. Sa.. n, l 

1
hatindc çaTışmalan, aermaye blrlıg 

b111lı11 karşJ Mun=c:z: Bilecik (Hmust) - Vlliycli-miz &ıa.pmalaırl icalh eJmiş. haıibin patlak 
Benim aırko;ııd.ql.aırım ı.-a.r, on1al'l wnumi mecl1ai val1 Rıfa.t Şahinba..lvermcsi üzer.brw, bu ~büs geri 

d.. siızc ta.nJtayLın. Diyerek Ataalıl~ın baıl:antı • 
1bıra.'kılmıftllır. Halen istİM:ıl olunan 

Ahnloe'd. jandıaıma .. Md1.mcd, Kou>:~- ğınd.a .on top • peynhkırfo ancak yüzde otuzu iz_ 
b S."aeymaın., An-taly.alı Aııyi Cetla"·ılant:aı.nı yap • mir ibtiyaıetna tahsis olunmaıkta, ka 
cnP., A1fu:ıd.d.~n V'C İ.7.zcıle t.anı~rr • mtş ve toplan lan k1mnl ~e do.ha iyi fint öde. 
ınıoııır. Bu.nlıar J. aürtüıldeıdoo.ll Tı.jtıda meclis d. .. y~ tehidorıimize ııevlcodil:m.dk.tedir. 
r~ 16 ~ı~ ~ l\lh.Nn: ~ W ğİfmcz Mfll .ş... Peynll bna1 edf"n timcar1aınımı.zın 
~a.rt&h23 yaşmda Mürınn.t Ciil _lfin iz Jıınıct in di1elcleri ş.ı noktalarda toplımıV'<>r: 
-e..; ga:ıirwoyt ~tmlt- luuiın\.I~ ~ iln. lnönO 

1 
Mewiminde ihtiyacı ka1'ştlaya -

~~k.H jdgi lT.anoi bütiin P, trı 1 ° ~ uh e.lt n.ih9elıte teneke tıcminl. İmal o-
--~ dllhıOftr. k.ııdao s1noıftı}tftr.lm~ .~rrı a .. Ja..n peynİırlerin derhal buzhane · 
Fazla sıuhoş olın AJae-dcLn - b~qy,.; '''. . mu • 11we 9e'Vki için müsaa<loyc muhaT 
a.kpm. Ozttiı lr;lı..i Alıcın.lnO.C hııJuuan .. ff,.rt,,Y'dJ • te .. lrthnmuı, nakil v&9ltaları temini v~ 
die-cr a.rbu:a~hrBe hirlı:lrtc lwıi.Te1mB Vf ıdarc bmyoa itkıtıi1mıeeine mü!IMlde edll 
)"!ya gdneğc ftaıraır ve~d'd:iır.1~u:u..du\-.Juı ln4 11'1'>tıi. Pe;Tıİırler .için kirli ~ )'#Jİ-ır 
Y •·lda bıab.,ei~r ara91-odı. l\fo«zzez., önu iı.a-baıın .. f·aı faınlcı gözet.ılerclc temiz tuz ..,e_ 
Arso.lı jan<lsanr.: M~med ve d§ -~daki bin .. yı aa · tt'trnesinin temini. 
i.-rkri ~.ıunbrın ~rfılo~~m'l İe .. jı•n ıd111aia n Van ıur.. ~.._.,_ . .. . . . 
lif.c.<le ik Alae<l~ par.l.rmı ..ı • ..Oz" halinde rnuhafaıta,...a& k.a.ranıetıcede Bıkdlc mcrkczındcn Alı 
ınt~wJ):, Bı.m.la.n ~lrı.na gotü.. v.-,.,Ôı ve ,ısl,Um.İ .,,Uıayet1n balr;;e11L İpek, B~i.&. lcaz~sııı.dan K .. a.zı.m :rüp .ı.eti.-cn toför LJWi Cf' yeılc.l..n.oi ~A~2001:94) lU. .olarak ~ikBa~, Sö~ Alı Oaman 1nnır. 

~ 
1 I~ __ ft_ L--L-· .... 11. i<adıı~r f'!bnltUT, B~- da.•rol nncumeD b oa.. Cölpazarından Mehm~ 

m.~ ...... cvwo ............... fÖn • il UL •ı_ ' 1.--d" 
~der ar-:-nda. Analı Ahsoeodlin1 uıeW.larJDl!!._ ~~~~imi!__~· ~~!!!~~ ıı.eçıtmlfrrr ır. 

.......... ~~...-...... ~- .......-wr~~ 

San' ate d :Jr .. 
'Son Posta» nın ıoor tefrikası ı 12 

IIRK:ıraA·hmetA (Clıo tarafı 3/1 de) 
tl iddia edilebilir ki bu neviden eserle. 
rin tereemcslnde asıl matlfıb olan :ıalınıı 
sadakat temin cdJllnce bir Cflebi eser 
terccmesl iç.in sarfedllecck emele nlıı • 
betle iş çok da.ha kolay olao4ktır, 

Kara Ahmedden evv:lki pehlivanlar 
* ŞUirada batırmna gelmiş il'=ell şu. kilkatıma, ş::rllısi kanaatime gö • 

Ciddi eserler tercemeslncle ı,ır inkişaf nu llrnydedeyıım. Kara Ahmed, Av- re (*) müıtıb~ bir poutıkacı .ıdi. 
Jıusulıi için ha.tıra ~len bir ikinci tcd- ruıpada cıhan pehlıvanııgıru -kazan Onun istibdarl.nı teııkıd edenler 
blrj de uydet.mek ıst.crim: nu tedbir ~ı z~ar: AıbdJü}hamiat sam, baş.. aldamrlar ... Onun ist.ibd ... dı şahsi 
cümhurlyet llaUc Partisi tarafından tabb ratısın Beye sorm~: olmaktan ziyade milli hır da·rnya 
c&terflcbllecek bir himmete miitevak_ - Ciıhnn peh.livanlığ'l ne de • istinadl eder ... Milli dav ... ya Oİ) o
kıftır. Bu sene şükran ile ı:ördük ki Cüm mdk? J rum... Evet, Suıltan II..ı..11 ıdin ıs
huriyet n:ılk Partisi memlekette clizel -Bü:tün pehlivnnlnrı ycmıı~ e- tibdadma seıbe-b milli dav ... yı ko.. 
san'atları teşvik emellle pek meşkür bir fendiıntlrL. · · roımaık içindi. Bu, kısa yazıfarımı 
karar alara.'i: her sene cilzel san'atlard:ın - Ne olacalk bundan? dkuyanlar birdcni>ire ha) ı-ete <lti _ 

birin 2 .,00 liralık bir lkr 1 t h-" - Çok kuıvvetli bir adam.. şece'klerdir. Ş'mdiyc kadar oku _ 
e a ıun 1e a ,.,5 Ö ~ · ·· .. kt h 11 k d kla · · ~.J :.ı. · • etmlştlr. Güzel ı>nn'atıar kadıır t('Şvikal :-- Y. e :.se gumru e ama 1 ma. -~ ~ı ve, l.Şlt.:lh..~ erı bu, soz 

liyık olan ~rler de vardır, bunlar için etsın... . . A l~~ ~erm?e a-cayib bır fJcır t.e~w":
ıle ayn ayrı ikramiyeler tahsisi suretııe Buını.ı ~ana eskı mabeym erkn- vuşune ugramıı;-~aıklaraır. Şurı..clı., 
yeniden Partinin bütçesine 1 bl Ok nmdan b:.r zat aaılattı. Y sılan rm, mevzuruımw harıcı olan bu mese
lahmlll ılli üntil,mez: faklı.: ~aşı.: Ybir~~i mi ıbilemeanyuık? Y~nı~~ild ği~n ~e~i bura<la ~ıxa!kalıım. S rdsı ~.l.. 
yold:ın cldllerek ayni maksadın temini ":.,J;.Y va~b" K arıA;_ ı:rd Y?1'h el d~gı zamnk danlı' •b;m'ku~n. ve, ~ı~ 
mümkündür :r.anııınd:ıfım y ....... ,5J1IT1 gı· • ara .nı.ıuılc.' cı an ıye a r ı.ç ır mlSen n el sur-

. d 1 h 1 d · phlNanı olduğu zaman A\·ruıpa ve anediği ve el sürnK;ğe kor'ktt:gu 
l'~ıa~ı a za 0 un uğu \·cçhlle l'tlaa. Amerika yerinden oyıuı.nrştı. A • bu, d.a-v&yı ben, acizane Son Po ta 

rlf ~tkaletı tlnlverslle •edris heyetını1jaınslarla gelen kısa haberler Türk gazetesinde neşredeceğim. 
bazı kolaylıklM mukablllnde C$Cr terce h ın_ 'L.. d.. .. .. r· s ,,.. H "d ··1 

1 d t edl b ·ı aJUl.•mı ıııeyccamı u~ırnnuş u. ULLan amı , mıu ;:em:ncl sµor-
m~ "; ~:u 

1 
n:ıı undan ~ müfld Türk halkı peıhlivanhk ruhunun cu idi İstisnası pc./k az ıhı r T~lrk 

ne ce er AısaU ecetlnile şüphe "·verdiği heyecanla Kara Ahmetli h~anı ,gi!bi mükemmel ~poı tmcn.. 
~llemez. v::~ n bu yolda vııkua ıı-e - konuşuyordu. Çok geçmed~ Kara eli.. Suil'tan Hamıd, iyi b:ır b.n cı idL 
ecek teşe ne Parti tarafından dıı Ahmediıı1 Avrupadan .kartpostal Sonra fevikruade mükemmcı hJ' 
şu Sl.'Telle iştirak edilebilir: h...n.:-..J b-~ll:rn.ı.c renı.1 • Aml . . · . .:ıı· T b ı... .. . w···ıııue aı::.uh.'"'tt .l\Aı Tes'! erı nışancr ıuL a anca N<Arşunı e otuz 

