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G 0 L ve B Ü L B Ü L 
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Flotov'un en ndls tıarçaları. 
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bUGON '!1atioeler· E L H A M R A' da 
den ıtıbar"n 
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Bulgaristanda 
galeyan varmış! 

Askerler 
arasında 
tevkil at 

Londra, vaziyeti 
Yugoslavya hükumet 
darbesinin arifesine 

benzetiyor 
Londra 26 ( A.A.) - iyi bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre 
Bulgari.tanda galeyDfl art • 
maktadır. General Zaminol ve 
bir albay derdeıt edilmiıler · 
d;r, Bu tevki/in Yugoılav dar 
bei hükumet arilesinde Yu · 
gusovlayda müıahede edilmiı 
olan ahvale müıabih ıartlar 
altında vukubulduğu bildiril-
mektedir. ---o---
Sovyetler Stalino 
şehrine girmişler 

Bu sabah neşredilen 
resmi Sovyet tebiiği 

Yazı itleri telefonu: 20203 

, I ı • 

\ 

PERŞEMBE 26 MART 1942 İdare i.şleri telefonu: 20203 F1atı 3 tal"lll 

,, .... , \~~~~~~,._,. 

Çocuklarımızın sıhhati 
için bu tedbir lazımdır! 
Emzikli ve hamile kadınların daha fazla 

ekmek almaları, unlu şeyleri, şekeri, eti ucuza 
tedarik etmeleri imkanlarını araştırmalıyız! 

Yazan: Profesör doktor Ihsan Hilmi Alanlar 
Romanya Kralı Mitel Alman ve Rumen subaylarına 

Kötede Macar Naıö Vekili 
nlıan takarken. (Proleıöriin yazııını bugün «Milli Şel'in demeci ve yavrularımum ıerlevhaıile 

ıaylamızda bulacakıınız) 

Rumen - Macar 
gerginliği 

( Moskovaya göre) 

Macarlarla 
Rumenler 
budadda 

çarpıştılar 
Bükreşin tekzibi 

Bütün Romanyalılar 50 yaıına 
ltadar ordu emrinde 

bulunacaklar 
Moekova, 25 (A.A.) - SOlYd ttbllti 

ekinde, Rwnen • Macar hududunda Sl
clsoara dolusunda Macar ve Rumen 

B. Bitler 
Bulgar 
Krallle 
gör işti 

Bu, nasıl Şehir Tiyatrosuna 
mutemed? 15 köpek gönderildi 

VlliJetln 
tebliği 

Bulgaristan da 
24 yeni hava 

alanı yapılıyor 

Halka dağıtmak için 
aldığı kahveleri 

depolara saklamış 

Şehrimiz &nn;yet Müdürlüğü Ma 
li Polie ve Kaçakçılık Bürosu me
nnıı!ları. dün Şişlide mühim mikıta1" 
da kahve ve çay isııfçiliğl yapan bir 
tah• ya!ka1nmı§lardır. 

.Bcrlln. 25 (AA.) _ Fillırcrln umumi Suçlu, Ş"§lide Halaskar Gazi cad 
braJ'l'ihından bililrlllyor: dıcııinde kUJ11.1 kahvecilik )"apan Ka. 

Fiilı.rer, 2.& l\lan.t. umumi kararci. zım Mıncı ad:nda biri.dir. 
hında Bulıar kralı Borlsl kabul ct.mlt,I İddiaya göre: bir müddettenbcri 
keııdisa ile uı11n ve samimi bir cörütme. bu mıntaıkada halka kahve tevzii 
de bulunmuştur. !için mutemedliğe &eçil .. n Kaz•ma 

r • ........ 

Yollanan koJ)Cl:ltJ.den blrl 

Zeytinyağ ve pamuk 
. yağları beyannameye 
' tabi tutuldu 

Ellerinde 20 tenekeden fazla 
yağ olanlar bildirmeğe mecbur 

1 
\1li~tten tebliğ edllml tir: 

1 - Her çeşld zeyUnyat ve pamuk • 
yatı toptan satışları ::reni bir tebllte ka 
dar ,-asak edUmlş ve a atıdakl esaslar 

dahlllnde be::rana tibl tutulmu~tur. An. 
cak, perakendecilerin azami \>eş klloyıı 

«Para» plyf'.Slııde ı: nayan lı.Öpclln 
sahibi tararından alınm:ı ' üzerine t1 reçmemek üzere mü tehllklere yapacak. 
yatronun mıi-.lriil "aıtyet.te kala~-~tın~ ıarı sa.tı:alar serbesttir. 

Londra 26 (A.A.) - Busyadan alı • 
nan h.ıberlere &'Öre tanklarla talr.Tl::re e_ 
dllmls olan Tlmoçenko hücum kıt'aları 
ficldelli bir bombardımandan sonra saf 
sar lıii<'wna kaTurak Stalino tehrlne 

rlnnl le-rdlr, 
Bu rblr l\flhverclltr için büyük blr h\ldud kıt'aları arasında bir ('arpışma 

t:heınıniycU halı. leli. Alman taarrnıa oldutu bildirilmektedir. Her iki taraf ıa 
tin bir sı~Dma taııta ı ruifeslnl ıö • kayıblara utramıştır, 

Görüşme, son bıiyük harbde Alınanya alakadar makamca halka dağıtıL 
ve Bıılrarlstan arasında. teessüs eden al- mak üzore 30 çuval çekirdok kahve 
lih ark:adaşlıiı ve doslluk ı.ihnlyetl için. verilmi§, fakat ku.ru kahveci, bu 

de ef'reyan etmlşUr, (Devamı 6 ncı aayfada) 

hesablıyan blrı;ok Jr.hnseler, dün Şelıir 2 - Elinde ve emrinde 20 teneke n. 
Tiyatrosu !\lüdurlütüne mürueaat l'de. ya buna tekabül f'den mikta1'dan r ılıı 
rek. köpeklerini hiçbir ucret taleb et. her çesid ZC)tlnyatı ve pilmukyo&cı bo. 
meden, oyun bitlnrtye kadar vermete lunduran :r.eytinyaf; \C pamukyağı mü • 
razı olduklarını blldlrmLşler:Jlr. Getlrllen tehllkleri (~~haneler l'C fabrikalar) 
köpelıler arasında kıymetli ve cin bir perakendeci, yarı toptancı ve toptanc) 
çok hay"-aıılar bulunmaktadır. Köpcl!'lnl ·t5.birlerile komi yoııcubr le depocular 
vermek lstl~en, şehrin tanınmış tiıecar. bakkallar ve rehin olarak ellerinde bu
ıarmd:ln biri, muracaatında bir fC)ıtrU luruın zcyt.lnyat ve pamuk)ıltlarını llJ.n 
sıratlle bunu Ştlılr Tiyatrosuna karşı tarihinden itibaren Belediye bududlan 
bir vazife telakki ettltlnl bUıllnulşUr. dahilinde olanlar llinı taktb eden ~Ü.. 

Kral, akşam remejinde baricb'e na. -------------

-euaoN-reccktl, Bülae, tekzib ediyor 
l\lo knva 26 (A.A.} _ Bu ııabalıkl Bükreş, 25 (A.A.) - bt malumat a. 

sırı Fon Rlbbent.rop'11n misafiri olmuş-
tur. - -Hüseyin Sovyet tebliti: (Devama 5 inci aayfada) (Devamı 5 inci aayfada) 

.,---
Dun ceıitele-nle harekat devam d ,. 

ıul lr. lühlm bir deilşlJdlk olmaml$
tır. 27 Dıişman tayyaresi dfuıürülmüştür. 
9 tayyareml:ıı kaJ'lbdır, 

Bertin sulh için 
çıkarılan şayiaları 

tekzib edıyor 
»erlin 26 CAA.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildlrlldltlne ı:öre son ıün. 
lerde ortaya çıkarılan sulh fılylaları ta. 

mamlle esassızdır. 
Bu kaynaklar, bu ıayLlların bu t;lbl 

,..ı.ın haberleri yaymakta menfaatleri 
onlı.r tararmdan oıkarılmakta olduğunu 
tebarüz et.Unnelr.tdlrler. 

-----o-

Hindistan 
etralında 
mlcadele 
Cripps dün 
temaslarına 

başladı 
Yeni Delbi, 25 (AA.) - Bir Ameri. 

kan kaTJlatından bltdlrlldltlne core, tn. 

Japonlar 
Bengale 

kirle zinde 
bir adayı 
zeptettiler 

lngilizlere göre 
durum vahim 

,.tıtere hukilmetl Dlndlstana tam do. Yeni Delbl, 25 (A.A.) - Roytar ajan. 
minyon hakilını ~rmek teklifinde bulu_ sının bildlrdlllne göre JaPonlar Benıale 
nacak, fakat bu bak, barışın lmzasın- Jr.orfezinde Andaman ahlarını lşıal et. 

Suad 
YAZAN: 

Halid Ziya Uşaklıgil 

menmı 5 inci sayradal (Devamı 6 ncı sayfada) 

Dört yaşındaki kızına 
işkence yapan bir ana 

adliyeye verildi 
Keserle dövülen ve kıı.gın maşa ile etleri 
dağlanan yavruyu komşuları anasından 

habersiı müddeiumumiliğe getirib bıraktılar 
dan az sonra yürilrlüie rirecclı:llr. Buna mlşlerdir. 
ald ana yasa müesslsn nıf'cll~ tararın. Blrmanyada Dün Müddciumum;Jığe kucağın- cuğunu her tanrının günü vekitU 
dan tanzim edllece-kUr. Bu tekli!ler, Yeni Delhl, 25 lA.A.) _ Jap0nların da 4 ya~larmda kadar tahmin olu.. vakitsiz eli-ne ne geçeue onunla in • 
• Dominyon şartnamesi yapılıncaya ka- Blnn.an>a:da Tunru şlınallndeld han nabıilen bh kız çocuğu bulunan Mu sııfsızcaısma döver. Bu yüzden kcn. 

General De Golün 
tayyareleri Fransız 

balıkçılarını bombalad dar İnJ'IHz lmparatorlulu mümessille. alanını ele reillrdlklerl r
6

men blldlrll. ammcr adında bir kadın gelerek, dif.ik saçsaç.a ba başa geld ğimiz hal 
Bertin 26 CA.A.) - D. N. n: nln as. rlnden birinin idaresinde kaleak olan mektedlr. Jap0nları buradan çıkarmak fU şayanı dikkat aözlcıri söylemi§- de bir ıtürlü bu huyundan v82geçİre. 

keri kaynaklardan ötnndltlne röre de ba.rbye nnarctl müstesna olmak üzere - tçln Çin kuvvetleri ~öndcrllml Ur. Şlıl. tİT: med.im. Bugün de zavallı yavrucuğu 
Gaulle'e alcl onun lşaretıcrlnl ta - Dlndlstan parlamentosu azalannın ika. detli bir çarpışma devam etmektecUr. [O •tadın ya.zııını bugün 3 Ün· «- Ben 1ca~ımpapda Camiıke. k~er.le bayLltıncaya kadar dövdü, 
fıyan ta::ryarelu dün Blscaye açıimda (Devamı 5 inci sayfada} mnamı 5 it <'I ııa::rfadal cii dayfada bulacakıını.z] biır mahallesinde Knsab sokağında ve bütün f>unlar yeti~miyormu gi-
t'O~ alçaktan urarak Uç Fransıı. balıkçı -----------------------------------------.:..__, bir evde IJcinıcıyım S"ze gethdjğim bi üstel'k biçare çocuğun etlerini o. 

,emısine mitralyöz ve bomba ııe bil - .- BavAl".llcılık mu·· tahassısı dlwor ki -. bu çocuk da ayni evde birliklıe ki. cakta 1cız:dıırdığı maşa ne dağladı. 
01llll etmişlerdir. ıs Fraruız balıkçısı öl. l__ CW ti ___J r&Gl lrulunduğumu:ı Cülbcn ad nda Küçüğün kııyadına daha fazla daya 
müftür, bir kadına aiddir. namadım ve annesi evden dısarı 

Kadın ve çocuklardan 
tahliye edilen hind 

şehirleri 
Sal~on 26 (A.A.) - Kadınlar ve ço. 

t'Ukların Madras, Kalküta vesalr Hind 
ee-hlrlerlni tahliye ettikleri teyld tdll. 
aıek~lr. 

Dağıtma Ofisi 
Ankara, 25 (Hususi) - Merke. 

zl Ar&a:rada olmak üzere kurulması 
kararlaşan Dağıtma Ofisi hakkında
ki kararmamc bugün neşredilmiştir. 

Vurdda yaz saati 
Ankara, 25 (Hususi) -- Nisanın 

Laıında bü~ün memlekette yaz 5aa. 
linin t11:btkııtA başlarıncalc ve 31 
Martı bir Nisana bağ1aya"'I gece ya. 
rı11nda saatler bir ıaat ileri alına. 
caktır. 

Avustralya, ha va üsleri ile Gülbcn. czihc ı,,n'ndcki hu ço (Dcvunı 6 ncı .. ylada) 

Japonlar için büyük 
bir tehlike teşkil edebilir ı 

Yazan : Milat Tuncel 
t~ç aydanbtrl han kuvvetlerinin in. cumları yaptıkları ve fakat işgalin dotu e::rllyecek bir derecede olmaılıjı anlaşıl. 

dirdltl d:ırbclerle :zaferden vıfere atlı. tararındno b.ışlıyacatı tahmin edilmek. maktadır. 
yarak yayılan Japonlar iç üslerden Car. t.edir. A\'ustral,)alılar daha J:ıponlar Fi- l\liıUd'iklcrin Avustralyaya yardımı 
la uı:akla5ınış bulunuyorlar. Bu hafta lipin aaalarını lşa:al ederlerken mUtte. dltcr memlekeUere yaplıkbrı v!idlere 
lçJnde Japon bombardıman tayyareleri I tiklerden mu tact'I yardun istemiş ve benume:z. Zira burada her şeyden evvel 
Avn~ral•·a - he d tu h d b t •- 1.n ırk. Usan, kültür meselesi mel""uubahs 

J >.. m o ve cm e a ıl Cer)aci:ı başlamışlardır. J ponwra ,...rşı .. 
istikametlerden hücumlar yapmı~lar ve .. 

