
Bu sabahki ( Alman - ~ovyet J 
. harbı - Çocu uf ı 

ailelere şeker eski 
fiatfan verilecek 

haberler -Ol. Vavel 
Blndlstaa 
kumandanı 

ol da . 
Cavada buyiik ve çetı~ 

muharebeler 
'. cereyan eoıyor 

Londra, 3 (A.A.) - ~ı radyosu, 
~elemenk filııdlı;tanırulakl kar&, deıılz 
ve hava kuvvet&ırl kuma.ndanbj'uun 
bund.&n boyle bir Ilola.ııdillı tarafından 

denıhte edileceğini b.aber vermektedir. 
Birmanyada vaziyet fena olduiwıd&ıı 

General Wavel, tokl'IU' Hi~n ve 
Blr.ma.ll) a kuvvetleri kumandaıılıtını al. 
mıştır \'C Çin ile sıkı irtibatı temin tde
oektir. 

Londra, (AA..) - Cavadan hu 
ııabah erkenden alınJn habere na. 
zaran Japon müstevlileri son 24 aa. 
at içiınd e, evvelce karaya çıkmıt ol 
duklnrı yerlerden hemen hemen Her 
leyememitılerdir. Yeniden karaya Ih 
reç hareketi yap lmrunıştı'l'. Adada 
çetin muharebeler ynpılmaktadıT. 
Salahiyettar mal'lilfil Japonlara kar
vı harekatın mMnnuniyet verici bir 
tekilde cereyan ettiğini bildirmek. 
tedir. Cumartesi günü istila haşla
dığı s:rada HoUanda, İngiliz. Ame
rikan tayyareleri düşmana ağır za. 
yiat v~rdirmişlerdir. 

Çarpışan kuvvetler 
Vişi, 3 (A.A.) - Vaşİngtondan 

gelen haberlere göre Cava adasın-• 
da kaTaya çıkan Japon askerlerinin 
miktarı 60.000 olarak tahmin edil
mektedir. Adayı müdafaa eden Hol 
landa kuvvetleri 100 ila 200 bin 
aruındadlr. , __ _,... __ _ 
A manlara göre 
bütün cephelerde 

son vaziyet 

Japon hali/ tanklmı bir ıehirden geçerleıken 

Müttefiklere göre 
Uzakşarkta 

vaziyet 
Japonlar 
Cavaya 
yeniden 

sker 
çık ramadı 

20 Japon nakliye 
gemisine ağır hava 
hücumları yaplldı 

Filipinlerde Anıerikan 
kuvvetleri Japonları 

bazi mevzilerden 
at dar 

Cavad 
vaziyet 
va ı 

Japonlar hükOmet 
merkezine yakın 

yerleri işgal ettiler 
Tokyo, Cava deni
zindeki müttefik 

kuvvetlerinin imha 
edildiğini söylüyor 

iki tarafın 
gemi zayiatı 

Berlln, S (A.A.) - D. N • .B. nln ıa
J.ihlyetll .mak&mlarclan itrenditlne ıöre 
bütün cephelerde alllıı;eti durum Mihver 

t Bandoenk 2 CA.A.) - Felemenk res-
dovle im lehine ol&rak pek mtbaW blr 

Saygon 2 (A.A.) - Bata -
via açığında ccryan eden ikin. 
ci bir aava, neticesinde Japon 
kıt'aları Ca.va'ya ayak basmış.. 
lardır. Basının verdiği haberle.. 
re göre, •vayta Japon filoıuna 
menaub önemli bir teşkil ile U. 
zakıarktaki müttefik deniz kuv
vetlerinin heyeti mecmuası kan.. 
ıılaomıştır. Son dcr~ce şiddetli 
bir mlİhal"Cbeden sonra Tok • 
yo'y.a göre, bir Avustralyı: kru
vazörü, bir Amerikan kruvazö .. 
rü batmı.ş, ihraç kuırvetleri a • 
danın şlmal sahilinde 3 nokta
ya ayak basmağa muvaffak ol
muşlardır. Bu üç nokta: 

mi teblltl: 
safhada bulundutunclan dolayı Ahn..ın ....... 1 !\tarı aallahı av ta:vyareleri Tuban 
-erı ınetıanıt mem.wınlyeUnt beyan 
etm~r. 

~ovyeUerin hehabıuz olarıık yaphL:ları 

taarruzlar ve verdikleri r.a;rlat Alman 
kumıuıdanhtı ı hine h roketler olarak 
tav 'f edilmektedir. 

Son gunlerde ovyet muvaffakıyetleri 

lıakkınıia lşac edilen habrrler &ırf pro
Jl3ganda h:ıberlcri olıU'llk telakki edil. 
rnektedlr. 

O\-yetler h1çblr strntejlk muvaffakı_ 

Yet lraz:mamanuşlanhr. 
So\ vet hiiouınl rı nUı:ı.i. dura1ıJıı.ma. 

dan C\"\'cl son t~bblislcr olarak ta\'slf 
e<tllme t dlr. Ya.kın bir istikbal Sovyet 
ocplırl rinde! 1 h:ı'.<lki şıırtlarııı ne oldu
tunıı go~«-rccrldlr. 

nır a\'UÇ 1n iliz ıı:ırıışilt<"üsünün 
Fransadıı luaravıı çıkarılrnıun keyfiyeti 
inclllz mntbuatınd:a ı:urti'tlllil ncşrl)'atı 
muclb o'nuıktadır. nu gürültü ne elde 
cailf'n askeri netice nt<ıh~t.sıullr. 

Berlln bu hareketin cüreLll olduğunu 

tasdik etmekle bıoraber bunu '\ncak 
hafif bir !ine dıı.rbe i olarak 1<'l!'tkkl et. 
mdlt.edlr. 

Dlkkl\t na:z.arlıın Atlantlk harbi üzeri. 
ne ~kilmelldlr. Bu harb ~ok mühim 
blr duruma r1rml-ı bu1unmaktıuJ1r. 

Dotu A\'l'Upa ovaları tir.ı-rincle yilkee. 
I~ Tr. So.:ret ordularını eritecek olan 
~n 11Sıt1 Hında hakikat ya.kında 
c-örillecektfr. 

Bu sabahki Sovyet 
resmi tebliği 

Moakova. 3 ( A..A.) Bu sa. 
hah.ki Sovyet te!bifli: 

Dün cephenin bütün bölgelerin.. 
de kıt:aatmız tJaarruzi hnreketlerine 

h:
d'Cvam etmişlerdir. Pazar günü 1 O u 
a.va muh rebeleıı:indc, 60 ı yerde 

olmak llzcre 70 düşman tayyaresi 
dtişürli1mU~r. 8 Sovyet tayyaresi 
kayıptır. 

ve Roınbank a.ruında Mker çıkarmakta 
balunan tkrlben 20 diiimn taşıtına ta. 
arruz etmişlerdir. Büyük kısmı tank ve 
uk~ ~ıyaıı cıkartma vaı;ıtaları blr 
kaçı müs~sna olmak uzero kamllen mit 
ralyöz ateşine tutulmuşlar ve baınlmış.. 
lardır. Gemiden çıkarılmakta bulunan 
!tir tank tuhışmuş \'e denb:e dilşmiiştür. 
Karaya çıkanları tanklardan baul:a.n da 

(Devamı 5 inci aayfada) 

Carbdc Bantam eyaletinde, 
CI>l'vamı S lnrl sayıadal 

C Askeri vaziye :J. 
----

z harbinin i i ci 
s ası da Japonl r 
lehinde mi bitecek? 
Yazan: Emekli General K. O. 

1 - Seleb ve Bornro adaları arasın. adasının ılmat ııalılllnd ve natavya lle 
dakl l\laka88&I' bofa.zlle Borneo ve Su _ Surabaya a.raaıoda klUn indromajoe ve 
ma.tra adalarını ayıran Ka.rlma.ta bo • Rcmbanı llmanlarile ~arb sn.bilinde ve 
tan sularında Te ltu boiazlarl.ı Borrneo Swnat..a adaaı ka'°'ısında bulunan Ban. 
Ye Seleb adalarının cenubunda.ki enva tam limanına, ,-anı üç muhtelif muıta. 
denizi sularında ilmdlye lıadar .Japon kaya cemıın 4 tümene, yani iki kolorduhı 
donanmasına. mensub ieşekküllerlc Ho- bir orduya ylLkıo bir ku\'n tçıkill'Dlış ol
llnda, :lı1ciUı: ye Birleşik Amerika ce _ maları ''e müteflk kuv-.clcrin çok i!d. 
mllerlnden miirekkeb iı.1.••lyell Felemenk dctU mukabelclMlne ratmen bugüne ka.. 
Bindlstanı filosu arıısınua bl.rttaç c!efa dar, )'anı aşa~ı. yukarı dorı ıünıieııberi 

deniz muhare~si \'llk..:Jt cclml1 ve bu bu Japon kuwetlerlnln pusltürtüleml!Dlls 
lmliha.rebelerdtı Japonlar licndllerlnln olması b:ıhsl geç<'n deniz muh:ırcbcle • 
ınuaffer olduklarını illin ettikleri hal. rlndekl muza.rreriyetln hakikatte kimde 
de mUt!l'fikler bunun dol:'J,11 ~dığını kalmış oldutunu çok arlh olarak gös. 
ve muıafferl)'eiln keı f)lfcrlııdc kn1ih. • tr:rmek'edlr. 
~ını iddia eyll"Jtllşlcr . ,ı~at. Şubntılı Japonların, Felemenk Jilnd'stanının 
27 ncl cüniı b leden, evv~I Clı,\'a deni i ,.e Avu traryanın mublf'llf nd !arını iş_ 
"73nde yt'flldf'n bas118l!" -bfr 1"a,c 'fi ıthr. gal ile buralarda kuvvetli üsler tesis eı. 
ııarcbtslnl müleak\1> ponıafoı ~ ean (Devamı 6 nc1 sayfada) 

. '{.; 

lla SDI' 
Alman 

Ol'dUSUDDD 
vaziyeti 

Çember içindeki bu 
orduya tayyare ile 
sevkiyat yapılıyor 
Berlin 2 (A.A.) - Alman ordula.rı 

başkumAndanlıtınm teblltl: 
Kırımda, Donrb: cephesinde ve ilmen 

colUnÜD cenub dolusunda Gic'Jdetll mu. 
harebeler devam etmektedir. Ha\'a kuv. 
vetıerfle IŞblrllil f&pılarak Kerf4 ya -
nmaclasınd:a yeniden birçok dü.')DlJln hü 
cwn arabaları tahrlb t-dllınl.$tlr. 

K~ botnzının oenui> at:ıında bir 
hava torplllle diif:mantn 6000 tonilato. 
lak bir dtnlB taeıtı batırılmıştır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

------------ -
Tevziafın hangi vilagetlerd 
ve ne zaman yapılacağı pek 

yakında ilan edilecek 
Beş yaşına kadar çocuğu olan fakir 
aileler vaziyetlerini fakrühal mazba

tasile tesbit ettirecekler 

Ankara, 2 (Hususi) - Amele keaafcti olan. •ekiz on kadar vL 
}ayette be, yafına kadar çocuğu olan fak ir ailelere eski fiat ilze
rinden ıeker aauırılması işinin idare tarzı kararlaştırılmı ır. Bu 

gibi eşhas. mahalli fakrühal mazbatasile vaziyetlerini tesbi t 
cıtıircceklcrdir. T evz:iatıın hangi vilayetlerde yapılacağı ve ne za. 
man başlanacağı yakında ilan olunacaktır. 

bü 
f masr 

• en n 
IS Bele iyenin 

.., Ankara, 2 (Hususi) - l\lecllse veril., Dahlliyc Vektı.letinin ma nıf kiı 

açıul mlş obn 19'2 senesi mali :rıh bütçesi mı 5.527.479 liradan 6.670.480 
ma.smf Jnsmuıda ceçeo seneye nazaran llhaya, Emniyet Umum MudürlüğU.. 

B
. far.lalık ı65teren kısımlar ~uolardır: .. d 7 867 301 Li d 9 673 209 
ır hafta evv.ı Anhraya aitmi§ 1941 mail )'ılmda l\lall7e Vekaleti itin ı ~un c 1· d · ra an ; · 

olan, Valt ve Belediye Reiıi Dr. ll)'nlan H.159.780 lira, yeni mali yılıJa ı:aya, an anna Genel Komutan.. 
Lutfi Kırdar, dün sabahki ek.pres. t0.999.030 Ura1a çılamlm1$tır. 85.157.219 \ lıgının 13.631.1 1 O liradan 
le Ankatadan ıehrimize dönmü~ • lira olan düyunu umumiye hesabı 

1
15.225.615 liraya çıkarılmı tir. 

tür. Vali ve Belediye Rciı\ Hay • 95.279.ı19 Ura o\mnştur. Gttmrük ve Bundan baş'k.a Adliye Vekaleti
darapşa gartnda vilayet vo beledi. İnhisarlar v~Ulet\ne ıeçen stnl" nin tahsisatı dokuz milyon liradan 
ye erkanı tarafından karıılanmlf • 5.930.350 lira tabsl olunmasına muka. ı 12 milyon küsur liraya, Maarif Va. 
tır. C~nmı 2 ncl aayfailal bll bu 111 bu m!ktar 7.ı59.G01 llmya çı. 1 knlet1nin de 19.452.961 lire.dan 

kanlmışiır. 2 7.65 3. 734 liraya çıkmıştır. 

Milli korunma 
davalarına 

bakacak 
mahkemeler 

An.kara 2 lRadyo raze&esl) - Ya -
rınıu Resmi Guet~e çıkacak olan bir 
koordlııaayon kararı mucibine•; milli 
korunma dau.laruıa bakmak üaere Ju • 
zum cöruldıij'u yeri.enle toplıı n:ra tek 
hikimll mah\emeler kurulmAsı için, 
Adliye VckileUııe plihlrot -vcrilmcıkte
dlr. YekJUet, icabında ba mahkemele • 
rin yerlerini detl.şilrebllecekUr. 

Bu mıı.bkemelcrln hikim ve müddelu. 
mumllerlne icabında, kendi asli maaş • 
lanndan b3şka, Ba$Vekflletln mUli ko. 
runma masraftan için ayırdıtı tahsl • 
&attan mu yyen blr mtktar para da ve
rilecelr.tlr, 

l\lllli korunma dualar1113 bakarak o. 
lan bu mahkemeler, 1tlmdlllk İstanbul, 
Ankara, İzmir, ve Zongulda.kta kurula -
caktır. 

Dü 
t 

ece y 
t ldu 

Hava tamamen kapalı olduğu 
için hadise takib edilemedi 

Diın gece t yarımı bir ece ay tu. 
tatma hidbest ırukua cetmlştlr. Saat 1 l 
34 daldta ceçe tam hıisur vaki olmut. 

bundan sonra ay tedricen ıöll'eden kur_ 
tulara.k saat &am 4 ü ıı dakik& ,,,çe rırkl 
haline ıelmlştlr, Fakat dlln ıec-e bava 
tama.men kapalı oldutuııdan hü'iuf ha
dlaeslnl taklb etmek mümkün olama. 
mışiır. 