Üniversite meıuublarından başka geldi. Elden ele gezdi Kahvehane- admııd'an ismini yazardı. Ava me-
ınt"mlek~U.e birçok mütercimler varılır kilere. dü!kıkanlara asılOı. Bütün bu, raıkıı aş!k haline gelmişti. mcraşhn. 
eser vüouda reUrm~ için bir işarete hareketlerin karşısında heyecan~ nei ihümayıun efendileri, yani, cam 
muntazıntırlar. ParW mese~ terceme kaılan sarayla Babıfili idi. Bu da baz1a:rını lhuzuruna celb ılc türlü 
~çln bir fa.ali1ct aalıası lnUha.b etsln.h gösteriıyor kd, !hüku~t ve, saray kıu.'V'Vet ve maharet hünerleri YJP
llk hn.mlede hıı.tıra ~len memleket.fn ya, bu işlerden anlamıyordu, ve- f.ı11P seyrederdi 
en ziyade muhtaç olduğa wlhi v felsefi yahud Sultan Azla vak' nsıı dol%,_ Binaena1eylh, Sultan Hamid, 
eserlfrdir. Bu şubeler için liçer beşer ki- sile pehlwanlığa dıüşrnand4• spordan aaıılıa:rdl ... Kara Ahmedin 
şlllk lhllsu sahibinden milteş•:kldl b Kara AhmecUn cihan peMivanı cihan penıUvarn obnası onu bnşka 
lntlhab heyeU ta1ln olunsa, bu ıu~reiler ol:tmısı vak'asım bir devlet adeta cepheden .iğz.ab etmiş olu~rdu. Ka 
tereeme1e değl'r felsefi ve tarlhl ('tlerltri siyasi bir dava bile yapabilirdi:. ra ,Aftıaned, 'Iürlt diyarında n'!.itnış 
tl-9blt etseler. Bu iş pek .ıola.ylıkla yapı. Her bangi bir devlet bundan isti- bir öneım abcaktı. Ve, pehlivanlık 
tııtrlllr. Felsefi t'ISerler tçln B!bll~thequf' fade çarelermi arar bulurdu. Bir rtlhu taşacalkb. Sultan A:tiz gıb( 
de phllosophle eonlempor:ılne, ı.rlhi r. m;l1et iQlıı bundan rmiazzam pro. kendisine tehlike getirmcsı m"'l • 
w.rler t.;ln de Jra,,\..tk ~. f) mo <'• a paganda mevzuu mu olur? hU7Jdıu.. Bu sebebledir ki, Kara Ah
kltabcı-lerlnJn rthrlsleclnl ı:-özdcn :rcc!r_, Şu.rasnu şahsan itiraf ederim ki, med, davasını Avrup:ıda old ğu 
mek unc11.r. Ba •aretle •nt.ıhab ~1Ur .. el po1itika baikurundan ne Sultan ~recede memıleket da~ilincle yii!k
eserler mUterclmlerin reyine bırakılsa, Hn.mM. ve nıe de vnun tamamile se'M:meytp, scssiız ve sak;n k:ıldı. A. 
öyle bir ·~~le ki •1nJ eser birkl4: mil_ emri altın<la buhınan Ba-bıalisi a - sıl meseıle budur. Yoksa Sultan 
krclm tArafrodan kr"rme e~:1m1ş ol. \•anaık değ'Jdi Fırsat.lardnn istüa- Hamid, siıyasi meselelerde a1.la -
masm. rle eıtnı.>sin! bilirdi. ımya.n ve atlaımıyaca:k olen bir da-

Bir kere tur.eme •licuda ıeU.ıce rn- SuRan lfaımofd. benim şahsi tet.. hi id1.. (Arwı var) 
ti bunu bast.nr n Mledi l üal« balll:' 
olan llalkevlcrlolıı bunl&rd"8 birer niis.!llu her Uşcdnde llalkevleri klitlibhane. 
ha tedarik etmfSlnl U....t79 eder. Bu ö7le ıertnı pek mürti ldtablarla ıloldurur. 
bir çaredir Jtl hem ha ıllJl masrafını ar_ BllıMm, bunu dü.slinürken kendimi 
ter, hem mı\terclme mühimce bir emek hlib'a1a mı kaptırm•ı oluyorum. 
mllkülll kmba eder, Jıaea ü memleb- B. Z. U,aklıcil 

C•) 800 Posta ~azetesı için bir ıe. 
netkaberl hazırlam:ıkta oldutum cSnL 
tan Bamld devri s:ıltanatı ve tıatırnbrı• 
eaerlmde bu, padişahın polltık:ı meziyet,. 
leı1 , .. terllecekUr, 
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SON POSTA 

eJ.graf', Telefon Ve Telsiz llaberJ..,r;a 

Li~~:ke~=~ın\• ~ ~~~~~ ~~~::: ~~1Amej!~f:ş~~;1ansız\ ~1"4fiC-~ ~~ {)(; 
_._ eı ... wenmm ll&IJ\ma 'blial oıa. el~ gelmlflerdır. Fakat. b~ Amerika Fransız şima· 

lng·ııı·zler 150 maım..,_ o- J.t,lıı, eııez itil .baber cı.t.. Jaeou..z bun.amlayamA.m1$1.ard&r. S1.ara 5 1 h ... ! "" bakı·· Guek harb 'ba11ekeUerlnc, reTck aı.. 
ru ile ıı.oan e'M'-iyeü ca aiyade Biz- IR.na., ıBlJe• ve Vi;ruma l&halarmda }j Afrikasına tek;ar Ua a a • yaııi durulll.a ~d ular.ık mak srıesatelerl 

esir aldılar letlk Aımerlkaiam ATustra.ly~·a her llidasms muntfak oldn.!<la.n cebler bu • k .. d . Birmanya mı aşıp relen haberler baı.an o kadar esa.~ 
- taı:Hlll c~ ıtak'W(yeler ~ •e1a P1.. eiiuıleGenJ'lr. Şayecl, Soovretler zırhlı yıyece gon erıyor ' 8\l~~te wve detiş1.lrl_yltı1ar ki bııulann 

K.ah!re, u (AA.) - ~ilb ]Ul1' naekt.e •l411i't11Ul meydana çıbrmıış ol_lbirilklerin &'erili; ölçü.de har~ketluine Avustratya mı? awı.ı,,ınıiao hakikatle 7al&nı, do,;ru ile 
teb!!tfııln bfld!.rdlline &"6re, ..-cmded.r. im.kan ttren Ma:rıa ayuıdan evvel bu V~. 22 (A.A.) - Madapsltaı' Hln.. ;yanlışı ı:.yırd etmek cüç el.Q7or IIAtta 
tıeUeri Mart'Dba ban alaDJ lıle TJniıDl'9 ili püki Japoa 1aarnrnna 1ıılr eeblerl ı-en4letelıiliırier ft hmıları blnr ve Fnuısıs filosunu arsu ile Mllm~re B :=a.lflk 11.eıailea l'~a'.:.smııa çok defa WllU!um tahrif edll~o dai' 
bı'l1 ~ ,.......... ~ ~ rtin1tlk 1ıılr tevaü;uftan sonra yeni.. se'Vkulceyş .TUlD:i sahası hıillne 1.trat ~ tad1m etm:lyece!l bJı.kkıruJa Vlchy tara • .laakl Wr •-•~ ccnub 1 mm a.1 nnwı br:artw. fildrJere de alrayet eUlli 
L.. -p-•-•Haır. :&aaırhk )ıatdre&lıeri .. _ &.n~ rell:!mler -"-'-aıete batla- dıebJ.irler l'll 7a.rma işlerini de t&mamlı. ı~-- __ _,, __ .. __ ,_ft. ;; .. •rlne Fra.muı J • ........ ~: J&)IOD ann A~ - . 
_.. ,,_ ..._... ~- ıD ~- - - • "' - · . ........... ""...,.. ~· ...... ya Te Yeni Zeli.adan •biınDIWan lh.. lçın riiyet ve aeçmeı kabWycUmlıı. salı.. 
Hlri '°"' uhr. Dia - __.. mıştır. B11 eiimleden o1&rak. travaaı ya.bıllrlcrse Alınaııl~. bunclao .. ...,.eı ele şhwı.I Afıikaaı teprakla.ruıa Jiyecıek ünıalintn uY&ndınlıiı teli$. .ra iniyor. Bu aebebledir ki bu haber • 
.-..ıar c1evam ~- Zııtalı nıellri dıııita8mm a. pl'b ~de.ki iz.ah qlemtş oldutanam veıçhile tok maıddelerlle başka maddelerin tlıetllme. lerden aıiiıibet bir ba.reketi ifade ~deJJ 
111.r, tam:ıar, ieıpp ft ~ ~ &awbı ~ 11e limanının Japonlarm miişkiil bir duruma ıliitlllÜt ohaJa:r. An. abıe tekrar başlanmMl ı9ın blr anla$JD& Cau ~ ıstnAaı neUceıu olarak Birmanya taa.rruıwna malaakkak aasa.. 
bb çok Ja1* flll!JTP96 ~ ..ntreır~ ebe &"~ ~ dmi4 etdatu cib1 la ca.k ırörünüış, Sovret.lerin şimdiye kadar ya11~ır mn~ ıtlbaille --. eren bil mmLa.. rlle baks:ık blle Avlbtralya hareketinla 
1ıu l$ie );nllıuı• .,ttr. tnems ıuıne~ poalana bndl nchrlnln p.rb uıatliıle tı&~ bu işi baDdaıı son.. Ayn! ~da resmi u.J'D3ttan ötre.. ~ Japoıı a_*eıi hareke'l bütün başlamadan enrel baf4Ta.Dllf'octi:ıi bir 
en u 151 A.1-n w ~ .. ....._ aotn ieıl11ıa:ırla11nt. Ue:rletınekto«'I ıMuk. ıa da umsmh~·a.cakLan mtt~ndedir. nlldlıtne fÖft Mare!Jal Pdain, hlçbtr dun1ayı ebemm.ıyetll bir Jne9hul lıaqı- valai ~ibi bbul etmcmls P.Çtlir. l\laa. 

