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haberler ı 
Londraya göre: 

Baslar 
Nov_gorod'a 
mabasara 

ettiler 
Almanlar da, Rusların 

Kışa bağladıkları 
ümiain boşa çıktığını 

söy. üyorlar 
Londra Z4 (A.A.) - z~ontdlldij'ine 

core _.ark cepb~nln cenub kesbninie 
ele buyi.ik bir Alman kuvveti 9tmber i~lne 
alınmıştır. Bu kuTI'fltlere ma.ru.us yiye -
cek poıketlerlnl Alınan ta.yyareleri Rus 
menilerine atını.şiardır. Şinı•lı ıarbide 
staraj4 RtL<;Saya 65 Km. me afede Nov
&'Orod muhasara edilmiştir; bu halter 
dotru ı.s.t 16 ncı Alman ordu:ı.unwı du. 
rumu daha ıiıçleşınlş olal·aktır. l\los _ 
kova radyosu, Moskova cephesinde 3 
m~ .un mahallin dilş.mandan reri alın. 
dıtını bildirmiştir. Kerçte .Ruı.larm atır 
tar.)·lk yapmakta olduklarını dün akşam 
lkrlln radyosu .::rıır etml~Ur. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
l\tos1ova 24 tA.A.) - nu <ı;ab<&hki 

Sovyet rnmi teblltl: ÇarpışmalMa bö. 
tün ı·eı>hrlf'rde devam edllm1$, bir de. 
tişiklll, vukııbulnuımı~ır. 

Almaı.lar ne diyor? 

1 

Bt rlin 2-1 tA.A.) - D. N. B. nln 
bir ıı skeri kaynaktan ötreııı.Jltlne ıere 

Rlh cephtsinde ş!ddetli kl:i devam et -
moktedlr. Geceleri havanın ,lddetll ol • 
ma~ın • ratmm c-ilndüı.lerJ biraz hdlf 
ceçmekkdlr. 

Pek J akında Alman askerlerinin faa. 
llyete ıeçece\leri bildirilmektedir, Daha 
~md den Alman aske.rleri birçok Rut1 
nı.e'-zllerlne hil<'Ulll ederek bunl:ırdan 
bazılarını up'W-tmlşlerdlr. So\7etlerin 
kıs mevsimine bal'bdıldan ümldlerin 
boşa ç1ktıtıuı ktnd.llerl dahl anlamış -

tardır. 

Vişi, iki Almam mare· 
şalının faal hizmete 

alınmalan için 
ne diyor? 

\'iş! Z4 lA.A.) - Fnuuıa kaynakları 

tartt rtphe9lnckltl &1lnun en milhlm hl_ 
clfaeslnln en meşhur Alman _e~killcey~ 

tlstadlarından biri olan lUar~l von 
Rundstedt'in t,.krar faal vazifeye reç_ 
mesi oldutunu ubarilz ettinuektedlr. 

llenuz teyld edllmlyen ltlr habere 
töre l\lareşal von Bock dahi vaılfe ba
sma ceçml$tJr. l\lumalltrhln Kafk:ıs _ 
ya:rıı karşı hartketl idare edecetl samı. 

maktadır. 

Yunanistana Amerika· 
dan yivecek, ilaç 

gidiyor 
Londra 24 (A.A.) - Slcilla adındaki 

bir i sveç vapuru buıiin Nevyorktan 
kUIUyefJI miktarda un, kinin ve llii9 
yüklü olarak Yuna.nlstana hareket et • 

mlşUr. 

İngilterede harb gemi· 
si için toplanan para 
I..ondr~ H (A.A.) - Harb remilerl 

haftası lsttkrazında efmdlye kadar 42 
milyon inciliz llra <ı ı toplanmıştır, 

Arnavudköyünde 
don gece iki ev 
tamamen yandı 

Amavudkö1Unde SedfuJtünde 1\fum • 
hane ı;okatmda l'1 numaralı Alek.o ka. 
rısı Sura&klye ald Adala Is • 
mlnde bir kadının kiraçı bu • 
lwıdutu a katlı ahşab e\ dl'll diin 
ceoe 61\a.t üç~ yaucın çıkmış, bu ev ile 
bltl.şltlndckl Sortyaya :ıld 19 numaralı 

ev tama.men 711nmıştır. 
Ev tamamile ahşab ve sakinleri UY

kuda oldıaiundan müşkülatla kurta • 
rılmı:Jlardır. 
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• 

Jıal.-ar IU'almın Almanyayı bmu1an enelkl ~J'&retlnde fstuı'oJUla BWer tara
fınclan kartılanlfı (lleılnu1e kral, Mareşal Kel~! ile konqurken rörlilm.eldeclir) 

Kr.al Boris BERLİN 
Berlın yolunda ZİY ARETİNIN 
Bulgaristan AKİSLERi 
llat'I karar 
arlleslade 
Londraya göre 

Bulgaristan şark 
cephesine bir 

kolordu gönd~recek \ 
Ro ytere göre Von 

Papen hükumetinden 
yeni taiimat atacak 

Ankara, J3 1Ra4yo gar.et.esi) - Bul
~ kralı Borlsln Berlln ı.eyahal.lni lll!ev. 
zuubahs eden İD&iliz kaynaklan, Al. 
maııyaya aakeri yardtm husw;ıında kral 
ile b.lı;vekil Fl)of arasında lbtllif mev
oud olduiwıu soylemektedlrler. Bu lh.. 
tilifı hıtllet.mek uzere Bulrar kabincal 
seçen hafta ııık sık topaıuıı~tır. 

Kral yardım yapılmasına, başvekil ise 
yapılmamasına taraft.arılır. 

Bir tefı.ire rore kral, yardımın ntden 
yapılaınıyacatını Alman makamlarına 

1 
biaıat. iı.ah etmek üzere Berline ıit. 

m4Ur. 
blncl bir tefsire röre de, verlltl'ek 1 

yardımın miktar ft şüınuhlnu ~ bil et- 1 
mek lçln kral bu ı:i) aretl yapml:jtır. 

Londra radyo u lklnol tefılrl ka bult 
mütemaylldlr. Uat.t Bulgari.atanın, 

i&fk cephesine bir kolordu guııdermeye 

karar verdlğfol blldlnııktedlr. 

Ancak turası dikkate ~yanılır ki, Ro. 
manya ve l\lacarlstanda rer&k &'a2eLeler, 
cerek radyolar halkı harbe alıştırmaya 
ve memlekette bir barb havaı;ı yaratma. 
ya çalışırlarken, Bulıar basını ,.e ditt"r 1 
vuıtalar hep ııulhlt11 bahsetm ktedlrler. 

Kral Peşteden geçti 
Budapeş{e, 23 (A.A.) - Brrilne rlt

(Dcvamt 5 ircl ,.yfada) 

Kral Borisin Hit:eri 
Von Papenle ayni 
zamanda görmesi 
dikkati celbediyor 
Von Papen Sofyada 

Bulgar hükumet 
· erkanile görüştü 

Stokbolm, 2S (A.A.) - Ofi: 
Bulra.r k.rah Borlsln Berlln zl1a. 

reu hakkında tefı;lrlenle bulwı.&ll 

:bveç pr.eleleri •şÖyle diyorlar: 
Alman sl;rasi mahfelfcrlnde, Bul_ 

sarlaıanın ıtlmdl bolşevlane karşı 

l\lihverln J'&Dı bqıııda harbe lş1.lra. 

Gıe hazır bulandn.tu lhsaa edilmek
tedir. 

Sozial Demokra~n l'ıı~tesloln 

Bel'lin muhabiri diyor ki: 

Kral Boriain Fiihrcri Fon Papenle 
ayni zamanda iörecek olma~ıı ılyaai 
müşahidlerln dikkatini ta bli olarak 
Türkiyf' üzerlndt toplamakta.ılır. Blr 
taraftan Türkiye ı~ Buf&'ıırlıtan ara. 
sındakl müna f'btUerln. öte taraftan 
da bu iki df'vlttln :uihverle olan mü_ 
naıw.betlmnln pek yakında kat'i ola
ra.lt t.ayln "" tesblt ı><tllnıesl mııhte_ 
mehlir ve bu husu!lta cenub_dotu 
Avrupaııı ile Yakınşark durumunda 
önemli aklslf'r yapacak ulan hayırlı 
ve kat'i bir rellslm bt>kleneblilr. 

Sof yad~ 
Bern, 23 <A.A.I - Ofl: hl bir 

mtmbadan ötrenlldltlne ıöre BuJıar 
krıılı Bol'is Sofyadan hareket etm~tir 
7.annedlldltint cört kral Viyana ve
yalıud nerllnt &'idtcektlr. Ruıün 
ve:valıud yarın bu mesPle hakkında 
bir tebUi neşrf'dllmesl mııhtemelcllr. . 

(Devamı 5 inci sayrada J 

C DÜŞÜNCELER :J 
Muiıtaç olduğuınuz şey narh değil~irf 

.Japonlar 
Çine tekrar 

asker 
çıkardılar 

Avustralyaya karşı 
yapılan hava 

akınları gittikçe 
şiddetleniyor 

• 

ıa,e i Jerin e u ni ue 
mühim bir tasauuur 

Halka dağıtılacak giyecek ve 
yiyecek maddelerini Yerli 

Mallar Pazarları tevzi edecek 

Şeker tevziatında Bakkallar Cemiyetinin 
yolsuzluk yaptığı iddia edildi, 

vaziyet tetkik olunuyor Çunknig, 23 (A.A) - Reemi 
tcblii: 

Kwantwıa' eyalet:nde buluna.u 
Cbungahan bölııeıi sahilinin birçok 
nokta.!arJna Japon kuvvetlerinin top 
çe&eı'lor himayesinde ihraç yaptık. 
?a.rı bildirilmektedir. 

. H~~u~et tarafınd~. lstanbulun ~!erile meşgul olacak iki kııı ımdaı. 
I•~ ıçın aynlan pınnç, bulgur, ıbıı.ret bulunacakıtıT T · ı_ f ı v • l . · cvzı 11;.Dml 
uu ye, .ya&: ve pe~m er~ bakkal. doğrudan doğruya g iyecek, y iyecek 

lu cem.'.Jyetı vasıtaaı lc dagıtılm~ı. vesair maddelerin tevzi atı ı' l • k ril · · B k e ugra. 

Tebliğ, ihra.ç kuvvetle-Tinin mik
tarını bild iırrnemekle beraber mü. 
him bir çarplfrn&llln müstevli Japon 
kuvvetleri ile Çinliler ara1ında ce. 
reyan ettiğini kaydediyor. 

Avu.tralya tebllil 
(J&nberra, U (A.A.) - Bll&'ilııkıi k-b_ 

Ufj.e tıınlar nzılıdır: 
Bir Jaııon bonıba tayyare teşkili bu 

Puarle8l •bahı ATa&t.ralyanın flmal 
bat1911lda bulunan Sydbanı ~hrhıe ta_ 
arTm etmlttlr. BUcum it dakika 41evam 
etmifür. Kat'i neUre daha lll't'enlleme
nalttfr. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

n~ ~Tar ve ~lr.. a katlar ce. p.caktır. Bu hususta Sümerıban)-
~ye:ı. l9tanbul.dak ı bakkalların yerli mallar pl'IZarlarından ıst ıfade 
~mdiye kadar yapt ıkları sarfiyat edi1mcsi düşünülmek.tcdir. 
niısb~tinde b ir liste. hazırlayacakt ı r. Son dört sene iç.inde yeriii maL 
Bu lı ıt~ ha.z ı r~anıp. ı aşe müd~rlüğün la~ pazarlarının ci rosu senede yüz 
c~ t~ eclilır edılmez tevzıatn ııe. 1 m ılyon linya ç ı kmı t ı r . Bugün 
çılecektir. • mem1ekeıtln . muhtelif mıntaka ların. 

Dığer taraftan: aliıkadarl~r ~un. da 1 7 ,ubesi ve lstanbulda d a ay. 
tlan eonra bu ıe!kılde halkJn ıhuyacı rica 4 tali ı}trbesi vardır. Her kaza_ 
ve i~şe.i için ayrlle.~k nıaddeicrin I da açılacak yeni mağazala•la b rlik 
tevzı1 hususunda yem bazı e•aslat te bu müessesen"ın •evzi j in i )<tyı. 
k-.1"8.rl~ı~ı, h~lunmahad ırla . } .,le başarabileceğin i yapılan tetkik 
Haber a.ldıııımız.a ır:örc; mcık· · ..Je ı ler gÖ5term i şti r. Yerl i Mnl ar Puar 
çalıpn ia,e müste arlıfının t • "Zl l..rı eon zamanlarda yalnız dC\·l t 
umum müclürlüiü tevzıi ve tıoplama (~vamı 2 ne! sayf dal e 

Mareşal 
Braaşlç 
tekrar 

iş başında 

.Anıt- Kab·r proje erin 
Uçü mnkaf ata, beşi 

takdire ıayik görtUdn 
Mihverin ortaşarkta 

yeni bir 
hareketi bekleniyor 
londraya göre Yunan 

adalarında mihver 

1 
kuvvetlt ri tahşit edildi 

Ant.ara, 23 (Radyo ı:auıte 1) - E&kl 
Alman başkumandanı Maretaı Brauşfo 
ile RnnştecUn tekrar yazlfeye alınmalan 

<Devamı 5 ancı bayıadaı 

Müsabakaya iştirak hakkını haiz 37 proje 
bugünden itibaren Ankara Sergi Evinde 

um uma teşhir edilecek 'L_ ~ov-

Ankara, 23 (A.A.l - Ba$veki.let anıt. 

1 

he) eti tarafından musabab dışında m.; 
kabir komisyonundan teblli edilmiştir: rakılm~ ve tetkikat «47 ıı ııroJc ur.crmde 

1 - Ebedi Set Atahirk için ıtasatte_ yapılmıştır. 

pede yapılınaın kararl~tırılmış ol:ın a.. 3 - Bu cı47 » projenin on yedisi jurl 
nıt..kabre ald mflletlerarası proJc müsa. tarafından müsabak nın ı::ıyc ini ku_ 
baka.sına 49 k.lfl iştirak ctmlştlr. şılayaoak mahlyelk- ~öriılml.>trek ilk 

2 - Bu projelerden bir tanesi milsa_ teUdkte n:ddedllmlstlr. 
1taka müddeti bittikten sonra komlşyo_ 4 - Geriye kalan 130• proje ikinci 
na vardıtından dlterl de projenin am_ bir elemeye tabi tutular;1k bunlardan 
balaJı üs.erinde ablblnln büvlyeU yazılı 19 u Jüri heyeti raporunda tuh ('dilen 
bulundutunda.o milsabaka talimatn me- sebeblt:r dolayıslle kabul edllmcmlsılr. 

shıln yf'dlnci maddesi mucibince Jllrl (Devamı 6 nCJ uyfadıı) 

r········································································ ............... ._. ........... -··----·-······ ............................. .. 
ı Bayan İnönü, dün Nişantaşı kız 1 
1 enstitnsnnn def ilesinde bulundular 1 
'···---··········· ... - ..................... .- ..... . . ............... . .. .................................................................... . 

Gazete soylüyor: 1 betin netiC<'Sinde de fia\lar blnienltire 
-:- «Et rı:ıt.ıııın St'rbes~ bırakılııı.ı.sı ıyl Y~e 25 ıle 45 arasında dllştU. 

netioe verdıiı takdirde oduıı, komur, iki Yıl evvel bcya& pcyııırin kilosu 50 

peynir ribi narha tabi di~er madrlcledn idi. bu flatı nıuhafaza et.mclt btedllı, 
satışı da scr~st bırakılaraktır.11 ortadan ka)boldu. sonra altmış:&, yebul. 

Bu cümleyi okurken lfl'ÇCllll'rdc ult:n şe. seksene aldık. 
efikl bir .t'ransı.ı; nazırının 19:!j ) ılındıı Bıııun muhlav oldutumuz narh de-
J'&Phtı bir tcşebbusiı hatırladım : t:ildlr. Muhteklre Jı.arşı, muhtekir olma. 

o saınan Fransada butiı11 yl;vn"-'k fi_ yanın reicabetldlr. Bunu belediye yapa. 
atları durmadan ) uk elme )"Olunu lut. bilir. b:ı~arabl.lr, fakat memura detll, 
muşiu. Bt'ledlye narh ko~ m:ıyı ıJu Undu, tl<'aretkıı nhvana yaptırtma'< şa~lle. 

fa.kal n:a.rha t.&bl tutulan maddenin d er· I E. · 
hal ort dan ka)boldut"unu ordu. Ne ,~····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··, 

Bu!macalarımız :vapmalı? 

iaşe nazırı derhal: 
_ Rekabet, diyt' ccvab Hıdl. ve o ; 7 nci devre bulnıncalatımızı 

hartadan wzl yok her semtte bir .. ıaşr. halk~ P hed ye kcızanan oku-
b;ırakasıu a\llı, muhtcl;lrr. karşı mullte- yucu(zı.rtmızın isimlerini yarınki 
kirin ma!lk olamııyacatı kadar '&'eni$ tmflpj zda bJacnk11m ız. 
ermaye Ue rekabete ciriştl, bu ftka. ~ ............................................ ./ 

·~ ... r. 