-<>-

Dağıtma ofisi emrine 
10 milyon lira tahsisat 

••• 
verınyor 

Ankara, 3 (Hususi) - Dağıt. 
ma Ofisi projesi tamamlanmış ve 
tasdiki için Başvekalete gönderlL 
miştir. Ofis Tica.ret V ekfiletinc 

bıığlı bir umum müdürlük olacaktır. 
Umum müdürlük emrine yapacağı 
işler için 1 O milyon l ira tahsis edi. 
iecektit\ 

Yeni fen f akü tesi 
binasının plinı 

yapılmıya başlandı 

Dün Üniversite konfera111 salonunda meıaul olan Fen FakUltesi tale. 
belerl salondan çıktıktan sonr yanan binanın önünden geçiyorlar? 

Yanan Üniversite fen fakültc.i ikmal edilecektir. 
binasının gelecek yıla kadar behe. y · 1 k"k 
mehal yeniden inşası kararlaştırıl - angm ta 1 1 atı 
mit ve hükumet tarafından bu hu - Diğer taraftıın >angın hüdisesi 
susta ıehrim izdeki alakadar ma ~ etrafındaki tahkıkııta ehemmlyelle 
kanılara hizım gelen emirler vcrıL devam olunmaktadır. 
mlıtir. ' Dün de yazdığımız gibi, Fatih 

Belediye ve Üniversite idaresi 1 itfaiye grupuna mcnııub bir ekip, 
bu emirler ü2crine dün derhal faa. konağ n çöken ve hıll:ı ynnrnnkta o . 
liyete ııcçmişlerdir. Dün sabah An- lan ah,ab enkaz nı aöndürm klc 

meşguldur. Bu sebeble d'lin c e '-an. 
karadan ıohrimize dönr-n Vali ı:c gın yer!nde bır ke,ıf yapmnl: i,; kL 
Belediye Rciıi Dr. Ltitfi Kırdar öğ- nı has ı ol mam >ıtır. 
leden evvel belediye fen heyet n - Tahl: kat idare edC'n m' ddc u • 
d:; iki mühend sle birlikte yargın rnumi mua' nlcr nden Nct"a Kü _ 
aahasına gİtrnİf ve bimının vaziyc- tukçı.ioğlu <lınl de De ın:•d l.mniyctı 
tini tetkik et:mİştİr. Beled' ye fen he komiscrl'ğinde tetk ler ne d , aro 
yeti yeni yapılacak bınanın bütün etm'ş, gece bekç · Huse) n r kıı. 
mÜ§tcmilôt ve arsalarını göetercn da~lar nı tek ar ~o.;ı:}a çckm tir. 
bir planı hazırlamağa ba<1lıımı~ - Bunlardan Hihey n, yang n c • 
ur. Bu plan süratle ikmal edileC'ek ccs1 saat 22 de fakülte b n:ısını ba~
ve hemen Anka raya göndl't 'lecck - 'lan aşağı do\a<1t ~. n • hnt•A b .. tün 
tir. Alakadar yüksek makamlar pla saatleri kurdui:'llnu ııöylenı · tir. 
nı tasdik eder etmez İnfnata ba la. l Cecc bek~i,•nin bu rnühim 1d -
nacak ve bina gelecek yıb. kadın (Devıımı 6 ncı snyrada) 



Hergün ll••fmll ••k•l•ı --
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3 Man ırrKT EYZrasr~-7 - SON p O S TA .. . >,=-~=a·= Sayfa 3ft 

( Goathe külliyabDlft allltCI ci\dindeft tercllme edilmiştir ) 
Tercüme ·eden: Profesör Sadi Irmak 

Ahlaki olmaktan ayrıldıCım senin ı.aıu..ı1p uğrU1an mi- etlerini müşahede ede • 
anda iktidanm tükenir. r'ecc.alatır. rek kendimi idrak ediyorum. 

ffi ffi ffi 
Anlamadığımız teY 

değildir. 

ffi ffi ffi 
Birisini metheden kerulinn· 

ona henzebnektedir. 

ffi ffi ffi 

ffi ffi ffi 
En iyi km 2 •. 1taqisidir?, YaL---ı dil bilmi-n, kendi 

endi kemlimizi ıdan etmeyi dilini ::l.maz. ~ -
öğreten. ffi ffi ffi 

ffi ffi ffi ,_. . . , ... Bir dilin kudreti, yabancı 
Taırist Hali.kın., aan at, da fh ~ _ıdetm · de degı-·l · · k 1 r -:ı-:,.,. me umu ~ esm 
ınm anun anna gvre , .. ~ ...... onu yutmaıındadır. 

ı !.l ffi 93 ffi 
Kendi kendim izi nası ıar S , t 'ld' 

ed il l ana eaasen ası il', enun Kendı' nefsinde tarih yafa • 
ffi ffi ffi 

edebiliriz? Müıah e · e, u a;. · , tk"' b ,, el L k . ıçm san a ar ayagı an a:or . h kk d 
fakat icraatla. Vazifem yap - , ke. )!- .ı L _ mamıı olan, tarıh a ın 8 

den ld .., -maz, sa• at arm e uw;e .. ya-hüküm veremez. 

lm~yı e, ne 0 ugunu an " aıilletiT. Böylece büyük en m m 
arsın. , tk I h.'k'' LL Lak m m m 

sana ar ar u umraııa& 11 T kidd k d' · · koru ffi ffi ffi en en en 1mızı -
lannı büyük bir cesaretle kul- ak kab'I d "'ld' rai 

Neyle meıwul olduğunu ıöylanırlar. m 1 egı ır, ,0 DA -

ı -'-b'l -· · ·· ı· · m m ro en hareket etmeh, o yava~ e, ne oıa ı ecegını soy ıyeyım. w m m 
ffi ffi ffi Bütün diğ« san'atlere bir yavat bunu beğenmiye hatlar. 

Dehalar, banJın en süzehey verileltilit:, fakat Yunan ffi ffi ffi 
asttalandır. aan'at.ine daima borçla kala Bir mtiellife müphemlik İa-

ffi ffi ffi ız. ad etmek iıtiyen kimse evvt> 
ffi ffi ffi la kendi iç.ine bakmalı, acaba 

insanı asıl sevimJl 
şey, hatalandır. 

ffi ffi ffi 

ilk çağm mabedleri Allahı oruı aydınlık mı? En açık bir 
nsanda teksif ederler, eda çağ yazı Mle alacakaranlıkta oku· 

. kiliseleri temadaki Allaha y& namaz olur. 
Hakı'ki liben.lite, taWirdir. nelirler. ffi ffi ffi 

ffi ffi ffi ffi ffi ffi Az fCJ bildiğimiz zaman 
Ancak bafkalannm iyi nı. Mimari, suım'lf müziktir. ir teJ biliriz. Bilgi büyüdük-

yetine inandığuna mtklcllet'l;.ç4'1 ffi ffi ffi e ıüphe artar. 
hayattayız. m m ro 

Birisi Homerle ne uğraııyor- ın m m 

veren 
KAFLI ö zdtımtT otla Omnan Pata Der- ı ~ Ş&9llac&k hiki.yder anlatıyorlar. nuzunn ırörifrlerse kendi boyntnlııruu da 

bend'de Cater Pa.ıµyı l>ekll:J•rda. dı: oraya bıra!uyorlanru.ş; bu sureUe boJ. 
Cafer Pata ceslU', bec~mkli bir acbuı Kuban'ıian ı:-eçınek için Çerk~kre at nuzdan tepeler hasıl olru11$! 
dı. Kefeden Kerç boğ-.ı:mun lun·eı :rak...: başma "- Ye a.ralt:ı ba•ına en iki ak-.._ .. ...~ Harb mevsimi geçmişti; orada luşla.-
sma pıffıeelı:, Kaltan, Zere& ve D3'Klll_ wrm.i$1er ltlr çilden ıeçmlşler ki şld. t&n , __ ...__ malı. karan verileli; askerin bir lusmı 

.....--.. ı...cını boydan 1-eya yel ederek dt'Ui 1t:r fırtına.Ta tahı'-11 .. far, ıa"et Haz .. __ .,......, ' sazlıklar içinde çadırlarda kaldı; bir lal 
er ucul7d kU'ısın&, ddlarlıı d nlı:in iri tloln :taiwıe; d•l•tlan ltirtok at öl. 

mı ahşabdan, üstleri sada ortiilii kul9. 
müş, senn. ıeylk sürüle:rlne ı-.-. .. olıaL'j- beler yaptılar. llt'r tarafı lr;ahu bh kar 

~n ook. :rak.la .. ıtı ltu m~ur yere ıele. 
cektf BarMı şlmalıir.D cenaba akan sel
lerin önünde dendrkapı 'nu:lfesinl g-ör. 
m.üşfü. Meşbar İran hiikıimdarı Nnşl

revan ~inci asrm ~şlan~ına d•tru 
burada g:ıyf't kıınetıı i.s' lhkaınlar yap_ 
tırm.ış bulunuyordu~ bıı istihkamlar n a. 
ler Tüı:klerlnin alnnlarıru t'Rg-el olacak

tı, fakat olamamıştı; bıınwıfa ber .ıber 
o i5Uhkamlar yöriindrn Kal'kasynııın bu 
mt-şhur Termopll'I demir kaı>ı .ıdını a.I. 

lar. Buııl.ar nerede kenıli t1laslerinin boy (DeV3ou 4/ 1 de) 

ı "Son Posta,,nın bul:nac_sı: 16 - (sı 
'---------------------------------~ Bunlardan 30 taneJini hallederek bir aradn yollryan 

olruyuc•rnıuu bir lı•tliye '""elim edPceğiz 
Sol4;,ın sa~a: 1 2 3 4 .) 6 1 S 9 
ı Bir devıeı ı.ıı.ı. 

mıstı; hatta f"lim mi'olejbiıw ıröre ···- l essc:>emı.... \ 7 ı , 
dt'Dl.lr kapı Yt''cur ıne'cue dt'n'lt'n kor- Bır ;:llılllek n~da.sı 
lrunç ve ya~m ı~ı cücl'lerın islim m"m'e.1 121 • 
ltetl"rine ~!erini' meydan vermlyer 2 - ı;:: irim.Lde 

bi.r t:ın l <il, })e- 3 
vir (3J. 

dn. Blf kimse Kafkasların öt"ııınılekl 
bu esrarlı ülkı>ler~ gltml'ic <'esaretini ciıs 

lıert"mı:ditt halde sayılı bir iki ki5i ltunıı 
:rapabllmjştl. K:ı.hramıtn •e n~h Os_ 
manlı lıruın.andanı ve ve-T.lri Öza mir 

otlu Osman Pasa bunhrdan ltlri idi. 
Banaıı ela ~beıbıl IH!lki kumandanrn Kal 
kMh Olm&St'JcJI. 

3 - TcnLT.ln 4 
.. 1.idı t3l, C.e • 

r.ha. (il. . 5 
4 - Ufak de~il 

( 3 ı , Aj.uı:;ımızın 6 
remzi (2), B .r ı;ıtLl 

1582 senesi htnclttşrlnin on dördlin- maddesi (2). j 

her 

10 

de Cafer Paşanın relı'liı!rl h1'b"r ~ · .. ·ııu. 5 Hudud t6) .::----- --- ---- --
Osman Pıı.-.ıı bihlf' lı:ahrıı.manhr hii=-. 6-=- İ..kaınltil. 8 ı!llll!I__ 11!!1 ___________ _ 
met. edenU: kf'ndlat ıın\ln li<ı'ün kuman de bir ka.r:MI (2). 9 ~ 1 • 

danı oldui'u hal•e ht-mrrı daYUllar ve masu

7

k ı 1z~l·~lb-tııtlaerkdı.•l'ı--____ 
1 

______ J

1

__ --

1 bornlaT ~lındı; asker to:ılandı; l~rl ge "' v 

lt'n paşa ve beyler en ı:-iı~I elbls~lerlnl 

gi.ydller; atlarına blnı'l!l"r. Osman Pa~ ismi (9). 
da. otuz &enedt'n~rl barb•er • hep ltln- 8 - Noksanın aksi (31. 1 & - Kal-.. duvarı (3) • Bir ar.r:o tabiri 
dltf ~ n sev~ atına bındl; flttl_ 9 - Bir erkek lsnll ki aJ'nl zamanda (S), Eınmekten emri ha•.ır (21. 

lı-r. Tal!'lar ve bayrakl:ır dal.-alanıyor; d ,..·yadU bir Tiırk halk filoı:ofunun il> 6 - Ka.lil (Z), Bir ehlı hayvan l~. 
id tara.Cm parlak rt'nldl r:lbls•lr:r r;lymlş mıdir (9). Kııdın mürebbi (4 l. 
olan ,.atız ve palabıyı';: ylKitlrrl kiiçilk 10 - Cefa ve ele.m (3), ?IO'ota (2). Blr 7 - lla)Tct nld:ı.sı 12l, İsim C2). ffi ffi ffi unuz, onu anhyamazıınız ki... ilim hayatındaki vaziyetim; 

Benim de yapmtf ... lamıya- dedi. ona fU cevabı Terdim: sabahleyin erken kalkıp fecri !erinde (Üneşin ışıltlannı elcyt'n c·srarll 

ca[ ım hiç bir suç göremiyo Gu'~n-i, ay• yıldızları da g
0

ören -·ve ıabırsızlı!Ja günt> mü<'~•hcrlerden bif "eı h:ı.Unıte blrbi. 

Ka.raa~nlı kıyısı halkı (3). 
ı·ukand1ın aŞ<'iıya: 

. 8 - Uzak nld~:ı;ı l2l. Lambanın b.lr. 

satı ıı;ı. 

ru -y ., _ riııe a.kt.ı. Birbiriı~ ılrdiler, sarmaş do-
ru. anlamıyorum, fakat batımın flD dogmasını bekliyen, fakat Laş oldular, hepsinin ortasında Cafl>r 

@ ffi ffi üstünd'en geçiyorlar ve onları güne§ doğunca gözü kamaşan Paşa Jle Osman Paşa öpii~iiyorlardı. 
. ......-.. ~Jnya kanuneuz kalacaena görerek, muntazam, mucizeliladamıo hali gibi olmuştur. sonra birUk't' şehre döndiilt'r. Gelenl<"r 
_...,... "'w~~---~-~-~11ıı.-t'..-..., __ ..... ._.._~.-._ .. ~ ... ._.wıı.ı-.-._ .. -1111_1ıııı1lill._1ııııı-~"'•jıA .......... , ..... , ... ~ ..... , ... ,,._.ıiııwı..ı•.,,...~~Mlll~~ıııwıı'-ıl~~-.... ...... ,...,...~~~.,..._.,..__.....,..W"..,.rtJofad..'\lkllcre yolda ırünlük!erl şe3 ler hak 

ı - Kırılın.ak (71 , Sor~u edatı l'.?l. 
2 - l\Lai&bux (4), Cok dc~ll {2) . 
3 - Dü.,kün (5), Ocmlr dota.b ( ıt ). 
~ - Başına bir ( D l 1'1,lersek haya

tiyet. ifadesi 1>lur (3!, Köl ol.eli (3). 