1ıer ve mııtıman ~ •yiai ırer. larl, baiı&a bil nebıiu prb ıah\11 tbcri.a.. SVVJ"etlertn bu devamlı taaıTuı:hı.rı aıı.. AA11SJS 'haı'b ~mWaln ,imdi bulunda.. aınıla bırakmıştL Beı1tea, Dundan •nra ma.Wı .-erek .askeri lcablar, ıerek akı.! ve 
~lr. de .kAin !P!'eme tebrin.ln lapen.Lar tara- lııırlıiı:oe nasıl bir kıymeti babı ise, klflık 111 ıtmandan ~ bı+Jrkınıila bil.. Jaı>0n iaanıı'luDlln Blndl.stan .,qa A.. m.aııtık, J~nlann bii)rük fedakirbk -

AJm-ı tıeb!tii . Şi- tından u.ptedi14fti ve Maaıla.l:ı.y şehri. te\'hisatı tunam olmann ve kış bidaye. yök elçi Lealıy'ye tmıına& verml,til'. Bo "t'USfnlya 19~.kametlerlndeıD hıı.Dg'.lsbae larJa ele g"eçiul:lklerl Felemenk Hinclia.. 
Berlio, tz 1.Jıı..A.1 - ~ ıdÜt· uiıl de tebıılid. allına ~l bl:ızat İıl.. Unde Sovyetlert.n aria Asya Te Uzak. temmat bilbasaa Jean D'a.rll. J'eDlisi hak. dotru teveccüh ed~celinl ~J'or. tamoa karşı her uma.o bir ~bclld 'Ve 

....ı A.frib4& Alm&ıı • l~a -~ ıilb ka,.nakJarmm 19 Hart tarihli ha. ı saıtttarı ıeUrcUklerl ft7& ,ealıılea ~ kmdadır. ' du. Japon askeri kudretlolu. malulud o- tehlike te,lül edcbllecelı: olan t.a.JıJdm 
rine l'İl'lllDQe pbeıiıD ~ pı,veLIBrJ ~nden anl3'lhm:ı$ilr ve faYf)cl bll ettikleri çllok büyük mlkl&rdald kuvvet. lablleceii taraab'esl Wıerlnde duraııla,. ve takviye edilmiş bir Yeni Zt•lii.nd.ı ve 
JJil*ijrtfJmüştijr, llllberler 4oCn ise Raııpon4a.ıı başlı-· lerln taarnı%lanna adeb baıık:lna u&rar Al R h nn kanaat.ln.e eöre iki taı:atlı. ~anı 11.em bir Avust.ra1yayt ayakta lKrakmalannm 

B1rook iJlsWa mltral7öalil cıı&om~ yarak Zittaııııır Te İıandl ndileri boywı. l'lbl marm kalan Abııan~rla müttet.~ man • us ar• Blrma.nA hem ~e AV1L1tra1Yan karsı mimkWı ola.~tını bize rösk:ıVor. 
" bmi'omt bOJnbalada .,e gqyare ca ld llfTl J'el :ı.lblde 11an•a••y ~ ierlnln müdafaMı 'Ve bu mudıı.faa11 mus. a;rnl samanda yoneleoıt blr Jal>Oll Jt.a. ıar. OrUdA ~i.r ı;aşırtm.aca VMBlfo. bu, 

1UUarUe ı.brh» ,.;1•lf*· jıd ~ ae .W- ve eıraııı1a lııkhı*'ki- _. ce,. l ml.r kı}a.bllmek ~n -.rf n Dt~yar d,. b•ınin 9 uncu ayı reketı beklenemezdi, Bani&D ôt.iıri bil. daha a"yade Bhmıırıya ce,phesıne al4 
• ..,.. .._ ~ .,,. ~.. JÜll na lld a;rn 7o1 balbKle Çunk~ Chıl hu.- mit olıdmlan p.JT11Uerie f~- mecbıuIVe Japonlarm J.k.l !Alkametten t.eıikki olunbllir. Yani Japonlıır.uı aal 
tıı,nwe t.ahrib eııliJmltti.r. ~ d114lanna 1l6en Bd Birma.ilµ clmılryolD da. '(enel ~çe o kadar taıuiift deler (Ba$ t.arafı 1 inci sayfada' birini terelb etmelerinilı bddenmest la. htdefi A\'UStraJy.adır. Binnanya, ş'o>dlllık 
Alman ..._ t&n~ . Japaınl&r tara.fınclau kı.amen ~ilmie, 1 w )ra.rb b.rlbl, biç fÜpbesls, muhasım .Poljte anlKDda Dinleptopetro't'k clola.7- ıum celilııll .&vutzalr&J& kart& faaliyet U.1 allm&ıı. tutulan da.ha sonr.akl Wr 
büyük ~11« Malla ad~lıt~= ~ .ae 1111miellf yerlerinden kesil,. taıafbnn bu J.nılan ku.dreti üstündeki .1aZJaa kadar ua.ma~. sösteren kvneUerin !Urela:tlnl bir a. beiefw. AVtl8~ıW:uı yiikselen telilh 
ıeı..~e hü.ca.m ~rdlr. La ~ ı._ ait demektir Bhmanyada bunlıı.t'daa ,.ayretlerini huınıai bir eh.ımmifeUe ""' Yıpratma ayı pl'tmaea ~ 1i.zmı ceUrd.l. sesler 'Ve Wkwlad avuelerl tl bun• 
hava limanı tealslerlne ı.a.m ıııaı>e ~~ lN$1a dcmh·J;oia 7oktar n banlard.an bUJJdıa.n ll01ll'a ,.eıec:e& lnaan ııesllll!rine Harbin dokuw.ıcıı aywda mühim ha. O ı-ünden tıa:üne TA:dyette esaslı su- tQlf. ecl17or. BWaAsla blr Aıner kıuı l'e.. 

m~. Yenk 6 iııtills '->~ liM'a senra ~ lallkbıetl blld.adlarma 1 misal olacak bir f4!kllde bJ'd~. rekat, Ruslar tarafından Stan111. Kussa.. ret~ hisıl olmuş bir dei'lşı"ltllk bulnn. nerıtJl olan Mae ArUuının bu havali 
ı1b edilmiş w bafka diri ~ .. ;..1~1.i.lm~'- ~'- anca" eski Birmanya - So't'YM eeı-IıtBinde hava harekitı nm çe't'rilmesi Ye Viyaıunıl çıJwıiısınm ma3·ıı.. l"'in bu ild ibtltruıtden han-'sintn ı..~.-.... .. ııda.n.Jığına tayini, lflllllkenbı 

ıiO:.•ürlliin~ .g.....,.. - - ... .. _ .. _ b ..... d ..,. "' ... ---
parpı.şmıılıuı eanaaınfi - • Bl.nd:lstan hucftdu civarında kAln Chit. da adeta. arasa bir IRll'.,....., ..e UJ'W. e. boğU!ması olmuştor'. Fakat bu ayın aaıl ıh.ha doğru Te tahaklnll etmek ntlye. yakmlıtuY g-Oskdyor. Şayed, heı-ı:Un 

Akdcniale Wt- 4Jlnan =:=.ı iaı'on&' lhnıuunda.u baf!a.yıp fimali :u. j nebilecıek a.ir ö~üde devam etm~kte ol. vasfı, lrir yıprn.lma ba.rbl uı olmasıdll'. tinde bul11!1duğumı kesttnnek poUil'. Şu lııahs1 ı-epen yiWl'rc;ıe tayyue ve sal ılan 
kuvveW Jalm&ye aıimela - biye ~ Bima.lap daitanıım ,,,ark dutu zibl devamlı ve cleh.şeLli bır kışın Lenlngrad, S!ara:ra Kussa, V11aaıa fJırt::Ja kt Blrmanya hnctaiunda, flerilfTe ııamiileaahl olarak gösterilen ikmal kuv 
Jeslne hilcum efmls ve Solhım ~ -"'-.._~ ~ •IAm d.emir)'ehln.. I biitun SovYet BaSYa steplerlle bi.r~te 'Ve Barkof önündeki Alma.o ııwk.a't'cmctl, cto.:nı lnid""'f e4m bir Japon taarruzu veUerl ~mch. ve mailüb m kb.rda 

•--'clo muıhrlbhd ba- ....,....,....,.... _.. .. • ._._, ibaıt1i. AD.il -denırlni .,.. 
Jnb ım.dı 1ıılı' _... cbn bıllUade edi.lebillr ki INmUD da ÇuD.. Bal.tık denı:r.m-, Buslarm ~rı;ekten önemli bir strateji.it başlamıştır ve Avustralya l!'tlk:ımt'tin- yeotlştlrUmedersc Avus1n.lfa Ue Yeııl 