Bayan lnönü talebenin elitlerini ve iilttikleri elbiıeleri tetkik ed~rlrrken 
Nipııta.oı Kız En5tit.Usunde. dun saat 1 Ensu1.unun dikiş oÇetmenl Ba> n l tluaıınun ba ınd :ıu ... .ı.-u Y.ıler ~ oe. 
~ de talebe tanıfından vücuda &'etırllen Lütfiye Anbal &erılnln açılı.tı miınasl'. cuklarunı1 ı milli lıar'R bilrünmu bir 
muhtelif C~'} alarClan mÜtf'$t.kkll bir betile okulun da yetine lc:ı.bel eden mlsa_ marifet \ l)a~~orur.. QUWI 

serıi aı;ıbnıştır. firlere hll:1bcn. okut namına te!jekkilrle- liikstf. u~k. ik1.ıa da, s:ıdeliğ" alı~l.&n-
serılnln açılış t.örenlnde. Bayan ine_ rinl bfldlrmli \"e t:Uilmle demiştir ki : yonu. i\ıitün C'il)eml:r yeni Tllrkl,re7r. 

nii, Bayan Uıtfl Kırdar, ve oehrlmlzin e - Bugün de en lıuyUJ( memleket da_ Jı}(\ ı' Jral blr ev kadını, bir Tilrk anuı 
g!U.lde ba.>ıınl:uınd:ın mutcşekllll blr da_ yalarını, benliğinin may:ısını Altaylann y ırmelı:tır. 
,·etli kiıtlesil~ l\tsarif MUdurü l\lulısln sulak vadblndcıı alan Tilrk kadını için_ ıı'z mls:ıflrlcrlmlı. hakkımızdaki te. 
Btnal ve &':&utccller baı:ır buluıunu,br- deki blt.ınez tükenmez milliyet ıtuygusu \'l'<'<'Üh \C mü :ım:ıhımıza !itlın:ırak su-
clıt'. n menıeı-ft aşkı ile bftlil\M)Or, irfan or- (Devamı 5 inci ıayfada) 



2 Sayfa 

r Hergün 
Yeni talebe yurdu 
Ve fen f.akü lesi 
Binaları hakkında 
iki düşünce 
____ Ekrem U,aklııll _J 

C iimhmi7et Balk Partisi hıanıtuı. 
ela bir talebe ıurdu J'•pıırt.m•)'a 

brac verdl 
Jlak.lkaU olduğu ılbl ifade etmek için 

bu cümleyi bira.& deiişUcerek, Cümhurl. 
:ret Halk Partisi Jard ht:1abuıa OOk ba. 
Jırlı ve çok faJialı eHl bir preJcyl bu 
defa behemehal başarmak ~We ele 
aldı, demek gerektir, z.ira bt.au~ul tch. 
rinde bir talebe yurdu )'apmayı 1912 de. 
yani 6-0Yle .Vyle tamam 38 sene evYel 
itilha4 ve Terakki hii.kimetl dÜ$ÖDJDıaş, 
eter ~ıbnıJorsık mu t.akbel blmının 
temelleriıı.I de atmıştır. Falı:at maalesef 
araya bir kabine tcbcddülu, bir nazır 
tebtddulü. her şeyden mühim olarak aa, 
taklb fikri ;toballutu bastahfmın nüksil 
De muharebe girdi. Birçok iyi taııanur. 
1anmıT. rlbl bu tasanurwnuz da olduğu 

SON POST_,. 

simli lll&k&leı 

TallmhıHJden fiUyet edenler pek rok, IJu ş!ki1et1 Japanlar arasında ta • 
llbl.ıı c-eoebllecetl J'Ol Wıerlndc bulunup lrulUDmMlıklarıoı clii$tinenler ise 
pek azdır. 

Bir rüzgar gibi -- ıı::::o = 

Tailhl :bdenclfiln.ln bqma ırellp lı.omlan Wr bıs telUıld eienls 71Whriar, 
o, daha sl)'Mle belli beUrsb aen Wr ri:ııcira ....._..._..lir, '*l&iltnl w. 
bilmek irin Jraytada bulanmamek ırereldlr. ___________ ...................... __ ..... , _________________ ..................... ______ ~---~-----

Mart 24 

Fransanın derd-ni 
Önceden gören 
Roman muharriri 

\. __ Bu.rnan Ca}ı;J _.J 

F raıısada boqunun mes'ullerı a.. 
.. D'1'or. A.bnaayaıuıı ~diil 

harbın •e.'ul&erilll :me.>d&n.a ~ 
t&r. Mahkemenin menuu be her mat
lUb~ et.&eıı ııonra her memleaeııe ıunalen 
~unu.o mes'ullerbıl aramaktır. Ba. 
ıuııım ola71ü. Bundan bahsedecek de. 
iillm. 

~bl 1ımı.tü kaldı. 

vel~~:ur~;:ı~~:;':!:~l= ~~ı::= ( Ş e h 1.· r D a b e r 1 e r 1.· J 
ıtrdfği 19in ne kadar 1ebrik e&eek şeri. 

dfr .e ürnid ederiz kl, verilen kararuı .-.--------------~-----------------------------------------.J 

'.Pransız romancılanıııün Jean GI • 
raudoux barbdeıı bir iki yıl evvel sl.)'Ui 
bir mer :,aan•şt.ı. Tiyatro \"e roman 
muhanirlnln a.nıl zamanda dolı:-un bir 
mutefekklr eldaı-ı. ~t edae.k bu 
eserinden baluıedqlm. Glralldoux bu e. 
seriıııle Fransanuı halini uhlll ed-:rck 

ema lnıneW •OD1111lan aras.ınıh a • 
~kta dunması tç1n ne 101 tutması re. 
rdctltlnl anlatıyOI'. Bir are ekseri mil. 
telelddrler rfbl Veraa1 ınalhun1111 ne 
sakat bir ahldname olduğunu kaydettik. 
tnı 90nra -..ıdlnln on yedi lftlslı buyük
lütündekl alitılemleke lmparatorlutunu 
ellnde tutma51 için kırk U.:I milyonluk 
ana Frans:mm ne kadar ı;.elim5lz kal. 
dıtun lsbat edlyer. Diyor ki: 

- ITanaa. edebiyatı, <mn'ah. t3rlbl, 
lnkılabcı mJlletlere baba oluşu ı bl '11. 
rur nrld ennaffaktyetlerl ~nde bo • 
tutmuştur. Devlet adamları ubürrlycMn 
lmf'O&i'ı olan Fransanm bu hurrlyd 
ltıfnde adım adım esarete ıtıtltınl ru. 
ketmemlşler4lr. Daha feıwn topra'kl:ı • 
nnı lstllldan korumak için M:ıJino ııat. 
lan ya.ptlfl halde mfili bunyesinl ya. 
baneı tdeoloJI tı;tllilanna karşı koruya. 
cak teablr almamıştır. Fransıı; meclisi 
blıtılrbıe sıc1 rtktr ce.reyalllannın ana_ 
for ::rerl olmustur. Birçok maUyeei, ban. 
ker, aarrar Te iş adamını guli ve hu. 
snst emellerlnl re:ılizc etmek için Frım· 
sayı en müsald saha bulm~larıhr ve 
bunl.ann artasında slJasi rluncıların 

buhmdutnna Fransız devlet adamları 

tarkrimemlstenılr. 

: .. basında canlanması ,eçlkıalye. Bir polisimiz vazi- ı 1· • 1 . d • j 

=.;::~Ei= S feye giderken denize aşe ış erın e yenı ve 1000 yata~lı taleb = o~:;~:::teb~ı::ıa: düşerek bogwuldu mühim bir tasavvur yurdunu_n ınşasma 
pkm •ır yerde yapılaca&ı aalaiıl•ror. Hazıranda 
iıqasm4a cb garbc1e ,apılan muhtelli Evveld 1ıcc:.e .at 23 te limanı. 
d.cnemelerde.n isUfaıle edlleceil qiki.r • mızda buıluneın Baarabya vepwul . fftas t.uafı 1 .'net sıtYCaılal !kıer tevriinde iıeırctl idaT<e az-mm b ı 
dır. Bu miuıasebeUe batırımıu etlen na polis mıoıtöıOe nöbet aflmağa 1ri.. ~ıbları ~ ve me.s~uatını kayırdidığını ve reiee 15, azalam aş anıyor 
bir iki noku31 işaret edelim: den emn.iydt. 5 inci ~e memmle. ldqııl. ~rdınaeyıon hcy~wn ka. 10, ve Beyoğlunda bCr beldtalııı. da 

EYet, tehir ııliLnmda lleyazıd ıemU rından 130 No. ia Scl&IM Gök.han rar'le diger b~ı maddelcrı. d~ .~ 60 eandık tekel' ayrılchğı, balbuü 
ünhoersll.e sııha 1 olıırıtk ayrılmıştır ye motör Dolmababçe önl~ne geldiğıi mUia wl.uıııd.uğun.<l&n te~ .JŞKl~.n diğer bıı.kkella.:ra birer ıilcifer çuval 
bucön üniversitenin muhklif fakülte_ mTaıcla ha.va almıwlt ve kaptanla ko. ~lmb~ ~k ya.pılm.ısı munMfib i«>- t~er verildiği' i.ddia edDın.i,rir. 
leri filen lm saba üıcrlnde bulunmalı.ta. nuşmak in.ere kamaradan dıp.rı ru e e r. • Cemiyet, yeni vaziyette toptancının 
dır. Hakikatte be bir ünlycrsitc binama çıhnı;tır. Elineid. yiyecek paketi oL ~eke!. tev

1 
:%ıatı , ! O'l"tadan kakJtTllml!I olduğunu ve Ta 

1 o1ttv, fM:iılklerlmbden biri ltlr rlkl dvğu ıhaldıe moWrün ye.n tarafına Şdt~r Şirıketınrn stanbul ~TJne gonlarclan ~Iilara kadar yapı\.. 
nezarette, ıllğttt bir kışlada, blr üçün • basarak lcçtan kamaraılna gitmek ayı~ıgı 2S tem ~ker gelmış ve cak umuıml mıumt.flaTın kafi olaırak 
ctiırii eski bir dairede, ,.ahud 1tlr saray_ .i.stiyen polis :me'mUTU tahta.kırın bU'Z tevz:ıc. ba,lanmıştır. BakkaT!ar ce.. t~b· edileııncmeei yüzünden besa-
i:ıdır Bütün bual:Ln :rıktınp yerine yc.I tutm•,... olmıasınden ayagwl kayarak. m iYetl bu malları vagonlarda tcsel. ba L ___ ıı._ f 1 t 1 - _ııwı · .. ......., 1·· _ .:ı _L ·1 ~- :_;_ r d m.ansuoen az a; para op anu g 
nUerinl ıaııtırtmıya 'bugun ne uman denize :yuvaT1anırn.ıJhr. Mot.öriin çı. ':'m ecıco~ mcK ..,...... erın e sıennaye4 nı, ve f.azla al•na.n paraların, eahib. 
müslddlr, ne de para. Bö>le blr ~I Is.. hrclığı güxültü ,YÜZ'Ün<{en motö:rde. afi olmadıgınd~ her bakka~dan çu.. lerine ide cd'leceğiDi bı1diruı.i,fu. 
temek delilik olur Fakat zaman etbnttc kiler ve euıkualaaı mütcvellid eesi iti- val baş•nı:ı. 9 3 lira 2 5 ku nış, sandı it 1 , . . . -• ' 1 . b _.__ 56 ı· 1 Şeker tevna.t lı8t'esinın yaTl'llf tan.. 
d' ~t~r.k para bulunacak, bir giln bu 1t~mlıi leT ve a.noe.k gemiye yanaş..' aşına ua ııra para top amıştır. . . • _ı - bi 

' _ _.._ b llcsl k • • L...:k 'L Hafbıuki evvdce teabit edil-n fr 2!1m edilmesLnln ue r meınunııı echfr baklld ünlvtn;_, ma a ne ıı. tt\t'.an sonra ~n RU: ına vıı.rıml!!'mT. • d'kk · Jjwi •• •• d 1d w 
. t . . . tla - . ı_,,__ 1 k 9 1 l"ı ı . S'l:Z g yu7:ll'D en o ugounu. 

vuşael\ktır Ba tallıdlrde dahi bütün b - dır M<it'öır uptam derhal polıeın a ra gore, orr çuva ıe er TEl ı--..l 1 w ·ı· 
, • ·· "nıden d - , t idi leuçlunun ceza ıuıonı acaglnl 1 ave 

naların b1r 7d ~nele seri ballnı'le J3.PI,. düşmctk ihti'meli of\en )erletde a'ro. uzerl muam C gomı_;;t1 f'! 
0 

• , s••L. • "d'" l"woo 
1acatını tassVV111" edemi!yh:, tn.,aııtm u.. ımı yapmı•ıta <la vulcıtin gece ve de- Toplanan lbu pam:lıartn fa7.ıa ığı ve etın·~r. oqsc ıaşe mu ur ugu rnc.. 
nn .stntlere taksim f'.dl1erek tedricen ba. n;°u:'İn QO dalgah olmıası yijzi"lldl"tl ~ kı'huz verU:ı:ı~ed~ para topl.a.n<ıı. edeye "'' koym~ur. J,_ahkikata de. 

nlm:ısı bir IJQrurettlr. keıyholan m~uru bulmak a.abil 0 _ gı hakkında. bölge ıa~e ve_ tıcarct vam edt me-'k:tedır. . gleclen sonra 
P Bu vaziyette muhtııç olduğumuz ilk lamamı~ır. mtdfulükler ne bazı şı"lcav.~lerdc vagon1m-dan F~ ?'11 ~·~rde. ıı-e."<er 
IQ' iDhersitc mahalksinln ilıacll.de.n Hadiseye zelbıta derhal vaziyet bulumulmuı~ur. Ynpılan ~ah~ı~ııt es 1 aflının~ .. ve şemıırcle1ri buton bakkal 
tabdld edilmesi, b:ın&i kısma banci ra. e'tmiş ve tahkikata baclanmıştlT. nırsrn<!a ba-k~efiat' cemıyetinln tc- lam clagı.tılmıştır. 
kulk.Din yapılac:ıtuwı ke&Urılmesl. u • 
mumi bir plan, malı:d yaptınlmas1Jır. 
Mademki "bugün fen faktilteslnln yan4 
ması dola} ısfle müstacelen bir :renlslnl 
Jllpbrmak istiyoruz, bir talebe 79rcla 

Kadının elinden çan
tasını kapan zorba 

Ağır işçiler ekmek 
karnelerini nasıl 

alacaklar? 

Şair Hüseyin Suadın 
cenazesi dün 

JTe-a-;imle kaldırılrlı 
kunnaJı karar altına almı' buhın•J'or11s, F.ıtih'lle Muradpafa mahailclınde 
bu rırsaı.tan istiraile etmeıtlltlmts gerek. Tatiburi Cemıl1 -;ıkağında oturan Nisan ayına aad clc.mck kemeJ~! Evvelki gece ha~ta gözlerini ka 
tir Aksi halde müstakbel tın!w•n.te ma. Meıwiye ad1nda hır kadın evveJki nin evlere dağıtılmasına devam o. payan şair ve d.p Hüseyin Suat Yal 
ha;IC51 de yeni lhtl:ra~lau cüre ıs1ll'tlda ak~~· Mill~ ca?desJndcn ~CÇCT- lunmaktedr. çının cenazesi, dün büyük merasim. 
barada stkışhnlmUJ, blrblrlnl tutmıyan ken ıçindc _hır ~~ar para ü: ?.O Mmtalca iİllfC müdürlüğü. ağır iş. le Bt"~te.ştaki evinden kaldtrımış. 
IJbıalarUe ToJ)kapı, Dolnıabahçe, ft3'1' lira kıyımdlllnde ıkıi pırla~ yuzuk çiiere e.id eianek kartlarının tevzi'. nr. Şehrimizin tanıınmtş doktorlaırı, 
Yıldıs sa:raılarmı andmr, şarklı olaı> kt. bulunan çantası ~eçhul bir tahıe ta. ne aİ'<l yeni esas1 aır tesbit ctmi ir.1mıı.t1huM erkini ve kalaba:lık biT 
lır. Mademki lhU,ae var, rnaclnnld ya_ rafından zor~ elınd~~. •.lınmıttı~. Bu eaulara göre, evvelce a.ğır iıçi halk 'küdesinin bulun<luğu cen.a~ 
pılacak, para aököltcek matıaım ri.:el, Kıı.dın1n 11'l'Ut'8Cıı.atı tmer1ne vıdc a kafl\eeİ a1m~ olanlar, halen :J::>u lf. alayına ayrıca a.sket' ve polis kıt'a. 
rotramlı, pl'bll elması Jbım41ır. ya el \ioıyan zabtta bu azılı zoıbayı }e'Jlek çalı~ıklanna dair müeeeeeele. ları ~a refakat e'lmekteydL T cşvi. 