11 
.. 1 te ha "' ,.0 ., olur l"e sonra da inı:lllz adaları kadar 

koJacak en mu ı m .. uvve ,,. • •· _ 
bllh ssa ı•ort J>an:lni ~detle bomb:ır dl lk d st 1 1 • h b ba"- onemll olan bu arz parçasının Okyanus-

__ ,.J -,... • vcti r. Amrr a en u r s nın :ır ..- • dım:ın etmişi~ . ..,_.ıneo de sf. taki st.rate-Jlk durumunun guzönüne ge. 
maiden çıknp"{a&vrllr~nub:ı dot. lıyalıdanberl durma--:lan sen halinde bY. tirllmesl litımdır. Avustral)aya yerleşll_ 

us , • yare çıkard•tı muhakkaktır. Böyle ol. t ı 1r. ı ı ru llcrlem,..-" v · • dld ava Usltrl rilecek mli terk hava uvvet.eri den~ 
kurmu ın&tır.i ~~!Jl esas- hareket makla beraber A\•uslralyaya bugüne ka- kuvvetlerinin hattkilını bıi5ük rrlk~as. 
lst kamr.~i mıllik~"\t l~!Jı Avustral. dar yapılmış olan yardımın o.ıları tat. ta blm:ıyf' ve takviye e-drbll~klerlnden 
yaya ıarb l.ı;tlkimrt'r:teu ae bua hli. min edecek ve Japon tehlikcslnl bertaraf (Devamı 6 nCl aayfada) - Bayım, $ampaı11a •n .-nrec:liyorlWUIS, 1olua say 11117 
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- - - - - - -. - ..-. ......,... ..-. -. -._.-.,..,,..,.~1+"'+""'+11"+'"'~w·n+n••n·x··A·ı d . 
~~~----UN, Awü- n A i a ·Milli Şefin emecı 
&ii.seyin Su.'ad ve yavrularımız 

Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil Ya.zan: Prof. Dr. ihsan Hilmi Ala.nta.r 
lls. 1 kırk senelik dest Su'ad ~lı. mu. vakıkuf ederken n~yet bir taMSbtcle 1 ,,..,,,..;; d w ·1 b .. O nun vefatı ha.berlnl oku::runca ım cı: 1 t I~' dl .,~pıanıp kaldmı· p elk saynn ve pek yüce Cüm.. marnlleketin ilerlemesi muHa.ka o zararları vw:;:...n egı se yarın u. 

.. d •afak bir aile teşk 1 e m ~er r. ·- • . İ lok · ~--•.n ·· b.. ·· he 
00

· d g;:...;;ı;;.,. sarsıldım; yalmz ~essurden e.1' ualed t b. uı ben Ba man.ııumelerden çotu şa.ırln pek hurreisimiz.ın 17 Martta z.. mem cnn Çvo.;~arın.ı.n gu.r uz tutn r ge e vu• ua.. 

tU, bııoa biraz şa~kınlık da inzıınaml I~nıaııı bir h ... 1 1e ~e ba ·~-ıe. 1• .,.en9 ., ...... nfa.t l'deo 7.evceslnin ma • mirde söyledikler~ demeçte en ön.. I ollması, hastalılksız ıbiiyümcsi, iyi Şu ekonomi.ık durum rorluğu Ö k d 
de hu8u.le gl'len ... r ncua m oc.. rı a • .. -- d k d ık1 ı · . ·ı 1 ğ ~,..,n,..Iar k d şekerin çocuk etıı1şti. LÜlll ona o kada.r ya ışmu ı. .. d.. ki . Sn.'ad tenılle sular Bu nalı:ledeceğ-hn p:u-ça e h..a.nıgi 'noktaya el o u ıarına ge ış:mesı. ı e o ur; e er x'-"-.. .,,. arşısm a uınwı, , 

yaşın~ g-on dimdik duran kameti blrlt~dıa. 0okudom n i&":~ınıı; Pn~tır kab;ll lda gene 0 .;ının ilham etti~! blr man. sız.ler de benim gibi dikkat etmiŞ- iyi büyümezse, eğer çocuklar çok mamaları için ne derecede örıeım-
dl\ha k.ılkamıyacak diye e dl'reoe ina. rıkkatine, ha.~s Y · bl. ıru t'dir Onu tercih cdi~ sebeb de sın "zdir; bunda hiç işkılım yoktur.! sıik hastalanırsa, eğer çocuklar gı- li olduğuınu ve bunların nasıl olı:ı-

lyetlae t.a.mamlle mukabele edecek rl 
111 

• M' 1 b t .. n.ı d •· lı h ld bu bozuf.üuık ca.kısa öyle herhalde çocukların y:ı. nıimaalı ki... . . k kal bana ithaf ed!Lıniş olma.-.ıdır. .r ıt i Şefımiz en 3:? a çoc~ arı asırz ~a rsa o a e · 
Geuçlitlmizde oldutu kadar sık ıık C$ bulmll$1~r: _<<Ne ly'.!..• dıyer~r hl; i~ bu a-üıı-ı n rakik lJ'.'tldeYi ~ • el alım-ış ve :hemen hemen onları heımon moemleketi sarar ve bunun (Devamı 3/2 del 

bıulu.'>mauiı.k; fak&t o, ~)erinden, yol. blmdfo her ıkısıni kbnk edetı bı .. alıycmun· konuşma konusu yapıruş uzu.n u.. ~==_:::.:..:_ _______________________ ==:::,::---
cohık!arından kıortanJabilen ~manlarda yerl~tl. Ya.:ı rinü enları blrtl ar--;:a ~~d nen ~enslzlikll'rim ZW1 onlardan bahsetmiştir. r p b 1 9 \ 
h.-le bt'ni büyük bir mus.brt yıkıp de. rünc(' bu dunu daha kuvve e eyyu llalld Zlya'ya Düınyanın bu karm:ıkarı.şık du.. 1 "Son osta,,nın u macası: • (9ı J lvirdi~i kara •iinlerlmde. YcşUk&ye ka. ~••n:1! oldt1. Elinde ıtne ve iplik önümde b"r dütme. ruımunda vatan için ve va:tan için. \.-------------------------------" 

(""' "'"" ba~ "'"""'""""" vo•~·•ın Heyb•<ı Ölümün ...-maı. u>••m~.,D~..,. dlkM dalan.; "'"""'" """'' den konuşu,iucken ilk aklımıza gel- '- il h 
tesıiyı-tlerini wrirdl; dostlarına o de_ ikislni.n arasındaki lto rabıtayı kopar • h:ızln, meısi gerekli olan iş vatanın isUk- Bunlardan 30 tanesit1i halleJerek bir arada yo ıyan er 
rece ını•rbutu ve ıtı-lı;lııi gösterruekk:n o lll1ıi oluyordu. Ne diyelim'! Br:şer içl~ı Dötiimlenir dW drımd:ı., rüokii ben. hali ol:rrıası çok tabiidir; ve burada okuyucumuza bir lıeJiye takdim ed~ceğiz 
niıfb,•tt-4.' mab.zuz idi, !mukadder olan bu neticeye .karşı dcnı. ıettln, en önce çocwklarımız hatıra gel - 1 2 3 4 S 6 1 B 9 11 

En sc>n b~ni reııe taha1tör t"tU: ı;alih.ı lec'* nt' va.rdır? -~ ... ~:- hayattıuı --n.aWitinl.e ı.lr düğü- melidir·, o "'ocuıklar ki .her yerde Soldan sata: 

·ı b ...... ._.. ..., " 1 - l\1ılli bay. 1 l!! l!I 1 1 1 rikkaUe düşünerek. .• Bu :ll'la cşı e ı•ra. * me. ol'duğu gibi- bizde de bugün ek - 11
1 

~ 1 
d ıı.. I.>" ramlardıı kW"U • ı berdi. Geçen yazın ~onwıa 0

•·u •r Huseyn Su'ad Uk tahslllnl t~rada _.._ O-tEse v. ann muıhakkak V;:ltanı yük- -- ,- - ---- -

.....- "' - lur l 3 ), Çabuk 2 1 ----
1
11 __ ·-· -•------cün ;~~ı .,,..., ceı.ııı ... bıbç••• • • >•Pt.klaa '°"n b•nU• •~"" U.•• h!>•- EUm4• ;;n, ., lpUk •öriin" .,,,,,,..,. •. seltme;;e savaşacaklard r; o halde _ 

LUl'd-uk ... Onu o cün bile, ~-.R~~ yeln~lş.l bula g.-lıni$ vr Mülk.iye Tıbbiye.sindeıGül~r ve d~rdin, evet.: ccb.ık bıı P1.'k Y~- daha buıgiin<len yarını düşlinme-k (l~. _ Macun tü.. ... 

1 

-------- • bulmuış iken, ç&kınemlş, biilrnlmf'mış, ıuu.ayym sarhaları muvaffakıyetle aşa. kı!ltı sana.~ gPrekl"dir. • 

her ma.naslll' ihtiyar olm:ımış ı;ördı.im.jrak daha yirmi yaşını doldurmadan O_..._ ftf'"atı !'<"'bab;ı Glurdu ınil!ıt.aı:-_rıık, N'Heıkim Milli Şefirr.iz halkla pü (31, Nota. l('?l. ---. - -- .• ---
1 d 

1 
• """ ,. ·r ~ t h Yaşıyanda bu o • - j Bilmiyenler ona «kırk btş 11 

". va.r ~ -1 ııok.lor şthadetnameıil almıtik ~~~tJırn Ed~rdln. iylr- deltil mi, benimle ı,, 1 z.ı. toınas ederken ve ha ıkla konuşur. 4 dır? .. diyeceklerdi. YaJnu bir şeyr dık. M~ onu Cenabla beraber tahs•hıu lk. * Jaı,~n Ç""U'kl d b h" b yuT r.ur <3>. -- ,_ - -
~·-- "" "'"' . ar an ::ı ;; u - 3 - Horozd. ... '" ' - il - -. kat ettim halinde bir df'ıtlıfklFrc... 0

Jmal v~ malüaı.atını tevsi etmek üzere Du··ınn..ıf'nir, mük'madi (lüı;iimlcnlr, mULq]ar ve onların He:- bakLn dan ıl k 

1 
"~"' tavukta urdır <f), daima şa.&.areUeu ayr mu .. onu<tm·"' • Par:!W' a-itmiş buluruz. Or:ıda ne Jı.a.dar mdmum. ::;ağhğ ·na çok önem \'eriyoruz~ bu- ( --- ---.•• - .----.,-_ sındı alaya, r;;a..raltaya clö'..llihneı.tcn çe.lkaldı. pek iyi bilmiyorum; fakat geneBüHm e RÖ'l:lt-ri a'sabı hl~-:ı k~l"Jimde. yu)arak ana, babalardan da bu Bir iskambil o• 

kinmr-1. iken o fiin biraz du.rgun. dJhı cenahla t.er-a.ber avdet etuKi :ıamanv,. bm zavallı bu kalbi alll ile ma~fim. nok:tada kendileri gbı diişünmele- vaııu (;J). - ~ --.ı-- .-____ il 
,Oyade '""'" dlnl•m•ll '""'" '"" b« s~.ıifü•w• m.ıba.,onda Ed,blyah s· """"'" .. .,,, böy1' '""" ••''"•"· r"o! istem:şlerdir; yalmz ana ba- ' - S•mn•••"- - !!!! 
.. ,,,., hald• idi; .,,., hude~ ."m•I '""'"' allosin• kahlm., bul~du. Kü'"'i' ~ • • balann değil öğretmenlerin de ta. :."::~:~:. ~ •• 

8 
------.------------- -

eden bir hüznün slslerl·n". burunüyordu. ka.nlaşı llüseyn Cabidle ber.ıber o d.·' Eli--"• ı~ıte ve \nlflc ... nugiin pr'b'm , b •v: hare.~etli, canlı, karakterli 
.. f olHrak b b ,. ... , ,; •· ... · ta (2), Fran~ızc'fil ---- - --E')ini de o gilıı blrıncı ne a . bu alll'nln başlıca bir rüknü <>ldo. 1'a ba~, yetişti~leri iç:n uğraşmalar:nı 9 -.------- 1 

a-örüyordum. Efzayt,, bu isim bems:re ..... ~tıllt• ddil, pek rakik. lll'k• ı.an',ttk·ır ~z!a.run. har!tb sÖ\'lemü:;ler<lir. röı <3> • 

·. bencl' ne . d D"M-r di~r da.Ja,.ım. 5 __ Haya (2), _

111
. __ -- ----sininkhlf' 'beraber, Azmayış · b"r ~ir sıfatile ... Kı!<a neş'.delt'r )a7 ar 1

• olttrum: Bu büyük sözler kars•sında ana- 1 .-------
d" O l:ır ı P:ıı-:l .s.:ıklaıur (oll, l \ vakill.t'obt'ri Pt>k bllint•n şeylPr 

1

• n lm:ıa'!ı nadir göriinürdü: ı'a.kat bu is·nı _ .. d n a~lıyarak, nm babanın çocuklarının yeti~n .e ._ _ ---
iki k:udaş, kwm Bihlnle ber her ran.,0 derece sevildi ve n~ı>idcll'ri öyle hıış'.\ Akar ca.rlb havatım ~oıum ~u m~cru ve geli~mes:ne ne gıbi ödevler· O- ~orn edatı (:?). 

raltıd& ayni mektebde bulunmuşlardı, ~e C'i~i ki. bwıları tabiatile ezbl'rle:nk o. K.anac harareti hicr nle n hum-: laca~ını uwn uzan va ,jij~TI!!ll<'ğe 6 - Not:ı ( 2 ), 1 3 - SüraUI, atak (4), Beraber 12), 
ınek!Rb cocuklarınm evde mt"llh•bl' d~ır !unluk. Hatti pı-k iyi tah:ltliir ed'yo _I hactJt voktl'·r- rneseic pr-k açııkt ır Nota. (2) · bl Babt edatı (21. , 

t 1 ..ı.. • ' . : " - Nota (2), Gayri malum r • • ~ - v--.. ..,.-tı (2) • Sa,.ın r,.ı • ...ı ( 31.' 
hikiyrler anlatmak .,ek hoşhrm:ı gı • Tevfi1 Fikret: «0 ht"pimizden 7. - ~ ~ dt·1·ır0· mlü Ana-baba <laha bir çocuk sah;bı • ,. ._.,.. .,.... • "'"3t 

· · ı rum. El" d ı· ı lik Bu kor 6 (
2

) T rsinden bir renk CZ) • tltindl'O, kn:ı.mdan da J.rkadaşl..ı.rt IC P, va..>• a.alrdir! .. » der dururdu.. ım e (ne Ve p .. , h:ıynt, r.'rnadan bıı "si. İVlcC dÜsÜnmÜ~ Ve ına.n ' e : d- ne (4) 5 - Beraber (2}, Büyük bir haY\""U 
.. , ~ '" 8 - No'- (2) • Gurbetten on...., , (3) • ..... n .. b iki lr.ard&$ı i~ln mubabbr . t• k . . t" b"ba çocu ... hıısuno"" u . Şimdi karşıında onun o zaman man ..... 1 ed bit .. ktir Uell'bed, tıryha . arar verım:~ ır; ana " -

le dolu şeyler dlnllTe dlnhYl' onlarla . . t 1 kitabı var· J,ane'll('o:ıu m en et". • aum ""''lisı, nesinin memleket gel;ş Bir rabt edatı %) • G 6 - Yanan şeylerden ~ıkar (2), Ytll d t 1 idik zumelerını tııı ıyan · ald n o " 
1 

9 K-'- yapan ( ) . 
A l k pey a em"' ı · :amana m"sı' 0 1...J>..,;;Tunu ·b{ıı·r,· •'. u··ııku·· ""OCU·""- - .,.... ur L3), Bir pe•. "'•l'---1.. (3'. 1df'ta bir a$1Pa. 

1 