' ~-~-........... ye bıs:ra.1aniı& 1'ulunıua her ......... • '---- ı ı-• ... tırm.ışhr. ktn. biiküme'J.ni tok diit;iindirecek blr ı ıcı--- mııvaf.-....e • ....._nma arma u ..... n ver. de de, yüz 1disur gemiden rniltcşekkll Zelindımm lklbetlcrl de, ılltcr Pasifik 
_ _,, hld1se tePll edceeiine ıüphe 7cik.tar. <lmlilea. ~cmilcrl bu.s ı.alelcrJ ~çlnde ha»- mennş1fr. Alma.o 110n ha.berler Rusla.rm blr barb filoslle bir ta$1t kanlesinln A.. siimiircelerl clbl pek uzun ~ilrm.yttek 

Jap"".nlar Fı.li1ind3k. i ! - $&11( cepııe..lnde yeniden cok .,.ti. ıset;Uği bir wAda Alman ve l;OvYe~_.rcs- ~vzij mtmlffakıJ'eUeıinl tcyld edf7or. '"1Stralyaya blT gtinlü1t mesafeye tadar bir uman içLde taayyün etml!J ola -
J r det.il ~lar :re kar hrimMan hüküm mi &clN!llıeri ara.sıra Baren~ d~e Vcy&mıa ile Dorocobuş .ar.ı111ııdakl Sa-1 so1roldujıı tesbH olunmu~ur. caktlr. - ** 

kuvvet·er:.n t ~.sı·ım batlam olllla1111& " 1P1h&ssa ilen.ıs mubU'ebelerl olduiunu u muıe. rupbcsje ile Sm-0lenskln 100 kilometre 

6 ~ = ~aıM b~ w _.;.ma.ı :ıaınlab!a- :k.abllım cemller ..Wlldıiııu biWirıuciE.o flmal clotusandald Barano't'lUPn Ruslal' R M F ı R • 
....... 8fmD altlada 30 dıftcıqf ~ ted!ı"ler . .Bareniz denizi,~ buz o~ tanı.tından alındıfl teyid eı1ilmcıldedir. umen - acar ransız ar ıom 

Olmasını istediler bir aotat- ortalığı lsa8lll u.varnu&ta ,.an.ıı51Ulllll cenııb ke:~:~askıad= Cenub cephesincle Roslar llarkorun • ı·" . h . c 
~ ratmen Sovyetler Slosel. lara.-.-ında bulcıan ve ,,. e -~ kilometre cenu.b ]Ja.t1111Dda bulu_ gergın ıgı rna <emesını 

Vaşington. 22 (A.A.) - Hami ~ do~ ile Tap.nro: doğusu ara. m;Inde cıom:nası lcab edtn bir deııiı oL nan Çuro.,,J;a.yı aldıklarını blldlriyorlar. 
ye neza.retinio allıfığı bir habere gö. ısmıcb.kt mu1\ns11.l eeı>henin muhtclil ~ halde donmaması. keıallk b~ de. Bu dokmıuneu ay ltirule SoVJet. bava (B<.;ş tarafı t mel s:\y(ada) ı·· 
re. Fi1ipin.Jerdek.i . J~p-on kcımu:aol ~ve ayma Kırmı :vanma.\niSn cenulı kıJılarıwla bulu.ııan Flnla:- ta.a.ıiyeft devamlı s.urette a,rtmtştır, ledir. Bu yüzden oıkan kavca. ıla SÜP- UZUffiSUZ 
Aı:neri:kan ve ~ılıpın ku~.~er.~~n ct:umdaiki K~ ft SlvaskJPol 'bölırelerln- di)ıanm :hstaıno n Rusya.nı.n )tı:;- · Soğuklar hem 7enJ bir eeY de:ildlr. Ytui vem.'\. b } } 
en geç bugünk.u P.azar gunu ogk 4e taa.mrzıannıı. aTDl ııavta. dev:ı.m. et. man.sk limanlarının da d~ııma.ı:uı~ bıı,. Berlin. Z2 (A.A.ı _ D. N. B. aln as. nah olan Ant.onesconun ~ at.ktıdur. Bn U uyor af 
vaktine kadar teslım olmalarını is- m"Jı:t<!dlTler ve Ahıunlııra 7:arıırla.r ver.ı ıaıımıı.ıa.n bbıe "°ğra.fyada euemı slf.ade keri ka,yn.3lda.rdan ö~enılltine a:-öre. matllk Mihvere tabi Od memleket ,pse. 
temiştir. ılinmkle beraber lıeıı kô:r u bsabala.rı Olı&n bir }ıidlseyi hatırl&tm.aktaclı.r. Bn &&rk ~plıesinde soğuk dalm:ı devam lcleri ar.IQlıda 7apılm1ış olan mütareJEul Bel'lle, 22 (A.A.) - Le Democraie 

H.arhi,ye nezareti. ce-vıa.I:>dan m~ ~ri aJmaıkta.dırfar. Almanlar. SoVJ"ellerin 
1 biıd:lse, GalfStream aenDen sıcak su et.meldedılr. Termometrenin ııfır altı 3t bcmnustv. Pll'ete:ııinİD Vidıy muhabiri ya~or: 

taini olması iti'baril.~.b~ ~ğe .htç bu taaıTuslarmt tnür etımemeJtte. bu cereyarudıl'. Sayın okuYuculazım.ızca dereecye kadar düştüğü ,.örülmckiedlr. 8lmdl ıı.amen cuetelerl Macar kü- Riom muhakemesinin bir hata oldn. 
bir cevab verilmcdtgını !li'Ve d. kadar atn' fkDm ve han .,.rtıan ~inde maUiınıılw, Jd ba 8lcıak »U •. cıere~am. Alman bücwnları lı:.ümeti atq.tıJnde neşriyata 7ealden bal. ta. &iin ,.cç~ d&ba bi anlaiı1Q"er. 
mi~ir. bu tıaarruzıarm bu kadar bibük bir ı.. garf.Jıya dımi.&i Ue Jl+sika ıwrrezı su.. Slmdi7e lı:adar ae't'2Jlllı nreUe mu. bmuşlaı'ds'. DlieT tara~&... aıu1dJtnaa Hii1<iimet maJıfclleri, evveloe. bu muha-

lJlldla 
7 
... 1 •• ..,.. ı:ı.aua bayretlere ısa- ıarı altmdaa nebeır.n .&.mekıe Ye. flmal n.ffakıyetli ~Uıa.n b&llliıll&ml., olan göre. uıtıer :&myab barbet.ek tiRre lımnenln halk lberJn4e i7i lıllr tesir 1a. 

Ru "yada savaşlar 
şiddetli 

0 
sinnekie. fakat netice iWııarile bö.. blıll7• dotra bir 1'0I veya bir şerid ııa.

1
. Sovyet ~papadıası. ba&'İİD., lena v:u.L Macarlardan tsteditl ~ Tiisde pacağına kani bulnnuYordu. Halbuki bil 

:. ba ~ baDJan ~ eden lbaı4e AtıanUit ~erek ~a. Fran- yette bolUJUDaldadır. SovYet ..,rO\l:ll'&U. tO nm Ma-0&nsh.nda lı:alabilecetlnl bfl. kaAaa.t şimdi yerini ı;iiııheye bırakmıt~· 
ıwc-ıvı. SeYJ'otJeri ook ritr P.>·•~ I& sahillerine, i.ngıltere adılJ.arı1e hlan.. dası. şimdi ıiendlshıl, Alman hava k9'V. di~stir. Buna 1ft1'1kaltn Rusyada bulu. Batta muhakemenin taydasında.n ~ 
!ara diioar etııne.k ....We _püskürl.ıneJde da 'Ve Groenland ara.sına ve kıslllen de vetlerinlıı te6'rli ıurette desteklediği nan biitün Jr,umell Ulmeıılet:'I n.u taar- şüphe eaihnıel'e ı.,..ıanmıŞır D11 u kA.. 
lduklamıı iddia eylemelı:tedlı-ler. ~. flmal deniıcUe N.-vcç prb "

6 şidıleUI Alman hiicwınl&nnı kabul et. rm:u.na b~• 1toyırıelt ~in olduktan dar doknıdur ki Frans:ıd1' artık hlo kim. 
(Jtas ~rı ı loel sayfaclal o Biııim her lıki tarafın ba devamlı ha. tlmaJ. sahillerine bdM im.Udad eden Tll.ek ~ «örnuıktedlr. YlTdf' kalll.('&ktıt'. • lllılllıakemeni.n safha.la.rına ehemıııl-