P be koyulmadan önce rii-ıönüne alın. dün yablam~ır. . Tinden biTer. tnkere alaca~~ar ve kiye eamiısinıde namazı ltllınan Hü. 
mso ıeratll olan Odnd noktaya celhıce: Hıraız, aib:kaılılardan N.lalıawın bı.mla~ı t~vzı mıcımvrJ:ır.ına. &:~tere.. 9C')"İD Suaıddııı eeın.azesi otomobiBe 

Jialdki bir fen fakiiJl.esinl Ye bir t:ılebe adında ~dİT. Suçunu itiTaf eden rek aglr ı~i ~aımelerını ı~yecek. Feriköy mcza.rlıiı..a göWrülere'k 

1urdonu Uk dda olarak yaptırta~:n. Sıı.lahattİ.'n dün eıdliyeye tc&n olun terdir. • • . . defnedilmıiştir. Merhuma Cenabı 
Memlekette bi yetişmiş :.enf mimarlara m~T. PoJis. ıandamıe, bekçı gıbi me. Hwın ralı.meıtiı:;i dıiler &itesine bİT 

allk olduğumuz söyleneblllr, fakat kar. ---.. mur.İyetlerine aiicl ünifonnayl taşı. J_ daha taZiyeleıriıcJ.;i sunarız. 
m I ~'- .. d ~ere 
laş:acakları Is kendileri için 1enlilr, Eminönü Halkevin"e bedii YM\ aT ay:nca tez11;C'fe go~termc -en 

:Crübeye tahsis ec1llecek vakUals, brle ağlT i~ hmeleırini al1ııeaklardır. 
parııma: yoktur. dans mUsamere~i 

A manyad:l ısasyonal.Sosyallst idaresi 
Bertin ile Münitıde, Faşist ·idaresi Roma. Dün &t'OC saat Zl ıle Eminönü Halk.e
da, Fransa ise parlste t3S ile ısa yıllan Yinıle Ba1an Meral Ye talebeleri tarafın. 

_ ... 'bl dan Wli bir c1anıs müsameresi Terli. 
arasında 1enl bir fakülte Te ıaa.. na. 
ııan ,ap4.ılar. Tahmin e41,,ora& ki. mah. mlltfr. 
telif' ftS(lelerle ita teJılrlere sttmle eıu Seçkin ft bl&ltalık Mr ılaYeUI sna
kultür Weri Oe alikah üamJ&nam iMi paınm Miytlk ~lr alika ve lakcllrle ile>'. 

müesııeeelerl Wft!I' 1ıln:r ıreunlt. naaıl rettitl mahteılf ~i daaıı numaralan 
yapıta•lan Te ilan e41Miklerl ı.uıcnaa fok ••ftffaıln,.etll eı-. ,.ıntınlnt ba. 

nY.llümat alm"- ~ aetl19e tıımtntıo• =lllUlrm::ıı-.ıiftldl=-==-=-a•lk•115=lar-=-tett::ıı::ııl:ı=m=ışl=ar=-d=ll'=. =ı 
ili" tıJustrirteıen11e 1*-" olarak rmlm. U,etlerlal 4bı1emeyl Wr k...,a ....-. 
lr .. .,ı rörmtt!fler, ller 1 =n~ _. 1118 pl'b alyannt& ~ elan bı. 
sevkli' bfr~ren D&]l - ....m ca Uoöi'iail unen kopyc 

dutuna •!'la~lleock yol ac*t•: ....., 1ı1r tek tln.lıal 4el'ltiirmeımek 
Bblm 1<:1n tak b _. tıUtl1L 
.• balı& açm&'Jl mlııılarlart..... ~· • 

Mug. ' ı.tarbaHa lllr eelllreUlk miitebwm 

TAKVlM • 
..,., hriııla afak iefek ıatulJCl'bıae '16. 
bfbtma ırlıe 'ba 1ıiDa1ar laaltktncla .. 
ook malimat sahibi elaeaktır, 1&11ıns. 

Rami "" 24 A-f.ı .... 1ııenı1Wnc1ea lpUdat fikir almalı: atim.. 
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&lztJ.,,,, Zl.,aklı.<Jll 

16 yaıında bir kızı fuhşa 
teıvik etmiıt 

H :rqm4a Sabahat isminde ıenı; bir 
!om ratıp teşvik etmctten suçlu Elen! 
admda blr randevucunun cJ'11'11sma.ııı aı. 

1tff 8 mcı caa mallkemeshııle c1iln ne
UeelenınJf&lr. 

Jılahlr~. Mel• .... , 1 .ne z •1 
atlıılıletle JlaD911 ......_ .-..ur. 

Sanyerde bulunan ceaed 

Konservatuar orkestrasmm Evvelki gün, Sarlyerde .ahikle 
40 yaflannda kadaT taıhmin oluna. 

konseri bil~ bir er.kek ccsed l görülerek 
K.omenaiuar orkest.ruı bu rece saat keyhyerten zahıta haberd3r edilmiş 

zı de Şelalr tf,atron. komtcll kısmında tıir. 
!Wnd k~l ~r. Ferdi von Vücvdunun üit' kısmı tamamen 
eıtM11erin w..re ec1eceii konserde çıpla'k bir vazhreete bulunan ölü. 
._._ PlaDo ko........._ " Scıllu- nün eyağmda .iyah renkte bir pan.. 
lııert"ia Bltmrmlt •Jlfoalal sibl :milhlnı takın bdluınm&baıdır. 
,..r..-, 'fl&l'iır. BllDian ~ kouere Henüz hüv:iye'ti tcııbit edilemi. 
8olW cılarü ı.tlralr ellea MabWln Sa.. yen ceeedin heıhangi bit cinayete 
tak Becıelaertaba ..W..-1 Jı.onseriosunu kurban g-İtm1'8İ ib.'limali çok lruv. 
~. vetliuir. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! 

ltei.I e&l 1emek 1tlr mo 11l114ur, ile. muf.fafmda kedi etinden plnola, l>Od. 
tfl al1 rumunıh da kedi derisinden kürk bu.. 

}l'raıaala mahkemeleri .. m& ba sua- hanml1' ve adam mahkemeye ~mtş, 
Dn cevabını vermeye oalışacaklar. faka& adam hemen bir ı&n&kM bulmuş, 

'Parllı suetelerhaba aalattlklarına avukatı da kedi e&I ıemenln •114.l oL 
söre bir müddettaıbe.rl bir semtin ke- mad•tmı l.ddla ehnlt, dotru mu, dclD 
dlleri muntavm.an ka1boluyormuş, ml'l Galiba mücldelanuuni ba bmae&a 
dikkat edilmlt, bekleDJDlt. Nihayei ~üdlil olacak ki, lddt.nameainde: 
ıöriilmliş ki bir adam inllne çlkan - Metbahadan rcçmemls ettea .,. 
kediyi 1akalayıp evine ıöt.ürmektecllr. aharın kedlsbı.i 61diraek&eııa ....._ 
Ad•mıa evlDe bir ı.aauı nrllmle. mettedlr. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

arti Genel Sekrettri 
tetkiklerini b~tirerek 

Ankaraya döndü 

lllrkaç &iindeDlaeıt .teJı,rinüzde ba.. 
lun.malda olan Ctmhariyet Balk 
Partfst Genel Sekreteri Fikri Tiber 
diın akpmld ekspresle .Anbraya 
hareket etmifür. 

J'VU Gend Sekreteri B&7darpap 

Pl'UMla Vlll7et. Parti, Beledi" er. 
kAnı TC dostları braCınilan aturlan. 
mıştır. 

FilD'I Tibtt, d.iiD, Parti tarafın.. 

elan 1aptırılacak olan 1000 ,.ataklı 

büyük Calebe )'Urdwıa ald havrllk., 
Jarla me:vaı olma.ştur. Talebe Yur4 

dwıun ıiln TC keşifleri Baılrana ka
dıar ilonal edlieeek Te Uadra.D4a be. 
lt.emehal iaşaata hqlanaealdır. Yari 
ı~cctı: elen ,.Uma b4ar ilmıal efil. 
Jeeeld.lr. 

Fransanm komş11lanna ~ince: Al. 
mall)'1M)a ntifm iter J'll Jti• binlerce ar. 
tıyor, İtalya nüfus bcık•m•ndan Fransayı 
atlayıp reçlyor ve Fransa 1rllıırdanberl 
o'ldutu yerde sayıyor. Fransa kadınla. 
nnın ancak Jansı doğuruyor. Yansı ÇO

c1* aldırıyor. S&rt hastalıklar A\·ruııa:. 

nm biç bir memleketinde Fransada ol. 
dutu kadar sal&'ln detildlr. Verem Fran 
s:uıa cldcJi tedblr almayı 'cab ettirecek 
kadar genişlemiştir. llükumeı buna e c 

h çare bulmadıtı gibi Fnlns!Z gc.no. 
\iğini de teşkiliClı spor ııayıı.tı lclne al. 
mıyor. 

Muharrir, tstatlsthdere da,anarak an. 
ıatt alı bu 'baltlkatleri a Yl'l nrı t.ab1i1 
etUkcn sonra p neticeye .ar13ol'. 

- Fransa aile ve meclis hJyatuaıo 
blmıklo~dan )'llnllJ'OI'. Ba bültümc'leD 

'6Dl'a buldutu çare ae 111c1ur: 
_ Hu kuYtttl Te 11&lihbetı eU..CS. 

B k k 
bolundonoalt Slkıcı bir •ıtaTe!" 

oyacı öyünde i HUbeler ba ırSlekda~ k:ınu.tıcrl,. 
nt cıotnı çıkardı. 

yangında yanıb ölen ~ ............. ~':::~.'::.'::..~~~~-
ihtiyar komisyoncu ,. ıatanbul neıec1ıyeai 

Şehir Tiyatrosu 
EvveMci gece Boyacıköyünde çı. Tepebaıı dntm kısmında 

kan bir yangın neticesinde iki evin Bu ak;am -.at 20.30 d-
yandığını ve bu. e.rada ihtlyu ve p A R A 
hastalıklı biT k.omu9)'oncunun da f e 
cİ ıekidle yanarak öldüğünü dünkü 
ıdhiT tabrmızda yazİnı~ık. Öğren. 
diğimdze göre bu müess.if yangın 

"4 Nisan Cumartesi akşamı ean·atnr 
Hazım Könnükcünün ıan"at haya .. 

tının 25 inci yıldönümüdür. 
hadİ.9e8İ pı suretle olmuştur: 

Boyadköyünde Keş&ekçi *>ka. 1 U A U y O 1 
ğ:nıda 14 numaralı cvd c 60 y.. .1. '-
r:ın.d a Şü\rii adında bir komusyon. -------------
cu tek başına o'turmaktadıT. SALI 14/3/190 

Bir haftadanberi hasta buhınan 
ihtiyar k~u evvelki gece 
ısınmak üzere oduına aldığı man. 
ga!ı küJ.leyip eöndümıeden uyku:ya 
dalmış ve bh müddet 90nra da sıç. 
rayan bh kıvılcım odada. yankm çı. 
karmı,ur. 

Şükrii hasta 'ft ayni zamanda 
derin bir ~uya dalmış bvhmdu. 
ğundaın. yangından vaktile lıaıber. 
da.T °'8inam~ ancak atet yattığı o. 
dıı.yt tamamen eamıklan aonra te1.. 
likenıin farkına varmıştır. ihtiyar 
komııny!oıncu kendisini bu a.le-v ve 
duman ?sti1bından kurtarabihneılc 
için sağa 90la looışmuşsa da kapıyı 
buiup o<l'adan d ıca.rıya çı6tamam ış 
ve fed bh ,ek.ilde yanmtttlr. 

Diğer !taraftan aıteo bu evin ya. 
mndaJci 16 numaralı Devlet Liman. 
h.TI memurlarından lsbak Güven.hı 
evine de a4Tayet etmif. eşyaılarile 
bkli.1cıe eviın yanmasına aebeb oL 

'1.30: .saa.t ıuar1, '1.33: ııarır progr:ım 
(Pi.), '1.45: Ajans haberleri, 8: Senfonik 
p:ırı;:alar (.PL), 8.15/8.30: Evin saati, 
12.SO: Saat ayarı, 12.33: :Marşlar (Pi.), 
1%.'5: AjaDS Jııt,bcrlerl, 13/ 13.3 : Mail. 
tar (Pl.>, 18: Saat ararı. 18.03: Radyo 
.alon ol'kelıtnW. 18.45: Ziraat takvimi, 
18.55: Fasıl auı, 19.SO: Saat ayarı, ve 
ajans )ıaberlerl, 19.45: Kahramanlık 

.ı1ı1eri, 19.55: J"'asıl suı procrıun. 20.15ı 
Radyo psetesl,: 20.45: Beet.bovcnln Pla. 
no ,.. keman eserlerln4eu, ZL15: CKltab 
saati), 21.JO: Hafif Vwıriilrler (PL). 
21.45: l"Aıkl Serıaa4. aiker ve kahraman
hk tliı1dileri, 22.30: Saat aran. ajana 

habct"'lerl " 'borlalar. 

lstanbul borsası ---
23/3/942 açıhs • kapaoıs :ftatıarı 

ÇEKLE& 
Açıl~ ve k:ıp:aıuş 

~'tur. • 
Hadi.e etraftndıı. zabıta ve müd. Londra 

dea.num1lik tahkHı:a.t yapma~ır. Xew.York 

1 Sterlin 5.22 
1110 DOl:ır 130.'l'O 

-o Cenevre lOO tsvtcre Fr. 3'l.3 S 

Kadıköy Halkevinde 
konfrntns 

Ka4*61 JlalnTW..,.: C-....- .. st 
H,30 da Dr. Bfttrl ••tısalm:ın tararm. 
iıaG dm-m k.Qomctl ftif;rol•Jik Te psl
kolo,JI( bakımdan) mnmlu Mr ~re. 

- ~. laerks ırelelılllr. 

rid 109 peçeta 12.89 
100 İsveç Kr. 30.'7% 

Ellham ve Tabrilit 

Sıvas • Enurwn ı-'1 
An:ıdolu Demlcyola 1 'Te D 

19.91 
'51.50 



ti 
hekimleri yetişttr emizi emrediJ r 

Ytuan : Profesör iolcto-r Sadi Irmak 
S 

.... , ,,,,,. .... lılr ,..... ........... ... 
MMıa .- ı' ••ili 
Wllla ........... M:RP; lıa ...... 't••a. 
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Eclirale: C. Müddei11111111111İ- r--" .... · .. ·---·--·---·--· .. -····-··-----· ... -···---~ 

~ıc~S~~r:P~oda» ·=-ıwflai~~ft!la~Am:~M .. ONA HAL. •L li=.!...117NMotuıafb"aeta.ı.. j OSon l'odanm eıle6i telriluu~u 9i' 1 füF~: E ı , r~ aA1uM _.eille ll1illi .&:eraama u.. ı ~ •JA ,.",,.:! ~(. 
• ::::!:· =~~ • ::u:·=-~ =~::"=. ı= .. . '~~ 

kn*Dde nö&Ulk ........ •it• Ali 
- Cenabı şer.i.f.:nizl veziriEıZrun ret eW. Zabibl« az d&ha sokulun. Dedi. Ahı~ ardma ta. Köle haJrJnncla Bdlrae .Un em malı- J lfaldeJen ı M•IU2S Talui11 Berlıantl 

ha....i-etlıeırıne ~cı vezır e~el"Jım.. ca ciddi ciictii ,.Merine baktı.: bp saratyıı11 öst b8fPWl doğru yü.. ~ yapılan clUJ1111Da MDancla: : Gece çdk geç vaJtit yatt~:m. için rmm. Buıgün iç:ın, ya:rıi vaziyetimiızi 
cKwl:loe a.tınd.aıt. [l j tedb.i:rlernizi - Baık>a ağalar, bu saatten iti • ~- Bahçe dı.Jvu.ıı scmıma gel .. Ali .Kölenlıı isıu.tl otu.nan fllll lfledijl :sabah e.rıkıen U(.Yanamamıştmı. ta.mamile tavazzuh etmo..den, d:ışa-: 
a;oy.lky~n as.annm. ıbaren saray cevan!ıbi eri.ıaıaısma zi- diği zaman kıöşede üç ~ gördü. sabi& ciriiltnk 4180 •7111 •_._ı. de. fsekiz vUkibleıi., Ek.rem Beyicı beni ndan gel~ her hangı ~ ta -i 