., · ·~ı Yavaş yavaş yapr-.ıkla.rı çrvlrı•rek Kitabın bacıında ıı:ı rııı o z '"' ııuuı-. '" -.. •• ., .,,., ..... .,. • 

to Ywıaf Zln Paşanm ~'". . • d il partık l"r"""'t ... lb;;,_\·u"'r "e a .. el ı· ... _~ı·-1-en mE'lTlle 10 - Yapı,ıta.n ~ " - İsUmbUde blrll (2), ':'CaUı deif Onların dok r .. · b kın senelik şeyleri laraveUnin le. bir ~ var. Güzel l:n am e, . " ·uu .. ...,_ v ,., t'!'i. ı 
... 
1 ın .,.. bııvUk bir Ulna 

11 

1 1 · .• m.wlın.<.t d ·ı ..ıı •· : ... blt ı"ki pmber. (

3

) çoeuklan oldu .. ar 
1 

· • .. -'rlen"nıforı bir nebze kayb~tmemlı; bıı • .,.~ açık naslytsile, &"U wn~ıyen \.·,lim;'Z e ı ~ııer ve ~e,•şı., ıı. • 

· ··ı··ıd··ı.ıerlni bilirdik. Bır run "' • .2i 
1 k h ki !arak y ... -.ından ..,aı;ı: g - Geliooe ölürii'& (1), ViliyeL (2), ile buyu u u.. k b.. ıarak kknr tr-krar gihde.n ıec 'l"u m, ve ıröslerilc... o lıw ıbirl>i ri ne pe a 1 0 

1 
_ Pirinçten yllptlan yemek 15), Mı.. 

iki ~neckn fada oluyor. bana 1:e 1 u. o zamanın tairinl dirili.erek tekrar yaJ O, sade matemleri Iı:in atl.ın!A."t~l baP-l•dıır; cıhz. halı>iz ol~n r;ıe~le- Sa.bip (2). 

:rük bir iltifat ola.ra.k Efıa.yls Su &d nı. tt !değil hayatın neş'e ''"ren ,,eyleri içm ketl'e'rin gittikçe başasagı gı ttıkle- sır llihı (2). 15) • Tersiıl.. 9 - Vakit (5), Beyu (2). 
ıasil<' bir roman ıeldl: Aşkdaıı ls~tnır.ı:~ şaBıum:.....i .. -l~nlen birini nakMmek he. de ,aımesini l"e gfildürmc!dnl ~ilirdi. rini hepimiz biliriz: esaseı: bun.u 2 - Jı;tılih, t<dm Tttme vı - Bir madeo (5), YlliiJet (2), 1 

-'hnlmdt' yer eş .,L ·~ .. - 1 ~ıı d ı b. tarih de so··,,.ıemel'tedır: bır den bi.r uzuv (2), (~,D~ı-r~h~a~l:b~u~ik~l::..ls;m~=~::-::::::.:;:.!=~·::::!;::!!.1~k~·:ta~b~..::r~as:::ın~da~~b;ur:;,;as~ı:n;d~a~te:;_,;·ı;._""'~"'lıı""'4~(D~e~v,a~m-ı"'\ıı,"'lıı,._e_,,~~"'lllııı~' ıP. J ~ {ıo,n'a.-tım ki kae yıl önce &şlnası o~c1utuın Vl"S• e ı m şu 
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~:ZiiZJ~~:m.-ıa=1m11ammııliiiiimmaB:111m.. ri?N N*' (Baş t&r&fı S/1 del : um IUll!flt ~ : 
Patrona Ham cİbrahım Paşa» lm'dekı coturak _ m Juh birkaç düler. Patrona aı'IJrndaş,arının elle- nma kadar get.iriimeleri gi!rekli ~ N L[ d il : ~ ~dı anıl<l gını duyunca d!§lerını ıhtıyar yC'Jl çerıden başka kimseler rini tu1lu: olduğunu bundan evvelki ya:.-.ıları- ! a"' c en : sıazze.z Tahsın Bcrkand : 

• .dn.ı.Jı, baş ııı om.ine egdı. Başka bır ycntu. . , , mızcfa söylemiştik. (1) i .. - Bu m'u? Bana 15.yık gordiığJ-ıBc.-y kaymval,dorrun va:.ıyctna J 
şey ıkoı1'u,_.. ıadı1ar. Ort<ıcami önundc durdu~ar. Ca~ y - :ız ~·or~lamın. :r>a~moaş:ı-ın. Mesel'a y-. ÇıOcuık ekmeği <liye :r.~ L.n bu muJur? dıyc ha.>li<II- mesını okuyac:agı zaman, aı.enın~ 

Bedestcnlı!cr kahvc!erinı ıçtık -ı mı kapı.arı kapalı) dı. K;•}weü Ali 

1 

d:t,~uı, :ln t.:ınr~ ~~) ~~ıd ~-~n:amu~ bir eıkımek ·,.eyoı·hud onlann hak]:! idı·gın;:ı.: 1 _w~·:rtur gıbı oldum. . ldıf:er efradı arasıııa sı1kışnıak, !.en~ 
ten sonra 'ki.l·ktılar. Vakıt ıI·edı .,mınare kapı·sını ış«rct cı:ii: ,

1
,. U'l.'l.l~a ıım. k~ ıt ~'-·~~ı ıdı; !':11 olan eı'kımcıkli'k uınu hr.ı.ştırmadan :, ~~~c1n::t Avrupada kahınış, Is -dımı fazla gostorme.nı.ekti. : 

'Uı. l
> i kl d S .g~-ıerını yan apı,>aıar: Halılın :.aımuııda y:ll.rı.ız yaşamış ve .J-j D d : yıoro a rana aya arı ı: - L'trflan O;ı 11a-n bu noktada ı ·.. . k d r ..,. , kendHer.i1~e ve:ırrne~ gib1 usuller fooic t.•!'kt!k tanım , . P~ ' , uşu11 ugı.mı gıbı yaptım. ! 

- Haydın, Yernışe, bekar oda- dt.ıınup: cBen Pltım, s!z t")lem':."!l ~ltsıj~,. ~ı ar.: ~:nı~rbu,rg,za g.- bul'unabıhrse çpk :yi o:ııır. :•c lcilçÜık 'bi lt ( t'r ~~<iııım boy! Saat onda Munır Hc-y .krzl..ırılt:S 
lan semtine ınel:mı yo.da~ım. An... 1 deyu j al~ a!"mıış yoidaşlara!~ . P ~c.,, b.,mC".:ı• k~bıl o.up oılamı.. Çocuk lan ve çocuklaru• y;ye ~in "üzde r 

1 1 
a 

1 mJ"'ıııım~eın<.>sı, 1 ,qeld ~r. Eıkrcrn Bey bana haber! 
dan tekrar buraya gcfür, çorba ıçıp Patrona Hal 1 başını salladı: ~;a1:ag. nı he~~t!a<lıı<.tan SC1nra ımcn ceklcrini de düşünü I"kE'!l • vntlarn~ ;c;~•'· · ş, e~· d"ın Nmaınt kmn bo mads~ s_;_ı.şı 13-lt..'Oııderdı, derhal aşagı ~!'dim. Sa .•• : 
•S ·aga» gı<lcr:z dedı. - .Beli ıhtı)ar!a.ıl: ıı iş:tmfrc; •· ne.ıceyc 'ardı. . . ,. .. ~, u.. ,J • 

1 
e ım en r· T>.cndı !.onda t.oplanmışlardı· Omer Be\: 

Ah gu.-dü: alık, Anlıma, bundan Yed.kulev~ - O va:k1e dat döncmez.s:ıı. aoa~arm da ek :.ırmak gr-rekraır; :~ıc) ecanıma şaşıyordum. .HalbUıkı lıenuL: ortalı•kta yoktu' Herke.ıs b. : 
- Bre bGkar odalarında yok!aş götürüp ıhnak ej lenı'şler: J Ha~il .güldü: yan~ bura<l:ı ~ccu.k.i:n ın iyi büyü. ~0~. ıl:tıfat kocamdan gclı.;<ırdu ... ko,_.t·yıe çekılmı.ş, ked~ine dalmı~ 

rru kaldı? Ya, kimleri görmek ıs- - Bc•lı, anda boğdular! - Krrş gihi uçar ıgelürüı:. Elem mesmden, 1~P.l ~~c~.mden bah..~ - ~Du:nyada en yakın olm:ı . .;ı tabu_ o.~ bı ıdı. Munır Bevın ikw.l. rını~ 
tersin? Üı.; arkadai bakı~lı'<.ı:-. Pa'Mna çekmc;,n. c:ıd'kt•r<l1 on.fa:: buy~.ıtc:1, onları vü.. ::~ da7a d~grusu bdunaı... ~·egc.ıııe yanrna, kanapeye o•urdum ve Ji J 

Ne iıStedJğini Halil de b:Im:yor. smmı rnuıare bede-n.nC' d ·:ı.y:ı.dı : Dedi, iki aı:;ka<laşından süratle cu un an :..,.KırttJğı gırl:ı. ile, sütü ~ 1 ı 0 
an a am 

0 
.. 

1 1
• ''cnı~ dı\ ~erleri .ı(bi bekledim. ! 

du. Omuızlannı kalclırd3: - Sultan Osman vezir zabmna a'-T.ldı. ile besliyen anala"'•n da iyi b"k m :onun tarafından soylı ııcn sCYl.lerı Od rt k 1 i 
-· b J "''O~un~ olm"sını ·ı:st-nek mu'~n" ; kabuıl etmeıklı!?ıme Jıiç bır ma·nı y 1 ~nttn ? dasmka ·bonmuş o an:. 

- • Üjllc ise buyurun, Hamza ey gö-" vumar im.~ dcrier. An<lan bu (Arka• ı var) .ı ·ı ua "' • '<'• .... .. ""'ı o rt J " • • • - :yoktu .. . .... ı u !U o oşe ır masanın: 
çe ,:nesıne g dclım. beliye)e uğramış! sıb oluır; mesela analara, yalnız oL : N' . 1 1 ? J\T onunrle GeLgeçzadc ailesinin iy1: 

Ali Patron anın yı.izüne tUıhai Muıs1u ve Ali ses ç.karmadılar. u·· mu.şiara değil, olacak olanlara da ~ l l ıçı0.ı:1 me.mnbun .o.ı:ıt nu.ş u<lm · but... \'e fena gün dostu Yusuf NuıııanE 
t
··'' r b 

1 
t H 

1 
•. 
1 

v v •• 

1 
niversitede 15 . . : :ı rn, merın eııı anıma aıı <' _ B . .. : u:ııa a ( ı: a : ag:ır agır soy cdi: daha fazla :kımck ver!Imc~ı,_ onla- ;ğcnımesine . .. Eğer benim k\ın ol- ey oturmuştu. Bu yeşil ortulu: 

- Kahveyi kapıyalı i'ki ayı geç. - Hak ıgücii, zulmu yener imiş Mayısta . dersler ra da. çoculkla~a oldugu gıb~ unlu !dluğıumu tasavvur etmiş olsa 0 da masa, pencereden ~a!.a d?lan ve~ 
ti. - ! .. . yoldaşıım. Ne d. rs'z? k ·ı · şeyleırın, şekerın, belki etin vesai- !şaşardı. Uzaklarda zannedilen bir hahılarm, kanapelcnn, u~erı ı~?e ~Y: 

- !... esı ıyor r enin de daha kolay tedarik edile- :can düıcmanıım b;rdcnb r' <l· naşan ~cıkra;k ve neş eh guıwşın: 
Halil az evvel kalktığt iskemle Cami önündeki bü~ iM şadırvan- • " c yanın a d v • :r d .. ı .· k: 

üz.erine çöker gibi kend nı bıraktı. dan Sil' i~tıler • Etmeydanma~, 
0

_ Biır <haft2danbcri dinlenme tatil: cek sul"ette ve ucuz olarak veril - ~görmek ne müthiş bir şey olurdu? g~t·: k ~~ s:v•m. ~d· u~nc; e~ 
1 

yo : 
lfamzabev çe-=.,.mesi ve ALn:ıı kah- d F t"h ı.t ı ,. mesi en başta gelen tedbirlerden - :can düşmanı dıyorum; çünkü o L>t ece a ar cı 

1 
ve agır 

1
• : 

J ra an a ı e cı.ı> ı ar. yaapn rlıSe ve orta okuJlarda bu sa. dir. : m:n be<nim hakkımdaki dü:s:ıinc<'- Bkıı~m Bey sabırsızlandı: 
vesinden bahsedilmesi gene cNı - Patrona Ha'il yolda bir şey ko- bahtaın itibaren yeniden dersleTe • k · O l ? H : gc1r~ 

1 
halmamasma se:beb ol _ m.~madı. Fat.ilh önüne gı>"J(nlderi 'b .t 

1 
Bu işle~!n suiistima11cre yol aça 5lcrine yeni in ve hıdrlet sebeb _ - mer nere{ e. enüz kalk -: 

)nıNtU. Za\ atlı Nınar c:"mdi kim . •1m k a;par.mı~ ır. Öirctmenler Nisan_ b!lmesi düşünülebilir fakat iyi bir :ıcri tkatılmı:ş olduğuna emin m. madı mı? diye sordu. l\lünir Bı::y ; 
-.- " .. zaman arkadaŞlarından ay r. a d . ·b k 1 ' ·n·· d k 1 eh f 1 d h" • 

bilir nerelerde, 'hangi kuytu oda- istedi. Fcnerl' inecek, bir kay.lkla aı: ıt~~len -~naat not arını ver- konıtrot, ımeseıa anaları hastane ~ un ya a en ço vsevdiği ?.nnes·n- ıe~nen ~f rdL Bıır a ı, ızrn tçıyı~ 
lı:ı .. da kapa 

1 1·..ı:?. Sonı·a iba'kalım S ı::..ı." v • K b mege UOi' ııyaca.ı::lardır. veva hütk(ımet hekı'ml · .. d :den uzak yaşamaga ...,. .. onun son yu rnrı )O a ı. ıraz sonra km;anı: ~•' uı ı .-maragaya geçıp em.1 u~ga- .. • er.ne gon e- • f · d d dJıml ı · · · d. v · • Jaşı.yor .muydu.? İbıahim Pa<;:a gü- za levend Hamzanın küçüı:.. çift - Oğretmen okullarında yapılacak 1 rerek oralardan alacakl:ın ves;ka- ~.o esı? e yanın a buıunm~ma~~ .wı~wn f uıı t ar~ ı~-er~-~; l. ı uwa 
zel kızı c Vezır bah\es'nd n ne _ rv· "d eikt Al' ·ı 1'1J: 1 ·L d i.nknıme ta.tiılıi de 1 Nisan Ca~am- l porl t b l :C>merı mecbur ed'en ben de.gıl mı ıryı usuz cc an, uzunlu n s::ırnr -: ~ıne ~ı ec ı. ı ! e r, us u ı . ba sabehıncbn ba<ıla acak v~ i NL 1 arıın, ra ann mu e er tutu - ;idim? ınış, g;özlcrınm etraft mor bir hal. : 
re ere aşırLnuştı? Ah, bunu b r biL k·n Ua rlm maksadım anlıyama -ı · Y 1 ması meseleyi hal1etlmiye yeter; • G ··bd . • . : - . lrn ile ·evrelenmiŞ'ti . 
s )'1Cii ... dılar. Boy!~ durup dururken Fa- san ~alı ~baıhına kadaır .. d~a~ ede eğer istersek buna başka bir for_ : .. ar .. 

1
:· ı:ay~mn.lıdem.n ol~- ç .. · . _ : İçten, yürekten gelen bir coffh fllten ta .. . Kcrnerburg<ı:ta kadar cektı.r. O iger taraftan, unıver~!tede .. b l b. . . . . . ~u benı C?ı:ıeıe )akmlaştırdı. F<ı- - Affedeı~mız, :.a~:ıha karşı: 

cc.4te-rek ycrınden sıçradı. A.ka - gitımeık ·stemesinde bir manas·zlı.ıkıd k · · 1'a 'hi d M 'f y k"I n_ıul de u a ılırız, heıhalde ço ı- :kat onuın ıçın mesele tamamıle oyılrnya dalımıŞ!m, vaktınde h<.zır.: 
k 

1• t d 
1 

FI 
1
.
1 1

• 'a '. 
1 

r .. ::lns esımbı . rıd'l .(". . a"lürı. e ~ 1 - cuıklan düşü,nfa·ken, oniarı yeilş- :aksidir. Annesinin vefatına sebeh lanarnııdıım. : 
aşları güluştülcr: s~zn e ıs e ı C'r. a ı ar.ı~a ..:ıŞ a- u,g• ee tıeıs ıt e ı mıı<tır. nlvereıte . . .1 1 . . : . . . - : 