kesimiııde, dotu upheslnln merm ke. reket v~ .ıddialıaruıdın bll&'ün bir defa ve bütün ıeotill aenlz Te ~erlnikte Ik.. I BeTlin, 22 (AA.) - D. N. B'nin Bükrefte kanaat Fet Yerlllİyol'. 
siminde •e lıme:o sölünü.n ceaubUDda d~ha ~ıs ıad1ce t;Udur: Sov. llmlnl ve hansmı mutediUeştird ;_ a~eri -kaynaklardan öğrcndiğiınıe Bökreı,1.eki u.ıuı.M •öre, b1l aJTl mu_ LJ"OR. nı.es ve l\Jarsllıa kah\el.erlıı. 
~~~ vt a•c• '"'nareıe~aı mür&keb ,.eiıerin k11&, .-tuP ve ara balam.fa. 9Dll1'a. ivPmtl>err ıutalıan eenubun~ha- göre, llınen golıü~ cen.ub doğu. amelen.iıı ~bl. ~fır. Tr&n5iÜ. de ve daha küçWl kasabalarla koylerde 
büyült teşldllerln ~birlirlle kara k~. bitYük ~ btlıımara.k: nııaı ba ~un cıoıuıgrueu .. sımda oldukça müıhım bır -noktaya, tMeslııi ISieml)'eOl!k kadar halk pııetelerin bal)lıklvına bılr cös a~ 
terine tesirli IQl'ette yard~ etmlşl.erdl:r. ~ ita taarnısJar, ı.evkuloen ve ıamia Ir;anşan bir oere1ır.ııdır ve ba :::ı ı düıman piya.desi, topçu, ta~k ve ha =-:ün:aelltir. ıDipr ~ TnD- maltla 'DtUfa c4.nıektedtr, 
n-tt7ollıanıa J&pılaıı böcumlar esna.. taıııiye ı.aumiarmdan hiç 8ıli:Ph~slz kal'~ clr.ııdir, ki Battntz denlzlnde kl$11l va kuvetlel'İ müzaheretile k itleler sllvaııyadaki az1ık1a.rın !Lötü muamele 

11wıa ~e k•••et&erl taşJ7&D ~ti• .ıeter Mr inırml haizdir. Ve so.,,.et... ~er lıabtı olabllnw!ktedlr. !halinde hücumlar yapmıştır. Her örd·· ~·· de biT ıerOeltür. Malta üzerinde tahrib 
tr~ ı.aboGe.r ·~· bırao ler bu taaı'nDlal' ne&lceslNle merk.e:a ve Jt. D. sınıftan askerler ve S. S. kıt!aları ~ ~ An*one9CO,,.. mribaı.feiıla bir 
prlarmda hlmed'Ur iabrlbler eclilmit. • uçabarvarlar ımii:zaherebile, buz ~ sebebi d~ ltüçiiık, lııiil'iik ısemm 'hemdi edilen tayyareler 
tir. Db ~~: c ....... 1ıv1e il yeni Ginede ileri Atmanyanın Paris hi soğıuık bir havad~ ~ftalarea aü.: ioP"Lk sahibltrinhı sll&h 'alilm aba.. Malta, 22 (A.A) - Resmen 
ta.na.re yea.lnde Fi ı ndl hna lnrv h ıreketı" durdu mu? ren Ç*rptftl'l&laırda bütun Sovyeıt hu ~ elmaaı ;ribiiııden tiraat yapacak a.. verddiğine göre Cuma .:ünü 4 Yun 

Sl'lr oepb na ,.. - h lk b. h d. nsi cumla:J'ln! geri pü.Ci.İrtmüşlerdir. dam ~d' Blb1ik anuıA ııa.. L 88 • ]_ k 
&eri zo Msrita d~Dlll ~ a ına ır e ıyr. 1 16 SonkA - _:ı_ 8 M k _J • ..._.. .. l:D ILCnl ' tayyare ·ıw.rşı oyına l:'op-

... tııhr!b etmlslentfr. <Bas unl• J inci ..r.w.ı . ı v . •.':"uacııa.n aflta aoar bRderl mare$11l aJ,uhtntldd _,,_,_ ç.usuımm ateıile tahr.ib ed.Lmiş veya 
kol~rım .... de gönü Kiiıten 1ıU"llhnıclan n~eıdileD ~ı hafta ~:.en ~detJıi mulıaTebe. ~ ammnm11. tıeııkll .,aiyor. hw.ra uiratıhn:ıştır. Ayni gün 5 
Bır Alman kolorduawıwı .~ . tıel>Iiğde ,c;yle denilmek.teciir: krde, 67 bı1yit.\ hucum ve 29 ofduk ıtumen _ Macı&r cerıinlitl Alm8n ba. Yuııkenı 88 2 MC9Sersc..1ımitt 109 
Berlln, 22 lA.A.) - Re51W MıDUi. l..aıe'ye hüıeum eden müttefik tay Son bombardımandan ~arar c;a eh·emmiyıeıtli te~üs geri pü~krrr nctye ııazııiaktlu bndanAı~· tah.rih cli~i 3 bomb tayya.. 

.. 20 Marua doı:u cephcsiııiu. rd -::.: yareleri 3 Japon tayya.resil.e 9 ıw. görenlere!! 100 milyon franklık tühniiştü~. H ~arşı ~ücumla ~ Hitlmin Btıila.~yt n Biikreşe ~ resi lıas:ra ~r::u§l:lT. a 
bölc'esinde bir Alma.n kel& us vi c.ı 1 a.te, vermiş ve ilrd bomba tay- b• k 'ld• num gerıı atl\mlllf ve btr çok dffa ta- blr ır.riimaıdl •öndenllll bllıe llOYlftı.. 
mevzileri tamıa.rla detıtekleamiş 1'olşc k y esil uç·· asvclyl zıedelemiştir. Ja.. lr çe verı ı tl".l'...,,11<!" imha ohmmmtur. Sovyetle-r mıelL<tec!lr. kan brdeşlerlmbıe karşı tazyikler ya-
lru.Tve'llerlAln hilcumun.a 11.tramı~ll'. yar e . • ·- ı..·· · t a1nız h mıe'V"Zi ·1 h d 1 J.a - · . lwvetklrL mtr ..... ,.oz ateşine u.. y. • u ı e emen O' ay • Macarlstanda kayıdsııdık pıJmıunn;ı arbk tahammül eLmlyecetı&Jı 
Slddrtn 111L't'8Şla.r olmuş,. kaTŞJ höeıuna ~n 1Ji1l Ta) e"*-rir:n.iz RııhUl Pa.ris, !2 (AA.) - D. N. B.: J"ln<l.a'k.ı d·i:~er A'lırnan mevzileri ö. uda te ıı (A.A.) _ Re.mi Ma. feıpdla.rı etrafı oml&tmı$tır. 
C'f)Çen Alman piyadesi dilism:ını ,.eidlil ıı;,, _:~:_,,ada yb.ücum etıntşle:rd.ir. 1 Marttaki İng-llfz oombardıınanımlalniindoe 5.55 7 ölü verm.i~lerclir. Bü. B --~:'1,:_ . .,~ L--'-'-- naaın 0 ...... ~==' -a•anworu V• aa 

üı*tirlerek bir k*Dl a!v ;m.oclel_ v.e ~ aaalle ...::..: .-.l _:n~L car JUjl..LUe ..,.ı .....,m.anya uaa~., ura .... ,.._._.., ....,_..., z .... --
yere P ı Ja.pon tayyueleri tim.al tıop.~a·kl.aı-l en eok zarara 1:11'1'~all Paris m - >'.'- say""':a. ':' 1~ ve hs.rb m.alz."ffie- M. Miball Antonesconun ~ vaışı:yonııı» başlıklı yıwmıda diyor kl: 
il.en '7 iMlk ta.hrflt ~. böl ~iııııden 288 'k ·J::ıı:netre ıç«:r-.de sinde yapılan bır &ören eBWlsıncb, Al.. ~ı. t>),. geçınlm&Ş veyahud tahrih o. _ lecll"" teea.vüıkar -.uaro ye 

Sovyet tebllğlzri g , · • ...1 ö- l -~ hakkında IOY •• Siilriıta artık aon veri~I ,.erek.. 
- ~~ aııc:e bDlunan Ka:terin. c taarruz eonı~~r- JJllLJ1 büyük elçlli,tl mümessili arar c unmu'l'.~'T. • Bummı •azeteıerlnln lllacal' alQllbrı m~ Orduları Kırunıla ve Donetzclıe 

H-08kova. ı.2 tA.A.) dir. Port - Derwine de hücum edıL rea Fransuı: allelertııe i.cil yardım icra Muharebeler pddetlcndl ya.zılannı tam bir uyulsızl.ıkla karşıls,. Rumen nıllletlnln bütün ruha.. 
teblli;i: mişee de bomha atılmaır.ıftlr. ıuımitesi reisine rtiz miJ:ron trantlılı: bir Mloekova, 22 (A.A.) - Cephe. ....... oarpışa.u , 

KJl.'alanmJll cephenin JD]l)atelif ite. Bİi' Japon gazetesi ne diyor t•i tevcill ~ ele çuptşnıalar gittikçe şicL m._. liı - .... ,..eted'lere na ha.rekete r~ lçln ~v:r~ mı;: 
siııılerbıde ıı :Uarlia taarruz m.uhare. T kyıo 22 (A.A.) - Stefani: Ko•lte fahri ~--a• wfMfile tömıe detlenm6rltedir.. Al!manlar, ,icL Barleb'e aalllrt ~mu ılıe polltib- avlıılnin lııa sıikita 1MmnaSl se 
heleri 7apm,.tar -ve bir takim ımeııkb 0 

' • · b detli mukavemetlerine n~en Ki ılem~te bUhnlarııılk acar miştir. 
1 efaaişlerdlr. Ja!'an Tımıee and Advertıser ga- iştirak eden büyük elçi De D~on. D,, •[ordu birlik.le . . ·1e . harek ı! • sının maHim Jll'ensiııler dahlllnde ve hiç y . bl hakem kararına doğm 

mahır.lll aaJ ·~-... ta.....,aresl dtl. zetesı. başy8Z1181nda, AvUlıtralye.nın cA'tTUPa dayanışması• bıuekctın:leıı do. · Z• • l rının1