- •••• yade eöz dwlaık olup dahi y.aba!ıcı Ebni kal~ bağmh: tlşen uım Korunma kaD._n.1111 31. el :,gö.nm8k ~ini aöyledi.Ler. H vassutun çcılk feına ve attsı ne ·cclcı! 
Mohmed Paşa oda !c.apo:na dö- kimse takıar:aılıb eyleıme&ine itina _ Andıın kıpırdamnan! maddeaiııiu iipü.ııeö lıkra.ı;ı delalctllıe !men tkallk:uıım, arkaıma. saıbanlığııma vereıbı.e::eg ıne kaıtli.m. Buııuıı i~ 

nüp seslendi: eylm. Eyy.-n nı12jc pa.şa efendi • Uç ık.işi o'liulkılan yerde mıh • 49 ou maddenbı 3 cü lıkraama tevfikan !,giydinn. Dı;şan ~t.ığım vakit .ihti. ona lx:ndeo bahsetmemen.:zi ı ica: 
- Kim 'VJie arıda. DIİZ ~ lıuıda iııutımmaryııp clııf.Ull& taımııış tlil:ıi ~iZ'. beş lira atır para eesuile malakAm~e- S.YWllll sofada bem; belded.iğiını gör- ettim. ! 
Yaz.ıcr Ba!ki Ef'erı.cl~yi acele aön- Ü':t i ~a,umia. bU'luııurlar. Bu Uçiinün de siBüddannda kara ılııe .e 7edi ıWı mlid~elle dükJWamın idüım. . . . .--: Seo hemen bugi.i.n g.d"ce~ 

dcrdigi için Kac& .Alıiı .kapt dıA.şmda ak.fam cişiyJb dek b\Dia aram bu. lru:1al1dı pa.hıtlan, beıLlıeriDde cpjş.. bpatdmasaıa n bu mliddeı lolnıle tiea. ! - A.1ifedıersınız efeod.Lm. mısın? : 
duruyıordu, !hemen )çeriye r.eğirt1ı. yurmalan mdıtemeldir. ?Wbı?tçi- tav lan ıvaah. Birdem>ire fa!tll' reiten mıea'lne ve lllnıııa '1/3/!JU rii- ! - Zi.yamıı yo'k kızını. &minile lko - Kay.mvalideme karşı so.1 va-S 
Mehımed Paşa g:lli.iımaiı~•enık W; leri ~ sokağa kimse soık .. ~..ı..:__ . :a.:....ı ...:.t=..ı--u.d • ninılıe ~ ft 'llai'IJet keıibeien b!Sr inıuşmak ist:iıyordum. Odana gdre -~femi yaptııkt&n sonra evirme dö: 

. ~•için-.- illll'.mllı:wı.uu-• aV1'6n 1,,. _, _ __,. •b·ı..:.. ·...ı:-...1 -· : softayt işaret et.ti: man. . eclileır t\-...:~---~..:: .. n ,,_..,.... : ı.ı:.aı nu", .ım neceg ırn. : 
- Efendileri kapı dışart eylen. Bılr mbl eordu: ma!k st · ~~uauı yava~a • .. • • ! -~ efendfm. Ek.rem Bey yerinden kalktı, odai 
Kara Ali iııi pooıç~rue yaş1:ı - Paşa efenıUımiz bunda buiu'ı- bııddatd1: . . .. • ~ ~dım~: C. Muddeıumumı· i ~e gird~ Pencerenin ya - da blr a~ağı., biır yukarı do1::.şınağ~ 

softanın yakasına yapı.ştı: IT>Afl'WCla nwıhaflZ nc*saıu var~r. . ~ ~ ollman. Bir çığı:sa yıurı lıgınden. :nmdaAti 4toltuga oturdu,, lbane da başladı.. Bana başka biT şey söy ..: 
- YÜIÜ!D imcJ:i., dur.nan. <lecH, Ya aıa nıice teli.fi eyleriz? sılaıtı:ııcr ~· Ne ~ersem ılafa ka • Huanen müddet loinde beyanname :kaıışısmd:a yer g6sterdı. liyeceğlni hissettiğ"m halde ror ..i 

hoealan odadan dış.a:rıya sürdü, •K.etihfida cıeovab verdıi: r.şnaın, lberu tasdik eylen yolda • vermemek aunü1e Milli .Korımma kanu.. i - K.ıl.ırn, ~ SÖ7.e başladı. Za. maığa cesaret edemedim. Bir 1k. dai 
aromdaın te:krar iıçıeriye g~di. Men. - Ndk:sanı düşünmen oğluım. şmn. . . nmıa mubalU la&rSeUen mazmm Edir- :valh heırnetzem baın.a Ömer.le o'an kilka so?ht'a geldi, arkasını duvara: 
m.ed Paşa eileriı:ıi anbna ba!1amı§, Saıraıytla bunca i;ç oğlanı ve aşÇ'l ôtelkiler hemen dınledıler. Elle- Dede ye.nilmaret ~ınle Jtakbllılı: ~rnünasebetin~i aruatım.ıştJ.. Bugiill dayeyarcdt karşmıda duırdu. : 
aşağı yulkaTı .g.eıtni~.ı.. Kara. AH y~ağı 'Ve odUınCu ve seyis maktı.. rini .paılala.nmn 4taıbz.asından itı • eden ı.mMl •itu Aluaed Yet.it Jaallltın. a-~en1n çdk fena bir vaziyette oldu.. _ Kn:ım, dedi. Öğ)ıeden sonra~ 
oda ortasıına iıerleyllt' baş kestı: . j1eısı buftuırıur. Anlan _hemen tes'lib, dmlıler M'llh.afıız zabıt ~ğrr ad'ıım - da Edirne ailll.Ye Clell& ma~ :i!un.ı anıllııyo.rıuırn. • de yar.ıın, bun.da başka bir! 

- Yazııcl Baki Efmdi. s&ylem1ş ası! mui'ıaıfızlan dahı sarav etrafı- .bıı4l11 y~ıyıardu. Birkaç ad'Ml,rapllaa dllrwıma IODnnda: : _ Gerçelk, bu evdeki va-ı1yetim rrııer~ vw. Onda da haır bu ..! 
idi sultanırm. . .. . . na A'.ame ~: [Az düışlindii] kala gür~ blıın bir sesle ~u: MunlllUUl auou abi1. ~~rülerek Milli 5pet müşküldür, fakat biıftaç saat kmma#ta mectburs'Un'l. ! 

Ket4höda: cHaa..:t dıye gozierıını Allah ~n bır haıl V'lllkuıurıdn - K!msl'Z, .burıda ne gezersız? Korunma kanununwı 14 cu mad~slnin icJonra «id.eceğ"m için mesele kal ,. Ölüye aid ıbir mevlud veya baş..i 
açtı: . istifade edeırsiz. 'O~ kişiden arkadaşlarına ak?! 3 cii bkrası lleJUedıe adı ~n kaau-. imııyacaıktır. ka b.iır şey yapılaıcağını zannet timi 

- Ben biz istem!§ ittik. [A~ d~- Zabitler sarardılar. Brr !f'i'Y söy vereni cevab ~. nan ı el lllllllde.ı.&n a1nei r-.. mu.. i -Öuıel' seni tanamach değil mi? ses çikarmadım. S 
fiinddk.ten so~] durman ı~- lemeden ç*tıd~r.. . . - On yedinci oırtaluyuz. Üskü. clWnoe 7lrml be9 Ura atar PM'• ~ i - Kat'iyen. Sizin de ona bu hu.. _ Bu meras:.run ne Olduğum.ıi 
Pazsma pek dört bostancı ~·JP ·~ merlerken ıleride d.a:rdaın cımıaa*eri hümayundan. mal*iiııll:retbae "8*'iae H/3/HI cü- :stısta bir şey sıöylemeımeınizi rica ormLJ.YOrsun Neriman? • 
ZiWıli Efıendi)"i cnorYb ya iAl Cfıt1en anm boylıusu arkadÇar111a ~ MMl.iı bir valideciğw lriinde verilııa htilttlm llM'i7d kestaet. :etflyoruım. s _ Siz:n söy1emenizi bekliyorunJ 
eylen. c:löniip maıııiı manalıı baktı: wr idi. Ciıvarda oturur idik. Az f1V- meWe llin ohmur. : - .Aramızda fa'"" ... 1. bii." m:u .. te •( d" ! · --.:ı:ümad K üda ef nd. · ~ - • J...,._,,,,_ - ~ en ım. : Alı fiU• : - e4ılı e ımız e !Vanrı - ~aya& ve baş 3Çıık sokağa KiilıÜ)'a adi lmbk LL ivas&!t rdlüıOO. oyrıııyacağmıa kimi KayınvaM .:!nin vas~tna 1..: 

- Ya geıımes 1ae suharum? dm ne ımladmıt yoldaşım? qğrachğJnı; söyledi1ıer. Anı ara.NZ • ,. me eme. S0 }sam bi.ı&t.ereddüd ona sıenden --:- . YUS'l.llf N~n Bey olkt va 5 
Ellerile cbo~ işareti yaptı. Otekı ikisi omuzlannı \ka.ldır - 111.1.'lltanım. G<>.mnüşl~üz var mı.. 11Dden: . ~baıheederdim. N.iıtemm dün akşam ıne;ıru '· 1 

Mehmed Paşa sarardı: drlar: dır' ıauddei Jti&&hyıuua Maruf mahalle- : ~· le de . . kona•'* . · . .., : 
- Yok.. Andan ziyade~- - Emri icradan gayr"9i örz:eri - • ( 4f'lr.at.ı -r\ alndıeıı Balll l:brahhn otlu Ahmecl tara.~ de bu~ ~am6'!:a,.ıe~ - !-~~~ı. 1 . b' J 

1 Ül .i.h lu bu devletı a1ı~-e. · ok ı fmdan mWea•'en .PaşamsuJtan ma- • -r- ,_.. -.. - .1:1vet. vıımC\.R:'ll evve ona ıı • 
.>~n ... ~a . ·~al . ..,., • ., • m~; g.,.rbo~':~-ı.·ı .. 1-ı-adı B~ S • k N .d. 1 ~ Y111laa &bmoll km Zebra iınenfaatin n~~-~ta.rar verdk. oınııkU ve çooWc:ac.le to-i 
~ gou.u.uıp ış '~ı mı.ş ..... tızu:n Y.JıU .c..ıLl.J' -=nu . r. 0 af l,. 8~1 IR :'-Jiız seD·i ço'k. 39VlJYO'I' V'e takdir un1ann nıda bu _,,• . .ı:b • 

_ ı şmı sa!!lıyarak rnı:rıldandı: l1. T alet"Wne aPan bpn- da•-,._: . Bu . diN ad r ı.n yanı n:_ •t• US 
İl~~ Kara Alinkı omurıunu - Mataha.t digel'gÜn olmak tA~&IMl•ürÜ pıbaakia oan mııhwnımrl'Mle: Sd~yo~ ız açt~. sma ci ~uıın~ Yıısuıf Nwnan B j va-: 

• ___._ 1 ..ı B b·ı- ""Y KA Miiıdıılea&lef'ha meablU'enin mukim oL id llmış ol~a kanıız ve sıyet etti ) cık.şadı: u.z"'"uuu- ~.ııuaşım. en anı ı u - !tıaks ~ Ancak. En Oll I 
Zor -eylel"Siz rüm. BabttiJ' emruı aldlJ'e w aaiıb• •uta fkametp.hını terkle semti ~hwe : iZ f, kalA...l-. .-.. ın. - Çoculkları ile torunları dedil 

- • . ,.., Lnı- .._ _ __._. ba1ı·tanıanazsm, ev 'llm:: ~ .. :ur · O .a..-ı.:ı- ı..~ ı...: ·ı t l A\i Cicferıkf'n tekrar çağıırdı. cVe ~ağ da aaiıahztar koğuşunda .... e=mt•ı UhiU,e •eniıllnde Mwal. r-tı Ye ....,_,.. -•lımın meç ı:. a b" . ndr Buıgü.n ;nl nız. lll.G ut: ..,..,., .. e ud" aı ~ op an-: 
zir san.ymdallri n<i>etı:i zabifleri yiırenfik eden a!l'kerled saray av. l'OG ~ &Utı ledaridQd.ıa. olfttu ..ıen tahaldl1lk WlllWJ• !~na cılk ır ~rısa ~ • = ka tıs.ıında beınnn iş.:!TI nedtır! i 
vakit "9Ç!r.meden 1".endlsfne gön - hl8U'lla t(l>laly!p nizama ~dular. Ç4* ..,eril eller ellJule .buialal'a tila atif1cWnin WebUe .. ,... arnlaall R1'e.. ! ~ ıa:: ~ .ge ~ btr mii - Melkırub baştan başa s&nO: 
derımes!ni:. emretti. U:mn boylıu zabit, muıhafwara nö..l -..n ita lu7meW miiesııe9ede rördii- &He ~-- n '- ria ......,. :MSt k . lilk l'ft,: Bunun ~cin b" aiddir yavnım. $ 

Ali gitt~ az sonra ibrah!ın betçileri Sllda$1mlak emri oldu.. lilm itina ft kda'ridea mti&nellld mln. IJinen Wtlliiae karar ~it .,. dan i~as f!~~ ;:~~ğtm gibi iışi İçimi büyük bir eııtlişe ve koc-i 
Paşa sara~ RabiiHevveliın on ğımu anlattık.tan sonıra altışar ki-~ w ı. bnatea ~ anuhaıllnln Mr ınaretlle imla tdllen el..,._ !tc:~::~:line tellketımeğıi ve ci~a ku ~ladı. Biliihtiyar: € 
Ü-9Ü'DCÜ Salı günü (29 Eyılül) m- şililk üıç dev.riıye kofu ayırdı. He; ~ J'Wlaria IMllM "w.a,e. tetlye mahkeme dlftllba.neslııe ıanıı t ~a giırımemeği muvaf1k bul - YaWal°l!'ım sıze, hcnı bö)~~ 
bet iŞler1ni dü~ine koyan ÜÇ za.. afü ki.ş~y€ bir zabıt taksim etti. lerlnl ..ırıw,_ _......_ mMha&a tnmı, olmlkıa işbu elan armı:~ imz. Biızlı la'ka·ydl'ik:la itı'ha.ın etme bir aiıle top1antısm<:la bu1uınmağa; 
b;t ıkethiida Mehmed Paşanm ya- Kendıi de kDllardan birinin başına ıUm wnık seae ara1atuııü inil-.. &in nrtnııaa M!-z:8 •-:a _. Juh tıı.eıklıiJtin icm sana bu izahatı ver me<:fuor etmeyin. . i 
nma seğirttiler. Saray köşıeılerin- geçti: ..-- IDiJıahi •ıacatıaa ve ha•'ılm> fflllledltl " malla 1 . . ıc i'llek i9"Pıf"ll'l1 ~. - Niçin kıoZ.Jm? Mademk: ö eıj 
deki nobetçMeri henüz değiştıiıımfş.. - Haydi, bir kol üst başa gi • dol'a711De beal sık sık aorup rayaın mah.. aaa !t/f/KZ Pa..n.iltlriiaii :' ekil ! _ Teseldkiiır ederim. Ha'k'kını seni taruımadt, ço1c ta.bit bir fayıırla; 
~di Meıbm.ed Pap bafile yaklaş- dertten öteki Atit!ai merk~ve cenub ter.. la....,..,., candan &'~rilen ali. h(l.tda 'blaat celmed v::.ıa 111:ııa- !vat' efendim. Filhakika ôm-.ır Bey ~imada bulunabı "rsin. ~ 
aıalaıımı, yanma ~a.rJDı ifa klfJl'nt gezec~ "°1:::" !:es::~ :--~ ltlr = :.::nlik.. =:eı::.:; 1'edllde •!... ltıe.ni tanunadı ~ buna memnu _ (Aıtrml va•\ i 

Goo'J1er 'ft ı;ıl)illP.r .,.... o-. ....... Plıa ..... \.. __ ............. , 
llJ Vtlbli ......_ ı-WC._ • ....... -..~~--~~~~~~~~~ 
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4/2 Sayla 

Memleket haberleri 
Sakarga vô.disinin 
ıslahına çalışılacak 

Vadiye bnl su verilmesi dUşUnUIDyor 
Bilecik (Ht.iBU8l} - Bilecik vi.j V.limiz Rifmt ~bat da bu TL 

ayetinin Söğüd' kazıuında bulune.n dklead müll .iıılt.ib.alatın. aıttırı1mua 
Saikarya veıdiısi .enelerd.enberi Türk ve köy)iiniin Wkınınaeı yofuında 
köylünün müoııdde •lın~•İ olrn~. hareluıte ııeça1lelk •wı.munu. hiaart • 
kurak giinkre ka:rfl dumaia çalışan mift.ir. Bugimderde vilayetimize ge. 
köylü bu topraklaır.d4tn mahsul al. len Ziraet Vekaleti sulama itleri 
mıya çelışn•t, fwkat da~ büyükl~t~ .. ıaı Nafi, bu. v~cHnio .•!ihı 
goirçtükler&e ka~ılapnıetır. Bu ku -~erinde ~Mn w.limale bırlık 
ıekJ:k bu muhitıt-e o ka.dıa.r ehemmi.Sö~ gıtm.it. tıetlc.iıltkr yapm.ıt. bu 
yerli bir tesir yepmlfttr ki, vadinin husuetlllli kanaetHe berab§l'. rapo -
ııe'ahı yolunda fiklıier uyanmışt.ıır. nınu Zira'llt Veıkaletine gönaenni4-
Mi Yı Şe~iım.izin Başvekil iken eöy. tir. . . . . . 
ledıği: ((Baıveki·l okluğum günden. Eskıtdıınn yem!.f ve pamuk ilı .. 
beri gözlerim aıemada çiftçi ile be- liyaıeının mübim bir kıımını temin 
raber yağmur beklemekten ıaa.n.ıeıden bu ~adirııin, bi~ aün sulak bir 
d m ! » ıözlerfoi dıa.lıma hatırl·yan1vaha haı'tine ge~maı, kuru ıtop~.ak 
S&karya vadiai çift.ç'~eni topra.kları. üzerinde ve eıe4t.İ Da.taklık yerLenn 
nm sulandı.rılm•I İç.İn her türlü fe. den göz alabil.di.ğ"~ ıreni, ı.·e mün
dakirl ğa hazır o1duklarını bildir • bit tarlalar, bahçeMkler çıkm .. ı Ü-

mitlerdir. lmıi&e bekkniyıoır. 