- Gene eıfkar bas1 ı... Jla1ilP! rmın sotıma"ına meydan vermeden ~- .. ı··V.. b'ld ·ı'd. v• • • tırenlerı uma etmemelıdır; çocuk :ben ımışım giıbi. gıyab~n bana - Gl'l çocuguım, şuraya ynnıma: 
~ı h . re]ıJo•r ugune ı ırı ıgıne gore, d · 'l.k akl , 1 :.1- . ..ı·ı ... · . , . t • 

< .. f'<fi1.arı, ikah\ cciyi çac; rıp !ka ve nıyttını actğa \ urJu. ıı.ı , 15 . d f k .. 1 l· d h eyınce ı a onun :ı.ıası .ge e- 1 :~a.r.şı O.Lth.esı artmıştn. Bundan zeı _o ur. : 
parasını ödedı1er. _ Ol pezevenk karıya cezasını 1 1~. a~ıs.ın . ı•n e A a. u te er e er celkıtir; çocuklarını iyice bcsliye _ ;r~ kadar ~lJ~c etımfyor:um. Nite- YuısU: Bey, resmi oir ifade ile: E 

Buradan nt'reye ı? dı>cek1€'rini verece& m yo dasını. ~ur:l.u se:n~er. ve laboratua:r mesa- mediklerinden dolayı ıstırab icin- :kını, ertcsı ~;:ı olup bıtenler bu - Mırasçılann hepsi hazır mı'!: 
kendileri de b lmiyorlaıu'. iki ay. Alı kaşlarını ç~attı! ı-Jerı bılfıil nıkhayet ıbula:ak. ve ayı de yaııan analar eı~ bedbaht klm- ;dü:şfrncelerimin ne. kadar . doğru ıfı)c sordUıktan sonr~ ievkal~de~ 
danıbcri ü~kudarda Y"n·çeri karar- _ Bir avreti mi katletmek is- sonunda eleme ve sınıf ımtıbanila~ selerdir. :oldu~vnu herkese ısbat ettı. !zamanlara mahsus btr sesle soz~: 
"ahında lkald .kları ic.;'n İstanbul tersı'n?. rına başlaDacaktır. ,,,..11- ş f" • · 1· . d 1 : * ,lı. şı.ad1: : ,., 1Hı ı e ımızın zmır emeç e- : . : 
bugU 1 kendilerine, yabancı, çok Halil utandı: --o-- rinde dünyada bu kadar kar k ! Cenaze merasiminden sonra Mü - Bır, bir buçufk ay evvel Şa -! 
can sı1kıcı ve çok tenh.ı gı:•1iyordtı. - Hakf.ı 5Ö) ledin karındaşım. Kız ög"' retm en okulu d'" V" 1 k b"lh T"~ k !nir Bey hasta karısının yanına döıı zıye Hamnıefendı beni çağırdı. İh.: 

Saraçbanebaşı.n<lan ürtalara doğ _ ö:ı;Le ise Kemerburgazda ugum er .var e~, 1 assa. ..u.r · foü, ı;ocukları da ev~erine gittiler.itıyarJadığıından, öliimıi )akın his-~ 
ru indiler. Hol"hordan ta ... Ahme. işin ne? müdiirlüğü ~~·kl~rı ıle dermdcm ılgılı seme- ~Ekrom Besle Ömerin Yakacığa <Pttı~ınden bahsetti ve vasiyetna.~ 
diye ötelerine 'kadar ya\'llan orta Halil başını kaşıya kaııya nü _ r.m dınl:emeık vatanımızın gele- :ctönı:meleri takarrür etmişti. Bunul nf'S'ni \"MJTlllŞ okluğunu bıld ıdU 
biınaları sessiz, hareke siz \'C so - ·· ,.i. Edliıme kız öğre:men okulu mü... ceği hususunda kalblerimize f,. - :.haber alır almaz, kocamla karşı )Hanımefendi, bu vasiyetnam nin:.· 

şunıa L • d.. .. R . _..J.. • • k .. v 

m.urtgan g?rli.nüycu·du. Bütün orta- _ Be1ıki Nigarın kaldırılmak uru acı ~·rlmJz ::12 ogretmen o. rah;lıklar vermiştir ve bunun için paşınaımak için yorgunluğumu ba- reı.qıni devlıet adamlarının elnde.! 
for boştu. Istanbul mubnfazasma ihtimali olan gizli yerler vard1r kulu müdürlüğiine Ye bu okulun ne !kadar sevinse:k yerindedir. ;hane ederek odama çekildim ve rC'snıi bir vesika gibi görıü~:mesini! 
bırakılan ib~rkaç bölük ne-ferleri de dedim. Anı öi,trenüp dönersek fe~ müdürü H Man da Perıtevniyal lise. !erıtesi güne kadar kimse ile görüŞ- istcımiyordu. : 
şuraya buraya, işe ve para kazan- na mı olur? Bu /kadın ayyar d illkU- si tarih ö~etmenliğine tayin edil. (J) Gazetenin 22/1/912 ve 5/2/942 "ıne<li~1. Maksadını, Yusuf NLıman (Arkası var) 5 
mağa gidip dağl!lını)lardı. Bölük - Ier gibidir yolda~ım. Az daha yu"rıiL mi~crdir. tarihlerimlekl &al'ıhırma bakıla ) . ;, ; '"""- ......... ..... .............................. ___ ._ . .._.__. .......................... •'' 
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........... , .... , ... Uatlmal ,._ - Bl&7unıa ,... ....... lıala1ıa 

Me ur Ahnacak 
Sumer Bank pli k.uma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Micı1etomhe .. jh. llabkl11 • ..,,... Dafter • 
dar, Eoa1a erefliai, Hereb, Buna, Meriaol, Na. 
Jdlli, Gı Mir fa........_..~ia 399 •Jlh .._ ••n ._ iae s6re imtihaalı w imtilaama mmam 
alınacaktır. 

z - Aranılan tudar: 
A - Lile "'J'& G11a • ltt il ..... o' lr •Yflr. 

.. taW w n.-.t Liıııi _....... ile, 

... w.... teıcila edi&r. 
• - .AWrlik fili lmaetiai , ........... _., 
C - H...._. llir •n ıt .. ,h\ftdi alııu .. 1Ma • 

1--emelr 
E - Yasnı.cek taWıiikat netkeılnde aicll w .., 

• • • •L--!L 1-L. L--- _ı=__' ••Jet iti........., memur,.... •...---._ ...... ı 



4/2 Sayfa 

Memleket haberleri 
Karaman nihayet bir orta 

okul binasına kavuştu 
Civar talebesi için pansiyon da açılacak 
Kar.amıan (Hu.su.si) - Oıtaıol:ui ııaıporu ve hosa.blan tedc.ilk ve t~ib 

ldocruma cemiyeti mıeımlelc.et.e yep )dhmmuştu.r. Kongreye tevdi eclilen 
}eni n modem bir ort.aıokult blınaaılça)Jşma 1'8jpONDa gfue ik.unıımı.ın biır 
yapt rarııl.k ha1k..ın en mübrem ıi.h.ti)yJ1.hk f.aa'.liş-~i takdir ve şiilmwıla 
) ac:nı k&rJ lamı~ bulunma1'tadır. karı,ıl.arunıştı.r. Kurumun dar büd. 
Yeni mdktebde 941 dera yılı Ledri.1çesile biır· yi!da pek büyük başarıl.ar 
,,at na başli'!NTlı.,tır. Ceanıiıyet okulda1gösterdliği eınlqılmıştır. KUıruinu.n 
k' zan.,-i bazı noksanları da ikmal bu mesraisiı merrke-z:oe de takd'r t:ıdiL 
e:tmıştir. Bundan eonra civaır kaz.a..~m:11tlr. Bilahare kaza şube idare 
la.rdan gelen talebeler için ihtiyaç heyelt'i intihaıhına geç.i1ercık. yapılan 
olan pansiyon inşa ve idaTesİın~ ök- inıtihab nıe~ilcesinde 1iıda.re heyetine 
üz ve fakiır talebenin t:aıhsi&lıeırİn.İ'n faal a.rkıaıd~l'alf' ve Teisliğe ıdıe orta 
kma~İni t~mi ne çalışılacaktır. dk.u'l taı11i1ı öğretmeni Huhısi Gök -

Kızılay kongresi türk &eÇJil'mhıı[C'l'dir. 
Hatkevi e:ıJonundla kaymakamı • ~I~~ komiser. muavinliği 

mız Celal Özıı:üvençin başkanlığın- Bıır muddett.eobeın ~ıçık bulun.an 
d.a toplanaın Kızılay üyeelri k~re. şchrim•İz emniyet komıser muav·ln
le-rini yapmı.,lardlT. Toplantıda ku- liğitnıe ÖKonya .za~ıt~:11C'lllıu.:rk ~~~n.da? 
rwnuın bır yılhk faanyet!İ gör.de~ Lutfü ~el.er ta).ın ecu er.e ~ınml. 
g~ir lerek ilda.re heyetinin rnesaılze gehnıı~ıır. 

SON POSTA Mart 26 

Bulmacalarımız 
«Son Posta» nın spor tefrlkau• 1.5 

li]KarilAhmet_ 
Yedinci devre bulmacalarını doğru halledip 

hediye kazanan okuyucu1arımızın isimleri Serez düğünü güreşleri 
Şık birer alb~ kazananlar 

(Diinkü nüshamızdan devam) 
47 - LüJeburgaz, dava vekiU Mustafa 

69 - Fra11.1tz kız lisesi talebesinden Düığün sahibi zengiı. oldu.ğumdan - Sen, Serezin Karakaçanını ta 

Süzan. peh:Uvan ıhediyelerıo" ıganice kil. myur musun? 
70 - Keskin, nlifWJ memuru oğlu m.ış... Bu, sebeble ··'- :.ok pe:hli _ _ Ha yar ••• 

Akın kızı Hamiytt Akın. Ferııa.n Candan. vanlar Serez güreşine iştfrak. et • Ahmed, Serezin Ktırakaçan,ım 
48 - İstanbul Notre Dame de sion 71 - Ta.limlıan~, tramvay durağı, 8 mi~ler... . . . tan!ımhyordu. Hatta Heza11g.rc.dLı 

nrek.tebl, 12 in.ci sınıf talebesinden, n~ra .Moisiııdls apa.rtımanı, ikinci Serezli ayandan Cemil Bı:-y-.la - Kel MuJ1sini de bilmiyordu, 
Şake, kat inci Eraybar. defleri d" - .. .. d t K rlkp H İ ·ı - h · 

49 - Edirne, Sabuni mahallesi, l\Ieh_ 72 - Mudanya, M Kemalpaşa cadde- .. .n k ~gwn~ ah el~ 1
·
1 

ıntar . ~n~ı smaı .. ~ga ayı·et ctnuş... 
. C ~• n~"- 121. ""lehmed ,&--"ar,an. gsureşı ı •alar, ı .a a ı· .okmuş u. t~. Hıç ınsan kw_-üik orta p lılivanı 

Jnedağa &ok.ağı, numar.1 9, llıkmet ı_ ,... ......-a - " :u ,..... · ~ 
11 , 73 - x:.-skin, sıtma mücadele sıhhai di~~eze d.ge ;n~f ızaz '!e ~ r~mç e- o ur da Karakaçanı tanımaz olur 

nı.r. 

50 - Ankar:ı., Yenişehir 

caddesi, L:ile dak, Saim: 
d~e 2, Beluad üstünel 

Necati bey Dli!'muro Ali Yılma:ı. ·}~r u... .. dvan ;uı~eş erıı ~~- mUJİ~du? 
t 74 _ Dly-.ırbakır, merkez ziraat mu:ıl şaım a .. g~unıl en C aş ıya:;_:,ı;., a, smail ağa, Anımedin ism:ni sor. 

11.1>3r ımanı. . . Bedi paça gunu o an uma a,.. .. am'•na du: 
lımi eşı . :ı. kadar devaım edecekti. Küıçüık orta · 

75 - Jnnlr Anafartaıar caddesi, nu.. .. . b' k bi gümüş sır - Ismin ne senin oğlum?. 
U" Cahid To..,.un gureşıne ır oç ve r - - Kara Ahmed .. 

sı _Bartın, Gölbucaırı mahalle;;ıi, nu.. ınara - · malı çevre koymuşlardı. 
Birer tarak kazananlar 

76 _ . .\Jıkara, Yeııişeblr, tncesu sey. K" .. ~. t S · h 
ınara. 39, Diıııdar Kuş:ıkçı. .. . u.ÇU·K or aya erezıo ımeş ur 

ran yolu. numara 19 Turd.ıı Budumcr . K ~.ı. · t' 1 ed 52 - İst.a.n.bııl, P. T. T. idaresi me. çıngene artıa\açanı ış ırat e • 
murlarından bayan Afker. "1 7 - Ankara, M:ıltc-pe Gazi :M. Ktuıal c~kti. Serezıliler, Karakaça.nların-

53 - İstanbul, Tophane, Kad\r yoku. bulvan nnnı:ıra. 37 Üner aparhma.nJ dan eımiın idiler. Yüzde yüz küçü!k 
Renı.ziye Trak. ortayı. o, alacaktı. şu, nıunara 74 Erol. 

5·i - Çanakkale, sıhhat memuru ö. 
mer Teksöz kaza St"rap Teksöz. 

55 - Çatalca, müve'ai, CemlJ elile 
Salih Şeker. 

56 - Kadınhanı, merkez ilkokulu ta.
~nden 118 Mu.<Ka.fa Üstiinel 

5'7 - İı:mir, AL•nrak, 1393 üncü ao. 

78 - ~rıu. IC:lzlmiye nıahallesl, Acı. Serez düğününe Hcıaı gradlı 
çeşme Sokak numara 13, Refia Tamir. Kel Muihsin de hemşerilerile bera-

79 - t .. tanbul, Pertevnlyal lisesi 5 in- ber gelmişti. Diğer kU.çüık ortaya 
el sınıf, 905 Kadri Turnaoğlu. gelenllıer arasırı.Ja ufak tefek peh -

80 - Eskişehir, Ballar caddesi Levend livanıl.ar vardL 
110katt nouıara 1, samı Coşkun Çingene Karakaçan, ke.::ıdine 

- Küçü.1k ortaya yeni rmi güre. 
şi:rorsuaı? 

- Hayıır ... 
- Hiç momloketinden b~ra çıik 

ma d:ı.n mı?. 
- İlik çıkışım ... 
- Demek sen, Screzin uncşhur 

Ka:ra'kaçanmı tanımıyorsun ha'? 
- Bilmiyorum ağam! ... 
- O, yaman bir küçlt'.k ortacı -

dıır ... Ve, çingenedir .. . 
81 - Ada.J>azart, Semerciler m~ballesl, güveniyordu. Fakat onun çekindL 

lktısad Ve'<ı·ıı· lzmite Ceyhan çiftçisine yeniden kak nmnara 6, Saime. Saraçlar Sok.atı numara. 17, .\tes'ud Akı.. ği bir pehlivan vardı. o da Kel 
58 - F.dlrne, l\febmed aia mahallesi, çelebi. Muihsindi. Çingenenin Kel Mu41sin 

gidiyor tohumluk ayrıldı num.va 9, Nim~ Kantarcı. 8t - tunir, 376 ıncı sokak, 2( nu. le Kır.kpımarda bir beraberliği vrır. 

- İyi ya ... Gü.reşiriz .. . 