9 - CO$D1ak l 5 ı, Emil Zolanın b~

ııı>lmllcl meşhur bir rom3ııı l4). 

ıo - Bir komşu :\lilshinıan ınemle • 
ket (4). 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=-----~~~~1.-~-;.--.-~·~-=--~ ....--.--- ~ .......-r-n 
la.Tıaile .laan.oal vilayet ve ...... __ ,, 

'---· .. oı ı -• 3 Mut Sayfa 3/1 
• 1 8 1 ···----

''"'" 1 hk ebnen11 eezasa iimK • "' • 
Evvelci ceıce. lJhi7e .dında n- -u~iiiı!l~$:5~5~~~~~~5~~~~~~!i: 

·Ballll leSi ~..ı ,_., , - I'-' li biT kadına arkıatıhia ltalklfan İ · 
n 'iJ& uu hafftn sesi ı .. 1 - BeU. KıMr ~ Hıma~ karı elnaea kurn:de Wırmayı clilltin. ıuı__ . ..ı"- c_._ı_ .. ı_ • _ _.. ·ı_.· • N ld d M r·-1._• B ._ __ .J 

botak çıktı: , , m -.arıhu8. •ö.. ~um ve ..;Jll41 ıaımacnnue ı .. 1 f8- : a e en: aa:zses wın eTIUlllCI 
_İbrahim Pqaıun .,._., aa-t&! ~~e:' ıı..tanaı wenın- dlall1I :_ ~ K.al'a AH. karmdqım. hıa,. dün b~ suÇ.larından dolayı. ~':'7 J1 

-: Merak. etmeyin ~en, sizin an.. - .Ben atendi halimde değil, a.: 
iki ıu1sat1ae dıı P-u ~. l.iialeri ...,at•• tal9 alma 1ılr anıl.\ ııey • Db'e .. l'lra<U, Kara Aliyi çağıra- kedddiklerr Sukana.?med bırıncı ~s~gmırz ~ kendimden bah-lf:m .ıçinde yaşadığımı g&.'terece-S 

•rannıeiL Elleri t.Uriyenlu. ~ zrıuh_.., elu~ o*- caktı. .._. ---- dolr• döndiinlii. ~ ~ 25 ter gun hapee mah- : . ~ ~ ~ ~ 5 
Ali Y&'t'atÇ& aeıaa: _. ...... J"iıl ..... ...._ aJıMawfa ltelt: htrem araıh& bp1S11ıı .lıusla çekfp kUm olmuı;ıılardır. Ebılin;ınız. OJsa ~ b~ bır, b.r - Sebebi? i 
- Şu alüfteniıı tarif eWil M.ta 11.. ~ kemıılüeri kümı ~e katıp kapaıiı. Kararı mÜ'tealub her iki ~)u dıa ~ berb.angi bir balodan - İsmimin ti Mısıra. kocamın; 

ıler müıib? 9e11h ....... .alııa.7a aiaeaklardı.ı> Ze&lJaa MtwltqO .... lilllMh. ~ tevÜf altına aJınmıfla,Tdır. rreya ça~~ ~der~rken, be.!kulağına kadar gitmesıni istiy<>..j 
..&..11 .. • :nım resmımıı ® davetliler arasın .. lorft : 

- Elbet. •-erm. Bemım eıia7a 1111.alN. 7AGla kar. Wlf 8911 ....u. il& auy;p. 4liJmtqti.. 5d. .. eks' · t ..... _ ·- ... : 
- Ya bu CU1l1'll Jicyleyella ienfıa ~ ~ ~bl lile)-•aıt.. ltiikıaül .AJ'Üıa '......ıı. hanMt - anlmdaıı iki Baeaiı kınlan amele ~a ıgora::ı:kes::· .~~ o kadar. Sız - Ya!? ! 

10Jclaşun? Bwıda ~.. lııeklborü. All 11asJar11 dıfa.va tatır- U.Oı ürlııeli pkl&tll. Kmuçeşme uatrepo.tıunda pamuk i~ lkasdett' . ıyı tanı~rsunuz. - Şimdi anlıyor musunuz? Oj 
Patrona ı..mı sallaıh: m, Beyaaıla 1-talf Wr arab ~ı. Kalneei Ali ZeW.W. ..... •tirib ba.lyeleri istif eden "amelelerden ~ Wt.Esey~n~ ma~a eğlen. bana hakaret ed yor, benim tatsız: 
- Ö71e. Bırsiır lnk ltir mllt ele.-.. 1111 .._.. 8"1. Ara .. ıelinec ne •OŞllP .,._. Teovfi.lt dün yıkılan balyekrin altın. :lime az fırsatlar vrup ., iken e: tuzsuz, manasız, iç bulandıncı,: 

tiiıWJib. eu.et aJap ıideriz.. lııüer .,.~L _ ~ M1W kim W? ela kalmış. bacağı kırıimı.ttır. . i _Bili mı geçti• hatta ıkorıku.rıç bir kadııı eılduğu~ 
An.cı bnyı alıp &'ötinaek tellll 11--.1111 cldlp se...._ on lllnn• Zeliha ı.lJmeııılllrl.eı seldi: Y-.rah amele Beyoğlu hastanesı. isem çdk ;: Nerı~~· O zaman mu söylüıyor. Ben de ona, tasav-: 

keli bir wle Wi. s...a nere:ye cit.ö.. Aııeele acele -illıealıın ~' h- _ :aıı.ea ash- ne k.a.Idırılmış, Jcaza errafında. tah.. Sbiraz evvel . :-"t1f· ~~at. V'Uı1' etıtiğ1 kadar manasız ve kod 
receklenH! Ali etulltelini ~ .e,.~ ~ aıınnbl&r- A11 .-sa 1ımılle Zefl., _Ya Del1eD ~ıbuz ~ .._ kik.ta ba.şla.nmıttır. $rudı'.ğımı söy= r es ~\.ta, kunç e>hnadı.ğlID.l isbat edeceğim~ 
)'ince Patrena -ıa1ann1 kaWınlı •• Ir. 1auu1 .. nma ....,.....: a ilk llakU' WiT , !ısbat edeceğim: ~ ~an h 

1~~1 
O beniım fevkalade çirkin olduğıu_: 

merbursaa. eski ıev.- arkailapın .._ - Dw"ma llllıll. c....-ı.ı ~ aL _ t. Beyoğlu Halkevmde !karışmakla n~ blf! en 8.~~ .. a ma kanidir, ben de ona, diğ€r erJ 
mına ıötürtblltteklerlnl» 'aöyWI . .&JJ Kaim~ .Alllltn a..Tıtklarma lıa.. _ si1ıe imdi sanparen mi &al? konferans ~rsuın? "-'- d hır .gayde guhu'kclµerin bana yaklaşmalarına, be~ 
.,l;ld" lsWI. 1t r eni Zebelllll • _.........,..,.EN :J~ · ocıru:ıı a a zıya e ev a. niml • . • 
., .. u: pa-·k .,....,. a. « Zellba Jiisiaii lııuraş&urclu BEYOGLU DA~ ...... .., : !Jatından hoşlandığını balol d e me~ olmalar na manı 0'5 

_ Ohn.u, han1e kapıhnwz 1oıaa.. ctM tio yeJdteri• ._., pee Tllktı ken, _Yok. tuqla111S a.nı.. peqeıüe cüııü 18 ı1e Balb~lzbı !umumi yerlerde görünme~e~ aca'k !kadar çirkin olmadı~ımıj 
tım. Gece vakti IHuwlaıı K.eaeı1HırP& dw.I al!IJ *""'e ,eulrmek fSÜJCll"larc1ıT Kadıının Ui'i oe't'Uı kabftel Alt,i T~ ..nez binasıa4a yüksek fzevk almadığım bild.i.ğ~m için · i, göetereceğim. i 
karJelllne aidilmes! AH ~_.>'enle.~ aracı t&t.ımia e&.lwü. o ü, cöriilmelden ker- mimar SHad Çetlnt-. tara.tından "Kıt. ime bir şüphe gırdi. Bana fmfui - Bundan ne netice eld~ ede,! 

- Ya ne1Jerib? ...,_ Wl•IM.,.... tliirittl. 1 ~ Zelihama amacllan 'bir c1aha dmlanmıU sıhhi 911 ter1t~'fi laakundan !aç:akça söyler mi~n? eksilllı i 
- Biz dabl &iP ·~ 1.w.ı,ım. - ç.wr .ı, imli t.&lı caam alarma. ts.ı..u. ster &ara Ali araba.J'a 'bble. ideal ev" ~ lılr unferans ve i . - Evet. Bend~n bahsedilince - İsmini ve aile şerefim titiz! 

Bir an lohı auat.ı.r. aa.ıarını inlerine allııa IQ9ll Mr feraee cl>'lli. Bıokın ata ......w ülaiaml taşı.la etmete mu.. rlleeelıtlr. fbliltabi cGe)geçzade ômer Bevin bir kı.slk.a:nçlaık.1a müdafaa eden.! 
e&dller. PaLrona eaıtı ltiraeAWre lıaşıaı )uftıra _.ftDlerl IWl'!e 'ltaşlUı. le • ....,,. .-..,., lıu bD1ı ve c1nrlk ita- _ • lrefikan> diryeceklerdir değil ml? hatta bunun için kendı vıcdanınınE 
llaldınlı: Dk ._... anma plbace Ali ~ •. q1a I' >lana eımaen :rabTı brian. 3 hin ton komür geldı i Tabii. esini bile dinlemeıc istem:) n birl 

- Baka Ali~ llamlıalıe:r oe111ealııt1e - •t· ~: WJmek IW'ımalJert oep.Ja.caktL Füai DGın Zonguldaktan tehı'hnize 3 ! - 4te, bu suretle kocamdan adam. cGelıgeç~ade Ömer B yınS 
Nl&'inn evine lra~al&m ....._ _ J1Ma aliifte. Bl1'eoeitn araı.cta Ali farkma ftl'Dl&llUI mrii? Asıl -· bin ton maden kö~ürü ııeti;ilmiş.. imasum bir intikam almış olaca. f"Jkasi> fillı1ca baloda, falanca! 

TekUr v...-.. Bele, Nidna en ._ <~ tenltfne 1li'J'al'BM, ılahl almaı. a.. .. ~ tiT. Bugünlerde yenıd.en 2 bın ton ~ım. O, kendi iartini tapyan meş. eğlencede hazır bulundu. yah.ud5 
tıaa ~ elıllddaa ~ .-.ıt ta. ~ laaıf ~ eMrwa kelHliiDi 1 11-.iu araltaYı B•ımalleJ ıeıroclne daha k.ömiir ııetecektır. :ru ka!"l6ın'llll varlığını bile unut0 baloda görülen güzel elbiseler 5 
~.da eeklll ~-.ar Y•k, ıılllesl iL ,- 110. CllelJ....,. kiifii.k laanoeıt tekli' 1aea :robıt .......,. cı....ı-.rüa. .Anlla • .. !'11.ak istmen. ben onu.n isminı,arasında biltıassa cGel-geçzııde ö-i 
aüşıü. Allalıı &'ödeıi ııedatk: &elbaalll1l PtAM tiaJMıl O uda ea.. ... ._,_. War kite ~ ıblr- 6 ncı tanhı konser : emdi lkadm~ şeref ve haysiyeti. mer Beyin kansı Neriman hanı-1 

- Evfak ehe- ,.WMı• Ya llatllnll - alunua- dalar. ArüacllUll artık Wr wler ıire.. Koneervattrvar idaresicıin tertib :-ni ayaklaT altına almadan, orta- mı.n• tuvaleti nazan dikıkat celibeJ 
.-a:rüek nice ciiiııiiriis? Ya «kulu Slwi ~ _..su rilshe •n._ DMS'Wtlae b'Wen brl7e unaa.i reilr. etmekte oicl\ıiu ta.r'bi kouerlerdcn E ikıta dolaştıracağım. ~rdu, gibi bir havadisi gazete-i 
ıutıelür tse'l R1IBe& Zelllt.& )lalif lıir laılltl flkanlı. Ali ate. MQl'a :r•~ aNı Jnmeie ...... ahlftCı.l. bu. gece saat 21 ~~ Şeh.' r i - Tekrar ediyorum. bu tehl · de okursa bittabi ~~elenir vei 

Bir ııa.ı.a diişüııüler. D kkatt ~ de't'aa eıM:h llııialv. Komedı Tıyatr~~nda v~rılecelctuı. ~eli bir oyun lkızım. cAcaba bu kadı.n neler yapıy()r?S 
1Bek Jtln bir teaer ya&ı• apa~ .zeı haJ't _ s.ı ;ram..,-ea, ~ o--. .u Ze1Uı1ı., 1t1ıa wreıe ~ rar. Bu korııeerde kluık mı.ısı~ ü.stad.. : - Z)yaru. yok. Gidip ismimin dillere d ~sine! 
llıılerille lıafll&lar, ıene tebUke Tanlı. Hal .-rk .. acıakml. Giıılerini lııald1n1• bna 'flll'&lna4lı. Sokak ur ye cıH ka.. larından H~frz Po!lt. .ve dıier ta - i - BUt vaziyet karş:sı.hda onun-mini o1ımal:ylln.> diyerek ka~ 
Kadmm lıiltük Wr •eti, JllUll&rmıiaa "*a1Dft --.e. 8mln lfln: dtıs kana,. n.aı.ta. ~in lbttlne abaDJlllŞ si- nımnıt tahsıyetlere aıd seçme effr. ~a al"adar olmadan, şimdiye laa. gelir. 1 
seçecek olan deee •em:re kellanab • .._.ti', aldlllı e;rJllll&ID dlJıeoeiım. CBlr lıl harelııetlllz •Ul'&D p.pkapa ntercle ler c;ıalınacaktır. !dar geçirdiğin temız ve kibar ha- - O zaman? , 1 
batlarma üıürebHirdl. An, cellUm IO· ..-. ftllhJ Tiril t.11! &ekfök JPk ft1'dı. :yatı sümnekte de'Vam etsek daha - O zarnaQ, ben de onu gôr i 
tak ve 1ıes1t1n 1r:11ıcı .-.ıen.., Wkün• KM'anhk....,. fdl*dat. AralMa eaa. JIM&an ....ıan. ıeldDdert uman 1 Askerlik işleri j ryi rum.az nuydı? nr.sat1111 elde etmiş 01urumi 
dii$miiş bfr tirperil ~fnll: ... .....,.,..ıı. x.ı. araNcınan ra- ~ ...,_ Bamnlt-Y OCtl"estnın dv. _ $ - Niçjıı? Eli kolu bağılı., hayat ve halktkınd~i düsüncelerimı Y\l-5 

- Ne fişindi1l Y•J41atnaf aaa llWI. AH zetil1Sı71 araııa,a sokar ...... abn 118 pnltrlanaı '1a7dalar. Şubeye davet SJtaırşısında teskin ve kx:>ıftak bi rune karşı fJÖylro kten sonra sona 
Pat.rou oevalJ l'tll"mHl. Dieiaoell illi. km Dlaima flısıYüı: Su alr1'"'• oıbrdıtı pnltı karmlikta Emlnönii Yerli Aa. s. Başkanlılındaıı: :Vaz)yet mi alayım? ve kat'i kararımı b'lerek ve anlı-5 

tliDCell lıataıı -.ı:r....._ .AH..,.. •• .,.... _ Se9laJ tıbrma 1Mf. tsıtriino a!rWel- p.p11Qnlıı. Zellba ilik.. TOHll n. Aluaecl •il• Asam fl19,21). ! - Senden bahsedi1mesi hakiki varak veririm. i 
eUlll tatı&9: Kadın arüa,-a 9ilırt..th airdl BaW lerlne kadar ~erek donla: Tllb. YslJ • .AnMa oılu M.llaa1 3114. :vaziyeti değışti!-emez. Bu son kelirne1er1 Ü'!lıids'z bitj 

- Baka Balll, Masl11Yu Be:ruıU 111.._ .. kafesli kaın11 telmaek için blunu ·- Allala Ye Buul aş1u11a -.ı ~e (3829'). ! - Siz öyle mi zamıediyorsu. geırle, hııQkırıklar arasında söy'le1 
tara.1* kapalı'" kal.U araba temlk ...ıtı. r.eD1aa ...,p pJblu Mbk ki .. 