/zmirde talebe yurdlart oe ı Bayburdda giydirilen lakir 
e.,stitü binaları hasırlanıyor talebe 

lzm'İır ( HUIUll ) _ Karatap Baybu~an yazılıyor: Bqbmd 

t k banıh İtl.i9e binmıoın Çocuk Eeırgeıme Kurumu ve Halk 
me ru ve L 'n:in ·ı b 
:reni bLr pian daİHIİnde Tiidt maa. Paıtiei neyetı ~ayretı .e . u .Y~ 
lif cemiyeti ta.(aıfmdan kız talebe k~~:zdıa 140 fakir talebe gl!ydırıl 
yurdu binaıeı olaımık i.n, .. ı hu1U1U11- mılf(l~ • • _ _., __ _ 

da t~üıse ~şll. Haraıb bi. Havzada ekim faaliyeti 
na ife allsaytı ıeınıeiıce 98ttn eknı, Havza (HUl9UBİ) - Bu rene faz. 
olan mütıealıb!d Ni:y.zi Enııoyun hu.. la kar ve fiddetli eoğukla'l"dan eon.. 
n..nnı T\hk maamif cemiyetine fe. ra, kann erimeaile havalar ziııaat 
hemi ettiiini öirenciJk. Kendisini için pek elveııi.şli. bir hale gebniş. 
hararede talk.diT ederız. 1çifltçrimiz cece!ıi gündüzlü 15.20 gün 

Erkek talebe yurdu binuı inıpsıliçinde takriben .. 30.000 .~nüme 
İQİn dıe A.1-nc~ bıııı &l'lla temin yak:ın arpa .,~~~9Yld .. elc.mtıttdbiır .. 1 

'L.._L ~·----..l: J4,... • o_ 1 Hü'k.iimewn.u .. ;.u a lgl e r er 
edıı~ ~r. \JClleml4, uerga - ' .. 'ht' fi ... t-ı 

M T L_ ı__'!_ 1 el · üzel'.lne zurram!Zln ı ıyac a.,..e .... , 
ma, enıenıen, - IO!loZ& arın a ın. __ 1.... d:R_· t<l v ndan tohum • 

, -'- ;ı :.t ••• tc:wort e ı.ı.nıı' o ugu 
fil edtkcek san at ~u11.ıt ne enetı~u luk İç:.,.. veril cJc olan pa.ta.tes, m 1-
iınalarının aıyrı.hın anaları, Maarıf aır ve da.n yak:nda daiıtılm ya la .. 

Vekileırince muveıfı& ıörülmüt ve !anacaktır. 
h\ISUllta tdnUırnitz maarif müdill'-ı Hendekte zelzele 

lüiüne tıehıliptt& bnJıı1DO\mUlflu.r. iz.. Hendek (HuıeuM) - 11 Mart 
mirde iota edilenrık bijyük un'a.t ~ı gilnü gece Hendekte aaat iki~ 
okulu le yapı uııta okulu anaları

1

kuvvetli bir yer aanıınhsl olmuı, fa
lckmda hetm bir t.eblil..yo1r.tur. !kat hiç ~ ~~r~m_!l'!!,!t!!.'·- _ 

~4-74?~ ~..-r• 

SON POSTA ~ --- - Mart 24 

fstanbul umumi meclisi azasına 1:-r;-=··~~~· ~ AL - ~~ 
lstanbul vali ve be'.ediye reisliğinden:f~lıı.Jll'll- •ı/111.@ı,. 

........ thDamt lleells ti(llnell laWlab devrulnln ' lletl Jtlı Nisan ioU.. - - - • - il, 
-- Dk ba'fbdaaı 1/4/94~ t.arilalne ru&la1an Çarwam• ıünö eaa& H de 
_.e•uellwlen • ıtla maaneo Maiie Umumi lıleolls ..ı-anu tetriflert r.lca ...... Adalı Halille kavgalı gureşlar ....... : 

Evıet, cür'et?e kelimeyi kuL dama Delf.omwıd'an Koca Yusuıf 
(3762) laruyonım. Bir edibi> idi. çiluıgeld:i 

1 A X Kıırlkpınaruı meydanına ha'lüm 

IHI mail Jalı MW~rt 

L N Kara Ahım.edin başpehlivanlıık oldum zan:nedıerı Ada.Lı Hal l, Koca 
_ " , devrinde ortada. buılunall başpeh • Yusuıfla ıkarşılaşınca gbrü'lıdü kı, 

&tt'1ehlr ~nla aerkes ıu.suma tabi Ses>e~ korinde: liıvanJaır biraz yaşlan geçkin ol • Tiiı1kiıye imparatorluğu ~-pehlı 
8arkan: Lifin .Koca7a;rıa &epesındekl~n ııülundan Slliu Cördll ~indeki malda beraber namdar pe'hlivan. v-an.bgma Kel ı\Jıiçodan sonra yal-
~a aötaaa bat.ta miisıeldm. lardı. nız Aıdaılı Halll hakim ve ~ah.i.b 

Celaüea: Sula Çördil kpesUJdeki bet.ea ailtan mevkllnden .Kartal t~ Kara Ahmedin başpehlivanlık dağildlir. Orıtada' bir de Koca Yu-
deki IHıten aütuna ha"' mtia&akim, dovrinde on, on iki ya.ş belki b .raız suf vardr. 

Gar1tea " eimalen: ıtarbl f.ctte9bıdeki beton aılitund&n batll7arak 8epe~I daıh.a fazla yaşta olaırı başpeıhliıvan.. Kel Alfço Türkiye impaorator • 
Aholurcl• tepesindeki be*°n 9iltaııdan bllmönır hudud başlangıcı olan J,aoin lar yarunda Almıed daıha çok gttnç ı.,,::;... b hl' l gınw t · · 
.Koca1•11a tıepesilldekt be&en .Ul.una hai.ı münkesir Ue mahdud 130 hektardan İldi ' "'j!':C .~ ~n 1 a h~~.:1 yı1?1-. 
ibarel araalde 5/17 nmnarab nıhsainame:re mliaten!den Asaf Öulenk, Sükril Aıh.med'ın zamınıında başpehli ~::.+.:l'~ Y lıi~e ~ :.ı~ 0 d: 
Otu, Zeki Demlrtaffı taraflarlRdan ara.maf&Ja meydana olkarılaıı Krom ma. vanılar ŞUınılardı: - """'il' ..... • ımı_ı e en . ,>ınnı ~ye 1 

deni .. , Çeçenler ahdeline ihale k.alanacatından maadbı nı-mnameelnlıı 36 ı _ Koca Rüstem sene ~anlıjı kiıı~~ almna-
" 11 ci maddeleri mıacfblnee bu llabda bir ıiina itirazı olanların 24.3..HZ ta. 2 _ Ad.a-lıı Halil · • • ınlfjtı. Kel_~ bu .. • Eılt a,ltı ya.. 
tihl•ea iı.lbarea Ud lflDde .&nkarada ~ VeltA.letlne n malWUnde Tlli- 3 _ K y usul··· şma geldiği halde gene Kıntp nar 
~ makımuna Mr ..:'c1a ile mtiracaat eylemeleri llAn olunur. 4 _ K°:a Mur~d:.. da ~yo~, yeni .. ye~ı.şen pehli: 

5 _ Büıyi.lk Yaşar vanları yenıyor. Turkıye başpeıhh-
Galatasaray lisesi arttırma ve eksiltme - Tophaneli Bü.~Uk Yusuf.. vanbğmı uıhdesinde tuıtuyordu. 

7 - Arcib Said... Adah Ha.lil, b1le Kel Aliço,ya 
komisyonu reisliğinden: 8 _ K.urdıdereli Meh.med... pes etmiş bir pehliıvan<iı. Fakat 
19/m/19U ıüniinde lateklla ~ıkmayan 1500 lı:Uo reçel miinakMuı ıt ıün 9 - Madrah... Aliçodan sonra bu meydana u:tun 

&emdkl edlJerek 3t/W/19U Puariesl saa& 15 de ıetrar aolk elı:ıılltmesl :rapı,. 10 - Kaımıbur Ha.l.id... müddet hakdm olaeaık babayığıt 
lacalı:tır. 11 - Çatallıcaıllı Çakır Osman ••• nerede? 

Beller kilo talunlo lııedell 110 Juu·u, n Uk '9minat.ı 113 Ura 75 kanqtlll'. 12 - Hergeleci. İbranim.. {Kara Adah Halil, meydana haıki.rn o.. 
Weldllerln ,eni 111 Ticaret Od• vı:slkası ve llk tenılnat malı:bmlarlle birlik. Aihımediın UıStası). layım dedten orta.ya Koca Yusuf 
&e belU l'ÜD ve aaa&Mı bmlsJona relmeleri. S&rlDame Uaecledlr. (38G') Kara Ahmed, bu, nyılı fırtı • çıkage:btı.iştf.. Me~ çatallaşmıştı. 

nala.rıın içinde muvaffakıyetli baş Koca Yusuf derken ve Adalı 

U55 M 

HU 41 

117" 

HOH 

U7 IS 

.. yapmıştıT. Sıırası geldiği De Y\B.lf IEx:ıd~ pay ~tmekle 
zaman başpehliıva:nlarla yaptığa meııgul ıbulunuırlariten ortaya bir 

Tem.lna&a U:~enlen birer bi4-er bamedıe t- de Çolak Mollac* çmktı. Derken 
- su U-Be1othında .Kuloila maballeatnln Al • ceg~ . . dan çıktığı peşinden Bunalı Rüatem pehliva.ıı. 

1on ICllİatında eski 12, 1eni H IQılı k ' yet~~ ri a buld Demen Heqreleci Jıbrahiın .. Der,. 
~ır evin S/5 bleııeal. ~ 8ıl'ŞIS~Ya ut:>v e u. keo fU bu. Ve, Kan. Ahmed. 

iti M t1eşruU~ mahallesinin 'Kodaman ao. ö.yle devlıer ~'Sultan Aziz, devri.. Kara Ahmed, öyle bir devirde 
!miuıda 8*I H, JeDI 56 u1d• evin nın. başpelıll.ivanl!arını meydandan gebnilftir iti meydana ~ almak 
1/Z hlMesl. devlr aLmıış peh'liv~lardı. . be!1A1ann bet" idi. t"'i;....ı,,;; 

Mesela: Kel Alıçooun çıralı o. ~ ........ _.Yot ue-
a 71 Ortaköyde Bacuna1unud maballalnln Ad l Halil Suitan Aziz devri tut Hqeleciderı tut da Koca Yu. 

Faldrbaoe solı:atmda eekl 11, 1enl 19 başpellr~;anlarındsı sonra mıpa _ sofa kadaT hepsi birer beli idl. 
aa:rıh 113 metre 46 wıt.tm arsa. ratorhık ıbaşıpehMvanı tanılıyordtL Bunl~ ~çılndesı 8l'Yl'llıp çı.kmaık 

a Z3 Ol'takö:> de 3 cii Orta sokatmda 11 mil. ~tl Keıl A~, meydandan çe.. miişhülUi. 
kerrer sı:rılı 78 metre 66 aanilm ana. kilıctiği- zaman §IUlllan söylemişti: Kara Ahmed, fevkalade cesur, 

15 ot Tomfom mahallealnln Kuınbaraeı 10 • _ Benden sonra Kıdtpma.rıtı cüır'etklr, lkoıfııu nedir bi..kmıez.. GL. 
lı:u~unda '~"ı 39, 1enı Z9..29 1&1ah zoz aşpetılivam Adaılıı Halildir. rJıpken b1ır gü:reşçfı idi Ustası HE!S'o 
metre 50 santim vakıf &l'IA. Adak Haıl'il, yüz otuz dkka1* geleci İbrahim, ne kadar usta .i8' 

11 59 Tomiom maballeainln Örtmeal&a 1oka. ('kilo) bir pehlivandı. Boyiu poSb, .Afımed, O ~ dövüşkendi. .A.. 
tuuta eaki 8, :reni 18 97&11 abtalt ita.. İri ~fü ve omuzl.u müşe'ldlril ~ ~ en zııyade yıldıran o, ıdl. 
raUıtaruı 136/316 hı.e.I. 'blr adamıdl'l'. Hakikaten meydana ÇüıDkii Pi: pekti. AdaJ.ı da, d'ö ~ 

T1*anıla ,anlı raJTI menlnıllerln mölkf,.etJıerl pee1n para Ue uhlmak ancak o, hMdm oıl'abilirdi. Kel Ali. ~bir' adamdı. 
illere 15 rtba mödcleUe at* artama1a ~lf&ll'. tbaleleleri 

0

15/3/941 Çar. QOllUD dediığıi dk>ğru idi. Geııek Kaba Ahmedin, gerek A.. 
..-. ırllıd ..aı ıs Mir. ı.t.ı11erta ,...., akar ve maldtM&v Nlemba• mı. Fa-kat, el elden ibtündtlr ta 111a cJalwm Cüre81ai dalma kıra idi. 

<Un) • Geder .. Çok ıeçmedm ~ ,, .(.6ılrıMI ar). 
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ovy 
ve i .ebolu aç ğında bir serseri ı 