- Bi1miyoruıın ki, sen ne ka.. 

dar güreş biliyorsun? 

Öv div · 59 - Çatalca, askeri posta numara m:ua, Nazire Erku:ı. dı. Kırlkrpıınar güreşinde beraber - Egv er .ctövdeıne göre dr. güreş... 
izm't (I I·-""") .- 1~ .. sad V&iüj Ad~ma (Hususi). - gren g. ı m. i · n..:! "k IE> • ..... ~ . 670, eldctrikçl Süleyman Aksu. 83 - Ankara, lçcebeci, Oba sokak nu. kaılan bu, iki çift Türkiye 11\:uÇU• çi isan eh! .. BİT şeyler yarabilir ~ 

Sırrı Da.y refa.ltatınde SlJIJler Banıkze göre, yazlık ı..kım yapılması Jçln 60 _ pertevıN....._1 lisesi, numara 7ll. '>9 Orhan Anman orta b!!l~l.liıvanlıgv1nı yarı yanya · 
b ı d - h )d ,,_ mara " • . _,,.r-ı, sın ... 

umum müdürü u.ıu~ ~gu a e1yeniden 40 ton kumdarı mübayaa~ı Tura.o Giineğe. 84 - Kartal, Yunus çimento fabrikası, payılaşmı.ş bu.lunuyorlardı. Dedi. 
Cumart•esıi günü flehr~~ıze rl~k hu1'Usunda Ceyhan kaymakamlığına 61 - Ankara, Yenişehir, Demlrtepe. Maltepe konkolu Şevket oıtlu Yılmaz. İşte, lbu, beraberliktir ki, Kel Kara Ahmed oralarda değildi. 
ve seDilöz sanayi m~· uı e · ·ı · b id ta'hs1s.at Fevzi Çakmak solııak, numara. 16, Zekiye 85 - Ank.:\r:ı, H:ımamönU, Gündoğdu Mulhısimi; ta Hezarıgraddan Sereze Faıkat İsmail ağa, Kara Ahmedin 
tetkıkleor yapacaktır. emır ven mış ve una a .. d 'l 

l 
Ceyhan Ziraat Bankasına gon erı. Berıi.. ma.b.alleırl, Fidan sokak nwnara 15, Gö- kadaır yolcu etmişti. Muhsinin Se- v:üıcıuıduınıu, yapısını ıbeğcnmişti. 

Hendekte 'tütün ıatıf arı . . 62 - Çanakkale. askeri posta 183'7, nül Serim. rezde güreş olduğuınu anlayın:ıca Elli aya.kh bir delikanlı idi. İsmail 
I Iendek (Hususi) - Hendekte mı.ştır. l'b. Haydar Tun:ıho~lu. 86 - Kabalaş erkek füesl, sınıf 4.C çingene ile güreşini ayırd etmek ağa, önüne gelene Kara Ahmetli 

bu !\en.e tütünler d.eğer ~iatla satıl - /zmirde bir Yunanlının ceıedi 63 - 'Üsküdar, zo inci ilkokul, nu • noınara 8. Şükrü.. üızere Serezin yolunu tutmuştu. matıhediyor ve, gösteriyordu. Ha. 
maktadır. Satış hanretlı d~vam et., b l d mara 92 Ayt.un Alperen. 87 - Edirne. Maarif caddesi numara Kara Ahmedin küçük ortaya ki'katen Ahmed, yakışıklı bl.r ço • 
mt'ktedir. On üç altıcı vardır. u un u 64 - İsparta, askeri hastanesi ba.şdok- 10. jbsan ~ngeIU. güıreşeceğini kiımse bilmiyordu. O, ouı'kltu. 

Diğer taraftan hendekte bu sene lzmir (l lu.su.si) - Çeşm~.e ~ toru kızı Ayten Tutkuç. 88 - Ankara, Cebe<:!, Sakarya mahal_ İsmail ağa ismiınde birisinin ham- Hancı İsmail ağa SarezH o~<luğu 
geçen senelere n.itlbe<tle ziraata da.... kaırya mahalle3ltlde ohrran Huseyln 65 - Eskişehir, Cümburlyet maha.lle. &esi, Cıra sok.alı: numııl'a.9, Sem:ı Aydın. na misafir inmişti. Yusyuvarlak için Afıımed hakkında söyledikleri 
ha fazla cıhıemmİ!y.et verilmekted·i-r. !Dönmez, Boyalık mevkilnde denlız.. si, Tlll'e sokak, numara 17 Fikriye Me_ oğlu. bir delikanlı o1duğ'undan hmesin etrafa yayıldı. Nihayet Serezlilıer, 

İzmitte zirai seferberlik de bir cesed buluncluğunu göTdüğü. rey. 89 - İrmlt, sellilöı: sanayii müessese- nazan di~atini cc}bedtyordu. çingene de olsa kendi pehlivanlan 
H k. l'k B. k l 111·, -~• •-1eri memuru Naim Gülmez ~attıı han~ı İsmail agv a, ona İzmit (Huısuısi) - C. . P. e ım,nü aöylemiş, mü.ddeiumumj ı çe ya ırer roman azanan ar ,.._ ~ ·= a olduğu için Karakaçanın ycnilıme. 

s.-.ferberliği hakatında ~o.'ylümüz .. e p :lan tetlıdkatt:ı üzerinde bulunan 66 - İstanbul, Hayriye lisesi, 4 üncü 9o - Esld!f"hir, taTYare tupy komu. sorımuştu: smi istemezlerdi. Kara Ahmed, kv 
k 1 din lın ta.nlıtında ön :rüzbaşı Zihni Oökta.o. - Oğhmı, sen pehlivan mısın? b 'lgi verme ü.Zere g~ e.rı. zı.raaıt mu.bazı v~ikalıardan cesedin SaBtızlı llDlf nmoara 475 Sadred Aka · laık:l.arma varınca meraka düştü ~ 

teha" ıslarınrdan Ne1ad Berlon.enJ v M 6'1 - Beyo;ıu, 2 lncl k•z ortaokulu Ol - Yeşilköy, Rürri.yet caddesi nn. - Evet .. • ler ... Çünkü lhıancı İsmail nğa Ka. 
h · · d H d kte ı_onfe Andıon Verbe.ş oglu 32 yaşında o. 2 , __ 1 ., ... 11 taıe1..-.:nden nn-...... 186 mara 34, Da.tlee Van&'. _ Neye görüşüyorsun? 

~e rımız e ve en e ,... - J.IA(; - · ,_ --.. K~...:;~ ~-" ra Aıhımedıi lbalılanıllra baUanıdITı 
ran9 lar vemni~r. Bu k.onf~ranslan sa'ovaıya a.id. olduğu anlaşılmıştır. Ytlchz: 92 _ Bakırköy, Yen.iınahrllle, Karııkol - u'Y"""' w ~aya ••. 
haLk ve köyl'üm~ alaka ile dlnlo 'lceısediın üzerınde yara, ve. ~ere yıok. 68 _ Kadmhan, sıhhaı memuru 90bk, numara 18, Rıu AlmC"an. - Küçülk 0ırto.ya mı? Maşallah!. önüıne gelen ywe methetmişti. 

1 T~ /Lkik d d 1 ( ... _,___ ) (ArkUI var) 
~;~r·~.-ıı..,.ıııw~ıı-..ıı111111tıııı~~~~~llıııııt.u__...r.,.__aın~_..._a,.tllıııııa,.._,e'lllııv._a1111m~e__.ıı-.ı,,r'lllııo,,r.~~llMDdl km Hikmet Aknur. .rv--.-1 var - ••• 
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bir günü Alman propaganda IDCtiİ mümkün cldlldlr. Zlra • zamaı 

Edirne, %5 lllıısosi) - Yarın s ı nazJrlnlO makale ~~nJa iç.İn eldQ&'a a-Ibi muUefilder 

!":::"'ı 29 "'"' ov"'1 Edlm•nln ovyet erin yeni Y& konfaranSI 
1

"
1

~0:~<>~
1

~b::·,aı.Uarını le nu'4* 
ıı Iarblndc sukutu ı:unüdür. ] !arını sıkı blr lnoclcmeJe tabı t.ı..tmaı' 

Bu miınasebetıe llalkninde heye- taarruz.arı A J.mau.ya Pl'OPacawb •aınn Dr., anusunda olmamakla beraber lkı ı:wk 
Lomln. 25 (A.A.) - Bugün canlı blr topla.ntı J'l.Pılac.ak. Edirne Gobkıaı ·~ «Dati B.clcb"f taya dokwımadan &"eÇeınl)eceıl:.t • 

Amerikan filosu Japon 
takım adalarına 990 mil 

Akdenizıddkı 80ll çarpışmayı teutr "' ·-ı-.ın 1 hraman mtidarllerinln pu•• sku•• rtu•• duu mecımnsmda bjr walaue r.ızaraJı; dun>• Bu ııoklalard.ln birincisi Ja~nyıuur 
Jeı,i, Ltibyad~le.r haoriç olmak üze- Osman Peremcl Balkan Harbıne la.t.m\llU. Dün de &7JU nıca;eJeıer mldun .. 'bebilere alddir: . 
eıd:en LoncUan!ın ıtaliı.h"yctli mahfiL aziz batll'llları •nı ile anılacak, &şlen bııpsı.ada AbaaD aoriQleriıli :au.

1 

mulıarebe)e clrmeslni ıcab ettiren 6e 

>:alılaştı 
~ Giırit ve Sic.ilyada bulWHUl Mih.. aid bir hitabede bulurıaeakhr. Berlin, 25 (A.A.) _Alman 01_ ~ı-~~on:'1-Sos7~ parüsrnin Jkıiio ~eı Japonya dar ve faldr b!r topr-.ı~ 
VOCII" hava kuvvctteri.nin Ma1. d'U'l:arı baŞkomutanl.i•Nn tebliği: :::ı_-- amirleri ooiiDd.e lııi.r kenknnS merinde 7aşıyoııhı, açtı, ı;ııpla'ktı, butur. 

Vaşinf1.on, %5 (A.A.) - Bahriye ne- ~ •w~ ckniız yolunu gÜç- M B k Kerç yar.ınıadastnda di.Şnanın bu haklkatlcrl Anglo.Sakson ileıni için 
•reUnin td>llti, 'bl.r A~rikan mosun'Pıl ~tgl.n'l Akdenizdc kafile. lSır dŞVe ili o1du1r.ça önemli kuvvetlerle yaptığı da~· i~.n d.WIJ'JI lfleri b• Uldb- de bile bıki.r f!den yok. Ja.PUD~• a~ V: 
Ja.poo.lar tara.tından iwaı edUen Wake lere 1'C'fa!k.aıt etırnc.nin şimdi yeni taa.rııuz.la-r pfurkü.,..tülmüştiiA'. iki DOktA merta4e kısalaıun~: Biri çapla 'lkeıı ooun yanı ba$1ftda butüı 
Ye Markus acblanna f.aarru eWilnl bil. çok tclıtike)i bir dwuırna girdiğini •h •ı Donetz havzasında düfDlanm J~poDJada •. cllleri de butüu duııyaııın Ja.,.ayayı asırlarcs lbesUyecek kadar 
dlrmc!L-tcdir. bi?d.ilrmıcktedh. mJ Vercı ere lwıvvedi v.e devamlı taarnızları Al. ymunu 1arın edecek olan pr1l ılef«"ine Rıı&"ln ve ,-mı adalaruı selecck ·11t: 

To .. lt, bu odabh yap>bn...,........ ı.B~ri !İ.ı ı!.,[ bölgeddoi h•va man vo Rwnon kıı'.J.,ının ka,.ı bamblı. re lahsl• .. lk=k bot., ... ,,...,::;: . blElıusa şiddetli oldutuııa ilaYe etmek- a n. rıınm en çıkması bütün ŞI.ddet}e koymalım. yüzünden kırıtmı§tlr. Tabii '*°" Gobbcls te mecnıaya mı. 4a bUiyoru. k boi adalanlıuı ~~ 
kdlr. Amerika lıarb renıllerinln obös. deınız yol.. boyunca ka:f:Jcl.eri koru. Ha.rkof doğusundaki cephe üze 7a.ıııılıiı yuıda oJdutu ribl parti amlrk' ıiki ıta11e51 JapoDJ'&Ya vcrikbUirdi, ıbı.; 
leri açuş alaniarmdald düşmilD ı.anare- mak için av ~yare'lerlnin 'kuTianıi- · de A, ___ k .1 • riDe Yel'diti luııo.feramta da n lkl kı;_ suretle l\Ilhvenlen ··-~•-• ·· tın•---rıın unaın uvvcueıri ta.rafından ............. ._, 
Jerinc 't'l' abli k';sisJeriae ~J sarar. n:ı.a&lna mani olmaJc.tadtr. h •• de fa a:ffak tl.i llU)'U eJe almıştır. IDÜmkWldll. diye dUiUDCnler Qe &0?11hİ 
br yapm..,t.a. AmeribD bom1- t:ı~ Alman tebllil ucum e ıyor yapı n ırrwv ly~.. m:vzii ta- * 7(JIC, bWat .dolder Gobbels aki ocaı.ıla-
--'•rf bu •"rarlan ar~ll"IDııtlardı. Wakc &ılin. 25 (A.A.) - l~--~ t·ıı_ a:nuzlar csna:s1nda duşman ın...qn ''C AbnNı "' • "'"~ - t ı;;~ V 1 aoıaı eıo malzeme bakımından ağıır zayiata pr..-caııd.a naurıaa cöre: nnd:uı blrinde &e~n devleUcri, ~i7c 
ad&..-.ına Z91 bomba aiılm~r. k1 dt-v. ~: a etta limanında i.ki gün müd.. Anluıra. 2~ (Radyo gazetesi) - U'ğramıjttr. Cephenin şlmal !kesimin c'1 iıkkıaaa p~ gianu :&arib.&e eok ltlraı )iJtcek ı.-ermcld.eııse hbdkaQDUl 
rlye geml.sl b:t.tmlmış ve S IM17ük denb det'k mütcalkıib dnlgalar halinde ~a. Mısır B~ıli Na'hhas Paşa, seçim de, ei1ab altındaki hücum 'kıt'aları bii:l'öt bir riin oluM: :luaydedllecekCU. yanm:ıslllJ U:rc.Uı eden serma)cdarlara 
tanattsl tabrib edilmiştir. arnı.za uğıra;yan gemiler muvaffak·- m~~ti.e bir demeçte buluınara.k. teşkıifteıü çok güç hava ~ardan ve Zira J&llCHl)'a A.merib Ciılmllurrelsinin benze~ olablllr, fakat acaba J.ıJMl)"a 

:Markus adasma •"lan 9ô bomba bü- yet'Iıe 'bomhe.rdmıan edtJlmiştir. Bu 1ngıh2 _ WMıaı.ır ~la~tlerin.İın bera.jsa'!1 amıızide günlerce siİrel'ı bb-çok t.ahrlklerlne O &'Ün filen oevab ftl'crck tatmin f'dlbnlş ols:ıydı ~~ ııarbr 
yük basar ~apmışiır. İki Amerikan tay_ münasebetle liımanda bu'unan bh ber oldu.gumı, nazilerın yaln1.2. müt.. çetıwı ıt-ruız; hareıketlerinden soma nmbalebeye clrişmlJ. bu saretıe de ~lih. se,ircl kalacak ~dı? Bu auırt:ı 1 bat 
JVf'.SI öslerlM dônınemi~nllr. k:ruıvazör orta yerinden tam isa!beot tef.ilden deği.I, dini de yok etmek !lendi mevzi!.eTine giıren dÜJmanl 'ftri JmvveUendinnlşUr. edilmiş delildir ve kıu'lı t.ar.ıfla ileri 

Sanı.ldığ'ıllll «Ore, bir &aryare ft'mfsf. a'lttnış ve d~en diğeır bombalar iki iiçn harbettilderini eöylemiıtir. _,.ı iiMünıfüiünc rağuıcn mvvaifa. Japonya bir bakımilaa Abna~a ile sürülen Wclia şoılur: 