1 

ri'üriiniiat '.l'W». Yn. Mazhar otla C53511). enuz? miıf;ıtim. Heyecanım Nezihe hanı..: 
8'tlrenus mii:rW teSln* WrWn ............ ., tlllrkaUI dik- Pakeaa cfildii: BT. Ttma. J'nsl eti• Bmeıba Aftli i - Di'Kıkat et 'kıızmı, ke.Iıdi halin- ma doık.t.mdu. Geldi, yanıma otur11 

llalll karaubktall lıhıJealılre &ydmb_ b&ll ~ .... lıMtliaı sl..ıil. - Eı.a ,eaa., 1'ÜAD )'en wm ııa (I051T). rıe ~'şayan kadınlardan pek bah, du lba,yınuma sarıldı. 
~Tiqllllll cUıl .rfftd.1; Kal'Mtı tbnhlm PafMım alılııafmı :&.a. - Ya Mn:Jef P. Tim. Maıdala etlu Omaaıa Ço - :sed lmez. (Arkası var) ) 

- Ara'- Uıe Dlll IMirollm, -..1. ra ~ ..._. ..- ııllır...._ ~ (Aıkuı wr) 11.&7 SU (tllJI), \. ·-·- ... - ........... 
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er ı 
El tezga~:larında 

dokunan mensucat 
standariza etiliyor Aklı· sar çarşısında 

ka ı bir hidise 

• Izmir e 
Vaem Mücadele Cemiyeti 

Yamanlar kampında mütead
did pavyonlar yaptırıyor 

Türkiyenin muhtelif mlntakala • 
rından "Ankaraya giden dokuma ~ 

Yusuf hasmını_ yoklıyor! 
cılar hey>etİ, alakadar Vekalcıtlerle Eğer; Koca Yusuf, Rus pehliva Hakeımı!ın, güreş ;;artları da ilim 
bazı tcmaslaır yapt:ktan sonr-c1. dön~ mm <lıa mağlUb eder .ise ondan edilldi. 

~~~~~~~~~~- ı müşlerdir. Bu arada İ~tanbuldan gİ~ sonra; Goç ile gün..-ş tutabilecekti. YUt>ufun, zev.ı.1: ve .,,.,,.lu bır' ,_, 
ızmh (l Iusu3i) V crem mücadele 6 k' M g-r b ı · · ı k' • :. G A.U uv.1. !>"' den J·şİ lilt heyet de şehrimize. a u 0 ur ı.se; ı a mşıw ı.uı oç reş yapac<ı.i'rı !halinden bellı' oluyoı 

cemiyetinin yeni idare heyeti aza. ıle ika l~ aıcakl d B ır:ııl -ıı:.• 
l 

· b. d 1 le. gelmiştir. Yapılan ~ahkikat netice. ' rşı 1
:. ar ı. U ıır; du. • 

alae.atı "'MÜ uılı.aı '- ~n "ıka.raa. arı cemıyet ınasın a to panara h .. n ooganı'zatorlerın dola· d J b ~ " sinde alınaın kararların hül~sası ',J7 · 1 
O a 1 Rus pehlivanlı da keyi·flı' ı'dL' 

Bir köy muhtarı öldürülmek istendi 
A..\bl.sar llil.llMLSl) - Dün 9, rş.d.oı. iki 

kiş..nin yar4lanmııaile nelıo.!lenen bir hi 
dıse olmuştur. Vak'ay.ı ı.cbfıb llir koy 
mubtannın kocası k6yde bull1llllıll1&n 

bir kadını ~ çıkar~tlır. 
Kazamıza batlı Ha.sköyden Çel.alı; h.. 

rahim otlu Osman üren i~e ltir 
delllta.nlı. Çıınakkalecle IJıııu.arken lıııı 

kôyıin muhtarı Ahmf'.d e;lıı Hasan Çe

.ln, Oııma.ıım lları~u lUttyemi, tııir takım 

vidlarla, Akhiu.ra ırell~re.k blr ne ka. 

pamtŞ ve onv.nla me"'" h~y~t.ı yaşamı
ya bJı,lamıştır, 

Kendisi yeltken na:a11ıS11na alçak~ 

uzatıla.n kirli ellerden ha.bcrıbr olan 
Osman üren, atili ınakamlA-r-' mir.a.ca • 
iltta bulanmısş, fak"t bu sıl'Mia Ça -
n:ı.kkaledeki işini bitiraek ıkrıta.l Ak.lal_ 
sara ıelınişUr, Osaun t•ylüyii ilnleyip 

had 'seye blr kere ie yakuaian plııiıi ol
duktan sonra nrulm~ dinm~.ilr. 

Rivayet~ l'ire ma1ttar Ba9&n, OMma. 

nın t.eesstirii karşuın41a ona töeniire 
sevltedecek bazı sisler tle ııarfıetıniş ye 

saı ı,ülria!» Y•lhı t.eb411ıUcrie buı-_a.za ara:stnd.a vazife tak.simıi için ka. lUJ<. şudur: AMERl.KADA HAKI.NŞMt I Ar'bitr, müsabaka dürlu.gu·-··n.:a 
-~'"'· rar almışlardır. Cem"yet hLrinc.i re- T LE 

11 

Gerek Ça..W-We IMllHnta sını4a itıliiine d.iş tabıbi A.a Halim Bayar, Bundan sonra momlekctimiz hu., KOCA YUSUFUN MUSARAA çalcfıı. Her iık.i peınlivan tokalaştı. 
11-a&llDll.&l çalw,......U.ıt n guU.ıse iki~i rıeö.sliğinc borsa reisi Cevdet dudları dahil.ind~ el •tezgah_larında Seroest gfrreş cıhan eh . Si tan sonra; ense bağlayııp musara-
ı.. re•--.• M•lenien s.n derece •u. A:lanyalı, umumi katiblığine Bayan dokunan menısucat atandardıze e •. F'ran Goç güreş ..,ı,.~. P lıv~nı aya başladılar. 

deı ek · S d d' · · ~<>amı tam rın. Rus pehl' ı.e.ıslr oWll o-;ı.a. AkııiMra i.Jaaiti sı. CevıtPye Uyum; veznedaırlığına da ı ec tır. tan ar ızasyon ıçın e. gin önümde yer almış1.1. Güır. . . ıvanının )'arım metr~ 
r-Mia kaJIYeM • .atarı ıti&'iiaoe ira.tlesiıli Dr. Ziya Bakman seç.ilmıiştir. sas o'arak, daha evvelce lstanbul görmediği Haıkinşnit'i (l) {!:mı lik paz;usunun kuvveti daha ilik tu 
u-,9e•lırt ye ~l ı:,.l-4luta tai>Hca_ Cemiye<t:İn son senderde varidat mıntaka:ıtnda nisbi olarak tatbik e. da.o tetık:ık ede<:etl<ti. ya ın- 1ı~~. b~ .oldu.. Koca YU6u.fun ı;aj 
amı ~a& Hatıaaa lıtr bl ateş etmiş- ve masrafı dıa 'l.rtmış, bi.iıtçe•İ 16000 ~ilmekte olan eşa$]ar kahul e~ilınİş- Silik güreş akşama diğer güreş bile.gıru 1ki eli ile kavrayan Rus. 
ilr. C*- k.an;un Haı;.aaın akclğwiıle kiiısW' tir-aya yühelmiştir. Bu yı.}. tır. Dokumaların mukavemel'ı arll- lerden daha kalaıbalık ve fiatl ha.sırrımı çekip oyun almak istediği 
isaltel eylıe•~r. disp.an&eT tenl edilecektir. rıiacak ve atkı adedi de !>ıklaşttrı - daha yüksokti. ar zaman Yusuf, kolay.ııkla bılcği.nj 

Osmaa onwlan -.Jııli\4olllak isterkt>n Yamen'lar kampında bazı lüzum. lacaktıır. Yalnız mahalli zevki ak - Ri':ge ~vvela R~s pehlJvam çık kurtarmı.ştı. 
etrattı.ll k .. llıfıi&ftlar ve k~W.ıti Yıı.ira - lu inşaat yaıpılm'<lsl kararla~! rılmıtı- setti ren veya lüh kadın eşyasında tı:. Gül!.e !~anları le vücudu her. Daha ilk elde Fran Goç Tü.ric 
laaak ısti1ealer .W.lltaıua &'ina~ V(' tır. Sarf.edilecek 25.00 lira ile yaz.. kuJlanılan bazı mensucat istisna e ~ gule donmü.ştü. Her tarafı kusur- pehlivanının Rustan kuvvc-tli ol-
Ulkt dacılaraık kaç•ıya. fırsat lt•lmak dan evvel Yamanlarda müteaddid dilmiştir. suzd:ı- duğunu. sezmişti. 
...ıoMik taı..anoa.ıaı biç lııir heıief C'Ö- pavyonl.ar yıatpırtlacak ve kampa Diğer t<araftaıll haftada makine Bıraz ~n;ra; Koca Yusuf sah- Haıkiınşmit çok güvendiği pea.. 
a meMizin tekra.r a~~iş. fakat bu çıhnk:r, bu pavyonlardan ·İ~ifade başına verilen 3 paket ipli~!~. İ~~- neye geldı. Iri ve. çarmıklı olmak çele~ Y~ .. ~r~Iından zah-
ka.&a k•f1 .. ll enia ltulu~alal"Un velcdecek1erdirı. leri tatmin etmediğı ~e gorulmuş la ıberaber, adele Ş!~:inliği itibarile ~ızx:e '?>zükiugunu ~rünce 
~ k.Wt.D, aaealdaa ve ılıub.ktan Kızılayda vazlre taksimi yapıldı ve müesseselerin makıne ~a§ına 20 ~~ını:n yanlil1da daha baŞka tür kalbi tiıtredı. 
malul t:şref TU1'kyılma.z tBminıle lııir :a.. Kızılay yoni me~kez heyeti ilk liraya kadar prim vemıeıtl muvafık lu hlıyord~. Koca Yusuıf; bileğini ktırtar. 
tın bl .. a isüelle IQeriıie kAhaaştır. ıtol.anpttsıın.ı ve aza arasında vazife görülmüştür. . Rus pehlıva.nı.nın, Yusufa ehem ~ için sol elile basınının bile-

Yaratılıarti&ft .-tar ı:-~-' M&ıtba t.aks1min.i ya.pmıştır. Reisliği! dok- ----<>- . ("~'yet v_emı:e<lığı halinden belli gıru mengeneye sıkışan ceviz g bt 
•e T1if'k1,.._ Ak1liuır lt2. an.,...ne kal. . . . ·.n·~ k 1 Profesör Süheyl Ünverın dı. Yanı; btr tutuşta altına alıp, çatır çatır ez.m.işti. YusuJ:un, zehir 
.. __ ,_........ .na-..... tinn ile te'Yklf edil tor Kamran. ıkıncı re.»ııge avu a oh.ık alm d .,..._r, ..,_ - o_h Na h. h 'bl' v Doktor konferansı t t k a an mağlub edecek bir gibi olan tabii kuvveti ikarşısLnda 

E~ ,..,,__ ... '--a-- _.....,. •-L-L•&..·•- -"--• eı-... --... t•dır. Dil a su mu as• ıge . . .. avır a '11"'•<"+ "' ku •< .. er "'"""•il •M'IJ'l ...,...._ ı.esı oııı.- --·· ---- -=~ ~---.. Hiiscyjn. Hu~lıııi, umumi k~t hl ğe KADIKÖY BALKEVlNnENı K y ... ...._,.]. sun ı ve ru çakşrnalnrla adale.. ı· oca usuf· h · · 1 · · · · · ,ft_ Rus H ··ı.:ıı 
d kt s· d. E i Kağıdcı vea:ne ç . mba saat 20 30 d'\ nr. Profesor .. 1-1. 1 .. • asmmın lTI ve enm. ş~ 0-.ı:ı ergu 11. 

bu UIMla: 

Karaman Hclltevinin ı S. ""üJJe ı.ir ,-enç bir kaya 0 or a a m n · • · · a.rşı1>. muşeM\e govdesini koc bııyıklan- fuala.mıştı. ,. l J lrcl " .. lJ"' darlığa Tayyar Çultlu seÇJ)mıştır. Süheyl ünver tara.lından csaa4let) •ev nı burarak ~deın : .. . . . .. .. .. -konlerandtın. a tın a ara o u .. - zulu bir konferans verllec~ktlr. ca Yusuf llfr bu gec;:~ı. O, ~o- .. Haknışmı.t; ellerı ç-czu[ur ço-
Kara.man (Buısoıril - Peqena)te Ye Söi'üd' (Husu~) - Söğüdün İn-Biga Halkevinde 1'ir kostümlü d ı .. ..' .. nun gıbı ne ~- zuhnez Yuswfa hemen bir çapru 

Cıımarie.sl .;;aıerı olmak ~re ba.ftaa hisar nalhiyesi merkezinde değir _ balo verı"ldı' k k e erf gor:mu~ Filiz Nurullahtan girdi. Sürüıp bastıraıeakh . .. - Bigada bir tütün aça çts1 da azla mı idi? Ad ı H liJ.l 
iki. g'\in Halkev~ aloa\lftia Jaalka nawlı.. I mend Salıtri oğl~ on heş. yaşlarıncia Bi~a (Hususi) _ ualk~vlerl onunn• yakalandı Aliçolar lkadard~ m a 

1
d ? a er, Yusuf; hasmJlllıJl çaprazına kol-

telıf meYZ'Ular üeri.nde konleraasla.r "~IMitlıat aalu.h1kyın ovlenn.den mcr.yıldöntnnü mün:ısrb~tiı.. gec;en paza,. . Arbitr dtidü-.. ı var ı. . lıırll'll üstten dolayarak ve ellerile 
rilmeldedlr. Halk al'11ı81nıh Jtiiyük ~iT kebin i ahp od.un ke<ıınek üze.re de. g1inü l'eet'Si şehrlmlz ıtalkf'vi ır;onff'rano; Bip (Bususi) - Yenıce ka:zasma bağ vanılan. ım gu çal~adan peh1i- de lkar.ru.na dayanıp mıh lanmış gi-
ali.ka uyandırdı_o\nıdan ntıtin hllıllun 1Mı v• ı . . . . . s:donund-;ı l>!i.vi.111; bir balo verilmiş. fü: lı ..ofall\r köyünden Ihllın oğlu Said tl . u~yene ett\. Ve şu su- bi R'US peb~tvanını oLduğ'u yerde 

. m cınnen erınm civarına gıtmış, mer- l • bl E~nln elinde 20 kilo kıyılmış kaçak re. ed seyırcılere takdim merasL teSbilt etti 
fayd;ılal\Dlaları ıç L ·"-. • d _. b ı. k yü-zd.~ fazla. olan davetliler, um nn r t t 1 .. d mıın e bUılund,u · 

1erlerine hopariirlft' a.mıını egırmene ıra.ıı;mtş, .u a - . tüfüıı u u mus ve o ıun uruşması - Alafr . . Hasıl olaın bu vaziyet her iki .ı __ , .
1 

. .J _ ı.1· ı. 
1