mayo imha ed'ldi 
~~~y~l~es~~~~:i 1 ~f~Y-·ıy.: çl A~r;LT r , N D 

tekrar ortaya attı ar _....H~ ... mriıiııiım:#:ı; .... · · ·=-:"::~: ;.;...;...~::..;t:=:.!._:_:..:.....:..:::....=..· 

te rğ eri 
{erç va Donetz'dJ 
Sovyet taarruz an 

püskürt~ldü 

lnebolu. 23 {A.A.) - lsıkelcmiziıa ~e§ mi1 griblnda Zaıhana mev 
kii açı'k1ar:ında ve gemilcırin eeyir suhıırt'Dd , fırtna ve 8lllann tai:rile 
getcl' ğ' anlaştlan biır scracri mayın &örWın'" ve cluiz.de pat1atlhnak 
sm:ıt:ile imha edihn.i.ıtir. 

aş ekil erli 
Büyük Elçimizi 

kabul etr 
t ~ a~ Paşaya 

suikasd ya ddı.., ı 
aJ sız 

Bem. 23 (A.A.) - Son ,günleır 
de ltalyan gazete ve zadyola.rı Nia 
:ve SAVQlc0 n akı.bctı mcseleısind 

Berliıı. 23 (A.A.) - Alman.~· 
clu?aTJ başkumandanhğının te<bhgı: A.nkara, 23 lA.A.) - Başvddl do1ıtor Kahire. 23 (AA) - hsır Sqve- d h e ,lam rdtr. 

sonra, lcilj Nahhaıı Pa" nın geçen Cuma Lavaro f i ta'nın İtalyan mille Kerç yarımadunda dü~anın r..erlk S&J'(b buıfua ö leden 
yaptığı diğer taarruzlar ııkııme!e mesımeıı IJChriml2.C celen Berhn 
vğram' ır. Donetz çevrainde çc:tın el~lımlz IY- T Geredeyi 1k 

mu!ıarebelcr e6na~ında Alman ve --o-

ltu1illl günü S.di _ El ~ Hüseyin Camis n tinıın N.ia ve Savıc:ıie üzerindeki asır. 
• den çı.ka!ten Mısırlı bir talebe ta- lık baklaı-~na dair olan nefriyatl, 

Rmncn kıuvvetleri, tan'klar Ye önc:m merı·ka J aponyaya 
li OruvvetleTle de!lteldenen Sovyet 
taanuzlarını pa8kürtmüı1erdir. ı 

Cephenin merkez kesiuüode mu (arşı na zaman 
vasaln yo'Iları k.es!len birçok Sov: 
yet tc_şkilleri tahrib olunrnu~ır. lkı taarruza geçece' ? 
gün jçinde düşman b~rçok c:s r ver. • 
d.ikttcın h~ binlerce ölü l>ır~m.lf, Vqington, 23 (AA.) - ja.. 
15 bücmn <arabası. 3 1 t.op ve ım.iihım ponyay: ka.111 Ameriltan ta1l'm.1Z\JlnU 

mikıtarda di:;'rl"r ha~ melzcmc.. hazITlamak üzere Ruz.vek'.in lceaıd,i. 
si kaybetmiJtir.. . . sine emir verdii'tni 6Öyleycn Mac 

Doğu cePheJıimn d ğer kcatmle- Arthur'ün demeci: Amerikan askc. 
rinde A~.n 1ruvvetlcl i düşnıan ta. ri maıhfilcrinde bitçok mutalcelaTa 
ıırnrz.lamı pliskürtmjtJ ve yaptıkları yol •Çllll§tır. Umumi mtrtalca, ta.aT. 
hn.rdtetlerle ınuvaffakıyctier bza.n.. ruzun uıcak Bhleı'k Amcıik.a filo. 
mı~ır. ıııu hazır olduiu zaman ya.pılahile. 

Hııva teıart'U2!1a-rı netice.sinde düı ceğİ yoliı.rn<lad'lr. Bu :mabfıiBer, Paı.. 
s:ıw.nın h~ neviden. 300 . re.~l '!e ik harbinin hem karaya hem de-
25 dcmJ.rFOlu tronı tııhı h e<it\m t- nixe pmi:l mahiyeti Japonların za. 
tf.r. fderllıi talıti:.bık ettimıelı: için ken 

Dün S~tler 54 tayyare kay_ di deniz b~en ördükleri 
betmişlCidir. ayni yardımın Amerikan donarunası 

18 • 22 Mart aresında d~ cep.. tarafındııaı J'l'llPl~sn icah ottİT<li
besinde düşmanın 13 7 büoum ara~ ği kana~t!ndcdirler. 
bası imha olı..mrm:ı~tur. Diğer tarıı:ft.ıı.n deniz müıtahaMl6. 

Sovyet tebliği lan Amerikan fi.lıosınun i.ki senede 

rafından otomdbilinc ateş ecliidiği Rdacıon interına:z.İıonale'nin bu böL 
hak1nda yn'bancı kaynaklardı.n çı. gclerın her zaman i lyan 01.clukla.. 
kar .lan hı:ıl erlerin h "ç.bir neh esası rı bakltıoclak.i jddiuı. Regame Fa. 
cbnad ğmı Roytc:r aj nsı b"klir. ecista'run bu çevrelerdek.J İtalyan 
mek'tcdir. ıh.,,&ının Fransız makamhrı tarafın 

---o- dan maruz bldığı muameleye Clair 
olaıı rıyntı gcnit bir fıranş z a.. 
lcyht.a.rı mücadeleye ha~langtç o.. 
larak telakki edilmektedir. 

Nis'in Frnnsaya bağlanması sıra. 
smda. ka,plOtllmlş olan ll N:zznı-do ga 
:z.etesinio ıt T çıkması da dikkate 
de.~er bir olaydır. 

italyan <guctderi bu okvy etra
Ankara, 'Z3 CRad7e a;:ue~ı - Sır- fında şüphesiz mülhem olan neşrİya 

blstoı.ndakl !ayan harekeUne cla1r J"CDl ta i>qlnmı~ı:dır. Gazeteler Nis ile 
haberler '"ıJDektedlr. Savoie'nın mılli lrort.ulu~atın.a doğ 

elgradda bir 
ted~ işçi teşkilall 
m ydana çıkar1.dı 

Bcl&Tadda blr Wblşçl ıeşlt!Wı :meJ'. ru i adımın ııtıld'ığmı ve nihayet 
dana :re it ık1a te'1df cdfl. 92 yJl geçtiktec aonra Ni.s ve Savoie 
ınlştlr. yurtb,şların n müeMleksiru klare 

edcdk o1an İl Nizzatdo'mm Rom da 

Kra Borİs tekrar ç.ıbnağa başladığını kayoe. 
c:l,.'yorlar. 

B ı • Gazete ilk sayısında. Framta a1ey er Jfi yo Ü a hinde idd.e İ bir yn21 nep-etmİf. 
Rs6 tu r • ~ f d:aı tir. 

mcktc olan Bulpı' knlı BDrit Bubpeş. Giomale D'italia da birkaç gün 
tedcn ceı.m1$:U. Buda~tede tnnm k~ evvel Gaida'nın imzası altında çı. 

lngi~tara bahriye 
nazırı •'Uzakşa:rkta 

vaziy t yakında 

Amerika amlraliuln bu ıazısı 0 u 
maıı lı~IJterede bUJ ut lıır tesir yapm~ 
Ye bazıları t.:uafmdan [az.la koium.ser 
ı;unınmuş'l.ü, la.kat.. 

ı: en aylık mınan içinde 

düz ecektir" diyor Amer!bh amiraltn cuzonune atdı.,ı talı.. 
1 den blr kısmı tahakkuk etml~Ur. 

acaba 8$1 ? Slnı-apur arlık elde detlldlr, Holinda 
bnpamtorlutu da hic dc.til baı;run için 

=c Amrrlka donanmasına kU.. l tart e k.ıı.nşnı!$tır, buna mulmb ı Ame 
liııg da cim olan Amiral Vatcs rlkab amiralin kaydetilil iki şıklı vaıd • 

ı: rk ı-uheti h.:ıkkmd ı yet ~iizlcrimlzln onundc bcl1rmi$ d -
D:ılly Mall cuctesinde beş u encı bir maktadır: ur • 

e y:ız.;uak yle mlştl: .{)7.akdotwta durum n Anrlo.Sakson. 
C1- Bıı scncnlll muancn bir zama b.r lchıne diiztltibnesl, Jaııon kuvvetle.. 

moda .bJJODJ"& l4 'ZU'!Wya, ıs ıa, ~ rlne ~un km-vcUcrl ~ no\tara top. 
ı · • 52 knır.uore, 158 torpi o llJ'&bUmck Jcln iki Okyanusbn blrfnfn 
mubı:ihlnc ve G5 entsaltı ile 5 'bhı ıtar. l edilmesine bııf:'lıdır, 

:yaren malik olacaktır. ,-a :p lfiiin geriye tıı. 
.ku\-Vet J ponyaya, der Amerika lan par hud da Uind denl:ılerl 

muhalefete -nanra blım7a. w iıYc 4ebl eye clrccelı:Ur. 
Uza rlıta <Genn, kara ~c İnclltcre b:ıhrlyc nazın İng\l\t. clcnlı. 

hava JdJnf verir. ellik unu mun tile b r yle\ ~-
~lıtereııin U:r.akdo ııya yc.nl harb ftttk n.tandıı.$1.;1.n.na biraz ılalu &&bırlı 

ıcmi.sl ıündcrmcsi beklenemez, zba bii. olmal:uını tavsiye cim ş: 
tün cemUeriDe Avrupada muhlaçhr. - Vaziyet ,ııkındı& düzCJeeektlr, ac. 
Bu.na muıabll eter Ame%'ika Uzaluloto_ mlştlr. 
Ja .Ja.ı>0n.ranınkilere .muadil gcm1 ~011- Bu tem.lnata iba a..rn'k An'1o. aks011 
derecek olur.sa Atlantlkte İngiltere Ue IUmllııln durumu nb için '1ehlı "z 
teması temin eden ltuvvcUerlnln ço[:unu bir ~re 'buldtiktann na.nmak tcab c. 
geri ı;dunek mecburiyetinde ır. der. 

İste iki • 1ı vaziyet budur ve Nısıl. ne 
b.lııullr. -n- in:'ıttere ahr,t nannndan JJ ponla. 

Eter Pasltik &e:rkwHccc:k .tursa nn öğrenme) 1 pek iSUyeccıdcrl 1ılr pli'ı. 
~lo_Snl<sonlann Uzakdotmıa onnnuu nı aç ça so le e ini elbe1 kim b k • 

!eri olan Slngapur du • Holinıl:ı. em • bmıu bize nman btf"1cecktir. 
impara.tmlutu, Alaalta, belki de .llaval Fab.t {l ·m denhden ita b r 
adal:ın elden ıriJlcr. de bn lmmı rarr ve !)İmdi anlaşılı. 

AtUuıti terkcdlleeek 1 1 J'Ol' ki, İnıiltcrnıtn 'l'a1all$Jlrtı • 
rlltercnhı ls'tllisı fmki dalıUino ursa n. nttk meebtıri:rett netfocsintıe OT1Laıı rula 

n e girer, tuneU J'Qktar, tunet.I nasıl tedarik 
Ir~ w lran petrol kuyuları sahlb de • etmeli! 
tlşt.irebtlir, Oebclüttank, l\fmr Sli.. ven süra.tlc d billJ' 'YC ~on posta ile gelf'n lsnçre ı::ı=telc.. 

UJC • tinden btrin4c bu rnimas e yapıl • 
~ter b mnhtelif lbtlmallcr tahakkuk mıs tıfr Uıvstye öril • 

M~k.ova., 23 {A.A.) - Sovyct hazır olacağını calunin cdiyorlaT. 

tcı'bliğı ekimle deniliyor ki: ., -
AtmanlaT, Kırtm cephe İnin bİT J ponlar J ~ete r r 

tenkktıl• •mda kral neondan çık_ b.n bir yazı da frenMlya karşı d<'ğ. 
m:ı.mı,,tır. rodan ®'rruya tehdid\er aavurr>J.a.k 

e4ecek olursa Amerika _ ....... _ b b lf • _. .. _ ar e ele. - Asyada Mı b1 1 !C rettlt ltuvvei 
m e4em?'Z, Jaı>0nra:ra kal'11 barelı:ctl Asyalu1ır, alntr, ~almın k1U'şısma As. 

tatil ~ bütun kuvvetlerini kendi yııhyı çtkarıMh. 

k 'miınde Savyet biTlıklf:r'n!Cl ilC'!'i 
hanketini d.urclmm::ığ:ı çal ık:lan k d 
tTada b rço'k mukabil ta rruzlam 3$ r ÇI af 1 ar 
geçmişler ve ağır kay•p r venni§- 1~ t.arııfı k mr 
lerdir. Yüzerce dil, an öldürül.. Öil nra p--' ... oresby'c hücum 

fnct:ıı 

Londra, zı (A.A.) - norter: tadı~ 
Bul&ar kralı :Borisbı A n1a11 rl-

1aretl ile aWta1ı olarak baLırlat.ıldığma 
göre, b!Jf&aç l&IDIUl!:lanberi IllUer, doğu 
ı\\TUpa mcmlek~Ueriı;ıden, ll.wı 1i feri 
tçin lı:e.ncl.ls!ne yard tarda bu.. 

kıt'asını muhafaza için topbmıya ec. Bumm n aereceve l;adıı.r m 'mki!n 
bur lı:alır .-. Obı('.n!ım Tııkzıth gôruriiz -

miiş ve yarıal.an.l'Jl.,tır. Bir Soıvyet edl1mlştlr. NetJce henilz malüm cıeilld'.r. 
bhl.lii. bh g~n z!ltfında 15 A'lman 2% MarU& 'Port or y rinde ke. 
av tayya:r.ceJ.nj kullanılrraz hale gc.. -'f "'•• •- RomailJ'ıı. n Macaristan, nusya&kl a apı acak 
. . . B' b ı ,_ . d d"' "" uçu-ı ,.ap.an Japon , ... 1yarelcrl aavnşçı blrliklulal f&Wılaşt&nı.a.ta ela 

tınruştı:r. ır a.ıu ıı;eıım e u~ .au:nlfaik~ ecri 111ls1itırtülmiişttir vet ı · 

lıınmabruu istemlşttr. 

t I d 1 ı; k . o unmuşlard.ır. y man aI'6 ln an ~pi an .. ır •. a:tı Por«ıkiz 'l'lmorımda :Delllre tayyare. ısımaı,e kadar Rm cepbr.sine mwıta. eni Delhi. 23 (AA) - Cı:ipps Ankara, 23 (Husvsi) - Hnrb Ank 23 (AA ta~~ ~ 'k;ad" •ıd.!<tle pw1...,,,ıın.. ,,...... _.. o. "'' hlicnm ,,..,,., - "*" • ..._ ..... olan Bnlcarls. ba,ılıca .\yruoi HUM! t<flcdni .;,..._ vaziyeti do'layıoile l;nin .id>ali güç.. MecU -";:'· .. R f · L-,- .
8

· M. müşti.!T ki T"lcftt eden <lüpnan nıulıa. l'ak.M aettee tesblt ectllemcrnl,şttr. 1 tau, muııldıtmır. göre bUyük bir tya re~ dtmİ§tİr. Yeni Dclhido ancak leştığinden 'k1nin fi:lokunu itina ve ta I iSliv. ~ ugun v c et n. tez. in rcıebe meydanında 17 
1
8:°k hır.:ilunıı Dfin Darwbı berinde ~f nçuşa tiibl t.utu1ıııııştur. Kral 'Borls. biri 1940 ikı hnfta kalncağını söylc:}'etı Crippa sarrufla kullanmak mecburiyeti ba. gı.n e • ynptı.gı . topla~t~da, M~ 

ti<. ~ • nkla,-dan a..kızl kullanıhr rapan "" 1•- ..._....,,. .. _l. lk0.d"""""1d• n dlhrl 1911 Da.""- .. erjl ve iyi n yetin muvofla1<\yetln l aıl nlm.,pu. S.l>haı V ekaletl bu ;;... Meb k Ref k ince nın. te,kı. ıdi. ı:Hi.lloti shııdl bt'i surctıe anbşılmıştrr. DJDda olmak üzere Almanyaya ci. k ~hca amil olduğunu jlive etmİ~- maksatla sıtma tedavisi umllerinde d . ~yf . ~~u;:und 1 ~ ncı m~~-• ı ~ lir.ere l'a.pıl.a.D lkl da'fde ıraemen AJ,m:ıD Ur. değ' ildik yaparak alakalı lan bir ~ın . tc 
5ı::1 . in akı takrırı. 

Akdenızde ba ırı an M l B . ordıılaruml ıetluııW,il ibaZl .a,raslnlıı - Cripps İngiltere hükU:mctinin tamhn ~ön<lermip. . .nm gc:rı verılmeelne dalr takrir o. areşa faUŞlÇ cau dışında faal bir Liblrlltinden kıı Hlndistanın kendi kendini idare e- Şimd.iHk sıtma tı:davi müddf"ti ~~mi( ve ndki. va&ıtaları hakkın. 
·ıı ""lyan de ·zait la 1 k . b ~"& m:ı.v..ffak olmuştur. Bazı ha: deceğine ~ai.r evvelce yaptığı vnd1 hct1 güne indir.iJln.İş, hiç.bir yerde ~ 1 amma ek kanun layihası k.ıı. ı. nı 1 r te r ar iŞ aşında berlere cüre. BUler, r~ lWlüldc, kral yerme getırec~lni temin elmi~r. 1oorunma 'kinini verilmemesi kar.ar. o unmu~-. • ·1 • Ba:rJst.crı. B.as cepheslne blr Bol.Pi' Candl nln maka! si k~ı;ı:-ılmıştııı. B. M. Meclıeı Cuma gün~ topla. 

ve ıaşe gemı erı (Bas &ararı 1 t:ır.ı sa.YflMlaı kolordusu ciindm'mail ballıııda ut'i ~rdbaıy, 23 
(A.A.) - Gandi, naca'lı:tlr. . ::=ı:~~ et :u~ec::;~ t.alebcle bulımmnşt.ur. J'&kat bu proje, ı'l-larıJnn mcanuas~~oAa yazdığı haf. lngir z tayyaııeleri Yunan is- B 1 .. . . 

... ~ • ., <A.A.> _ ,.,....,,,., ..,._ ..... ......,.. """""'""""'"· m • .-.. .., ..... ı.ıa •"'...,..,.. tahk .Y .... ••d• •. hu.<urneı, o..ıuıuın • • • ayan nonü, dun Hışantaşı 
- - 00 .......... il• •ıt... ... "'"' mııı.f•ll"• cöı"• llllh>r ....... ........ ..... ......... be Bnl. H~dıaı.n ~arnınde_toh.ib Gynseıini tan ve Gırıddekı hedeflere iZ enstı"lü Ü ll 
milertn torplllemnestnJ ııt14trea inı1• p.rist.anclan 1uı talebıerııe bcılunmaşa tıı.uı~ cUnlyeec'klcrı h ında tc- tt" I S n O 
.... ~•"• ................ u .... , ......... ::'."':."!.:!:.-"'.!:"!:".::.:; """"' """"""' ·-1'it .,,... .......... d.ıude •"'. hı"'k".'ıyacak şekilde taarruz 8 1 

er defilesinde bulundular 
tedlr: _._..ı.,_ ..... 

1 
ı.. Abnan baııkı.'D ii:sertDe kral Borlı, el. demeç yaptıgı takdırde durumu çok Kahire. %3 (A.A.) - Ortaşark inılllz 

.,_.,..., S"OCl ııenelıi .-ana f'C\D iŞ O ' düz tt w' d • l • • 1nıUtz dmlzalhlan Akdcnhde asker daimıu anlazezı balıanl11or maiden, Rua ıdeıt 1f1n ı-ünDllö topb- W•t!. ~~ı. v~ L ~n .ışe en ha.fıftetc. ha.va kuvveUcrl umami tararcabınm 
nae ıarm 1 .,.tada, 

aacıatıJms (IOCllkWIDUUD t:l ,.,. ırö.z e. 

taşıyan motörlü remllorle altı büyük rı' M!lı.. aıa ieşklJ.11.ı ---- müsaade ekn<"..l ccgmı ouuırmc..tedır. tebllti: Loodra. 2l (.A.A.) - U ta.Dom: ..... _ • • 7el~t-.nll~. llı:l m.alıı;em.e ,.enılsluf' 't'C Dtl verin inıflh lmparatorlak n1uv~lıı ııat. soru.naa. nınu,ıu. Balıar ~ M· T hı·~ 1 CmDarlesl cec bomba tanan:lerl. dfişman ıkriha.llmna tı~et!e ta tma k.ıı.rşı ,._pa.catı beklenen taarruzu Filof, en llOD Alman t,,Mblerinl Pbol e ıg re g o•• re mis Cy.n:Wı.IQuc'dc '&rlta TC l)enllU1a. 

ınek1eriDhı olan :lşlerlmb 
rnc'°tcUr.-

1UT11.Z ~enıtr. bo.$a eikarmak i~iu Ortaısark baklkalda etmektnıse krala ı.Utasmı nnnlş. fali:ı1 Yuna.nlst.anda B ha.I ve Girld ad&. Bayaa LiitfİJ' Arıbatın 
Arronotıı ıınıfından bir İtal•an de. pek aıüblm bası tanr.rlar .,ert\mlştlr. taal, bu lsiUaıı kaln11 oımemfşt!r. Lı·b a,;J • t •IDllA &eUmo. Bcn.kllon ı'e Tymp:ıhlde sonra ta!ebder tarafmdıuı b.uır ~ Meslııa bO!aunuı ecnula çakış .Dai.17 ~P" p2ıCieslıı1n askeri ma.- Fon Papenhı aev.hatl ua vazıye hf'deflcre hile e~tlr. Di1n bütün beler canlı m~ke.nler\e ClavoWlcrin 

nolatasmcb yilı.başı Woods'un kuıııan- harrlri MOT!ey &lchards'a ıöre bu taar. Almıı.nya.ıım A.Wtara bliyilk molst ~ BerliJı 2 3 (AA ) R A sün Cyrenalque ileri bölce 1 üze.rinde inUDde teşhir edıtm şt.tr. Bapn inönt1 
cbsındUi ~ denlı:alh ınııı ta=.mı. rm a.fkıısyaGu Tobrub bclar ~ Von Paı>en de. muhtemel ol:ırak bilkü.. liğ: Afrik11 §İmallnde 2J esnu teh avcılanmız faaU1g ,- termlşl.crcllr. =·~ ım;r~~ az.ır 

0 

b 
zuna uğramış ve torpillcn~r~ tmıştır. blllr llluharrlr Kalılredc General metinin J'eDI talb::o:ı.tını 1llm.llk ijzere nilen lngili k etler" .M Martta ;ye. A)"Ul sün Mnlta adası üz.erinde ali$- --- ciistemılş e başta 

Kuvvetle korunau bC.Ttik bir dil.pnıuı Aucltlnlcek N1e ve Slr Stafford Cl'iPllS AbııııJl7aya ct.mddcdlr. Türtdyed ~- ğu çev.resin: ;~ f ıJ =~ f o. bna fıuıliyeU mabılwl o'ÇÜlle ol.. Okul ni olmalı: iızere bbtiln öğret. 
mal.seme cemi» arnl 4eııf&dtı ıtawııı.1 arasmıb ~ıla.n cörUŞmcleri apiıdakl Oettk JÜıiintek teıeblrii.sG. ihtimalin de dh. a a a a ç 11 er. muştur. Blr tayyareınlı uyıbdır. m Te 1alebcluf tcbrllt etmlştlr. C:mb nra ~ene talebe tara.. --o---
dan torpllleıımİS ve mula kak olarak tararlArıD Terilmıesile som. ereı.ueocki- Abnıuıyanm, ıtıııgar ortlul:ınw keniU İta1Ytil ttıbllğl 
b:ıtmıştır. aı ı.a.&a ctmııkLedlr. emrlnde ı:önııe,.ı cıüvQ.na11tu clatına ıa1ı- R 23 'AA) ı Berı·ın ~~~~ ~ ' -~~~ 

Biri Naci lbanclıraaı ta~ altı bü7ilk 1 - Oria§arl lıatk•ım•nd:ı.ıılıiuwb en -<r • <it&n umum! 3'uaT'Ui'ıh 1 660 
--" t"le AAla .......... ....., .... ---'-' ·--'le Bununla. beraber Türil Ba]pr mll.. •v• • .., n n n~ 

ziy .. relinin akisleri 
(Bn;tarafı 1 inci pyf da) 

TtiTk 1$1armdan 
alııııarak 'J'apıl n el'şlcrl ıörfilmüştür. 
Bayaıı tnbnd. bn p-ıd milli sın'•tımı
zm tekrar cıı.nla. ml emnu.. 
nl:retinl beyan etmf$11r. 7

el.keoll ..e dilşman ıı.s.u:ın ..., .- .:r..-.- _,_.ıere ı~ .ıetlri~ • • m.ualı tdbl gl • 
mo!örl:il ı;eml, blnbcışı Llnton kuma.a. Htltıc eock olaa 7onJ tallmler yapıl. mlsebetlcrl tbndJye kadar dilrüsi ol- o·· . m uşman az sıayıda kuvvetlc:rle 

da.sımblrl denizaltı tarafından batını. JllUl. Martlll>a doğusunda yaptığl •lzma 
mıştır. Dilşnıanın tdicük bir malıeme 1 - Yr.hıız Bh>dhıtanın doi'U n bak l . hare'kctleri sonunda 40 ıkedar maki 
l't\llllsl de binbaşı Mkrs kııınarultısında_ dolaylaNU mliıılafaa. eden ordUlr.ra ka_ SVeç tıcarCt nazın ~eli taşıt ve il? batncya Jtayhetmi~ 
ki denizaltımız tar:afmdaa top ateşlle mandıı eden General WHclrtn s:ıWıL Berlinde ":· Hava te_ kıllcrim~z. :geri çeAden 
b:l.tırıl~ır. Tetlerinln bütim Oriqa.ı'k b{ilcelcrlnde. c:hı.şmtrn ımuf~..zefc:rını dcnnadan 

ArnavwllDk kı7ıb.rmdakl diismJı.n b:ı. k.f kuTTctlerl emri alıma alacak ıet1J4e Berlln, U CA.A.) - Yarı resmi b)'. bombe ml~ ve m1tnı.lyöz ateşine 
taryalan bu deniı;altınuza ateş etmiştir. renişieUlmıell. mktıuı tcbllt ecUlml$f,lr: ~· :iki lngiliZ' ta'Y\Yucsi ll'V. 

n r 'ft tdefat olm -·'"'ar. S - Yrıtınnlstanda Y• T adala. İsveç tlc:ıl.J'd nanr.ı M. 4ttıı.. cı!!.e.r1ml.Z ta.mf•nd~- _ı •• •• ''lm"--+"" ""99 ...... r.u~wu u'l'-ın• 

1'en1 ve bllr" Ammlraıtıo l'lUo t- .rmda pılası "" Suriyeyi tt-h.ıThl eden enbm1 Bc.rllndedlr. Yere ':nmcğe icbar edilen bir İngi.. 
talyan oonizaıtım cenubi h:ılJM1a Ka.. tdıtikeli d kavvel.lttt bhşlclatma Burada lrka ciln kabc:ıak olaıı naEU' fü tayyaresi zı\p~edilrni.ştir. 
labrb'ada ~lo burnn açıt-ında te!meD mani olacak tedblrltt alınması. bu ıli&bah Alman ikt nazın Funk Doğu Atı dı:.-niz:de çok fena hava 
Bemson tuman~mda.ki dmiuıtnnıs De uran &amlmi biz g rlişme J'AP. ~rdaTIM rağmen, bh .denizaltımız 
ta fınd'an batırdmlŞ!ır. italyan lkı7Jlm. mışt&r. 21 Mart: öğleden mnra Malta isti. 
dakl scylrrfler bu hattketln r:özle şııhl. w kan:ıeU!ıde giden kuvvetl· korun. 
dl olmuşlardır. tnclllf. clcnlultısı lı:UJ'. D o -.T ' Kars meb'usu Kızıldoganm mnt i:>İ'f dü~a.n de"lh: kafilesini keş 
br.ma ~nf başanrken k1;rı4an ~ .l.""I • 1 f etm1ır.ir. 
btr mttralyöz ateşi ~ıbıa~. cenazesı merasim e ltıa.lyan t>Orpıl tnvareleri, koını.. 

Berlln, %3 (A.A.) - Şimal Afrika kt. Sinorta Anonim Şirketi kald!rıld1 ma birlik'le-rinin ço~ kesif olan dü-
111armda ibiiJtik Syrle'dc Alnun sal'&$ ~ mao perdelerini ve hıı.va bırtıl:oy. 
taTJ":lttleri, tncfik barb kunetlcr'inin Anb:ra. 23 (HuBUıİ) - Kfl1'8 :ma barnJ ateşini aşa~k l"-1\ yı&ın me 
konsdutu bir 1tarlleye tsarrm etmişler. N Md)usu Hüsrev Sami K'lzıldoğa • .nfcdea taarruza .g~ç:rni~lcr ve bir. 
dlr. e.ooo tonflatolulı: bir ticaret ,.cmbi Telefon: o 24263 nJD cenazesi Oamen!yeden Adenaya çok defalar mtıhe.T .. be biTlilclerine 
batmlmış ve bomba fss.bel relen başU getirihniş ve bunıela memeimle ebe_ ve taşıt gerru1erine isa'be.tler l.aydet.. 
iki semt bareketsh kalmf4lır. \, J di mcdfenine teıvdl kılınınıgtır. mişlerdir 

İyi maüımM alan malıfcllcrc a:rlm 
ib:ızı haberlere röre Fon Papeıı biıtüu 
Pasar cününil Sof,.ıuia a:ecirmltllr. Bil. 
Tilk del burada lıfildimci erU.nl 
~o~lcr yapmıştır. Fon Papa Sof.. 
~ bCDn l&arekeı edect'ltitr. 

l'rlıitukıben Bayan tnünü ve d~ ds

Yeilller talebe wafından işlenen ofra 
tabmları üstünde ~1 Ti pa.st.sıl:u lif' 

1sa& eallıDlş\erdlr. 

Sin ması 1da u akşam 
ALLAN JONES - NANCY KELL Y 

ve A ERlKANIN EN EŞHUR DA S GRUPLt.RI 
tan..fından yaratılan, iÖZ kamaştırıcl s&hnC'1eT\.a dolu 

MAVİ RUMBA 
Güzel filminde bat döndüıiicü bir tn'1.Siki •.• ~ .-.rlı::ılan clinl~ 

ce'=. ycnl dam;.a:r ~Tec~iz.. 
Bu ak§aJ1l için yerlerinizi cvvel<len aldırma.. Tdt 42851 
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B ş -DİŞ - GRİP - NEZLE .. KIRIKLIK - SOGUK ALGIN 1 ., 
• 

Ve BüCn Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1P1 N Verine Baska 
' 

Bir Marka Verirlers3 Sid~atle Redda~i11iz. 
' 

• f .. .. :.. " • .._ -.. • • * . ... ::" -:: .. ' \. . • '. . . • . .: • • ' ·• . • . -~ • .... : .:.. • . .·"'·".~ .... ~.. ~ • 

HOŞ ŞEYLER 
<Bae t"rafı 3/1 deı ı riinür) kuraaziır: Nükteli lttr siz siy. 

Jerln tllr.irlerhu bana anlatmaya ı.&şladı. ıectttı ••an kaı'şısı.Hald ıliter da.ntli. 