nta de balundııi"a Amerikan 111oau ta.. ticıııret gemisinın tam yddnind~ ve Başvcıki.1 demi ıtri. ki: . . kıyct1'i ka~ılck W.nrruzlarla piüıkürt. İtalyayı andırır, o da dar ve tal\ir blr - .Japonya Mlhver s:ıfınıb ve l\IUne 
rafmdan taarram ağrayan )b.rkus adJL- Dok ıtcrf!Slerlle tersane içinde ba'tl- - Nazilm ve foşıstler için Allah mi.iş ve geri aılımlftlr. Bu çarpl.şma- toprak illerlndıe ııüfusunu re9indirmıck. re en faydaJı olacak dakık:ıda Jıar.,; 
81 

W&Jre a,da8ının '760 mil şimalinde ve rıfmışt:ır yolktuır, yalnız devlet vardır. Bunun laroa hüouım kııt'alarının p.otİ5 t~ ten i.cizdir, bı.İ)"ük blr devlet olmaktan airmek için hasır'laııınıştı, blr krono 
Yokohamanın 990 mil ın:a~ buhm_ Ma'.lta bavıa alanlaTlna karşı di- ~io11 onl~: ~er ~mü yapaırlar. l~- ni büyük yımarhk göst~l'. va~tl nı.iiddetre ta.biat ltanaııJa. metre lııUz.amı De hareket elU, Amrr~ 
makta.dır. Burası .Amerlltnn denlı kuv- ğer aıkınla.r da yapılmıştır. Avcı re. la.1. ve 1?wmııycıbnı. ı.evcn her mıl'kıt Muınnaırr'ks lllnanında oldukça bü rına aykırı ba.rdret edcmeıı, cenlşlemelt CWııhurrei&inlu tahrikleri Japon kara 
ftilerlnJn Japon takmı adaJarmda ulaş. fa!tat tayya.rckri iki İngiliz tayyn. Mihv-erJtn dıcınaatıne ka11ı gözüınü yük tonajda bi.r ticaret gemıİ•İ ve u.rwetlndedir. ı;ıııda amil olmuş değildir. • 
takları en yatın noktadır. l'CSi diqiinnü,lm-dir. açmışıtlc. rıhtım tesisleri hava taeTnJ!Zla:riJ.e .Japtm~ yiyt"~ ve ilk madde bula. Bu. ~ceyl ele m.umkun gorellm 

iki Amerikan rnnhrlbl bnttı fngtitıere ccmruh kıyttında savaş Faşiat.lik w: naziük <lcmhle ve ciddi SUl'dtıte hasara uğra:tılmı-Ju". bllınek iimldlle Amerika:ra baş vurdu, fakat ne r:ııık ki. :rihlıılerdcn bu şuı.ılı.e_ 
Vaş nı:ton,. 25 (A.A.) - Bahr()"e ~ tıııyyarelleri el.~ gece P01't'land ".e kanlla d~.ıın göğsüne !azıhnış 1 Alm.an ~v tayyareleri cephenin mm.kerelere cfrlıtl, fabt Amerika 

0
- yi söküp alacak tarzda hareket etme ı.uiıtı tebUtl. Wcymout!h fünanhıma ta.rruz etmiş libuiuım.~-oz. Dünyada hu belaya ka.r- uzak şıma!lınd.e Hurricans tipinde nwı müzakerelerde sebatını dfma ham miştlr ve bu noltta tarihte müna~ Uz:ık.ş.'U'kta Plllsbary l'e Edpll m'llh.. lcr<ii:r. Bi~ Mkeri hedeflere cid..

1 
şı koyan ço'k dleviet vardu.ı> yedi a:v ve bir Sovyet tayy&.IlCIİ dü.. ıeıtı, kal>ul e4Hmeshıe imk.f.ıı tasa'"~ got.üren ~ir hiıdlse olarak Dlacaktır. 

ıfblerl Mart ba.şmdanberl ka:rıbdır. Ban- di isabeder ohmı,rur. Mıısıır Bıı.şvdkili bu nuttlru ile Mih ~İır. edl~ teklifler )"Bpt.ı. ;Ja.ponyıı ela Doktor Gobbelstn duşuncelcri muna 
lam :r.:ı.:vl olnıt1$ nazarUe bak•lahUlr. Lonır:ha. 25 (AA) - BİT ka!i.. vere karşı çok açık h.İT cephe almış 20 nci :ııııhlı tümeni doğuda baf. anlaşma ümidini kaybedince brnnnı sebetile ~et etmek lstedltfmlz 

00~ 
V~n. !5 (A.A.) - Ba.hrl1e ne. len.in himaıyesi için Akd.enizde ya... buhmv~r. Hiıçlbır va'kit hiçbi:r baş. ta}a:rca 8Üıiıclr\ çetin müdafaa savat- verdi u işe sürprizle başlaih.ıı şudur: 

:r.ıı.rMI orta tonllAtocb bir Amerikan şf. pıla:rı mUha.rebeyi anlatan amiral- vdki'l böy!lıc kesin lbir d'u:rum abn.a. wı sonunda kısmen üstün kuvvet. Bu, ma.~ hlkiycsidlr'. yaşamakta Evet, muharebcyl 'kazanama.m~k Al. 
leblntn Blrl~k Amerlka Atlantik s:ıh.IH liğin tebUgiındıe Uttori'<> sınıfından m:ıştır. lede yaıp!lhn.tş ve tankla~ deetelc oldutomm günlere l'e Deride ya.şayac.a. manya ile mfitteflklrrl lçln kat'i blr o. 
~ıkmında ba.tırıldı~nı blldlnnddedir. bir İtel!yan zııthh.,ma torpil isabet o- }C'll.ITl.İ'ş l 40 dan f,..zla odüşma t • f;ımız ıilnlere gelince, doktor Gobbtls lüın olacaktır. Anı:lo.S:ıkson fılcmt tı;tik. -o n aaT. ümiGl 1 . l •-~ " 

- efütiri1diği kaydedHm~otedir a . fi ruzlarını., ceım'an 6S tank tahribi ve er Dl ıı.n ao.uı&dan once eski barble bale aid tıısavvurlnnnı o luı.dar ııçık bir 

A
t·ab me111I ketler·ı --o--- Öuşmaına kaıniı ge ağır zayiat verdh )eni harb arasıwla bir muka)~ ya_ dll Ue konuŞtu, 11:\n eıtl ki, bu bUS'.ısta 
J d . b" 1 _,. Japonlar Bengale ha b o sevi ınekLenaırle.ı5!!ıedpüski.ı:h'rtülhndüştalÜT. pı~Utert'.Dln Avnıpada. lı;ulland·ı:.ı kılıç şuphe calı olam:ız. Fakat işte 1ıoy1e ol_ arasın a iŞ 1 İ-1 Veşi~ 25 (A.A.) - M~uz ngra ;:al: n e rnan Frıınsanm şahsında )'lkılmıştır, -.Rusya :uu:ııç~;:=k~ı:u::v:r ::!:u~~~~ 

k
•• f • d b" ve'lt, B'ilrltcşiac Amecika'nın Vaşlng- Moskova.. gece yaTlsl neşre(rne-n taarruz. kabiliyetini kaybclmlştlr, vaktfle azminde birleşmiş gorü)oruz. Halbuld. 

Kahire, 25 (A.A.) - Emir Man or eZIJl e ır tonda 'bir Pasifik hu'b koIJ111Cy.i teş.. bior t:dbfiğde 9 Marttan 22 Marta ka Almanyaya karsı çıltanlmıs olan Japon_ müttefiklere 'öbur mıılıartbeyl kazandır. 
eur, Bııi'tanoga ajansı muhabiııine kil edi4mesi ve bu konaeyde Avus dar olan müddlet zaırfında Lemin.. ya ile İtalya bugün Al~anın mütıe.. tan iırıI1 Alman hukiiradlnl tUum rller. 

VCr(bğı ibir demeçte, bnıbesı KrJ adayı zapteıı·ııer 'tre.lyaltlarla Yeni Zellanda&.'ıların da gnıd ce.phedindc 'b.000 den fazla fild baluııu:rorlar. Ölum kalım arkadaşı_ ]ten Alman mlUeUne lim~ w.nnrktl. Bu 
lbnıssuud ad~na bütün Arab mi!let.. rem.sil o1A .. mması.na dair ilcıri süriil!en Ahnan ö'ld'iiri.i.lclüğü bild.iTllmıelt'te. d.ırlaı". ınubarebede bu yolun ak 1 tutulmuş 
lerine ~:ıalb ederek demiştir ki: IB~ tarafı 1 lnel saJfa.clal M'21J&'& ımuvaJakat edeb;ilece:ğini diır. Ayni müddet zarfında a4ınan Şu hllldd " belkl büyük bir h::ıt:ı ile Almanny:ı bıi_ 

Babam. Mt&ll'ln ve bütün Anb Savarl bl.rlikleri TC slvtl Japonlar Tıın gazete<:il~ söylemi~ir. gaırimet fll'Ciur: Sn halde bu tableya ıore Ahnanyanm >~ lir Jymk yapılml$1rr. 
müs1üm.an memkketlorınin kardeşi l'U'nun ao kilometre şlmall.ııde )landa- M. Ruzveilt, basıında, Tadyo<la, top. . 68 Cıop, 7 tank, 2 zı:xbb oit'om.o- iimldli ft ıülüın.scr ?.lm1asıi laZlm. :l'lı'lte. Doktor Go'bbels tim\cl!CTlrir. b 1t11 mı. 
olıduk:Uıırına, sağlam bağJ.a,.la birbir- )ay :t'Oıamı k'91Dişl~ de {,~inlller tara. bntılard.a, ~arelerde ve kokteıy1 bil, 90 bawuı tıopu, 424 anit:r&Jyöz klm doktoT Gobbel um dl dlr, mutlaka dır, değll ml'l 
leriıne !bağ:tı >bll'Lunduıklarına ve 1... flodan pibıklirtülnuişlerdlr, lpa:rtiierıde ~ınci le.ol faaliyeti ıııez- 169 OOOmaltllk eilih, 1O7 tankeavaT, zafere ~lecetfne kanlalr, :talmz ne Dıin..vanın en büyük fuiasım anmtan 
laıru:yetin ve arabların selameti için r v • • d .,,, · · 1749 tüf.....1- 6040 · 15 "81 \-:&kit nt' uman" Herhalde bu çapta kitabın son safh:ısını bu~den Okuma. İna'iliz teblltl Tunru eepheılndeld aııg-ıını c Jıave eıtnW)t.ır. ar.. nw:.:rmı, ,., · · bi.iltiin vas·ıtala:rla işbirHği yapmala.. 

0 
Dl8yn 16 llnl!lyn aandıwı, 482 000 devitt öyle blrltnç harta, b\rkaç ay lı;tn. ya ltalluşma,rahm. vatnız 'Mel m 'ki, 

rı ırerek'tli.ğine kat'i surcıtte inanmaik d~umun vahim oldutunu, fakat Çinli. tt• d• t t tüfek• mermisi, 300 sı!m'k mnhim.. de deTTilemesler, savaş duanı edecektir, doktor Gobbelsln dediği gibi son say_ 
tadlı:r. Is.tam m:Uetlerinin ıt.am biıı- lenn balen ileri men.ilerde ıotunduk.la- ı n ıs an e ra- mat. 4.1 70 el bombaıl ve 86 Al beiki Ahaıuıya i~ rUç, acı de't'l'eler de ranm o1nınma Z3DUnı, sayh kimin le. 
ı. _ _fL b' · rını blldlnuektcdlr. • •---•- ktl ........ oeyecaruı ve tam ır bıırlik halinde man tayymıe.si o~-t.ır. kayıblar verilece r, ,_,.. ne_ hindt' olursa. olsun 11clt 7Jllnn savdaınu.. 
i~iitiği yapmaları Iazırndıor. Dünya, Flliplnlerde . . fında ffiU•• C ade le T~bliğe ek i.lcede b~kleıcn saat ıeJecektlr. Gelmt'. ** 
haıib facıaları içinde buikı~. Yaşi~. %5 lA.A.) - ~ ~bııt: JılcıtikoTa, Z5 (A.A.) - SoVYei tebli!i B. Hitltr Bulgar Şehir Tiyatrosuna 15 
Bu tcM;ltdlmm dışında bulunan mil Ffliplıılenle: General waınwıiırtıt, A. (8aftarafı t inci s•vfacla) dd şunlara ~Jdlrmddcd~: 
lct vey.ahucl dıevlet yoktur. Yangın, meritan kunetleriııin M.indana.ocla zam b~cde cliter bütün nesareUere tayin e. Raıslar merkes eepheslnde. »Jrıcıa iki 
cwe'lıce tamamiyle teh'like dışında bo_Anp ,.akınında Japon moiirlii kol- dilebilmeleri hususwıda Lapru tamim- meski.n mahalli iaba ~eri almışla.rdır. 
gözü!te11 ye:nleııe de b.denbhre ıİTa- lanoa ltaı'ıt mınaftakıye&.le 'blleıa bir dan yapılan tclkbılue pklaşıaıwdada. 16 nıı:ı Alman ordusu 
yet eıclcbfür. m.1*abll taarrm yapt.ıkJ,anaı ııaber ~- Blod mahJ'dll'ri UıUyaUı c1avranmak- Meıııluna, ıs <AA-) - .lioskova nul. 

Irak Kral Naibi nlfl'nJanıyor mu? m.eldecUr. Dıiemaıı.ın }(.ay.Olan atu" ol-. ta ve CripJJ8'in Hindli teflerle yapacağı 7et'Rl. Staraya lı111D'da çnrilmlş olan 
Ankaıra., 25 (Radyo gaze{esİ) - maş, buna kaJ'fllık bir tek Amerikan röriişmelerin netleelerlni tabmia llaık... lC ıneı Alman ordımuııın insaa ye mal. 

Son gelen $uıtlye gazıetcllerine g&-e Ukeri ölmüştür. kında Qekingen buhmma&tadır. Rmtte atır kayıblara utracJ.ıiım blld!r-

haık Kral Naibi, Başvekil Nuri Said Filipln adaları sularıni.a bulanan bir Cripps'ln temasları ~. 
Pa;an!n ve diğer bazı "Ilazı.rlaırın re. çok mb na.twlı ınayn düşma.nın se;rrlise. Yeni Delbl, 25 (A.A.) _ ;\fiislüuıan Spiker f'Ulla.n Uift efaı~Ur: 
fa'kaıtind'e Maveırai Erdün Kradı Ah. feri durdıınna.k ts'edlti•l ıöskrmekte. ecmiyeU ba$anı Clna, bQJÜII Sl.r «Bu erdu mahvolmaya mahkümdıır. 
clwııahı z.cyarcıı edecektir. ttlr. Staff&rd CripPfi ile müııakert et.n:ılşUr. On• ~ Alman ltumandanlı.tının tanare 

Bu zİyaı'dt CJnasında naibin, Krall Felemenk kuvvetleri • ile cöndermek lstdlği takvi:re kıt.'alan, 
A'bttullahın ktiZ.1 ile ni-- .. lanması Mihvercllcrln fully~lerl ne de Goebels'ln llk.._ .. __ •- k .,....... Mel:bourne, 25 (A.A.) - )lclbourne'a Anlı:ıara 2 • -.....- .. &rTuzu ha • 
nu.ıiitıemdkliır. celen h ber1ere ıröre, 'Felemenk ıınrnet... ' 5 

(Radyo paeieall - Sir kmdak.l vidl kunu&blllr Dli$m.an tes Di.ğeT 'taraftan bu ziyM'et, l\1ihve StaUord Cripps ne Rhı4 litlerteri ..... nm o1maua yok edi~r -
Jİın Ortaşa~a k~ı yapması muhtıe. Itri, !sakil Borıaeo menes 1teslmiıule Se. llZJlcla ~yaa eden '~ paün •• 