1 rı e e.. "';r del'işlklJ.ie utrıı.maksızın bıep eski enı r ... , a &) _ 'B&TM bUdl.. 

20 Marltır. U ou.oq- .J., • · ı___ı_ •• L--h.m<l d _, lm nıakır.m rine ma.nı o amlyor ar. .,. S~obn. - ~ 
.. . .. ..-.. ~ 5 tayyar b,.Jbett:lk. 80n eaatıntn çanruıı&. u:ıııere -.. u- lılJ'1 e-r.et tefl namına A an - ff . .k b. d :r1b • Wlkameilnl fıU1b ettltlni 16Jlemlş ve &os;rıııl ~·ı. muhal9irl 

türölmM-=: -• el-r~ Z Al.. ğ:aım bı1dinn~tir. lartna t.qekkürlerlnt sunmuştur. AI ırnla:rsu ba~..:~:.be,_ Lr la. ~ yıye~ Rumen }ı.ariclye nuınnm nutkuna rat. rlyor: M&Caı' buhranı dolayısile 
ıı .... _ ,,,. ova ,,.._ ~ General Toı·o'nun Avua. 0 nııa r, u ....... , ~ıuvvet erının geırı _.., ,. ed ..,_1 BomanYA • 

mran tayyaresi ı!iişiirlllmil.ür. UlllZ':""' • • • ka.lan kımunı, tehdid a:ltıncla bala.. men aym lstikAmıe-e lnk'-7a.f ec:\.~uu Mac&r OrdUSUDUD bududda bazı lhti,.a.t 
affakl eti tra}ya. ~e Japo':Yanln lııçb1T İngi .terenin yeni nan başka bir :nıokta a. na.kletmebe na.ve etnnsttr. te4birlerl aJdıtmı ve bilhassa ihtar ma-

Merkezde Sovyet muv Y n anzi ıetegı Wumn.a.dıgı hakkında.. • . y . Bükreş matbuatının ~)'Alı olarak takvlye Jut'aıarı conder. 
it.okholm, ı:ı (A.A.) - Moskovada ld d ini luıllrlatmakta ve §()yk destroyerlcrı dirler.' Fakat ~V:e:t ordusunun ~ar .. - Rador ajansı k&DUDda • 

(elen habft"lerde, merkes cephesinde d· . tyı!en muhtelif 1.81tika.m~er~ ın.. Bükreş, 22 (A..A.) ıiijfnl blldlri1or. 
G°Cn~raı Zukof kuvvetlerinin :rcrıt mu. demekte lrly. bi d" emeç .nokta.. 'l.ıondra, Z2 (A.A.) - Amirallık daire. diıildJği İçin. düşman, kafe19 içinde bildlrf7or~ 1., m.peJdl iki mem)eke& arasındald bnhrarun ba 

ffak eU« nsauanlt )lJeT'ln u ki.. AvwJ:ra a. dr on __ ..ı· ._ .. ; sinin baPıı tQ\d eUiilne &'öre. 1nı'l.. baıpeedilroit bir hayvan gfüi bir ta. BMiiD B.amen pırıetel.er J"Oklır. ~ı bir sekil almasından ao_ 
v.ı 1' _ _:ı_.. intluınakta ıı- ve uıevcualycw. , ... _ __._, Mlhall ~1111 aw*-81& lzl _,., b 
lometıre ~ SJ9dolna tlb'tinü elncr4 

1 1 d terede Od yeni destroyer 'lltlıh ·~ .-.. raftan o"'bür tara.fa koşma1' zorunda m.--...-... 1 tan haY&i llluıtu &" enmem.,..e en.. 
aldıkları blldlrilmeldedfr. bet.is mıeıvznu -O ma.;da ır. li!Mledir. Bunlar, «Q•• ve ecUı. sınıfı l"e- kalmaktadır. ı:-en!s sütunbr tahsis e~ektei,ı;;.m;;; ber bu ihtlıa.tın hemen sll!Aın~l IU. 

AJıman)ar ~ bMJrınlJakl haber. fillplnierde mllerdir. Alman hava piyade kıt'aları ket.ha ita demeci ııaınJ b r el 
1 plıKtı ve~ da.ha Qlıtm blr .tekll •-

Jeıinde ıtW: kıtlDlD ~na tiilAetlnl v.,?nıgıto~, 22 .~~.A.) - Ha.r. iBritanovanm deni.enik yaun diyor Alman1ar, müthş kayiJplarını ört kaışııta.mış oldutun.:...=~~e bna itaı,.a w AlmaDYanuı dıerlul ile 
bIDıaaıa layda deTllal -dt;yorlar. biye ınaznılıgı tebli~ı: . . 'bi' ıı:ı: ~ u--Zere, mıııiıareheye, duımadan yab&Deı ııamın • ~ ~ bir tesviye tam 

Fil]:pinler: Blite:all .. cep~~ındın ı- ıBıı ı-eınilcrlıı &"erek in.."841uda &erek tayyareldle nald.edilen yeni asker. mekWlr. ..... teklifinde ~ıhn•cak.lan llaıre edllmet. 
.. -~-- ~- b v>wnrA uzun auren ı.>lr UTgUn _1_ .J B \ d b' {fnhıer!nıl diyor ... . Lonl Beaverbrook ~- ...... n o,,___ ıcl slliılıbrmda. blrçok yeııilllıler ve Mllk.. ler atmll:KtauıT. ım ar aTa~n a tr teoıl d daa tNı milli iedir. Ayni ma.hfellenle TransilVILD)'ll 

hareket etti lukıtaın sonra keŞİ·f koliıarı. araeırı ta ler 't'&Nır Be ı·emiler clenlz ııardı:atı çok yan:hmcl tıaharlenn M"Va plya. Buk* fakül ~ e:~ bu acı meselesinin yeni bir bakem 11.aun yelll 
Lizbon 23 (A.A) - Lotd Bea l~iddıedi bu~.n bGaırekctlleryı olma~t a ~besini .ve cemı kaf;lelubdn fa&lyet d.ıe ilt!t'alıe.r1 da vaırdır. Junlter tay. tezaı.iiF.rlhK~t ..,_ lı ,,__1:_ __ ._.U' •ütün ile ta.mamOe bt"i Wr bal 1arana !bat. ' ·ı d B f a .. yet enera a«amı6- ........ · ib · ·ına bul ı,m devre ta nuc :razı -··~;ı•u · » 

veıbrıootc. l.Jo.ndn.dan ta~"!are ı el lr. u a. ecikt:irilen ~aııamırz aı'lanmı ,.enlpet.mek m:ıks:ıdlle 7a.pılmış )"11.Te~el'l, çem er ıçl e unan r ~ 'tmm saına.nia.aheri tutulaa lı_.vı Udbnal tüıWnte ohhl1& il& 
geıimiftiT. ClipPer tayyau:sıle d~T- ~J~ ım;un i111·~ C . d to lamak yeni ailA.hlar olarak esaslı bir rol oynı. gaml'Zona yiyecek ve cephane dolu dud onl karşı \ıııkaı-et16 ve sö-y\enmektedir. 
hal Bideşik Amerikeya hareket e.. ıçın .kuvet erın; yeni .. en. P,_L- r acaklardır. çuvaTiar atmıya çalışnak.tadırle.r. «ltmDl!ll --.. 

· *eunde oldugımu goeterme.L~ır. 'f 
cleceluır. 



6 Sarfa 

json
1

Posta IS PO R 
Tehir maç arının bir kısmı 

dnn yine oynanamadı 

SON 

Hırvatistanda mecburi 
askeri hizmet kanunu 

Zalreb. 22 (A.A.) - BlrnUstanda 
.m.eclNri ~ hlzmet un11Dt1 oıJoaıstır. 
J[anwıa ıöre. Uınat kuvvetleri, orelu 
tlau, livil mah.afn ve Ustaşı teşldllerln: 
ien mörekkel> olacaktır. Uizwnet, 19 ya. 
şmha 55 yaşına. kadardır. 

POSTA 

Adeta zorla oynatılan dtğer maçlarda 
takımlar eksik kadroiarla sahaya çıktılar 

ve oyunlar çok zcvks:z oldu 

(TiYATROLAR) 
lıtanbul Beled lyeei 
Şehir Tiyatrosu 

1.tiklal caddeai 

kornedi kıımında 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
AQaln •a.'t 20.30 da 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında aünde 3 kate alınabilir. 

ÖKSE ve SÜKSE lkiacl clewe ~n ~ tıaaClil ~r. ~lan M Jı1Mita Mfla•aeak. 
en~~ şıiMe&.li kar yiisülnlea eF.a.na. tır. ---------~~~'~~~~ y~a T~~a; ~~ıu~ ~~ e ------------------------===============: 
anl&n ıt.ları m.aolarıcı 'Nıtıları yapıı1a. aora, Ye ıtarW., ekt,.ıeri sift.ei.Ur. ı • ı A 

:;.'.~· ~;,:,::· .. :_--.::,: !: Diyarbakırdaki bölgeler , nşaa t 1 ani 
basının ' IUADlM u.rta örtülü o1 .... arasmda H tay ltirinci geldi S oradaki-~"'" ,eaW.ea t.ealrlni leü u··mer Bank U M··du ı·· ~ ·· d ~tlrml,qjjr. t4ttef hasuula be, •11ti ie. DİTaftakrr, zz (A.A.) - Bq-io ııaM mum 'U r ugun vn: 
hiri yapma.k mumkun iken tak•lar ontla .. arimlale Blizıi, 1\talat1a, Sıbaı, 1 v _ 
uahak yere Niieküt .adJette kalarak Gamiaatep, Ha .. 1, se1ııan n t,.ı böl. - ~rabük demir ve çelik fabrikaları işçileri için ya-
maçları v ıı..-ata meebur ı.ırakılınıtlar- ı-elerı.ka &:elen atıeüe.rle ı.ölıı'em1'.ı aı- pılac.ak soyunma ve yıkanma binaları inıaatı kapalı zarf 
dıi. Tııkshn ı.a.\ımı sa.haya. ı-elınMitl letLerlain 1'tlraldle rayri m.W;altl ıaa.n uıulile ve vahidi fiyat esasile eksiltmeye konmuştur. 