. u .. hav:ı içinde sa.baha kadar etlenmi$tır. yapılan kaçaılıçı, altı ay hapis cezasJie k .. anga, alaıturika., Ameri- ~~ı..n.;....,.., w-;,,, t"""" .1 b' ~ l e o CIVll'f'Q&.11. .. ay• .ıuar uze_ lan ta . t ıl an guır~te na mag~l·b Tü'-1- K ~··_... •ye•• _.. manası e ır 

. :zıl ~ Baloya gelf'n g;izlde aile bayan • • yfü; rfra 4a para cf'zasına çarp U" mış - y fi . U 1111o. 0- kuvvet ovıınııı IIlÜba f "d' 
• rındc bulunan ııalcı ık agaçlarını mamen mtlli kO'rtüın ıiyerck toplantıya . ır. Suç'u derhal tı>vklf olunmuştur. ca usu..... ":-:- rezcs ı ı. 

Halkevinde bayram kC9lllek üzere kayaJılr.lan çıkmıştır .. ti • t J..5! nı· - Dunvarun en kavi pehlivan- Yusuf; ~ ayakla~~nı. yana aç.. 
l'9ra.man tııususiı - Tia.lkCTlerİılin F k t ~ 1 nn t~irile to k ış rak em e ır. . c ) ları:ndan ve ala.fraınga gür c:han mış, lbelını kını:uç, goğsıle hasını.. 

uçıtış yıhlönümü ~imi.tAle merasimLe a a yagmur a . . pta ~ Bir aralık «g-ü'l't'I ~·yln~i•m ve. ~n~ yeni neşriyat pehlivanılarından Rus Hak{ . ·tı run ~e yüılden.rnişti. EllES-i cı. 
t.es'id ediJ-• ... ~r P~ . 

1 
. tan ayrılan 60.70 kı-loluk. hır kaya. mii<:'lba\a.lırı yapılmış, blr•nd ve ikmc ı nşmı ... h ,,_ ıı ·· · d 1.'l'dl nuq- • '~ Ha ke~ı 1 ·lb diJrrı - asrmm ~oı an uzerın en ~ı 1 e-

salonunda allt' &.oplani.ısı lertlb eıiilml .. yı tuttuğu sırada kaya niosilsa kopup g-elenlere hakem heye.ince tens e Perde ve •ahne (1) Haklnşmit'f Yusuftan sonra• G .....,;..,ı.; B' d d n.~ ..ı.a: 
.. ., • • • • • •• • • • • 0 ·ki a 1 • • • oç ··~.... lT yan an a . .ı.'\.UD pt:.ıı.u... 

Vt' b
1
:rçok &'Uzlde halk bu toplantıcla ha- genc:n kalbı ve mıdeaı uzenne vu. mük:ı.Cal.Lar verllıml:,;tlr. Sır:ısl.e ~ybt'k • . 

1 
e a matlu1' ctmıUr. Cihan pehlf- vamına bar~et kabili"""ti verme.. 

1 d il ık . t'' <Pe.rdc ve Sahne) nın ou ikinci sayısı vanhh alafran " b 
1 

-

er bukmmUŞ ar ll'. a evı taı'aJ'mdan rup yuvarlamt~ır Mithat de-hal ves:ı.ir nıUli oyuo,ar oyn:ı.:ıınıs, dave •-ıh· k k ti •~ · · " ga musa ıı.ka.lanncıa Pa me(k 1çin ellerile karnına dayan- ' 
1

• edll 
1 

ti . · ·• j . . •r{o · ıyme 1 yazıu.r ve :ıengin re riste bu pehli clh • 
tl:\v!"tlllcre çay ı"ra.m m" I'. ölmti

5
tür lt'rc biif4"dt' ikram edllmt~tır. vanı :ı.n Pehlivanı Kara 'l'Y\u:ıtı. ..- ...-. _ ~~~~- __ ..- . ._ ..:.. _ ..-.. _ ""'V- __ ..-.. ..-. .-. ____ -.. -~ ~ simlerle çıkmı.ştır. Tavslye ederia, :\hmed de yenmişti ··- ( -~..+ .._. - ~ - ........_~_... ...-r ~~.-v.-r.-r.-r~- ~ • • , Arkuı var) 
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Birmanya yolunu 
kesen Japon kuv
vetleri püskürtüldü 

Man ta ingiliz !Alma~lar. Atlanti~t~ I '<;· V. ÇJ;T ~ y, ~ 
Alman gemileri 8 muttefık gemrn •:#1'i AL 'M·ı N D ~ 
arasında bir batırmışlar r ~- .. ,s:;ı.. t:: 1:::: 

Nevyork. 2 (A.A) - Dört müt Yurd dışındaki d biz.im lçbı mupbem, her halde ka -

Rusy Japonyaya 
Lcmlka ! tAA.) - SJ&anı' muharebe çarpışın~ ~ı ran ıtalw14tır, l.U.:ıt YWlanİslan bu 

ı..ı:y·-t-...o.... ..__._ __ u-•-- • h-L~~ın ... ~ tcfik gemi.sinin Ka.nadanıo doğu aa una n, 1 s. ,.. h , t '"" 6~ .,_. -ı~ -..-•._.. • il ar 1 a aı I• ı;af.bad dahi &UCUUUn )Ct1~1 kadıır do. 
RS1 maUWrı bildlrl7or: hHindki bir limana çık.an lr.azue - ... 1 1 k \uş1u, Lopratuım liOn p:ır~ı 4ı:•I e -

mı ~ ~ wtalarmd& m!:~ı~:(AA.) - Amin.ilik maka. delerine göre. Aılantik ortasında na Çagırl lr ar en .. , dllinoi>e kadu utraştı, buıım bile ıstlli 
en ş!cideCU awJı&ttbderdeo Jairi ccr.eyan bn A:hnan denizaltılar grupu tara - ~ ba.sk it 

· ka şı hasın ne ana llm&aı -ı."e Dün ıeee ~ 6enb:hıdc [aallyette hndan yapılan ve 3 gün süren hü - Dı&'ilt.ere:nin Ka.rdlf ~lırlnde 'I uııan ınuı 151 ı.nda yurd dışına 
1 ele bulunan .-emllcrdea mürekk devrf7~ cum neticesinde hh kafileye men - deıılzcUcri ~ blr iyin )apılafor. lırta.mış obuı pocuklan elin ç.ırpı.şıyor-

vaziyet alını rmuş 
Bll'm!ut7a yolwıwı .&..."'2.Cl kuıf iz """- e W ~ n }>dnıl sub gcımikrden 6 sı veya 9 u belki Telt;ratta talsllit yok. Her ha1de bu l:ı.r, bu çarpışma Yunan topra ı ctra • 
~ loln . J>. yıl ı-em:stne tesadil lölerdır. Bmıw kii. kay:bedibniştir. B.r petrol gemisin- i)'iıı, ruhaai bir ie'tD olacaktır. fında od ç.a anla.şıla.blllr, vaz;U ha -
~Dberl ~1~ h&1ati eh lyeU oiik d n gend1ertnf.n rcfııbtnd 8CY- den kwtarıL:ın bir tayfa demiştir DUMb tla>tll iogUtereıde kuru aş o. linde guruleblllr, f ı..a.t Yunan tnyyare-
balz ıır. sıa~ Jl'IDlllP ise redm lt'r atllı:ı lçlnde bal idi. ki lan l."unno hülumıeı.t crkinı, Jııısır bıı. clslnhı Anlb şc~rı u:ı.crlnde ııe aradık. 

h ekeli Japenbrla npon arasuula bqhca '~ Blicrı:mıboUanmız ltaftlqe ta&ITU.% et : . . hınıısor ve l)-ln 80lla erince ~ b.nnı an.Qa.ın:Lmış oldutunun:ıı itiraf 
Sovyet kıt' al.arının tlT ' ~ sed n!t l.edir Keli • • Gece kıaranlığında 7 gemıy>c 1 • Cw!er0& orada ha.. bulıınaol.ara blr ~elim. Her ne olurs:ı o un bugun de blr 
Rusyadaki ı"apon tebaasının meııln Mil :manaıslle Sı&nJ ~ h~ mlşltr 'ft petrol ~de'!._birlne blr sabct vnki oldu. Benim buiundu - ylev vcr'-or. çıcklrdck halinde m vcud olan l unaıı 

f.cırpit lr .. udncl bir ~ b Öl· 'k' 'I 
mallarının müsaderai Teunell blr e 7oktur. Jap n keıU kollan. ce torpt · isabet tmlş ı gwn vapur attı. ır 1 1 vapura Bu SÖJle?Claı aıılı,yoruz ki, dunya yu. kuvveti, "1 wıan başvckfllnln son d me • 

yalanlanıyor ce raall7et1cr1 esııa&.1ı:Ula bu ef!Phcye cır- !:neldir. efe c oması d~ -~rtcsi . hl a? isah~tler oldu. De. zune 7ayduıış olan y, lllı hlann as - cfnden nnLı.şılıyor ki, yurd dışında bu-
~ ve ıı. ffiflmedcn enıel b:ır;ı ırr.ml n:z~n. gemi er'Jnl h~ er vernH: .8 e.r- kcrllk çatında bufwıan bütün &Cll(lle • luruuı l unan ılann IJılh altuıa çatırıl. 

Moskova, 2 (A.A.) - Tan a- ım. tllAt ışlardır. :cır '1, Ja. tary lar!le $idddlc. oa; Vlsl cıv:rdn 5b ~ız~lt! gcrnısımn rinc ş5.mll olma. uı.erc bır kanun la1l- m:ıJ rı ile artınlm 11: yotuııdadır. 'l lnız 
jan&1., New-Y ork Tl.mee isimii A - P ııların ~u slmall e ~ yo- ~ ~r ise ele tanıfımw!an bulundugunu 1 nnı~r. hası baz.ırlaomaldachr mdlde.n i~llz bu karar n tey d ko\'vetlnln ne olduğunu 

_ L: ·d ı _._.__._ ._.._ ot 3 petrol ve b · r "-"Ük. gemisi mü • • t. • 1 ,_ ',.,.,.___ henU7 k stf * iş I" .__ d iti 
mcr.ihn gaa.etesinin ~ ·dw ı • 11 e v~n - - ı. a;rlat olmı.mıstn'. Yalnız tnar- -..J- "k" 111 k' . bük 1 l'unan ı .... ra .,...~ gemJ ıaıı_ e rem .. m o ııUıı;u..auuzu a -
d ia ı_ -•-ı ~:nen yal nlamaldadır. ılvklannı, fa.kat ııonra ~h.lerin bu _ __.._ h bot'--·--"- ._,_. rettebatpnucn topye un lfl &IS clmlşU.r Yunanlılar bu g ilerde rar cdcl m. 

.-MU.... ....... ledl nıs "",..., .. _.. um UMllluuuon uu• ku t !m tı Kazazedelerden da - ' 
ı _ Sovyct hukumeu, Sovyetler Japenl:ın imha ettiklerini wy • rıtoe h !Un u!ft tttıT. Bir müddet r arı T. f le d hil . ta,.fa olarak çalışmaktadırlar. Yu.uau toZU"atı dt nJ.l yaşamaktıı olıın 

Bıniöındeki Japon tei>easına a · d lcarak. ı mlltthııtz bir cı ha ~ahırı ka ye a gemı. • Geçen J'ıl 1nı;ills ord u Fil lnckn l'unanliliıruı sayı l b ralc sekiz m )onu 
c. c d d • t 0 

gc uşmıın •--.len eek.iıinin batt..;;.ım tahnıın ma}l rl müsadere ctmi.,tlr. a v ~zı petrol &emiRDln durdutuııu "ft akıntqa ~ •o &elerd• ııriJ"e)e dotru )UrUdiitü uman, buldukwı &o>lcnlr, bu kuU nln bUluk 
2 - Sovyet ktt'a rı. atTatejik .ıJ. u..darak pWjinl gonııü$lerdlr. Bıı ge. edlyor\aT.---.o--- Loııdrada bulnnan Yunan başft:1dllıı1o kısmı Amerıkada, ı; rplııtilerı de (t'nnbı 

mevzilerine doğru önemti hareket- h • mfye bfrook d n c"Clftileri refakat ki bu harekd.e :ruııan tar)'Bl'ecilertnln de Amuib.dan başlı)ıır k dun:ranm dort 

lcr Iaps:~:t~:dasi1e urayı a _ y _ ı ~ ~· taarruza k b~ ~bne. Müttef ere göre =:a~~ sö: okl~~ b'7:: = ed~~n~~~~, !':ıW:=: 
ytran Tatar boğazına mayfo dö - (B iaral• l locl pyfada) c bl nbire ortalığı kapl17&0 Uzakşarkta y;;zı·yet hyorm. catı k&nun gene f ndrada teş kkul e. 
kü~ür. Nanukct ağzında lndramayu ko - ra utnya.n petrol gemlKhıln ırö. "4 °Mes'ud veya bedbaht bir muhlLrebe • den Felemenk hukmne lnln ) pmı ol. 

4 _ Sovyet hükumeti Ja.pon yunda ve Sun.baya deniz üssünün ribnatne · nl ur. KBTI'filchıılz den nra o muh:ı~nln acılma mm dutu kanun gibi Anglo-Sakson t-0 rnk. 
a~eri ata§elıerinin ce.pheyi genne • tııkr.iben 180 Jcilometıc· batuııııc.a anın batll ge. mae tarafı l iı et :rtadal zarwı olup olmadığı her d vlet için ba. larmd:ı, Anglo,.Saksoıı fd re ı 1 
lerini yasnk. etmişth. Te.ss ajansı, Re.nhang'dndır. ışauşlardır. p kı.<;a. süren m.l~oa atqlne tukılnıuJ ~c 7&k•l • his me:vrou olabilir, fa\at Yunanistan kuvvetlerine dayanarak bir tatbi s hası 
bu mümısektle hiç bir ecnehi as - Ne karaya ç n kuvvetlrin mık.. bu ÇILl"P r ne*Jceslnd" a · nın bu bahiste tıı.rilıln buz.uruna belki bir bulabilirse de dlter memldtc lr· için 
keri ata eSinin cephe~ ziyaret et- tarı, ne dıe karadakı har ketler.in utradttı hı rlar tesbit eanenmn~tır. Japonlar hupalanıyor fst teşkil ederek çıkacaktır. Sab:ıha nazariyatta kalmak t IUü ile k 
mediğini belirtmektedir. geflt mu halck n henin ka.t"i ma- ırvveıt h~ç bir pyJb~ u!Tama. Batavıa 2 (A.A.) - l\lımellk bo karşı ild sa:ıU k bir ülUma.tom alan Yu- şa.caktır, ~ bu tedb lle ~ nuııe 

l\imat mevcucl değılclir. m U'. Yalnız bir btir.mnbotum11z e • la,narelcri °"'aJ'lt b 1> e- nan dnlııtl İt:ı'l"Jan tehdidi önünde b:u. alınan sade c Anrlo it n 1o r ı d 

ariste ir iman 
askeri me ı iine 

nckı k.nynaJda.r dıın elman barı:ml.retsiuıe hasra utTarıuş ır. d;w Japcuı 1&1ıl& kuVYe lcrinl il-Ok Jur. bctme:ınezl.l,k edtmeml. Bi))le oldulu yaşıyaaı Yıınanlıbnn 1 hdaf edilm ol. 