mdl olaın 11khaıhar taunız.u ile de leb adalarının birço4l nokl.alsnnda \'C eıı mühim sinsi olayını teşkil ectiyor. 
.ıaitadaı görü!mekted_ir. Suınatra mer1lmhıde tutunmaldadılar. Bu cöriişmeltt aeUceslode Hindistanııı Sovyetler 3 lngiliz 

sübayına madalya 
verdiler 

--- -- Ba1:1 noldatanla ~larm 1etırak b7. alaeatı vazi1et, harbin umumi rfdiptl 
be~4-Tt bile surtenmdttedlr. iDıerkıde ktsln bir tesir yapacak m::ıhi_ 

Rumen - Macar Japorilann akınları yettec:lir. 

camberr:ı 25 tA.A.) - Avmraiya lıNl4-

gerginliği vtkll~tintn ld>lltl: 

IB~ taralı ı in" ,,.>fada) Bugünkü Çarşaniba ıüna Japon 1ııom 
Jan uıkeri .uıteUe.r badudda buJıın&n ba tayyareleri Por&._Moresby'ye 19 unca 
aamt:n ve llılacar kanetleri arasında hava akınını yapmışlardır. Basar ft te
oarP~lar oldatun& dair ıa.bancl lda.t. yokt.ur. Taarrıua ıttırak eden S 

mrmbalaı'daa ,elen han.:Uilerin heııaL- clii,......, bomba ta)")'WeSi ekı;erlsi ılenbıe 
111 )'alanlamakt.Mlır. 4lüşen 16 bomha at.mıştır. 

l\lacar • Rumea hudıadıında, bütün Amerikan tebliği 
memlek~ oldutu sibi tıam bir 9iikü. vaşiıı:Wn, 25 (A.A.) - JIArbiye ne. 
neı hükiim siirmek.tedir. sareünin ~litl: 

Bükttş, %5 (A.A.) - l\lecburl asker- Flllplnler: Japon bomba ta17arelerl, 

lllt hl~ müddeti 18 ayd:.n 2 11CDe1e Ha.nllla üdcsl ne Umanının nıüibfa.a 
fılıanlınıştıı'. Buıün yürürlüfe ıirm menitr.rln, ~n (ttislndeltl tesislere 
blımı. aaerilk raşını ıı elen 20 n ha,. .ılJm4tir. Bundan başka bütün Roman.. " cephe bat1Ju'lna u.rp yenlden biicu.. 

T&b1ar 50 y~ kadar ordu emrinlie ma ~r. 
baluna.eaklanlır. Bataanu diişnan ura fa.allydtnbt 

M.ihver devlet.leri bana anlamış ol. 
d1*b.rmaaa dcNa.)'l, btr t,anft.an JliJMlli- _ ~n~,. 25 (A.A.) - Sovyc.t 
leri ~ lçbı pr~ancla ,..par. ~iikumetı.. illk .defa .o.la.rak ik; İngİ
nm, diltt tarartaa 4a HİJDııÜ51.&lll !kllb~ lız aıubayıJe hi: ~ngıhz yer.su.bayına 
!-'-- allla.ak ,_., ,__ madalya vennıştır. Bunlar, Mour. 
~ _.,__ ,.. .. yor.-. mımıalt ü:oori:ndeki hırva m.uha:rebe 

a_., Cripps'ln HlndlUe.rl aldat. be4«iınd lık .. • 
malt ı.teditbıl ve inıilterenl.ıı hl~ va- cilcırdir. e yarar gostcrm tayyaTC. 

itli. vuecetı sö:di tutm.arııc:ıtını Uf!ri sil.. 
rett.k, yapılan göruşmelerl b:ıUata.ınak 
ıaseslle lllıu11stana tstlldal Tidincle ba.. 
lun111or ve biit.üıı Hind kablleluln bak
lıanıu tanı:racakbnnı söylüyorlar. 

Balb1dd Japonlar, RDeleraen~ tea. 
dl lşplleri altında ı.otanan KoreahJanJl 
flD bari& haklarını Wle tanımamış, bun,. 
lamı ~rcUeriae kıymet :vermemlşlu
cllr, Öyle ki, Japonların Ulrutlstana kar. 
şı &iist.cıl.tiklcri llci sırt bu memlfkeil 
avlamak içindir. H1nıltner de bunu sn. 

Lord Beaverbrook 
Amerikada 

Miami, 25 25 (AA) - Lnd 
Beavcııbrook. tayyare ile buraya gel 
m:abr" . 

Va.tlnıton. 25 (A.A.) - Mh-amlden 
&timekte olan Lonl Beaverbrool< Va

f!nıt.ooa vasıl olm\1$hır • 

Krali.e görüşlü köp13k gönderildi 
(Batt.araCı 1 inci .ayfada) (B"'tarafı 1 ine! sayfada) 

Kral. :ıs :Man.t.a KadDh&lr4e )lı.reŞal Tiyatro müdürlüğünee, role baska it•. 
Görlaıi 'l.lyan:t e&mlş1ir. pek temln edildiği tçin, müradlat sabib-

~aristaada hazırlıklar lcrine ~ edllmls n :lh ç kal.. 
Alman .bududıı, %5 tA.A.) - Brlta., madıtı cevabı verUm1$tfr. Ba •lika, ko. 

nova: JJCiinI salıneden çekip alan n ehir Ti-
A.lman mü.hendislerlnln suıı:ırıstaııda J'&tr05ll müdürlle, müeTilf ır.1tylılnc ııava 

2' yaıl hav~ meydanı ve SO inme meY; ikame e:len zatın hareketne ne prib n 
danı ln§asuıa nczarel eı.tiklert ve Atma hüYük bir tezad t.e.şkll edlyor, ieğil miT 
we Bulp.r k:ı1'ala.ruım )'eni yapılan stra-
tejik yolları kullandıkları ıcının ooı1ınc'k. Parisin bombardıma
t.edir. ill.."'baharcla Alınanlar tarsfınclan 
)'llpılacalL olan taamız.a i.ştlrak i.çln Ro. nına aid resmi bilanço 
ma.ayanua ve Macarlst&nın S yüz btn 
kİ$l zönılerecelderlııl viaetUklm &OY- P.aN. 25 <AA) - ~ Ma.tin pze. 
lenmekt.edlr. test 3 Ma.rt1a yaııılan ingUlz boınbardı.. 

Bülae:ı ve nuıııapeşte hükürnetlttinln 1D011S11D :resmi bllinçosımu nesretmek
ba !.iti memlekri arasınd&ki ~rıinllk ~. Buııa cire, 6tll öliı., 1500 )arnb 
haaııeblle iyi talim ronnli$ bazı kıt•a1An va.rdır. 350 C1' ba.rab olmutur. 

lh1iyat obrak sakladıkları ela blr b:ıld.. 
k.a.Wr. ferin faa.li~tine .ırse olmuştur, ba 

An\ara, 25 <ıtacl7o ca~> - Bnl. ,olıla ~ .Jll'9P.,a.a4abı" "ap&lmıi :ırr bit 
garhtaıPn ..ul>etıl hakkında yeni bir pok çocuklarımız. kurban olmuştur. 
ma1Uma4 ;rolrlıur. Ancak Bulıar ~o. Dlter taral'bıa c<Sardnl Vestb gazete. 
su ıtoımünlstllk aleyhinde neşriyata de- 61 de • .artık maskenin dtiştüiünü ve beil
...am ediyor. Radyo eliyor ki: eeY1Z1Dl' 'klll'fl anıansıı bir mücadele •-

Utıan .,;aman bu memldıcıt bolşevür,. ftlaeal"IB• .,.~. , 
Tar iilıi:n aameti ..• A~ın kudrdi ... San'atıın :zaferi ••• 

vaifak lyd.İ olaın 

TÜRKÇE 

.&*erlik faş& Bc>ma.ıı1ada bandan Cl'- clewımı Japon takviye kıt'alannm relıll-
vcJ 45 yaeında blbnek~ idi. tini cösfermek*eıllr. 
ADbıa, ıs (Radyo ıUtWsi) - lial- Raporlar, Hlnda.nao adaslnda Dfps 

mit bulunuyorlar. D 1 p· d 
Japonlann Puitlltteld ba.mlMI ariılı: Un Upınar lr8J8 Var 1 Büyüik alkı,ı.cla 

::ıs:~: u;:::· =~J~·::~ ~:.:ar ~ap!~~o;ıo:=een~~ iKiNCi ZAFER HAFTASlNA başhyor. 1'1'11 renfll kunna1 ~ pnn Peşte_ clTarmda menli prpısma.lar oldalunn 
)i ıdyvet edec:dı: ve orada teınaslanJa bDdirmektedtr. Bunlarda kuvvetıerimh 
klwıacaktır. movatlakıreler elde etmişlerdir. 

ılyct almıştu. reye varmıştır. ~--- Proirama "lave ~k: R E N K LJ M l Kİ 



fi Sayfa SON POSTA 

ı&a tar~rı J trıc ı ım vfadaı bin ton iptidai mal;lde Japunya)a sevke. 
Am"rikalılar ınetodik bir 'il!kilde hıınr. t dibn ştir. 

Havacılık mütehassısı diyor ki 
DERMOJEN 

larıaca.k olurlarsa ()kyanu takı ad.ıları Bazı nokatl nazarlara ıore mıit.tdlk. YANIK, CATL.\.K, EKZE!\IA ve 
sırasıle t"lc ceçı rmlıj olan J aponlar rene lerln Avustralyaya_ ı;ek ful;a hava kuv- CİLD l'ARAl.ARIN'A f"vkalade 111 
bunları uıa ile tcrket.mek nıecburlyr.tin. vet.J condermck istemedikleri mühim gelir, Derinin taıelcnmeslne n 
d kal;ıcaklardır, yeter lr.i Avustralyııya kuvveti bu llkba.harda Arrupa cepheleri 1 yenilenmesine blımet eder. 
yapılacak )'ard.ın ta.m dozıl e temin l'dil- için elde tutmak anusunda bulunduk_ IIER ECZAXEDE BULUNUR. 

mış olsun. iarı l~rı ı;unilm.ektedlr. Filhakiko& Rus_ ' ~ 
Ameıib ve AvLISl.ralya hava kU\ nt_ lar bU.)'uk taarruzun Okyanusla detil. r ) 

lerl bu bartıı lı;lndr. şimaldrkl J.tpon A.nup;ıda icrasını Ye ke.ndllerinc dojru - ~ T J YA T ft O LA 8 
ilslerioı ılidetlr ve devamlı sureıtr bom. elan dotrun yapılacak yardımlardan -
bardınıan eUiler. Salamana ı,ude de 23 ba~a A\Tupanıo şimalinde Yeya batı. i 
Ja!J(m ıemisl t>atınhl&r. Bununı., ber~- ııında .veni bir cephe acılmaınnı isliyor. 
ber IHı&iinkb miit~lk ban kuvnUrrl_ larmııs. Hatta İn&illz mrbafili 508 bin 
niıı J.aponlann ihraç Jıarrketlerine mini lı.işilılı. bir lı:uvvetin Norvrçe çıkarılması
olamıya<'alı.ları anla.şılmakladır. Geçen nı ~nberi Ur.ri surmekte imişler. 
hafta Cav;ubn hareket edip Avuslral. HallNkl ~rikahlar bu suret.le nıun. 

l•tanbuJ Beled lyui 
Şehir Tlyatra.u 

Baş, diş, nezle, grip, romat1zma 
T epebat ı dram kısmında 

Bu alctam -.at 20.30 d• 
PARA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında günde 3 kate alınabilir. 

"""nın ...... ,1 sahili ,.,., .. _m-'ln .. - 11• .. le- ferid cepheler a()manın mütcaddld tec. J • ._1•1 dd . L d' '-,_ - ..-- ~• ..., .... 'tııı. • ca esı ıı;ome ı ııı:ısmındı 
nibeleri ıörüldüiunü Ye ılaima. fena ne- ...... ._ .. m •aıt 20.30 .._ mekt.e oldu.t- bildirilen 101 Japon &'e. ,,..,.,_., ..-
ticıeler ahnd•iını ileri <ıiırerek böyle bir 

mi.ıııı,. )>unları himaye eden harb &"eml. SÖZÜN KISASI hareket 7erfne yapılacak y.udıneıu $lm. 
lerınln nereye Yanlıkları henıis aJdın- dilik dotrudan doiTn1a Rusyaya yapıl. 4 Niun Cumartesi akşamı un' atkaı 
lanmam~. -s•ı _. ,_11ra- ı--•~ -•&..y--•- •-... nlk H" K" .. ._ .. • h 

.._ "" ., J- u.aq ...... ,...... ...,.. azım onnuıı.cunün san at aya • 
Sotalı*aah Amf'.ritıahlar A~alya maı- ~ bel miktarda la7'1are ıön- tının 25 İnci yıldönümüdür. 

EFES BANK LİMiTED 
meselesinde fasla &elit dmemekte belki dtrilmesl esaeı üserincle durmak&. lmls. --------------
de hakhılırlar: IHı kCMlkocM11ao an par. 
fMı FIUpla aclaJan ,tbl kolay kol&7 :ru. 

ı.ıabi~ 1'1r lokma detildlr buraya 
her aman için cena1> lbnanlarınclan ko
layca Ye lstealltlftt kadar kıaYYH çıkan. 
labUlr, 

ler~röıü,.or ki mut.tetikler dün .ıc1utu T AHS:LI EMVAL K~ NUNU 
ıilM buciiP de kuvvetlerini mihnkün Yerıl, resim ve harçlara ald TtiRK SOSYETESİ 
ıntriebe aarfelmemet n hiçbir rlı:ikoya tab.a&t hükümleri ve tatbikatı 
&'lnae.etl tst.ı,.orlar. Ta.lılb edll•ek&e o. Yuan: Maliye Vek&leU Tahsili&. 
lan 1"a premılp eok dotra Ye çok yerlncle Müdüriı Terlik Koral 

Japonlara ıellaoe enlar da ıwaı et. 
tikleri ,.ertenlekl ııııtt•al madftlm ye 
l>iitlin lllookları memletttlrrlne nakleı.. 

mekWlrler, urb l>aşl11lulanl>erl lff 

lrr hareket olarak kabili ecli'leblllr, falıat Ticari, ımai n mali bütün miiesse.. 
1'u IH' dereee1e ~ ne samana ks4ar leri alikalanclıran menuatı Ye tatbik 
41.oinl olablleeektlr. Banu blse zaman ftlkUlerlnl mııh~Yidir. Bütün kiıtubha.. 
ıöetetteektfr. Mltat 'l uneel nelerde llulunur. 

• 
31 Ilkkinun 941 Bilinçosu 

Bayan Belkısın kürk 
davasına dün 
b3kılamadı 

Cemalkitdi.ı adında .,gin bi:r zat 
taıaf tn<fa.n B. Belkis a ..... , 11 1.nıe e-vvc'l_ 
ce al.n<tm kıymetli k.ürıdeırin iadesi 
hakkında açı1an ve bır hayli ded~. 
kou<Utu nCfrLyaıta ıebeb olan dava~ 
ya dün de asliye 9 uncu h*ukta 
devam edilleıcekıtıi. 

Evvek:.e de yazdığımız gibi dava 
cı o\aın zllt dünkü ..:el!.sede iddiaıını 
iapaıt İç'lın tcb rirn İz in taın 1 nm J § kim. 
.dled JKi.e,n bazılarını ıah ı d olaTak 
dinletecektıi. 

Oıin btır90k merakl lısrla gazete. 
dkırin dıe dinleyici ııfatıile buJun. 
ma'k istec:ülJer~ bu cc:l.,e tarafJ.a,.ın 
mahkemede İşpatı vücud etmemele 

(j ört yaşmdaki kızma 
işkence yapan bir ana 

adliyeye verildi 