lçin d .. GaJat.afıiM'ay Dil maçı hüklDeA ~rtarı ltıia41ıe yapılan '75H metrelik ı.eı. 2 - lıbu inşaat ve ameliyatın muhammen k;ıif bedeli 
kuanm~ ır. l'M:!r ArıMlı kır kOŞUS1U1ıb t...kua itlllarik 212. 744,1 O liradır. 

ıtirlnci ~ lkln<'I Gazlaat.ep n terıli 
Beykoz 7 · Süleymaniye 1 tasnifte Wrhteı uatıay \klncı Sivas, il.. 3 - Eks:ltme evrakı Ankarada Sümerbank muamelat 

vl kunttıte olan Dd ta- çüncü qamnt.p, ılirıliincii Dlyarlt:lkır, tubeainden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 
Bu~ 

lum içln il si l.tlr ehenunlyetl ta.,ıyer. 
ela.. Uer iki takım da süa:ra ancak se. 
!dur ovıınou çikarulldlklerl için ınao 
nlaarala tat.f llir OJ1&D olarak ceçtl. On 

beşinci Gu1a1ttep, aıtıncı DlyarlJalur at. 4 - Muva!tkat teminat miktarı 11.888 liradır. 
Jetleri ıeı..lşlenllr. 5 - Ekiiltme 31.3.942 tarihine müıadif Salı günü saat 
Denizlıtie yı!pı:an koşular 16 ~a Ankarada Sümerbank Umum Müdürlüğü inıaat ıu
Deal.ıdi, z2 tA.A.) _ DN.n vlla.rd 'besınde yapılacaktır. 

bir o:runc•atm J'Wdinü tiırerlae &lan 
neı'ı n kaclreların oarpt!lllası nermal 
detildl tik devreyi 4-0 kaza.Han ~
kodular. ha satlam bir .arlık ci!Jtcr. 
mek suretilc aı>çı 1.1 bltlrmi oldular. 

aıı.eu.uı ar<Wııı&ıl• lerası iıl&l'&~n kır to 6 - istekliler tekl:f euakı meyanında ıimdiye kadar 
şulıarı l'rıap .,.rincilltt hl'iın Yali, Parti yapmıf oldukları bu gibi İ§lere ve bunlarm bedellerine fir· 
mti.l•tüol, ın~11·.ıarıa Yiliyet vr ParU manın teknik teşkilatının kimlerden terekkiip ettigw ine ve 
er.ıinı Ye lı:alaklı& ltir halk küt!S i- h b 
nünde Nhk ve karlı l>lr aa.va.ya r~f'men angi ankalarda muamelede bulundukla1'ına dair vesika-

Vefa 4 . lstanbulspor 1 t.aıa IHr ı.ıtı:am tt ırikemmeliyet ıçıin. lar koyacaklardır. 
Lir~ dirdüncülük için mücadele~ ile _....•le -.,.amış, aerıun n 7 - Teklif mektublarmı h~vi zarflar kapalı olarak ihale 

azmetmiş olan iki takımın bu m~ı e. 
'ıemmlyctll idi. Fakat ~nbul!JPor sa
haya ancak ııdliı oyURcu ~tlrcbllmlşt{. 

m!.ilhahfı&an &'elen :ıt:ı den fada mü. lı'ÜnÜ saat 15 e kadar makbuı mukabilinde Ankarada Sü
lıelleftıı ~llklle retld reeml 1a•tl. merbank umumi ki.tibligw ine eslim olunacaktır. 
Dll iır. 

I k r d" •-- ·rt 1-"" 8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa-
Yefanın sailaım kadrosu lıa bü)illıt a. ır .,-.;o H' 1 ....,nı ~: Den ;ı.uueD nntajı dlieılltf rlbl lnıUaamab ıaua.t. lluliım A~111 ıtlrincf, iıı:mlTden Reı eb tinden bir saat evveline kadar gelmif ve zarfın kanuni tekil 
r.4t oldı• Sekiz kişi Ue cb,.anma biti. 

Bet ikinci ı-ehn~tt'dlr. de kapatılmıt olması lazımdır. 
9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (1883-3487) llyeUnl kay~I olan İsi.anlnıls.POrla- Takun tasntrintlc: 21 puanl1 hmlr 

lıırıır, 111< ·•·vtt-tlc 2.1 ma.tlüb reltlller. 7\fa. birinci, 34 punnla An&.lya ltlncl. 

ÇUl sonunda ver 4.1 ılbl J'Ü~lc bir 
1a~ı fa~lle plili reldl. Gr:pps 

Hindistanda 
Ötacr Be~lm 

Dün yapılan gt:re ler 
İstanbul l'ÜttS ajanlıit tımı Undan .K.ar.ışi, 22 (A.A.) - Slr Staftord 

tecrübesl7.kre mah'iuıı olar.ık ~rtib edl- Ct-ipp aaiyeU Ue birlikte buaun tana. 
len m:.ıçla.r, diın cilreş lı.lübu saı.ınıında ı re ile buraya l'ehnittlr. 
7apı.lnııştır. JCafa kol n burgu tatbiki Ycai Delhl, 22 (A.A.) - Şimdiye 
suret.ne kaunıla.cak bu müsabakalara kada.r, Crfpps'e tl~egelerin.i ıöndermeie 1 

mnb~lif kldplıKc measul» .:ıireşçiler ı-,.1 ~ajırıl2a uç bil) ilk parti rapol'laruu ha. ! 

tlrak eLmlşUr. ıırlanu~ır. Bunlu Hind !.OIJ&'tesl, M .. -

Alınan neti«ler şunlardır: lüman Te Hind Mahata.bcba partileridıt. 1 
56 kilo · All (GilreŞ), Semih (l~iib). Batun rruplölr, &emaylılltti ne olursa! 
61 ı.tı.- · Meluned (Jta4ıkoy), Liıtfi o'bun, ııiyas~ lktısad ve .b.ars alanınıla 

(Eyiıb). ~minat istiyorlar. 
<r-- 1 

66 kile : X~hmcd (Güreş), Rasim 

'~~~;"= basa• <Gül'4'oŞı. Fotruk (Ka_ Milas hadisesi 
dılı:o:r l. ınas ııır rı ' ·~ aayf"daı 

i9 kilo: T11r11An (Güre$), l\lehmetl teY İ yapacaklardır. 
(GtirC!J). Anadolu aja.mınm notu: 
Mıisahakaht.ra ota ı~ı ı '-Irak et. İneilt«e Büyük elçisi Sir Huıhe 1 

mlştlr Knatebbull Huıeuen dün Harici 
•. . ye Vekaletine ıelerek bu telırafta 

Dun yapılan kır ko,usu balaismevzuu olan tehl!ıiatı yapmı, 
Dtin 1$llıle St aUetı.. ~kile '7tOI tır. 

Dtf;trefü bir kır ke usu yapıldı. Jtlilsa
baka aonllnda at.letıcr tu iknceyl aldı. * Londra, 22 (A.A.) - Bundan 

C'V"Velki tclgraf!l'a bahsedilen Milis 1 tar: 
l - Hallı (G1llatasara1ı 35,34 

ktka. 
2 - 7.lya (Ortakö1l. 
3 - 'l\olelih (BaydıL!'.P&ş&). 

Takun ıılbarile Ortaköy birinci, 
darpaşa lklact elda. 

"da. bombardımanı rniinııscbetile Ro
dos adasına karşı İngiliz hava ve 
deniz kuvctl~ri tarafından el birli. 
ği ile yapılmış otan taarruzun da 

Ray_ 14/ 15 Mart gecea"n.e ten<:liif etti. 
ğini hatırlatmakta fayda vardlT, Bu 
nun ertc$1 Çarşamba tıünü Ankara. 
dan çekilen bir te1gra-Ita MiJ;ısclQ 2 Galatasarayın hazırladığı 

turnuva kişinin öldüğü ve 1 ki~inin yaralan 
O.lıttasaray ldubiı dön t&kı.m arasın- dığı ve bazı maddi zararlar a\J'S'Ule 

ela bir buketbol tuı'ntı'fa.51 Uriib et. geldiği bildirilmi~ir. 

·Sümer Bank Umum 
J 

Müdürlüğünden 
• 
inşaat bakım şefi, ·mü-
hendis, fen memuru 
ve ressam aranıyor 

• 
1 - Bankamızın inşaat te§kili.tı ile muhtelif fabrikala

rımızın bakım işleri için yüksek mühend:s, mühendis, fen 
memuru e ressam gibi tecrübeli inıaat elemanlarına ihti-
yaç vardır. 

2 - istekliler müsbit evraklarile birlikte 6/4/942 tarihi
ne tesadüf cde';l Pazartesi aiinü ak§amına kadar banka
mız umum müdürlük b:na11nda intaat şubemize bizzat 
müracaat etmeleri veya ayni tarihte varacak tekilde sözü 
geçen evrakı posta ile göndennclidirler. 

Şeraiti uygun görülerek tavzif edileceklere tecrübe1 ol
gunluk ve kabiliyetleri derecesinde ücftt verilecektir. 

(2012-3662) 

Memur Ahnacak 
Sümer Bank İplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 

1 

Müdürlüğünden: 
Müesseaemize bailı Bakırköy, Bünyan, Defter • 
dar, Konya ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Na
zilli, Gemlik" fabrikalarımız için 3659 sayılı kanun 
hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız memur 
alınacaktır. 

2- Arantlan ıartlar: 