h&lber ue göre. ıkı üç yüz mevcud- ~mıslardır. llcouz l'll.POJ'br ahn- i(! od r ki, hiç dl.ti lr.ıtb• glrl • maları daha çok mahtcmeldlr T:ıs:ı.Y- • 

lu ha.fıf .!Ah.' na mücehhez ve zırlı.. A m ~n - Sovyet şimd Je bdar m~ Oldu ve ltaJya Utı karşı karşıya knl- vurun tatbik kıymetine gcllnoe, biz onu 
lı otomobıU · n h.tmayeai altında ~ b lıncn ralamlu mutıcı cyyaı-elerinln dıtı m ddfotçe hfç klmstdcn yardım hı-r şeyden slyade mutteffkl .. rfn en kil. 

I ınU tedd d Japoc moto ıklct kolla- mnva!CaldıeUe.r kazandık • düşmanlarım da hayrette ruk bir kuvvet kaynatlnı blle l\t.ıl b1 _ 

taarruz idi 1 rı. ftrcç ookt.a.knndan adanın içj. harbi tedlz. defü döriişt.ti. nkma.ma.k gaJTCtlerindc gÖTiİ onn, 
ne &akulnınta çıı:l şmak.tadı.rl:ır. Bu clo&Ta- y tarihinin Almanya ~ yoksa Ynntn yurdu dışınd.ı mal.ta 

Paris, 2 (A.A.) Alman İş • bırliklerclen bininin Ranbaog'ın )0 (BaJtarafı 1 inci olın~ ve dll:'er ıo ~ktan sonra ~ ı b e. olan Yunnnlı.brdan ~IJ edilecek km-
gal malr.amlarl b lcliriyor: kilomctı>e ~ cenubunda kaın Voro ek.de ıan&re de .z taşıtının çok yakhılııe 11 bomba kilet.te vutu:ı reten öhimlerle, ilk ~ - vetlerin cephede nlen ~r alacakları zn _ 

1 Mu:rt sabahı saat 9 da y1mii Blora cİva.rında imha edıldı.ğ.i aöy_ karşı geçe pıl 0 ılüştüğU ıortilmüştur. Bir ta ıt doğrq. manlann mUli b!rl kin e fikir aynlıkları mana kııdsr muh reb"n" bit olması 
} şla.nnda 4 h s Pari te Tanger\lcnmekte?!~· Fdemenk ~adyıo nun nu:.nd.A a..ölydere Ye han alanlan te • da.n doiawa bir lsabetlle derhal vuktı:ı gelml olab ltt~lti düşllneclerl için tok mümkfuıdür. - * 
sok.ağında bir mektcbde bulurum eon vercllgl haherl'erc gore, Japon. rıne tam isabetleT 0 '"'· ba mışt . Keı.a blr kru\11.ZÖl'e tam iSO\-

Alınan askeri me,·k'ine taarruz et- lar, Batavia'nıın doğusullda lndn • Duşman doğu cep ı;l c 24. ş at. bet olmuş dil:er blr kruvazorün çok Ç' d k • • • japo 1 lar Malezyada 
mi erdir. Bunhırdan biri b'r ta -ımayu ile Cava hükumet merk~· a.. tan ı l\ art tarihine kadar~ hüeum yaı;;n hlr bomba dıişmu tür. Bir yar. 10 e 1 e.çtmlZ 
banca kurşunile A1man nöbetçiyi raaında kain Kravi.ng'in büyük bir arabası ka)bet tştlr. duncı gemiye ayni r.amarnı "tam ı.sa.- memlekete dönüyor 95 bin esir a\m şlar 
öldürmüş ür. Bir diğer', patladığı kısmını ele geçirmiş bulunuyorlar. Sovyet tebliği bet bydedibnlş, ııskerleri taşıyan ınav. 
takdirde :iaşe kartları tevzi meTke.. Velhi nı.dyosuna göre, JaJ?Onla - M ova 2 (A.A..) - Pazar &iinil &k- nalara da iki tam isabet olma ur. l\lot.. Ankara. 2 (HuMısi) - Çindc- Singapur, 2 (AA.) - M lu -
zi önünde hcıklevcn Fransız halkı :rın ilk muvaffakiycti Londrada çolc pm.ı ııeşrcd en So-vyct tebli:lne ek: &erik avc1lan k~1a çılmrmakb olan ki eh;'mız Emin Ali sıhhi ehvaline yadak.ı ja.poı;ı kuvved~rı kumanda. 
araaınd1a bhçok .i nları ölclürebİ- büyük cli:ye. vaaıliandırtlmakta ve SoY7 bMa kavveUeri, bir Mllıvcr lut'aları ve &'emlJCJ'den sahile asker ıa. mebni memlekete avdet etmel.-te - nı general Yama.şıka, ~ylc de TUŞ -

lcock kMnr kuvvetli infi's:k mad - durum vehim ayılmaktadır. Bu - ı;avari 1abUl'Wlll ,. üç piyade bblll'Wlll ll)an mavnabrı mitralyoz a~e tut. dir. tir: 
dcsini muhtc-vl bir bomhayı Alman nunh . ibenııber. ask.eri . mahfeller, datı~ır. SovJ'et taY7M'cleri ke:&a U. aıuşJıardır. Malezya .deri esna.sınd 9S,000 
karakolu önüne bırwkm şıtır. Sui • mürtıefık hava kuvvetkrı tarafın - ke.r ve mabane 1üklii 419 kamyona, Ycnidea aaker çıkarılmadı Gelibolu Halkevindc yıl esir alınmıştır. Bun un 43.000 i 
l.ıaa<i failleri \açm tlerdır. dan Japon kuvvetlcrioc verdirfien mlibbnmM yüklü ao den fasla vag"OH 'D-•-vı4 2 (A ") - "ft-ya JA••ı hl"' la Avustralyalı, 41,000 ı Hindi \!JT. 

L_ .ı_la b ı k J ..__ - -- ..,.... .... '"' dönümü lop ntıaı ağır ıırayl'1 rı e lrlme tc ve apon n u Alman tankını &ahrib ehnlşier ve- blT Japgn asker çıkanw\ barekeU Ya.. -....,.-- -

Almanı r bir ayda 
79 müt efik 

ileri h rekd!in.i durdumıak için bü- ya ha.sara utn&.mlflardır. Bu tanare.. Pllmam.ıştır. Mutt.etfk tanare Jnavl'CL Gelibolu (Hususi) - llııJkevlerinin b ih 
tün tedhirleı:r.in alındığını öıylcmck ıes-, 53 şimendifer YUOnunu ve 2 Joko- lerlnhı fC"lblac1e faallyctıoc karwı dıi$ _ onunca J'ıldonumli miuııısebetllc Gelibo. Bigada 80 lik İT • tiyar 
tıedirl1'1'. me'lfl de t&luib etmlşlttdir. nı.an h:ı.va faaliyotl ll:& .Wuştıır. Ban- ha llaJ.tcvinde de Pu:U' gunu otıeden çayda boğuldu 

Tok)"(), 2 (A.A) - Japon de- 16 ncı Alman ordusu doenre ıaar:rua tetebbtlsimde blılunan •nn bir topbuıb yapı.lmıştır. Bip tllmaıri)- Şclıriınlze b :ıı Ko:ı.. 
niz mahfelleri eö7.tiiıü deımiptıir ki: Moekova 2 tA.A.) - Sovyct tebllti Japon tanarelerl, Felemenk hava lmY. Bu toplantıda Başvrklllrlıdn nutku ~ .toyundeo ..t.bdı oglu Fc- 'ad A.. 

gem·ı ·ı batı " nışla Düşman dcınix kuvvetleri Cava de- ~ vr-Uerl avcıları ile ban karşı koyma ba.- dhılenl1ıııi$, Balkrn başkanı ilk t.edrf t ya,z 1.ıımlnde llCk.senllk 00 lhı.l~ r, ~ 
' J 1 r oıundeki muba~e etmaa.ında ~P· eki Star&Ja B~'u ı;ıember içine alınan LIU'Y&ları tar.arından vüskiirlıilmii$1oür. miif 'U . Etem Önill tarafından &eocıı dqirmcnlne .ahire ciLürm~: a,;deiln-

Be'l'lln 2 (A.A.) - Büyük Britaa,,a Y~ . 5 kTUıvazo! ve bir kıılpıdo Ui ncı Alman orian birlikltti late ba. Avustraly kmv ·• ·· batmamı senN.ere, öniımibddd yıb ald oaıışma de lbrantl oa7mdao ceıwke!ı blndlti 
ile Blıicşlk Amerik 1 .. Ye •'lsmae mubrıbı kayb~ı~rd.ir. Bun~ kmıuldım ook büyük sorluklarla ~1 - bydney 2 ~A.A.) ~va muhare!. raporll~. Balkcvlerl tcşkil~tı tallm tn:ı- anJıe eere7™ kapdarak devrllmişUr. 
denh miinakal1tma kal'$l ~ mü. başka 4 kruvazor a.gır hasara ugra. Iqmaldadır. Alma.a komutanlıkt bu bil' ' e bir Avnstralya knı...aziriinün ~t. meslnln iDemll ına4delttl oknnm Bn esnada arabada bqlunaa km, ını_ 
cacklede, Al n cleAiullılan Ye han mlştıTCa. d · · dek d" d · lidere tanarder YUJt.aıJle 7lyrcek ve tıtı hakkmclakl Toqo iddiasını bahis 1948 senesi ut'i hesabına bakılmakla catmdMI kiioük oocucll bir 1abta,'a 

kUVl"dlcrl S bat a71 ırnla tGne - :; . e~~ 1 ::;rıı:~·x mııb11NDllt röndennrte µ~ır. menıı11 ecko Avustraba ~abrl1e uaurı benLbcr llalkm ib'derialo clllelderi tes. sarılarak kıırtulnuat de zavallı ıhtly:ır 
kün 5t5,ü ıo lUı tutarında. 79 ctiiş,, Jı:uvvV e;: ;e. . 8 ~·ıo:.: Tanarooilerlmb:. dtişma.nın ba tQeb - lif kin, her ban&'I bir lmıvuöriin kay _ btı olunmll$, lı:omltelttln seçimi, .e 7tl- btrkaf metre &tiıilkk.ııdiltten sonra bo -
hlan Uc:ıreı ııenı l i.tnmşlardır. Al- tlr. ~ uşman nız tı~ret 1 lııiiıskrinJ akim bıraktll'maktadır. bma lr olarak amirallikten hiç bir J'1l. 11ı kbre heyeti tqklJ edilerek ioplanlrya iıı1moş, cesıec1i C-Y1D alttan.tında lu 
man deni:ıt:ıltı llihu 4t 43t tenlli Batavıa ve Sın-abaya açıgında d~ ".' v_..ı__ 1 ..Jı:. L--•-.Jı 1 n, · - la n Japon donanmael.flın tehdıdı ft.IU"Mll" er m.,..e IRLf'"W PC!ı' almadıtmı SÖJ'hsnlşıir. ~eç wklt n ıu et verflmlştlr. olara.lt çdulrıbnışıu-. 
toloü 6 gemi b:\tırnıak ııretlle 1ııa mu- ;1nd d Moskova 2 (A.A.) - Cenu}, ~be - Va:ı.lyet nazik 
;;'f cllcrde bu)iih bir p.ıy almıştır. a kz:~r.şwılan ilave etmİ~T: ~ ~nkonon aslter~.' 2S~~ B:ındıınk 2 (A.A.) - lJoliada. uma.. 

undAn başka 44 i Jn n tlc:ıret ı-e • Düşman gıemilerinin yapacağı ve 85 inci Almıın ply!Mle ~ mi kara'1:'ihınm tebUtl: DehşcW heyecan, Korku, Jllat"C'll'll fllmf. Meraklıb.rı 
tnisl kısmt-n cıdd; ..rette lı36:U'a utra- herhangi bir lroçrna tcşbbüsü, bir şiddetle hırpalamlflardır. Bu tUınenl':- Müt efUt kuvvetlerin faa.llyeti mem- hazırlanum • 
tılmıştır. int'hBT .denrl olace.ktıT. Halbula e.- d~n b rl yakında .;ır ka:,c1en,;~ nımlyetı moelb btr şekilde inkişaf et • 

~er bu gl"Jfflilc.r t~ım olurlarsa tay. tdd.. cıt'pbe &'er al odm l:'~şhca. • haber mdrledir. Şlmdlld ha.ide ~fsil&t 'ftr -

ı• verı•n "r (1aftalık f l j 'İ mnkamları tara • zafttden b ~ ın n . tnek lmkfuıı J'Oktnr. Balk müttefik kıt'a r.o. adrt a!'on ı;.e-n I .. '-l buzlann ı;özillmeh ba$1ad•tı ve son gii.n 
ı:ın an ınaanı nruame ~ gonıccL e.. l--"• __ _._ ~ı:. _,_ bııs lan heyecanla ~ılamaktı:.dır. Batavya 

t Yy re Zayi• ıtı tine emin ol bilirler. t:;~ \~~;.&U;~~~ ~';:;:;: ;eb:üz u: benuz tehclld altında llUUnSmakla be. 
Japonlar llerliyOl' ta Çünkü senenin bu mnsiıııfnde ~ şmrin bayati hcddleri nllamlı-

Londra ı (AA.) _ G ~ıı ~zar. Tokyo 4 (A.A) - Bir Japon bm:la~ lnırshıl dcieU.I donlar ta- mıyacak bir hale ~ılmlşttr. Adanın 
tında Mihver, biitU hekrde en az üssünden bildlı-iti,oıor: lıib eder. Bunwnla ~r pnc!illk b:ıı:ı lm:mlannd:ı vatlyet n zl!t ise de 
270 ıay,-an ka>bet "ıUr. BU)'ük Bri _ Japa11 ha ... ku.vetleri Cavacla stepler ı-~lr ve k bir Ule ge. tn~M"lflcre atu darbeler indirilmekte., 
La1V6 üzatmk %, Orlaşark::.a ıı Al • lca.19.ya çıb.n ht' aiart, düşman ha. len J'OlIM' lnt'alarm ylir!iy~ i gtic _ dir. 
IDAll U>7a.ıaıl düşQriilmU ur. Denb kav va kuvvetlerinden Y~ tayyare kar-~. 

~etleri, diğer bir iaYJ1\l' dD$W'Dlü~lcr- şl koyma topçusundan muhalefet ~--------------., 
dlr. Rusyada lGS Alman tayyaresinin gönncbttin himaye c!tmek:tedir.Ja-
tahrlbl haber TeriHyor. UUkş:ı~ miit. pon lruvvdeıtl noı:mal anrette iler. s n Posta 
1.eftk raporbnna ı-öre 8'7 Japea tana.. )iyodu. 1==========~:='=1 
ftS1 tahrlb edlbnlşUr. Karaya çıkan lmvYetler Yerebat n, Çat.alçeşme sokak, 25 

Filiplnlerde Amerikan 
muvaffakiyetl 

Vaşiııcton 2 (A.A.) - Hıırbiş"c na -