Cllae tarafı 1 llicl aayf.._l 

çıkar çıclunaız çıoc:uiu atdığım glhiı 
alilzc getirclilm 1. » 

Bu yürddleır acltJI ihbar iizerine 
derhalJ haırcdtete geçen müddeiwnu. 
milik, küçük Neziheyi muyancye 
gönderm:İI§, iddıia olunduğu ıgibi za.,, 

valD:nın vücudunda. miJtcadö:rd yara 
ve yanık1ar 'teı9biıt edilmifrir. 

Müdd«umumil ilc, fimdi bu katı 
yi.ireir.li anayı zabtta maıııi.feıtile ya. 
kalataT.a.k halk.kında kanuni ıtakiha. 
ta ba.Şlamıı bulunma.k'tadır. 

-----0---

Bu, nasıl mutemed 
r':le mürıacaa.ta kalmıttır. lfb .. f!lrarı 1 inci ııufadal 

Davacı ıtaraf muayyen müddet otuız çuval icahveden aın.cak 12 çu.. 
zayfmdıım claıvuını tazelemediği 1 vatıını hatk.a tevzi etmiJ. dört çuva. 
takd rde lıad1acınin eulıan halledi.L !ını c1a dü'ltkanında böyie Dl'r hak 
miş olduğunu kabul C'tmek lazımge_ ve salahiyete sahiıb olmadığı haMe 
lecek1 • r . I1Wşten1crine satmıştır. 

Bu 9UrCltltc mutemedlik vazife.<ı.İni 

Hamamcıların kömür- euw.9t im~ eden K8zim, bu işle drc 

l • • b 1 kalmam-:'ş Şiış1ide Hlaskiır Gaıd cad 
erını aş.<asına satmış d.e11inde 331 numaralı evde bir oda 
Şehrin kömür ihtiyacını karşıia- kıraftayarak halka tevzi edilmek Ü. 

m.& üzere dün Zonguldakta.rı 3000 zcrıe a.ldığı lbu 30 çuvaldan artan 
ton sömi loolk ve Karabük kömürü 114 çuval ç.dk.irdek kahveyi bunıya 
getira1miıftİr. Bu kömürler E.tıbank sak1am1Şltıır. 
İstanbul Gcömür tevzi mÜeı91esesİ ta.

1 
Bu 9U İ i:ıtima1 ve iı!ltifç ' likten ha. 

raf ından dağ ılacak.tır. A)'Tlca üç berdaır ollam Emniyet Müdtrrlüğii Ka 
depoya da kömür VC'J'ilecdk, bu kö. ç.mkçılıik Bürosu memurları, dün bu 
mürkr 1>eJo&~ye rnerm.ıriarının neza_ evde h i.r ara~ıırna yapmıılar, 14 çu. 
reli •'\Unda. halk• tevzi olunacak- va1 iç inde 776 ık-ilo kahve bularak 
tır. Diğer tara.kan hamamcılara tev mal'ları musadere eıtm ' tlerd'i.T. 
z i edihncdt ÜZltıre hİT kömü.r müt e- Diğcır tarafltan suıçlunım ayni cad 
ahh d ine varıi\eın kömür&crin Ull'Ul. dedeki düldkan :nda da ikinci 
süz d-ağııtildağı ve müteahhid tara. ~ır a.ra'1ııtm1l yapılmı~. buraıda da 
fından 1 S ttoon kömürün fazla fi altla beyannllmesl verilmem it 17 kilo 
başkasına satmtdığı anla'Şllmıştır. çay bu1unmu.şıtur. 
Mütoah'hid adliyeye tevdi olunmuş. Kaz:m Alkıncı, ftakkkındakl tah_ 
tUT. k iıkıat C'VTa.b1e 1 numaralı milli lto. 

Memura rüıvetvermİf ! 
Aııadolablsannda, Göksu fabrikası el. 

yarında Z nıamarah evde oturan Ali, dün 
Be,rkoııda bir dairede !$ini 7aplırmak 

maksadile btr memura ~et teklif et_ 
mit. yapılan ihbar neticesinde alakadar 
memura Z8 Ura ~et nrirken ctirmil 
meşhllcl halinde yakalanmıştır. 

Ali, ba ı~ndan dolayı Beykn mUd. 
deiumwnlUltae teslim edllmı,tlr. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hf"ldm) 

Dinnyohında 104 No. da lııersila 
hasta kabul eder. 

Telefoa: 21044-23198 

nmma mahkemesi müddeiwnumi'tj. 
ğine tdlim olunmu~tur. 

--<>-

Vilayetin tebliği 
!Bile &anıtı ı inci ~rrıMl.aı 

nün akşamına kadar, Belecll1e huduclları 
haricinde olanlar nihayet tiç ıüo zar. 
fında bir be1aoname Ue idare Amirleri
ne bildireceklerdlr. 
ı - Bu beyannamelerd' lte1an eclllen 

11eytln1at ye pamukyail&rının cinsi ye 
nevlleri mlktarlan, nerede bulundukları, 
kime ald oldukları, kaplanoın cinsi ayrı 
a1rı ıösterileeek. 

4 - Resmi müs~hlllı mUtsıteseler be. 
yan lıa1dında.n müstesnadır. 

MüJDEI .. MüJDE!.. 
tlstad SAADETTiN KA YNAGIN 

beetekdiği ve k ymet)i San"atkar 

MiiZEYYEN SENAB'ın 
Harunurreşit Filmin en 
YOLCULUK VAR- biriınoi k:a:m 

No. 270462 YOLCULUK VAR- il:ind kısım 

Şa.:<k.ııı b izzat MÜZEYEN SENAR tarafından 

ODEON 
Plakına okunmuş ve satışa 

arzedilmiştir. 
~--• 5.yaıı mütterilerimi~ hebercl&r dm.ilde müftehiri-z. ___ ,,. 

FRENGi 
ve 

Belsoğukluğu 
na tutulmamak için 

EX tı·t iLAC: 

Protejindir. 
Her eczanede 50 Kr. satıhr 

Mala.r Sulh Mahkemcsi.nden: 

lleybeliada Kuyubaşı sokak t8 numa. 

A KT 1 F 

Ödenmiş sermaye 

Kua ve Merkez Bankasi 

Ka.nuni kat'fl lıklar Kasasl 

«Ban. Ka.mueihinceı> 

ra.dıı sakin iken lkametcihı meçh.ıl Bankalar 
kalan Vasili kt:ıı ı•anayota')'a 

Yanko Teodoridi, Marıa, Niko, 1-'ollni, Se.ned alt cü2'da n i 
Kalyopl, Teodori Ye Yorıt Galanldi ıle E..abam ve Tahvilat cüzdeni 
pyian Ye müştereken mut.asarrıf bulun- Avanslar 
dutwıuz Heybelıada Kuyuba~ı l<·kak 
ada 55, parsel 27. kapı 48 numaralı 

,.11'1 menkul kabili taksim olm.ıdıgın • 
da.n açık arlarına ile satılarak şuyuwıun 
balesi bak.kında adı ıeçeo Yanko Teo. 
dorlcllnln aleyhinize açtı.ta dannııı du. 
ruşma cianu olan 20/3/ 9-12 Çaqamba 
&iinu saat H de vaki llina ratnıen cel
mt'ditinlzden Jıa.klunızda ~ıyab kararı 

verilmiş ve dlll'uşma 29/ "1942 tar b 1n e 
müsadlC Çarşamba ıüııü saat U d : bı. 

Borçhı cari he<ıablar 

Muntdtif boıçkııu 

l~~raklerimiz 
Sabit Kıymetler 

Sür A kıti fi m 

Yekun .•• 

rakılmışt.ır. İlanın n'şrlnln er&esı l'li • Nazım lıeısahlar 
nünden itibaren bir ay zarfmd.ı lllraı 

ettnedl,tinlz takdirde mahkemeye kabul 
edilm[ye~tinfz tebdt yerine kaim ol. 
mak üzere ilin olunur. 1942/ 241 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Lir•• K. ' 

120.000 

15 1 <)3,41 

24.688,41 

6 1R'), 45 

11~ 429.02 

313.688,59 

6 .869 ,28 

69.743,44 

2.395.93 

81 .000 

3.405.s.4 

62 .689.06 

564.492.13 

18 8.42 7,47 

PAS 1 F 

Sennaye 

lhti ya.t'l ar : 

=Ban. Ka. Md. 31= 4.432,9.! 

Kanuni 24.868.44 

Taahhütlerimiz 

Mevduat ve cari heeablar: 

Tasarruf tev.= 

Ticari tevd ı at 

Muhtel ı f alacaklılar 

Kar 

Yekun ••• 

Naz ım hesablar 

K cfaletlerimiz: 

Sa ı r Na. hea. 

6.945, 76 

6.214,92 

16 1.8.38.06 

26 S89.4 I 

Lira K. · 

500.000 

29.301,36 

300,21 

l 3. 160,68 

266,83 

21.ıU>3 ,0S 

564.492, l 3 

168.427,47' 

Heybeliada yeni Ulutbey ve Uluçpaşıı 

90ka,tında 13 numaralı evde sakin iken 
lkamel&'ihı meçhul kalan Yol'&'I kııı ye 

KAR ve ZARAR HESABI 
Slmon karı.sı Marusaya 

Ilazlne avuka.lı Z. Ounın ale:rhlnlze 
açtıtı alac.'ek davasının duruşım:ı l'İIDÜ 

olan 20/ 3/9-12 Cuma e-Unü saat }4 de 
\o-iki ili.na ratmen ıelmediğlnlzden bak
kıııızcla ıı:rab kararı verllml~ ve duruş. 

ma Z9/ 4/94% tarihine miisııdll ('ar • 
şamba ıünü saa.t H de bırakılmışhr. 

ilanın neşrinin ertc9 rUnünden ltlba • 
ren bir ay zarfında itiraz etmediğiniz 
takdlnk mahk"mtye kabul ed''ınl~·ecetl. 

nlz tebllt yerine nim olııııık üzere ilan 
olun11!'. {942/ 29) 

ZAY1 - Fatih nüfus memuriutun • 
dan aldıtUD niifus t.ezkereml uyl eUlm, 
,.~nl alacatmıdaa eskisi hlikümsüs. 
dür. 

124 dotumlu isnıaıı Kotlik 

Z I MM ET 

Per90nel maeraflari 

Sa ir masraflar 

Verilen fa iz ve komiayonlar 

Muhtelif zararla.r 

Kar 

Ye'kun ••• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Aşatıda cinsi, miktarı muhammen bedeli w muvakkaı kmlnat.ı J'Hılı Z ka. 
lıeaa kaynak teli kapalı urf usuUle •lı.n alınaeüt.ar. 

Dıslllme ıt.4.9f! C11ıma ıü11ü 1ıaat 11 4k Sirkecide A. E. lloml11ouunda ya. 

ptlacak ta. 
ı.teklilertn mDftkka& kmlnatı. makbm n 41te.r kanuni V'Mikalarını havi 

1ıa.-1ı aarflaruu ual ıh n ıaa.t 11 a Udu komls1on relıHtlne vermeler\ tL 
aımcltr. Şart.nameler p&raaıs olarak Sirkecide koaalsJonclan ıemlu edilir. c3776u 

Cinsi Mitttarı Mabammen bedel M. Teminat 

Pirlnf ka,aak idi 
a.&v ka1nak &.eli 

Kr. Lira Lira 

41S 9813,75 735.28 

'" 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
ŞebMdeb:ışınch Vemecller cad•eslndr 117 •1ılı matazada &l'lko&cajcı iken 

balen nerede bulunduh bllinmlyen Bul'9&lı Eşref sade Ömere: 

Trlko&caj Fabrikanızın 1931 mali yılı lma.11lma arfedllmek ibett ıümriik 
vesalr resimlerden muafen verilen ~ fakat 1-6.1932 tarihine devredilen 91 

ıcllo yün ipilti ite 267 kilo •uı•"i ipeğin 9':119 ur1'ındı1 l$lendlilnln tesblti ka

bil olmadı.tından bunlara •lcl resim « versilerlo tah~lli htısad \ 'eüleil..MJ) 

Lir" K . · 
2.229.68 

1.640, 14 

1.040,86 

2.082, l 6 

20. 772,05 

2 7. 764.89 

MATLUP 

Alınan fa iz ve komisy o n lar 

E:ı. v e T ah, cüz. gelirleri 

B anka h izme tleri mbitabili nde a. 

t ınan ücret ve komiıyonla.ı 

İftİntklerim ız kan 

Muhtel if karlar 

Geçen ıeneden müdevver kar 

Yekun ..• 

Lı raı K. ı 

10.882,82 

3.5 26,83 

2.49 1.SO 

5.000 

5.221.80 

641,94 

2i.764,89 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

30 ton kuru fasul1e alınacaktır. Mtiteahhıd nam ve he5abına pı&zarlıJı.Uı ~ 
lillmesl 2/ 4/ 9C! Pe1'CD1be ıunu aaal 14,31 da Tophanede Lv. Amitlitl satm,. 
alına komisyonunda yapılacaklır. Tahmla bedeli 7800 Ura, Uk temlnatı 581 

liradır. SumlHlf!S komisyonda ıorulur. Taliblerln belll vaklUe komlayon.ı l'el. 

m'lf!'ri. (647.3783! 

1sta.nbuJda Süleymanl1e Askeri matba.umlla meYcad mat.bu malıinc.~le ~ 
ferrüatı sökülüp amb&l1Jı yı&pılarak .ı\nkanl7'• ııUlecllleeek ve Anbrada mea,. 

taJı yapılacaktır. Pasarlıkla eksU&mesl 1711/ lil Cuma ıürıii saat 15 de T•-. 
hanede Lv. Amlrlltl satınalm.a komls:ronandlı yapı1"eakt•. istetılllerin ıoköle. 

cıek makineleri Stile1maniyede A*eri mat.t.aada ıöreblllrler. Tahmin bedeli 
90t Ura, kal'i teminatı 135 liradır. Şartnamesi komisyonda ıörilliır. 

Beyas uzun ıömlek 
Beyaı uzun spor pan&calonu 
Brşaz r.ıor donn. 
Beyas spor &"ömlett. 
AUet l:anlliısı. 
Spor kemeri. 
Siieter. 

adet 16 ı Ym havlUBU 
" U Bomoı. 

(649.3815) 

aae. 11 

• • 
Yukarıda yazılı 13 kalem eşya pa • 

sarlıkla taliblerln ıetlreceklert niimDM
• ıı lerden betenllerdı satın alın•caktlr. 

:t 6 İhalesi 30/ 3/ 9'2 Pazarteal ıiinü saat 14 

• ıı 

• ıı 

ıı 

bildirilmiştir. Beyas 13.stik a1akkaba. olft 6 
Met a 

i de Tophanede Lv. Amlrllji ıatınalım 
komls)'onun4a yapılacaktır. Talib~ 

11imwıe ve ukllf edecekleri llat ıizerla_ 
ilen ka.&'i tenıloatlarlle komla1ona ,.ı. 

..-.C. (641.SIH) 

ae.ım ft vel'ıilerin t.ul&rı bulunan Gts Ura 64 kurUŞUD 1723 sayılı kanun ~ takımı. 

bümile H ıüıı sarfında vnnemlse ,.atırıhMaa, aksi halde Tahsili Emval Jta. Ay:akkabı boya takı.mı. 

nana 7ehuıa cldUeeett lllaen teblii ol1111111'. (31'9) J hoe.._ 
• • 
• 11 