- ~~~:. Belki ele t.i.rie dYşü.aürııoö.. ı ıer nilkteyıi kem111eri JQ•ış -..Aedr-r • 
nu:ıı.. :rıW>iı bır baluma, .llKkıau 4ia yN;, ler 
detu ya ... Fab.t bir de benim, p.bai di.. K_.,..ak riiç bir tan'a~ır. Faut 
tüncelerl•l ıö:ı.önüne al.uıız... Emlai• 41ai11la iuhuliyeei ser~ elan ltu raü_ 1 

• ele beaiıa fikrlmieslııb.. -~ heıitesln şansını denemete 1 
Konuşmaauı, yani kar:şUl.ldald zatın lıl.alıı;,kı 'Mrdır. Jale SNen 

atonolotu. bi;yle bir saat. sürdü. ~ ~ o...---
Blr harta sonra, ıe..-eıe uuılııat.abımın :r-'\O f '.Anıt • Kabir 

bcmm hakkımda: 'I ; ) 
- isl:ikball parlak 1tlr ıenç, heş seh. ( b lll-., tararı 1 lncı s 'fala) 

W Yı: naltlk, dedltlnl iğ'rendlm. 
t.ie o ıiiıMlen sonra, mükaleme san' A. 

ti hak.kmda e4ilndJiim ilk -1etice: 
Dinlemeyi bibnekı.ir. Kolay ,lbi ıö. 

rünlir, faktı müthiş :ı.ord11r. Oyun: Kar. 
şısıııdaklne cevab verir rlbl dura.rak, on.t 
söz söyletmekten ibarettir. 

Yüı. hareketleri oaühlmıllr: Gülüm • 
sı·mek, kaeları patmak, baş sallamalı, 

1 truuu k:L.)ımak, lazuuiar. Fakat, bu Jı:a. 
( m kafi ıelme:r.. Muhatabınızın sezle. 
ı ine biraz dikkat. etmelisiniz (fazla delil, 
amma biraz): neılen bahsettiğini bilmek 
lür.umsuı.dur, fakat siylevııln t<:Cerrüa. 
unı Lakib etmelislnlıı:, sesinin kıvrımla. 
rını da lıe&a. 

Araı.ıra, sözünü: «Tabii, Eyet, Drae. 
yin, Yok canım, Fecll; Yapmayınn d're 
kMJDf'k 'l'Al"Uflclir. 

1\fuhe labırıızın emniyetini kaıı:andm•ır. 

5 - Bu suretle ilk ik.I tetkikte tema
:rüz e4.lp son 1tir incelemeye 1tırakıian 

11 proJNen öçü ~lce aaü.kifata layık 
cirfilmü.ş ve 1-eş ta.nesi ıle takiire değer 
l'irö.lerek satın alıaması lıtükô•ek tek.. 
lif edUmlştlr. 

Mükifat ve takdire layık prejeler 
6 - Jüri Jt.eyeUnce aıiiü.tata layık 

c-irülen ııırojeler müracaat sıra n...a. 
rasına ıire şunlanhr: 

Sı.ra No. Hüviyet No. 

9 
25 

2H72 Pr. Jolıı.aaaes Krüıcr 
6'927 «Pr. Emin Oaar, io-

oeat Orhan Arca> 
44 H9ı6 Pr. Araahılo Focchlni 
7 - Jüri heyeti tarafından takdire 

deter (iirulüp ı.•tın aluunası hü«iım"te 
~klif oluaan b~ pruje, jürinin te~ltit 

ebtitl liyakat derecelerine •ire •ulllar. 
dır: 

mı, sonrası kolay. 
42 

Bu i$ oldu mu: - <rBlr !Jllal sorınalı. 11119 Mimar Renald Ruhn 
63636 Mima..r GiHanna 41 

lstlytc,.tim!.• Yahud: - cMüsııaie e. 
Mu:ıio 

dvweııh:. fikrlnh:1 kabul edeınlye('e -1 tS 
ğ'lm ... ı> dlrebillrslnl:r.. O zanı:ın, mesele 1 

875H ıd\llmar Gluaeppe 
Vaccaro Glno l<'ran. 
zlıı n~c ~phe anede'blllr. 1 

"Birinolsl, konreran-oı, manU atlar: u 
«Ne ı>oylemek lslediğbıbl pek bi anlı. , 
yorum... .. deyip setukbnbhlda. konuş. 
mastna dtnm eder. ikincisi, durakla • 
yıp: «Ne demek L<;tedlilnb:l pek iyi anlı_ 

2Z218 ccl\liaıar Hamid Jt.e
mall Sövlemezotln, 
!tem.al Ahmed A.ru, 
Jtecal Akçay., 

29 Jamıyorum» diyebilir. Eh, o vakit, i,ler 12898 cı ~Iimar Feridun A.. 
kozan, Mehmed Han 

köt:iileşti de~kllr. Hafısanızı süratle 
d . ~ claR• 

yoldlııı.y1p, muba.tabuııaa emm .. onu. .. .. . 
"' bl .. Jcyl derhal 1 - Bulun bu kuarlar Jw·i heyeti ta. 

ştırken klllll.lldlıı.l r cum 
• •-~ 1A dır Bulamaz ra.tm•n llıtlfQJda verllmlşUr, 

kendisınt> sa ...... nı:r. at:ım . • ı 
tı i uhafa:ı.a eılı:rek aüy 

1 

9 - Gerek mliki.fat kazanan, ıerek 
saııız, cesare il zl nı •-tdl J" k ·· · ·ı 6 7 1 1 d . ..,. re .. ,. g'öl'U en ve ne ma -
ltyece,ınlz söz: .. 

kb 1 .. ..a~min iedr- yazılı 8 ııro,;e mnsa.baka talimat. 
u&a9Cn, ook ba o ua .. , ..., . 