W'bi'ınm bildlrdltfne röre, Dataan ya -
rı.ı:ıı.:ı.duııı ıAildin hiküm Bilrcrken, 
Lusmımı ~malinde Amerikalı Ve Fili • 

Sineması 

Matinelerden Wbaresı 

3 Bü7ük Artistin ,...,..ıtıtı: 

KART"" AL 
0

PT Nbknl Es i 
Baş Bellerde: KOBERT ı.iWiNG TON - .JIDl TRA.. 

viS • JtOBlffiT ARl\IİSTOXG 
Ameribnw meşhur v iti kaç;ıkrılıtı yapan müUılş bv &"lLllJ:.ı;&er oekslnln 

şimdi) e kadar 1111sllne n.sUamnamış ~alar dolu :rom:ınını ı-ottcı-k Ye 

alkı$byaeaksınız. 

:ingtıız hııva ku\'fttlerl batı A"f1'9Pll ö_ Tokyo, 2 (A..A.) - lmparnotor- ._ __ ....:.t...:S:.....:T::....:.A.:....:.N_B_U __ L-:--=-:-1 

serinde 15 tay;rare, Orta~ ıs ~- luk umutım karo~lnl~ tebliği: ABO E FiATLARI phıU miitrezelcr, Japcınbn Abra ırma~ ~ .. lll ................ ~ ............ 111111~~~~~~~~~ 
vidlıılnl terketmek ır.onuıda b&rakmış ... iliii.iiiiiliiiiiiim••••••m111111111111111111•••••••••9' 

nrr n:vbetmfştlr. Uzaksarkt.. İnıtUr. Deniz 'brvvetlriniıı himayeein • 
bava «.oVTCtJen ve Avusfnlp han kaT- de miihi:ın Jaıpon ltıt'aları; dün fil -
vo'lert 6 tana.re ita~. fakb be.bcır CaTIL adasında lıe -

Leningrada 1000 ton 
yiyecek maddesi 

gönderilmiş 

raya çıkmıeia D11Jvafhl ol:nw'1er
dır. Düşman dcıniı:; ura ve bava 
~ ,iddetll mulcaveme -
tine ııağınen; ç.ıkamıa hareketleri 
adanın c:loğusunda, merkezinde ve 
batısında yapı\mqbr. Japon kııv -

Stokhohn, 2 (AA ) - 5".en&. vetbri.. har.Mı alanlarını gcnişlct
ka Cagolad'et gazetesinin Mo.lcova melcıtccl'irler. Şimd.l,.e kadar Japon 
nıuhahbi yazıyor: kayıbl.arı. betan bir deniz taşrtınııı 

l...eııingr.adı çıc:mberdeo kurtanna.. idı'l.sar ~. Bqb. üç deniz ta. 
ğa çallfau ~ tuıNvedr:ri geçen fltl kaucya otu:ımutttır. Fakat insan 
hafta 35 ldlometxlilt b~ bnek.et kayıblart hemen hemen yok gibi -
ro.halckuk oettirmiı:ılerdir. Sekh: tre • d'"u, çünk:ii bu bıfıtlar, içinde bulu.. 
nin ,dıre blin ınndııııo!fmda. p!a mad naıı kııı:•.ı.r. karaya ~maaıadan 

clıeteti ~iii ~- ~~~~cila ~~ 

Yunan 
Ecnetı: 

1 
Se 
Kr. 

6 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1400 760 JOO 
234\J ı 220 710 
2700 1400 800 

1 
Ay 
Kr 

160 
'nO 
300 

Abone bedeli peŞndır Adres 
d~irilme\ ıs kunıştur. 

Cevab için melttublara 10 
kuruşluk Pul 11Aves1 ltıznndır. 

Posta tutasu: 741 ~ııbul 
Telgral: Son ?08ta 
Telefon: 20203 

lanlır. Bu vldl, B.'taan 1anmadnsının 
%50 kikrınetre kadar 'ihoallnd~. Ja _ 
pcmlıı.r Oervaotes ile Bangued arasında 

70 kilome're kad;ur uzunluk'U bir CCP. 
h• lı:eslmhıdm lıovulmu lardır. 

llarbiye n:wrtıt"mın aözcUsü demiş _ 

Ur ki: 
Müdafaa kı:ınetlerintn J1lı>tıiı bu hii. 

eıımun riıemml:retı yoktur. Fakat bu. 
Flllpinle:rde Bataan yanın hVD&n ılı_ 

~ da mukavemetin Mvılm etttğlnl 

g-Ostermclı:tedlr. 

Cavadakl Holaada kuvvetleri 
Batavya ı (A.A.) - Candaki Ho -

ıanda kıt'alan, müt!afa:ıda lmlmakta. fıı
kat Japonların karaya ~ıktıldnrı bütün 
noMalarda taarnı:za rcçmc-kkclir. 

Büyük BiR CAZ KONSERİNE Hazırlanınız. 
A 

Bu Perşembe akşamı L AL E Sinemasmda 
ARTIE SHA W 
FRED ASTA/RE 

Güzeller cmeu: PAULETTE GODDAR'ın 

Caz Kralı: 

Dam Hallkl: 

yarattığı 

CAZ FIRTINASI 
Senenin en büyük müılk bayramıdır. 

Numa:ralı yerler ıimdiden aatılmağa bat111.mıuşt1r. Td: 43595 



6 s.,,. 
C: Askeri vazıret :J 

(Bqtarafı l inci sayfada) 1 haıebeler lcr~ zorunda kalacaklarına 
41kic!n ve Singapuru da ellerine acotr • bır ita.ret addetmek dotru bir miılihnza 
t'Jlkten sonra Felemenk lllndlstanmın olur. 
kalbi olan kesif nüfuslu, ze.nırJn kay • 
naldı Cıı.va adasını da lıaıı edecekleri 
bed lu idi ve bıı lşcale teşebbüs elrucz. 
den C\'Vel G"CçlrdiJderi J,lrkaç günün sa. 
dece haı.ırlıldannı tıunıu:ıtlıyabilmek mak 

..ON 

_(TiYATROLAR) 
lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tlyatra.u 

f epebaıı dram kıımında 
Bu aki<lm saat 20.30 da 

PARA 
Yazan: Necib Fazıl Kısakürck 

adın.ı muptenl oldutu dıı. meyd:ınd.ı idi. 

Japonların Cavaııın lel'allne nıullakıt 
telşebbü.s edeceklcrlnl mu.tetikler de bi. 
liyor ve eaa l'Ött a.danm müdafaa kr. 
tibatmı azami ,.ayretıe l..lm.uıle çalışıyor. 

lardı ve bu meyanda JaPonların kara)a 
cıkabilmclerlne meydan vermemek ve _ 
7hud karaya ayak basmai.ı m.;"ııtc:lk 
olıu:ak Jıı.pon kuvvetleıinln derhal Uzer_ 
lrrlne atılarıı.k onlan dcniıı~ dekmek 
makudlle &danın mıin..._1 ·b bölıeleriudc 

111-zwnlu ku\'Yetlerl b11hmdurmak nsal. 
~ clbf ~birleri lhmAI el.uıcmlı, oldul<. 

Anc:ık bizim bu yazıyı yazdı=ı.mııı a. 
na li.ad:ır A. B. D. kuvvetlertnin bu tan 
cLı b.r hareketleri lıa.kkıncla her h:ı~l 
ı.ır halılcr alınımıadıtı &lbı bunwı aksine 
olarak lndromajocye ~ıkmış olan Jap0n 
kuvvetlcriuln işe-al .solhalarını dahile 
do:ru biraz daha l'enlşlcttlklerlne d.Ur 
haberler vardır. 

2 - J&ponları;ıı Birmanyad.ılı.l hare _ 
ketler( de terakki eylenıekle ve Birman_ 
ya ~Phe8b:ulckl inı'Ul:ı: imparatorluk 
kuneUerlle t.b:ı:at ltaoı'oon tchrlnln 11. 

k•ık d81'Umu da.ha ~ade İnrfllz kay • 
naklarmt.an çıkan on hatıerlerle teyld 
Milımek1.e.ıUr. 

ZAYİ Beyotıu yabancı aııkerlJk 
.fllbcslnden aldı.tun terhis tezkeremi 

kaybettim. Yenisini alacatımdan eski ı_ 
nn hükmü yoktur. 

Baş, iş, nezle, grip, romatizm 
Pall&'altı Elmadatı oaddes 100 numa.. 

rada Mentfonlu 324 doğmlu 

İbrahim To un 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kate alınabil:r. Her yerde pullu kutuları ısrarla iıteyiniz 

lan da tabii ldl. 

Japotatar '1mdi Zltta11K neJırl ,eark sa. 
hllind~rıer tt carlı ı.ahllintie1tı İnl'lli:ı: 

kunetlerlnJ dalma <ılmaı kanad 't'e yan_ 
larından Cf:vlrlp kuııatm._k ıuretlle llu 

Karaya &&ker çlkarıaa ~!erinde eı>k.i. nehri ~mtte haurlanırken Ztttancm 
denberl bUiııen büyı.i.k blr hakikat var _ daha pn.ind.eki ira'f'IMll nf'hrlnln teşkil 
dır: «Bir çtkarma hareketi lcraaına. te. ef.tiji l'enlıJ delta ü:wrlnde bulunan Ran.

1 
•ebbu... eden bir dt.i$mowın en zayı( za. coon teiırine kartı da urı ve hmu.si bir 1 
aunı ilk k.ıt'alarmın kara.ya ayak b<lc; • ha~e~ ~rtlb etmekte oldukları sanal • 

Wıları ilk andır11. Gerçekten llu an rar. ma.k~ır. 1 
fmd;ı duşman kuvvetlerinin aiır k.L.,ım. Blrmanya mütlafa.ası hakkında 1nrilh 
!arı henux clenlz iıurlncle 't'e batta kendi lıaynakhrından cık n ha~rlef'in ifade. 
remil.eri daJı.Ulnclıe bııhwdııkları &'ibl düş leri arumdan t.azı ıimld lzllklf'r ıınu_ 
m:ın, karaya a7ak ba8m141 olan kıt'a _ meked!T. Meseli., 28 Şubat ve 1 Ma.rt ı 
larını sıyanet makaadllc l'enıllerinden l.ı.rllll.l hallr:rlnde varlvetın ne-zaketln _ 
towu ateşi de icra eclemlyecetlnden ti~. S.p0nwın sayı Ustünllltünden ve 
muhtemel çıkarma aahaları yakmlann_ mu'ema•lyen takviye .ıldıkl:ınnd<Ln l>ah. 
d'A bulundurulacak lat'aların bu düsman sedllmetdcdlr. Fakat, blze öyle l'elly•ır, I 
birlikleri üurine derhal yapar.akları kar ld ümiUhllk daha ziyade milli Çin kuv. 
11 taam.ı7 't'e hücumlar çok mili' lr o. 't'etlerinln. Tayllnd şimal hududundan j 
:iur \'e ekseriya dlişmanın denize döklll _ BlrmaD,}-adakl Japon ku,"t'etlerin dur. 
mesinl intaç ederlu. durmak Ü7~re ve onların uzak l'erilerfne 
Felcmoık lllnd~tanı kuvvetlerile on. cloinı yapmak ~bbtlsıiııde bulunduk. 

ıa.rla b!rllktc hareket ed11n mültdik ları hMeketl ıell,'lremenı1 olmalarm • 
kuvvetler t.arafnıdan ·ılmdiye kadar hlo dan ileri ~lmckt-Nlr. Fllhaldka, Çun -
bir Jııı>on o••nn~ hareketine ı.arıoı y:ı_ klBC' ıwııkeri sözcüın.i 27 Şultat tarihin • 
pıl m&llll$ olan 1'u hareket tarzınm c.na deki ruetedler teplanlıı;ınd;ı şimali sı_ 
adasında taıblk edil~ti kunctlf' tah. )amdakl Japon kuvve lf'rlnln 70.000 ki_ 

mln edilmekte bU. Şantan prbe dotru ye 9ıkarıldıtım, bu bıvalhlc muteaıl. 
taıafbc.rı 1000 kilometre olan uzunlutu. did tayyal't' ml'!yd:ınla.rı viiı'ud.ı. ı:etlrll • ı 
na mu! bil Jlmalden oenub:a doğru a _ mektl' oltluiunu \e Japonlal'ın Manda. 
r.amı r..nlollti 150 kllomf'trcyl ~miyf'n lay Mftllailf' şimali Blrmanyayı iııtllfıya 
<:ava ada.st «erci 1tlr taraftan Jaımnlar. hazrrla.nmakta oli!ut.larımn aarlh olarak 

1 
1 

ca uratle muhtelif mmlötkııl:ı.!'.ı ifraz ~ :ınl~ıldıl•nı SÖYkomlştlr ve milli Çin 
bıı mmtkalardakl kune'lcr kolaylıkla 

b rtıirlnden 1.ecrld edilebllrt•ek blr cog _ 
rafı durumdadır. Fakat, dlter ta.raftan, 
bu adıı üt.erinde ıuıınlutwıa ve &'eni.şlı. 

tine bir hayli clemlryolunun mevcudiye. 
ti bu hareket tanını blr deret·eye kadar 
kolayla tırmakta oldutu 1'11tl Rata.vya ee 
nub havallıılnde 3000.SatO, orta kblllın_ 
da 3500 ve Surabaya ce:nub sahalannda 
%S00.3700 me1reye kacbr 1Uksf'len tepe 
ye datlarm bulunmaııını 'le adanın bazı 
b6Iı:elerinln kuvvetli bir ıuretle tahkim 
edilm oldu.tv.nun muhakkak gibi olma. 
sına dl. J ponT rın Cn't'a ada<nnı pek 
kL'I bir u.mıl"d'\ 'ff' ~k o kııd1r ko • 
laylkla anulanna "l'lm edtmlre<"t:kltrlne 
ve mut.idik kane'lerle, tok kanlı ma • 

kuvvf''ierinln he ıuz beklenlldii:I tandA 
BirmanyadaJd inı:lllı: imparatorluk or • 
dusunu takviye edememlıı oldukuııu da 
fhsaıı n ima t:)'leml$tlr. 

Bütün dltrr d"lillt'r ve hadlc;elı>r a • 
rasmda tahsl!t!"n bu sökrlcr vc bu ima. 
lıud:ı.n ~u anla!jllmaktadır, ki tnı;-i!lz 
lm11aratorluk kuvvetleri Birmanva:vı. A. 
B. D. kuvntlert de Cav.ı:vı müdafaada 
~c:lUk tf'lıect<kkr. hatta buralarını mu" 
hafa?.& edemlYttekler ...c Japonlar, dii. 
ıriindüıkl~ &1b4 mllll Ç!nt cenubi! n dil 
kavraaıak lm'<fmmı halaı•aklıımır. ftu 
ltll'f'tlf', l'rakdohı harbinin ı;:ınrapumn 
c:ukotundan ı;onrn ba"lıyıın ııcınl'! n.r. 
hacı ıln Ja.ponler lehinde netlrPlP"e -

K. D. 