A - Lise veya orta mekteb mezunu olmak cıYük

ıek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunları ile, 
lisan bilenler tercih edilir. 

B 
c 

E 

Askerlik fili hizmetini yapını§ bulunmak. 
Herhangi bir hizmet taahhüdü altında bu -
lunrnamak. 
Yapılacak tahkkikat neticesinde sicil ve se· 
viyesi it~barile memurluğa alınmasına mani 
bir hali bulunmadığı anla,t1lm.ak. 

3- isteklilerin Ankarada müessese merkezi Zat hleri' 
ıefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerdeki fabri
kalaı-muz müdürlüklerine 27 /3/942 aktamına ka • 
dar müracaat ederek 28/3/942 Cumartesi günü sa
at 14 de imtihana girmek üzere numara almaları 
lazımdır. 

4 istenilen vesikalar: 
a - Dilekçe 
h - Mekteb d:plomaıı 
c - Nüfus cüzdanı «1942 askerlik yoklamasını 

havi>ı 

d Doğruluk kağıdı «polisten musa<ldakı> 
Evvelce resmi veya hususi müesseselerde 
çalı~mı~ olanların iyi hizmet vesikaları. 

f - Askerlik terhiıkağıdı 
ı - Halen herhangi hır vazifede olanların bu . 

lundukları müesaeıenin muvafakatini alma

h 
ları 4ıırttır. 

Tay:nden sonra istenecek fotoğraflardan 
başka müracaat edildiği zaman bir boy, bir 
veosika fotoğrafı verilmesi. «l 935n <13570» 

KIZILAY CEMİYETİ 
Gazmaske Fabrikası 

DİREK TÖL Ü GÜNDEN: 
Fa.brik.nmız için TO R NA C 1 ve T ES V 1YEC1 Y E ilıti. 
yacımız vardır. Talblerin dlil\.ekçe ile Mamek . Ankara'da Direk. 

törlüğümüze müt'acaatlıarı. 

............................................................................................................ 
Son Po'-• Matbaeıı: Neıriyat Müdürü: Cihad Baba.n 

SAHlBl: A . E.krem UŞ.ı\K.LlClL 

Beklenmekte olan 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 
DİKKAT: i.tanbulcla ı adedi 5 kuruştur 

lt adetlik paket 45 kııruştur. 

Ta.trada: 1 adedi 5, 18 adedi 50 kunış:u· 

Demir ve Tahta Fabrika arı 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN : 

Fabrikamız imalathanesinde çal ştırılmak üz.ere 
50 TESVİYECi, 10 TONACI, 2 FREZECi, 2 TAKIM
CI ve SUCU, 20 DEMiRCİ, 10 MARANGOZ USTASI, 

4 MODELCi ve 1 O DÖKMECİ' ye 
iht_iyacımız vnrdır. Birinci ıınıf İ~ye saatte 45 iliı 55, ikinci sınıf 
i~ıye 30 ila 40 kuruş ücret verilecektir. Talıb1erin Adapazarın_ 
daki fabrikamız miid.riyetine derhal mürncaa•lar• li'ıumu "'an olunt•· 

lstanbul Levazım Amirliği ~atin Alma 
Komisyonu İlanları 

Behenne ~ kuru~ tahmln edilen ZS0,0110 adcd kadar h.ll.Xl&,..ıe beraber 
~t.a çf:Dl'eli aluuca&Lı.r. P:ı:ı:arl&klı ek9il.mesi 24/3/94!? ~ah ı;unu ı;a.at 15 

4le Top.ba.Dede Lv. Amirlıti Ql.m alma komls)onwıda yapılae;a.ktır. İlk ıeminah 
93'7 lira 5t kuruşlur. Sumun i lı.omııt10114b ıonılur. bı.ddilerln betli saatte 
lı:omiı.yona c-elmeleri. lti36 • 35~:1> 

Beherlne lZO kuruş t.ahnılu edilen 10,000 adecl can ku:-t.aran ipi ahnaca.khr. 
Pazarlıkla ekı.iltmcsl 24/J/942 ')alı ı:ünü saat 14,JO d..J Tophaıı..,ılc Lv. Am.rlltl 
satın alma kombyonunda yOlpı.lacaJıhr. İıJt teminatı 900 liradır. Numıın~ 
komisyonda ı0rulür. t teiı.lılerin belli Y&k:tu komisyona gelmeleri. (638.3531) 

Beher kllusıuu 4.,:; kuruj ıalım.in edilen 21 ton k:ldu pençCW.. .lı.osele alı. 

n&<:JWt.ır. Paz.ubkla ek.ı;lıtmesı 25/3/942 Çarşamba ı:-unu saat ı.ı de 'l'oph:ınede 
19'. Lv. Amirlitl c tınalnıa lı:oml<>yununda yapNM:akhc. İ.sl.eldUcrln t.edir ede. 
ce&lm miktar iJzerinden .ıı.at.'ı temlnat.l.ırile btlli vakitte konılsyou.ı rclmelerl 

(640-3514) 

Muhtelif dnı; ceman ye'.(ün 31.165 parça bakır kaplacı kalayla.ttırıl.ı,·aktır. 

Kalay iQ!n lmwn ola.n ut.ay, nlşadı.r, ve pıımuk oUıeti 05kttbecc verllccckUr, 
Paza,rlkla ebi11ımesl 25/3/9tZ C:arı:unba ıilaii sa.:ıt 14,30 da Tophanede LY. 
Am.iırliti .,tınalmıı komisyonunda. yapıl&oakir. isteklilerin teklif edecekleri 
flat tiztrlnden ~D '7,5 tnnlnııtlarık belll ..tu komisyona rdınelerl. Şartname 
ve ;m4ktartan koml.4'yonda rönilür. (6U.S617) 

Adet 
4 Emme baama tulumba. 
4 Be.beri 50 :\it. hortum rekorlariıle. 
24 -ı·ancın söndurme aleti. 

yukarıda yazılı mal~c:mlerln pazarlı.illa ebiltmelerl 26/3/942 Perşembe 

ıfuıü. Q&t 14,30 da Tophanede LT. Am0 rlil1 sahnııJm:ı kom )onuııd.'ı. yapıtı • 
calı:tır. Yangın sondurnıe i!et.!nln numuneııi llomısyonda corulur. Tulumba Is. 
tdtlllerin ,.eürecrklerl katı\lo.;' ve re !mlerden betenil cek. hortum ve rekor 
nümunelul ıatiltlıer tarafından geUrllecektlr. t tclı;lilerbı teklif edec.:klerl flat 

~rlınden temina.tlarUe belli s.'\Jl.tl.e kom yona gelmeleri (643.31i79ı 

Bdıer kilosuna '75 ıı:ınUm tahmin edilen 6 bin ton buğday kntlırılacııktır. 
Pazarlıkla Msiltmf'sl tll/3/9-12 Perşf'mbr. rönü saat 14 d• Toph·mede ı.v. A. 
mlrliii sat.ınaJına kamlsyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 45.000 Jlna, Ulı 
teminatı 3375 Ura.dır. ŞıırLn mesl komls}onda rörüldr. isteklllerin belli ,,._ 

k,ltte komi~ona ıelmelr.rl. (644.3680) 

Denizyolları 

MUdürHlğü 

lşletme umum 
ilanları 

23 Mart • '..t9 Nıarta kaoar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatıeri ve kalkacakları rıhtınılar 
Karadeniz aath 

Mudanya bat.tı 

Bandırma haU.l 

Karabira battı 

iınroz ııattı 
Ayvalık hattı 

- Paı.art 1 J '7 de Ak.sa., Perşembe 17 de Karadeniz Ga. 
loı.la rıbtımmdan. 

- (.;unurt.esl 18 de Tırhan Sirlı.ecl rıhtımından. Bn 
posta İnebolu) a ""'1M C"id.ecektlr. 

- ~·arı ahire udu 1WSl.a yapılruıyacaı.Lır. 

- ı>aurtesl, Ça.reuıba ve cuma 9.50 de Trak <.:uma.rtesl 
14 de ~arakaa, Pa:ı.ar 9.50 de Tnık Galata rıhıımındıın. 

- P.&zarLesl, Çarşamba ve Cuma 8 de :M.r.r-.ıkaz <..ahıl& 

rıhhmııulıuı ııvnt'a Cumart~ı 20 de Hartın Toptı.:ı.ııe 

rıbhmındım. 

_ Sah 19 dJ Bırtm Cuma 19 da Antalya Topb.ınc 

rıh• ıınından. 

_ Salı 11 dıı .Antalya Tophane rıht.mından. 

- çarşamb:ı 1:.: de l\fersln Ownıırtcsl 12 de Bursa s:r. 
kecl rıhtımından. 

hmlr Birinci posta - P zar ıs dı> imür Giılat.a. rıhtımından. B.ı posta cldış 
v~ dönü tc ( 'clibolu ,.e Çan:ıkkııleye u r yıı.ı..:ıktır. 

?\OT: vapur seferleri hP.'ikında her türlü malOmıı• aş tıda teıeton 
numarnlrırı yazılı accnt.elerımimen öğren Pb r 

Galata Baş Ac.ntel ~! Galata rıh•ımı J.Jmaııle.r Umum 
MOdilTIUğU b nası '\!•ınd" 42362 

Galata Şube • Galata rıhtımı M ntı~a Lman 
Reisliği b'.na91 alt•nda 40133 

Sırkeci Şube > Gırkeci, Yolcu Salon1.1 22i40 
(3726) 