. 1 flldrd el esalre &'ibi 1 na.meslRln 19 uncu madd~I mucıbince 
beyan ettıttn r. e e ..... v hiikfnnetln malıdıT. 
bir cümledir. .. 10 _ Jüri heyetinin raporu aynrn 

Çenesi düşük arkadaşmız soylevlne ko. 
111lm, siz de kurtulup, üste de parlak 
bir «Dakık aiam• iiıınnını kazawrsı. 

m.z. 
Dotrusunu isterseniz, tabii sadece din 

Jemek kafi ıelmez. Dünyada doğuştan 
natuk insanlar çoktur. Ha.kilü konvsma 
istldadları ve şıa.mplyenları da vardır. Ve 
bunlar bütün şamplyonlar l'ibl işi pro • 
fesronelliie dökerler. San'at.tannın terası 
pıukablli karınlarına doyururlar. Natuk 
)flr tnsan, bir ır.1y.ıfette, tyl bir a.ş~ı kada.ı 
lüzumludur. Davetin aıdbetl oııa bağlı. 
dır. Akıllıdır, hazır cevabiır, herkesi et. 
lendlrir. Her şeyi okumuştur, rörmüş. 
tür, duymuştur (delilse blle, öyle C'Ö. 

-- - ·~ 

neŞ'l'edllecd( Te ayrıca müsabakaya 1$. 
tırak etmiş olanlara da ~önd~rllecektir. 

11 - ikinci madde mttclblnce müsa
bakaya ı,tıra.k hakkını haiz görülen 4'7 
pro~ 24 / 3/ 1942 ı;ıa.Nhından 31/3/ 1912 
alfşam•n'\ ka4lar Ankar:t Sergleviııde u.. 
ın1D'ta teshir eclllecektlr. 

ZAYİ - Beyoğ'iu yalıancı askerlik su. 
besinden aldıtım terhis te'l.kereınl :r.ayl 
ettim, yenisini alacatıll\dan eskisi hö.. 
kümsüzuür. 

Kaysericle Bünyan BiirÜD&'iiz ki1iia
den 320 de,tunılu :uusta.fa oğlu 

Mu'1tafa Kaymak -- -

İstanbul Levazun Amirliği Sabn Alma 
Komisyonu ilaniarı 

).'.'euıkapı isf..el~lnticn Davııtp.ışa asken fıruıına 270 t•n 04lun naklettirilc. 
cektir. pazatlıkl.ı eksHtmesl 26/3/ 912 Perşe.Ue c-ünü saaı 15 ıl.e 'l'uplıanede 

Lv. Amirliğ'i. satın al.m.l komisyonwıd.ı yaptlac;ıktır. Kat'i lemi.ıwlı 210 lira liO 
kuruştur. şartnamesi komisyonda cörü1ür. T&li1tler1n ltelli vakııte ke>mis) ona 

gelmeleri. t646.37t6) 

Maçka kaşla.smda su tesisatı yaplmlacalı.tır. l\ltıte1lb.1Ud nam ve h~bına 
pazarlıkla eksilt.mesl ~/4/9'12 · Perşembe ci.ınü saat H ıle Tephanede Lv. Amir. 
liil salın alaaa komb;ye>nunda. ya.pılacaktD'. Kt~lf t;ed~li 1597 lira. 5 kur~ Uk 
teminatı 111 Jlra 3 kıırustur. Kesir ve şa.rLnameııi komisyoııia. ırörülür. ıstek. 
lllerin belli vakitle komls;yona ıelmeleri. (G45_~H5) 

MubWıliıf dm ceman yekin 31,765 parça. lııl4ı:ır kaphrı kaL\yla.U.ırıbcaktar. 

Kıab.y iç.in lüzum otan kalay, ni5M1ır, ve 11amt.lk oibc« ~:!"iyece Terilecektir. 
Paı.a.rlkla. ekılllimesi 25/3/9.t2 ÇaTşamb.ı ıünii sıaa~ H ,30 da Tepha.nedc Lv. 
A.mkliti eat.ınM.nıa kem.lgyonıında yapılacaktır. i:steldiicrln tek:U edecelı!r-rl 
flat üzerinden % '7 ,5 t.eminat.larile belli m.al.te koırJsyona ıu&meeerl. Sa.rtn;ı.me 
ve ınlktarl&n koml<ıyoncla görülür. 16H_S617) 

Devlet Demiryolları lşletma U. lv1~ 
Muhammen bedel! (7!0} lira olan (300) Mlet mWJaeböl fll'f:lSı (3/i/1942) 

Cuma ıünü &aat {14,30) on dö1"t buçukta Uayclarıtaşa4l:ı. Gu biıtas: dahi 
llndeki Komlsyon tara.fıada.n ~ık elmlUme U6ullle satın alınacakhr. 

Bu L'Jf' ,.tl'DM'k ıstı:renlerln (5t) Hra\ılı mtl'fııldıat taabıa.t ve l\:ımınıın tayin 
eUlti Yl'Piltle birlikte f)bi.ltme IİiDÖ saat.ine kadar kom!sren:ı müracaatJan 

llsımdır. 
Bu lıte aW şartnameler Komı..o..._ ,.araac olarak datıt•at.ta.ılır. '3516) 

-
v• 

E 
Dizel aistemi, 22 ila 24 beygir kuvvıetindc maı7JOltla i~ler Soğuk 

kafa GROS.SLE.Y maırU. motör ile d.eğ.innen edveaıtı ve bir bUlgur 

k.ırma makinesi acele ntı•hk.tır. Tala'bllerJn a.şağıdaki a.dreile mütıaca.. 

aıtLlTı. 

Manlaa, Uzunçarfl sokoni satıcısı Hasan Gülen. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden: 

Gözlükçü olmak istiy enlerin 
dikkat nazarına 

3958 sayılı ıezlükçiilük kanununıın a. ncl maddesi muclblooe &'Ö:ılükçülük 
kursu 1.7.942 tarihinde istanl>ıılda açılacak ve iki a.y müddetle denm ede • 

cıekCr. 
Kursa iştirak etmek l8Üyenler kursllll açılma tarihinden en ıeç bir ay ene! 

1'aluna1*1arı ınahal s1hhat ve lçtbnai Dl.nvenet müdürlükleri vasıtasile Vekl. 
letilnir.e bir dilekçe ile •nüracaat eimelerJ ve b11 dilekçelerine aşatıdald vesi • 
kaları baflamış olmaları liztmdı.r. 

ı - Nüfus hüviyet. cüzdanı sureti. 

z - Orta tahsil şehadetnamesi veya bu derece bhsll ıördtitüne dair: ma • 
halli :maarif müdürlütünden musaddak vesika sureti. 

3 - Gözlükçülük yapmağa mani viicud veya ak~a bir arıı.asının bulun. 
nıaciıfıuı bildirir sıhhi \ıeyct raporu.. 

4 - 2 adet veslka fototn.fı. 
Keyfiyet ili.n olunur. «2073.3730,. 

Sıhhi müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıb Talebe Yıtrdu merkaı binasında. yaptırdacak '7HO Ura '70 
kunıııhık demir merdiven inşaatı açık eksiltmeye konulmu.~tur. 

ı _ EltMlt.me 31 / 3/ 942 Sah l'ÖDı.İ saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtt_ 
mai Muavenet Müdürlüğü blnasmda topla.naca~ komisyoncl;A yavıla.ca.ktır. 

2 - Muhammen fia.t «'7<189 .ı lira 70 kuruştur. 

3 - Muva.kkat teminatı «56111 lira 06 kuruştur. 
4 _ Mukavele, baymdU'lık i&leri ıeneı, hususi, ve fenni şartnameleri proje 

Jreşif lliili.aasi~ buna miil.eferrl diker evrakı ısteldiler herrün konıl.syonda 

:öreltilirler. 
5 - fstekl~r en u bir taahbliddc 3500 Uralık bo Jşe benzer ~ yaptığına 

dair idarelerinden alınış oldukları vesiklllara. istinaden İstanbul vilayetine mü. 
racaat1a eksiltme tarihinden tatil ıriinlerı hariç d» e-ün evvel alınmış ehliyet 
ve 942 yılına alıd Ticaret odıısı neikasile belli &'İill ve saatte komisyona re! • 

aelerl. «3486• 

Bursa Vilayeti Nafia Müdürlüğünden: 
ı - Ekslltınere kon.l.n iş: ıBursa • Gemlik yolunun 1 + 300-UI + 300) ki 

lonaetrelel'i a.nısııulakl ıto;ı;uk kısmı11. üstü Jcairaıılı beton ka.plaıruı. olara.k keşli 
ve şa.rtnameli>Lne ıöre lnşa.st 192363 lira 30 kuruŞ keı;if bedelile ve kapalı zarf 

usuliıle ekıriltmeye çıka.rılmıştır. 
2 - Bu lıtin eks.lltmesi 10/4İ11H2 Cıuna. ~önü saat 15 de Blll"ea TiJ&yetı dai. 

mi eııcümeninde ya.pılaca.ktır. 
3 _Bu 1şe aid proJe, k~eıf, hu.cıusl, maili, ıaı.patı mrr usuUle rıkslltme ve ba. 

yıMa'lık \şltni ıenel şarln.amelerile, silsilel fi&t oetnll ve muka.yele projesl 

Naftıl. daıireelınıle lsteklih~re ıl>sterlllr. 
4 _ Eksil1me:re rLrebllmek t9in fstekli~ritı (18868) lira 17 kuruş muv;ı,kka.t 

temiaa.t vermeleri, ticaret odasına 9f1 yıbıula kayıdlı bıılurulukla.ruıa dalr ve. 
5!.ka bu ~ ln•ıu·1"i~k ebll:ret ve iklldarda. bıılunduklarına dalr ihale rii. 
nön:ıen iiç giin cnel vilayet makamına nıtirM'.&aUa. usulü da~elndc Al&calclan 
clıH:rel nsfkııeını ırw.ermelf'ri •e öı;:üncii madde-de Y~Z'llı evr;ıJu ok.uyup ka~ul 
~. volhMıl 2-!91 w~ılı ka•ıııtuu hüt;;iınleri daireslnie ha~ırlıyacakları 
teklif mrflııt1'11At ıt/4 / 19<12 Cııtaa ~ünü saat 14 de k:ular TI!lyet da.imi encü • 

~'91 rwislitfne Tennelerl met;rttt;tur. 
P..Warılıl yııkıtlt11ı...cak &'edkmeler kabul edHm«. (3188) 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
ı _ Etıısllıaeye a.•ulllan J.-: GittSll.D VU&yeti.ııe bailt S. Karahlsa.r ka1& 

merkeırJl.'l4e 1enideaı y~pıht.cak ki.rı:ir lliO klşltik CCKaeVi l.ıışaakchr. 
2 - KetM kdeii yinnl lkl ı.tıı ~ş Ura ii~ kuruştur. 
3 - Bu ite a.id fU\narae ve c•rak ,unla.rdır: 

A - Eltsıi!tıne prtnaıueel, mukavele projesi, 
B _ Ba1Wd•hk itleri ıreneı ~namesi, yapı işleri ıeııel $<lrlııaıuel. 
c _ s.ıri D•~l:ri cewcU, yapı. sıl\lıi ı..esı.at keşfi şa.rtn•melcrl ailsilei 

fiat cet.....ell ve ı;rejeclir. 

• _ 1"ekliier bıı eY!'a&ı Nııfb Mvılürlü"1Jıdeın parasız a.lablllrlcr. 

5 _ Ebilt.me 1U.H2 cuına &'Ünü 118&4. on altlda Nafia l\lüdurlütünde top-
1:ıllacak olan eksiltme komis:1o:ıund& kapalı ıııı.rf w;ullle yapılaulttır. 

6 _ Etı:siltmeye ıtrebllmck için tstekJ.iMriıı 16.50 Mra otuz sekiz kuruşl'llk 
muvakkat tcmlflat ya.tmlıııası ye bundan başka aşatıdakl vcs.lld haiz 
olması şa.rthr. Ve en a:ı. on bei bin llr:dık bir ya.pı işini muva.lCakiyetle 
ba~rdııtma dair N•dla dairelerinden alınmış vesika B, esri senede Tlearet 
04lab.rm•n birinde kııyı.dlı olduğuna dair vcs.l.lta, C ehliyet vesikası. 

7 _ E.bUyct ,·cslka.sı alabilmek için ihale g-ününden en u liç gün ovvel 
lsttda. ile mak:ımı viliiyP.te müracaat edllınesl l.Uımdır. 

8 _ 'hkllr ruektublerı 5 ln<'I maddede yazılı saa.tten bir saat evveline kadar 
kom!syou reisliğine makbuz nmkabillnde verilecek Te posta Ue gönderile. 
oek zsrflar mübür mumu fü• iyice k.apa.tılmış olacaktır, Po9'adakl re. 

cıtJantler kabu\ odllmes. c3518• 

r 
Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet 

ııhhi', ufak, yumupk adet bezleridir. 

Her yerde F E M 1 L ve B A G l A R 1 N 1 

" 
arayınız. , 

Memur Ahnacak 
Sümer Bank İplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesemize bagla Bakırköy, Bünyan, Defter • 
dar, Konya ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Na
zilli, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı kanun 
hükümlerine göre imtihanlı ve imtihanaız memur 
alınacaktır. 

2 - Aranılan ~artlar: 

A - Lise veya orta mekteb mezunu olmak «Yük
sek tahsil ve Ticaret Lisesi ınezımları ile, 
lisan bilenler tercih edilir. 

B Askerlik f;H hizmetini yapını§ bulunmak. 
C Herhangi bir hizmet taahhüdü altında bu -

lunrnamak. 

E Yapılacak tahkkikat neticesinde sicil ve se
viyesi it:barile memurluğa alınmasına mani 
bir hali bulunmadığı anlaşılmak. 

3 - isteklilerin Ankarada müessese merkezi Zat İşleri 
şefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerdeki fabri
kalarımız müdürlüklerine 27 /3/942 akşamına ka • 
dar müracaat ederek 28/3/942 Comartesi günü sa
at 14 de imtihana girmek üzere numara almaları 
lazımdır. 

4 - İstenilen vesikalar: 
a Dilekçe 
b Mekteb d:ploması 
c Nüfus cüzdanı «1942 askerlik yoklamasını 

havi)) 
d Doğruluk kağıdı «polisten musaddak» 
e Evvelce resmi veya hususi müesseselerde 

çalışmış olanların iyi hizmet vesikaları. 
f ·- Askerlik terhis kağıdı 
ı - Halen herhangi hır vazifede olanların bu • 

lundukları müessesenin muvafakatini alma
ları §arttır. 

h - Tay~nden sonra istenecek fotoğraflardan 
başka müracaat edildiği zaman bir boy, bit 
vesika fotoğrafı verilmesi. ,,1935,. ıı3570n 

Sıhhi müesseseler arttırma ve cksiıtme 
komisyonun :lan: 

Leyli Tıb Talebe Yurdunwt ır.oo çiU :radık talebe !sloırplnl kspalı zarfla 

ckailtmeye konulmuştur. 

ı _ Eksittme 25/ 3/ 942 Çarşamba ıünii -.at 15 de Cata.1-0tlund• Sıhhat ve 
İotiJıı.&i l\lwı.venet Müdarhigü bir.asında topla.o.a.n komisyonda yapıl3ca.-tar. 

2 - l\luhammen {iya.t beher çift iskarpin ~in «13 lira 80 kuruştur,n 

3 - l\luvakkat tcmln::ıt «1035» Uradı.r. 

' - istekliler sartn:ı.ıneslnl her cön llomi!Q'onda göreblllrler. 

5 - :kteklfler 1942 yılı Tıcaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda. yazılı 
vesikalar He bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ıncktubllt• bir. 
ilkte zarfları llı:ıle s:ıa.tindeu bir saal. tn'ei makbuz mukabili komisyona ver. 

meleri. «3179> 

SÜMER BANK 

Gemlik Sungipak F abrika:ından: 
Fabrikamızın, günde azami: 

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

1 
Sarfiyatı üzıerir.den, :ıltı a3 hl ihlly:ı(!I açık l'ksiHmıı ile talibine Uısk cdlJ 
lecektlr. Ş:ı.rlname l&teyenlcre Fabrika Müdiirliitünden paras'·~ olaral< ,·:: :lir. 
İhale 30.l\lıı.rt.l!H2 Pa7~ntcsı ~ünü ıaa.t 16 d.ı. Gcınlll: Su:l;ppcı . !':ılır.'; ı -

' sında yapılacaktır. 
1 ........ •••••••••••••• •••••• t-•••• •••• ····-··-· .. ---· ........ ---········· ............................ .. 
Son Poa:a MatbaBe.ı · Nctriyat Müdürü: Cıbad Baban 

SAHlBl: A. Ekrem UŞAKLIGlL 