fakültesinin pi anı Yeni fen 
yapılmıya başlandı 

tBaı tardı ı il'lcl "ıı.yfauı 'bulunmaktadır. Diğer bir kısmı da 
diasının doğru olup olmadıiı bu • hüviyet varakaları ve askerlik du. 
gün muhafaza ahında bulundınu - rumları vasıtuilc tesbit cC:ilecek • 
lan saatıl'erıın sulh ıhilWninin huzuru tir. 
ile yapılacak kontrolu neoticesinde Fen FakülU:ai'nin tecrübi fizik 
anla, laoa.ktı11. ve wnumi fizik enstitülerinin naza. 

Sureti kat'ıyede taayyün etme • ri dersleri ic;in Eczacı mektebi tah. 
miş olmasına rağmen, ateşin fizik aia edihni~tİT. Ameli dersler İçin de 
laboratuvar na aid tavandan çık - Yük9Ck Mühendiı okulu laboratu -
tıtı 'e yangına etaktrik kontağının varından iııtifadc ed'lmesi düşünül 
sebeb yet vermiı olduğu aıınılmak. mektedir. 
tadır. Diier taraftan fakültenin yanan 

itfaiye grupu l'arafından söndü - kısımları araıı1nda bulunan biyo -
rülmes'ne çıalı~ılan enkaz bugün ta. Joji enstitüsü j.-.oloji cnstitfu.ünde 
mnmen bastır lına, yangın yerinde dekanlık ile mat~matik enstitüsü de 
esasi• bir k~if yapılmuı çok muh- astronomi enstitüsiine yerleştiril • 
temeldir. mi,.-ttir. Fakültenin şimi firik tcd -

O ğer taraftan Müddt-İumumi mu risatı kurtarılan paviyon dahilinde 
av· n" Neca · Kütükçüoğlu bugün yap lacaktır. 
Fen Fakiıltesi dekl\nl Fahir yeni Rektör Cemil Bilse!, diin bütün 
çayla, fakülte ·1 hlakalı bazı zeva.. bu enst"tüleTİ teftiş ederek alaka -
tın malumaı!Iarına müracaat ede • darlara icab eden direktifleri ver• 
cektir. miştir. 

Herhangi hır kasid ihtimalini de -~------------
ehemm 'yet1l" gözönü.nde bulundu - Doktor Haf z Cema 1 
ran müdde"umumitik bu nok<talarJ 
da ar ştırmakrodır. 

Bir çöküntü ihtimaline binaen 
zabıt yangın maha1linde İcab e -
den tedbirleri lllmtş bulunmakta -
dır. 

Zarar ne kadar ? 

(Lokman Helcinı) 
Oiva•yolunda 104 No. da lıersü• 

lluta kabul eder. 
Telefon : 21044-1 H98 

ZAYİ - Nüfus cüzdanımı kaybet • 
Um. Yenisini alacajımdan eıi!ııilnln 

hülunü yoktur. 

Çourludn kuab 
ibrahinı Sann 

TÜRKİYE tş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLANJ 

KEŞIDELE.R: 2 ŞUbe.t, 4 Mayıa, 3 Alustoa. 1 İkincite~in 
tartbleriılde 1apwr. 

1942 ikramiyeleri ··----

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Makine Ressamı Alınacaktır 
Mulıtdil yerlerdeki fabrikalarımız Jcln lbkerli;ini J'apmlf tada miktarda 

böll'e san'at okulu mea:wııı makine ressamı &lınacaktır. 3GS6 sayılı barem 
kanununa röre kendilerine ücret verllecekUr. Talib olanların a,atıda yazılı ev. 
rakını tsıt•atarına raptederek umum müdurlüte müracaaUan. 

Nülua tcU.erul, askerli.it terhia vesikası. ve mekteb ~badetnameslnln rea. 
mi makamdan mwıadibk ornrklerl. l'olis tezkiye evrakı, askf'rt hııstahanelert. 
nJn birinden alınacak .. atlık raporu. 1%820) 

lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

Beher metresine 100 kuruş tahmin edllen 5000 mel.re clblnllk bczl aluıacak.ır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 5/::/042 ı•erşcmbe &'UDU saat 15 de 'lophaned" J,v, Amlrlığl 
satın alııaa komlsyonıında :yapılacaktır. :Sumunesi koınis~uııda ı-or,lilür. ilk te. 
mlnatı 375 liradır. Tallblerln !Jelli vakitte komisyona ıelnıelcrl. (599.2870) 

75 ton yllnlil kırpıntıdan boz kaputluk kumaş yaphnlacaktır. Pazarlıkla ek 
slltuıesi f/3/842 ('arşamba &:'linü saat 15.30 da Tophanede Lv. Amlrllkf atın al 
ma komi ;yenunda yapılaoaktır. İmallyonln lllt teminatı 80 lira .i6 l>'uruştur. Kır 
pıntılar Dcfterdarda bir No. lu dikim evinde &:'örülür. Talihlerin hcW vakitte 
komisyona ~lmelcrl. IG00.2871) 

20 ton pamuklu kırııınhdan bez yaptırılacaktır. Pazarlıkla ekslltmest 5131 
9f2 Pe~mbe ırünü s:ıat Hi,80 da. Tophanede Lv. Amlrlltf satın alma konıls 
:ronunda :yapılııcaktır. imall:re ücretinin kat'i teminatı 150 llrndır. Bt'z ntimu. 

neleri kemlsJ onda ve kırpıntı numuneleri de Tophanede Z •o. lu dikim e\"ln 
de ıorülür. İskldllerfn belli saatte kom:syona l'elmelerl. CGOI.2927) • 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Şimdiye kadu istanbul P. T. T. muhasebecllltf vcıneslndcn maaş al. 

makta olan e:rntıdl, dul ve :retlmlerln Mart 942 üç aylık maaş~arı her müt"
kaidln bulundutu lkamef&'lh'l yakın po,sta ve telıur merkezleri muavin ve 
,etlikleri tarafından 3 :Mart H2 tarlblı"1en itibaren tediye oluııacaldır. Ona 
C'Öre mukim bulundukh.rı :rerlı-rtu meralı:izine maa oüzdanlarlle müracaat 

eylemelerl 

Yanan fakültenin zarar ve ziya
nını tesbit etmek üzere Rektör Ce
mil Bilselin reisliiinde bir heyet 
faal'yete geçmi~tir. Elde edilen ne
t" celcre göre l 7S,OOO liraya sigor
talı o'an Fen Fakültesinde yang n -
dan kurtanlam yan ~ya ile kıymt-
ti 200 000 1 rayı mütecavlzd"r. Bu 
eşyalar meyanında 25,000 cild kL 

2 _ Yine emekli dul ve yeUm mıı.aşı alıp ta Ziraat Bankasından l'ikonto sa 
reUlt alanlann Hulrıı.n 9U il9 aylık oUzdıınlan 5 Mart UZ tarihinde muba. 
sebeoWktcn TI:rilecefinden cilzdanlarını h«ıiiz &"'f.lnne'J'enler varsı acele l'f'tlr. 
meler! a.kJ;I takdirde maaşlanııın muamelesi maaş tediyııhndan sonra yapıla. 

tab da bulunmaktadır. 
Tall"ben'n kayıd l~leri ve husus.. 

si vaziyetler"ni te!!blt etmek üzere 
profesörler meclisince verilecek 
karara göre yak nda İcab eden nıu. 
ame1dere tevessül ed:Im1yece'ktir. 

ÖF,rend · ğimLze göre talebelerden 
\>ır o' arının sınıf ve not vaziyet.. 
lerı Ünivenho idaresinde mahfuz 

Bqlılr 
1 

. 
ncı 

2 nci 
3 ncii 
4 ncü 
iç 
San 

Tek sütun santimi .......................... 
malttu 600 
ıahile 400 )) 

ıahile 250 » 
ıahile 200 » 
aahile 100 )) 

aahile 60 )) 

•ah'le 50 

oatı llln olunur. (294'7) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Cerrah.paşa hastahnnesi röz klmllinılo yaptı.rılaCAk 1107.14 lira keşifli ta. 

miraı 12Jl.942 Pt-.rıtembe ~nü saat 15 de rektörlWde açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bu işe &id evrak rektörlükte rörillü.r. (2706) _______ ..... ._... .......................... __... ................ -............................. . 

Son Po11a Matbaası: Ne§liyat Müdürü: Çihad BabaQ 

SAHlBl: A. Ekrem. ~ŞAKLIGII., 

İstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tunel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 13500 llra tutan IOot metre branda bezi mektubla 
~ lltemek sureUle satın alınacaktır. 

1 - Muvakkat teminat 1012,5 liradır. 

a - TektiflerJn Levazımdak.l nümunuine 87~ veya muadili olarak en cro 
5/3/19'2 Periembc l'İJnü a.ı.at 11 :r• kadar Metro ilan 4 üncu !4atındakl 
Lenzım Senlslne makbuı mukablllıule Teri~ olması lazımdır. ı 2s::ı) 

İstanbul Defterdarlığınaau: 
Do9;ra No. l'>ev'l l\fuhamınen 

bedel 
Teminat 

5lll7-11U/U3 l\Iecldıyckoy Yıldız Bıi)ii.kdere c:ıddesin
dc lZ pafia 96 ada 1 1'o. ıu (3'9ZJ met. 

51217/325 

51217/318 

51217/305 

51217/308 

lll>.17/3ı4 

151217/316 

51Z17/310 

61217/303 

61Zl7/327 

51117/311 

re murabbaı aıuıun tamamı. 

Mccldiycköyundc 12 Pa.fb 97 ada 4 par_ 
ıeı !lio. lu (10601 metre marabbaı ar. 
sanın tamamı. 

Mecldlyekoyunde 12 pafta 16 a.da 8 par
sel ve !8021 metre murabbaı arsanın ta
mamı. 

::\lecidiltoyiınde 12 p:ıfata '11 ada 3 pıır. 
1tl .\To. lu (5G00) metre mura.bbaı arsanın 
tamamı. 

ıecldlküyliııdc 12 p:ıfta 71 ada 4 parsel 
No. lu (4200) metre murabbaı arsanın 
tam mL 

Mecldıyckö) ünde 12 pafta 96 ada 5 par 
~I ~o. Ju l252Sı metre murabbaı ars:anın 
tıunamı. 

lUcdd ) cko> uııde Yıldı:ı: Potıta caddesi ız 

pana UG ada 9 parsel llio. hı (1724) met. 
re murabb ı arsanın t m&mL 

::\lecldl) eköyünde 12 p fıa 88 ada 9 p:ır. 
sel :-.io. lu (3441>) metre murabbaı arsanın 
ta.nıaını. 

lUecidiyeköyüııde 12 pafta 68 ada 9 par
tel .No. lu (29601 metre murabbaı arsaııın 
tamamı. 

Mecldlyeköyilnde 12 pafta 97 ada 6 par. 
sel ~o. Ju (1020) meke murabbaı '.ars:ının 
tamamı. 

l\lecıdlyehöylınde 12 Part.a '74 ada ı par 
-.ı No. ıu 16920) metre murabbaı arsanın 
tamıımı. 

227:i.20 

318.80 

320.SO 

!140 

420 

1011.20 

ıo .. 4.co 

1033.80 

HBO 

308 

2076 

51217/ 321 l\lecidlyrkörunde 12 pat a H7 ada 2' 1403.40 
pars 1 :'\o. lu (6356) metr, murabbaı ar 

nnın tamamı. 

17J. 

63 

76 

lll 

2! 

151 

106 

Yukar"1a yazılı ga:vrlın•nkuller 11/ 3/94! C•r'$llmb1 günü saat 
Emllk Müdürltitündf' mfıb;tkkll komlwynnda •11'• a'n'I Vf' açık 
sa.tıl~a.k!ır. Faz.la baha.t için meu<ür Müdilrlül'e mur c:ıııt. 

15 de 1\11111 
arttırma ile 
12840) 

a. rik" 1 r Satınalma 
Zeytinburnu sllih taınirbaııf!Si hududu dahUinde «300, ton hurda dem!r 

paz:arlıkb. lske~ye nakil \'e drnlz veuıtlne )"Ü)l:lenet.~tlr. Talip ol:ıntarın malı 

mahalllndf' &'ôrüldilkten sonra 10.!n&rt.9'2 Salı l'Ünü saat 15 de ::;alıpazarında 
a..~eri fa.brikalar yollama anıtı Salınalnuı kom.syonun. mür caa.tlıırı. •2942o 

Turkiye Cümhuriyetı 

ATB 
Kurulllll tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: !65 

Zirai n tJcarı her nevi banka muamelclert 

1-'AKA 
LiRA 

btHiK l ıt\ENLC:nE 28.800 
iKRAMiYE VE. iYOR 

Ziraat Bankasında. kuıııbaraJı ve ihbanıı.z tasnrrur besablarında en 
aa 50 tlruı bulıınanlara eenede ' defa cekllecek kur'a ile aşatldatı 
plina l'Öre uu-amlye ıJ:..tıl.ılacaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 J) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ), 

Dikkat: Desabla.rmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

düşmiyenlere ikramiye oıktıiı takdlrcle 9'0 20 fazla ile verllccektlr. 
Kur'alar senede 4 defa, ll Mart., 11 UazJran, 11 Eylul, ıı Birlııtl 

kanun tarihlerinde rcıkill'Cektlr. 


