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Cavada 
mabarebe 
çok çetin 

oluyor 
~J 

' ;;,;.;-;··'M<· . .:V..~ 

• 
ilkbahar 
taarruza 
karşısında 

• lsveç 

Maarif Vekaletinin 
mühim bir tebliği 

Yüce bir meydan 
muharebesi başladı 

Londraya göre 
Japonların 

zayiatı büyük 

Batırıldığı bildirilen İngilizlerin Exter afır kruvazörü 

~ Baharda isveçin de 
harbe sürüklenmesi 
muhtemel görülüyor 

Mazeretsiz 10 gnn 
okula gitmiyen talebenin 

kayıdları silinecek 

Hükumet merkezi 
Batavyadan nakledildi 

Londra, 3 (A.A.) - Cavada 
taktik, «müdafaa değil , fakat hü -
cum>ı dur. Şimdi, 13atavia 'ıün batı~ 
sı nda n Surabaya'n ı rı doğu5una ka. 
dar b :·n k ilometre kadar uzunlukıta 
bulunan bütün şimal ıkıyısı boyun~ 
ca ve 50 kilometre kad'ar derinlİk 
İç inde bütün şiddetile hüküm sü ~ 
ren yüce b i.r meydan muhar.ebuin. 
de lng liz kıt'alar! Holandalı müt ~ 
tefiklerine ilt iha'k ebnİşler ve Ja • 
pon saldLTl~ılara ıiddetli darbeler 
ind irmekt~ bulunmuşlardır. 

Japonlann zayiatı 
Bu muharebe hakkınd'a dün ak.. 

( Devamı 5 inci sayfada) 

Alman ve 
Sovret 

teblljlerl 
Alman tebliti: Kırım 

Japonların batırdıklan 

İki Avustralya 
şehri daha 
bombalandı 

Rangoon önünde 
muharebeler 

devam ediyor 
ve Donetz'de Bir Tokyo telgrafı 

taarruz/ur püskürtüldü Rangoonun yanmakta 
olduğunu bildiriyor 

Melboume, 3 (A.A.) - Avu.s.. 
tralya hava nazırlıiı tebliği: 

Ruslar meskun yerleri 
geri aldıklarını 

bildiriyorlar Japon tayyıareleri, ·bu sabah A -
VU!Stralyan!ın Brome ve Wyngham 

Berlin 3 (A.A.) - Alman ordulan ıehirleri üzerinde uçmuşlardt!'. Ha.. 
ba4ikumandanlıtıııın iebllti: va alıanlarıına ve yeTdeki tayyare -
Karımda ve Donet& havuıında, dllş. lere hüıeuml&r yapılmıştır. Wing -

ınanın tanklarla desteklenmlt önemli hama hiçbiır bomba atUınarnış. fa • 
&ııw-r11'lbır1 tiddetl muharebeler llODUJl,. kıaıt mitTalyöz ve top ateıi açılmıt-

(Dev.mı 5 inci sayfada) lllr. Broome'ye bom'balar atıldığı 
---c..- haıber veıriliyıor. Her iki ıehi.r<le de 

Tokyoya göre ;:~ıh;:. olmuşsa da ölü ve 

R J 
Blnnanyada 

US • apon Lond're. 3 (A.A.) - Birmanya.. 
da, d'üşma.n mevzilerile Rangoon 

münasebetleri nazik ~::s~·:cla~1t:1~;.etli muh&rebeler 

• Rangoon yanıyor 

Howton kruvazörü 

Cava deniz 
savaşlarına 

aid bilanço 

.ıapon 
tebllll 

"6 kruvazör, 8 
muhrib, 7 denizaltı 

ve b; r topçeker 
batırddı,, 

Tokyo 1 (A.A.) - İmpar&torlull 

1UnUDlİ k&ra.rplıınm t&blltl: 

27 Şubat ve ı l\lartta Sura.ba.1• 
ve Batıavyada yap&lan deniz muha. • 
rebelerinde dilfmaouı 6 kruvalÖI', 8 

torpido m~ '1 denbaUısı 1 
o&opçekıeri ve bir maJ'll ıemlsl batı.. 

nımı,tır. 

Batırılan 8 lauv&IÖr fu,nlarclır: 

9150 tonütoluk Amerikan atır 

Houı9lon kruvazörü. 

8390 ton11A.tıoluk ~iliz 

•tır kruvazörü. 
8838 tonili.toluk Avustralya Perth 

haflıf kruvazörü. 
6980 tonilatoluk Avustralya Ro. 

«Sovyetler Uzakfarlt. muhare- Tdkyo, 3 (AA.) - Aaahi Şim.. 
beıinin göderd;ği terakkileri bun gazetesinin Birmanya cephesiın 
doğru olarak muhakeme ettik. den bildiTdiiine göre, Rangoon baş 

· "e kendilerine taralaız kalma. tanba!Wl yarunaktadır. l~i liz1er, bir baı1. hafit kruvazörü.. 
ır k :ı.. _ k t -·1- (Devamı 5 inci sayfada) larını tavsiye ederiz» ere damı «yıanmış ara~ ter e mou 1 1 (Devamı 5 lnca sayfada) '-....., ____________ .,~ 

Tokyo, 3 (A.A.) - Basın, Mos 
kovadakt Japon elçisin in değişme. 
• !ne efkarı umumiyenin veınnekte 
dıevam etltlği alakayı aksettirmek • 
tedir. Yomiuri gazetesi; Japon • 
Rus müna.ebotlerini ınazik dıiye va. 

(Devamı 6 inci ayfada) 

Wavell Hindistan 
kumandanlığını 
tekrar ele aldı 

İngilizlerin Avrupa 
şimalinde bir taar

ruza girişmeleri 
mümkün görülüyor 

St-Okholm 3 (A.A.) - Oli: 
İaveç siyasi mahfeliel'i uza.~malde 

pek yakında faaliyetin artacağııu b~k • 
1.oııdtedir. 

Stokholmde, Alman taarruzunun ilk 
ba.barda. evveli, yalnız iklimin daha mü. 
sa.id olmaıtı it:l)a.rlle deri! ayni zamanda 
Katltuya pelrol kayruı.klırın.i b ir an ev. 
vQI ul~ ma.ksadlle Rusyan•n cenub 
ktSimhıde yapalaeatı umwniyeUt> kabul 
edllmelttedtr, Bu surt>Ue; İrandan Sov. 
yet Rusyaya ılden mal~me münakalat 
yolu otomatik ş<•kllde tehdid ali ına ılr. 

ınlt bulunacaktır. 

(Devsnu 5 inci ıayfada) 
---~ 

Ankara 3 (A.A.) - Haber aldığımıza göre, sürekli olarak 
10 gün okula devam -elmlyen \"e keyfiyet velisine blldlrlldiğl 
halde bu hususta kabul olunabiJecek bir mazeret blldinnenılı Lu. 
lunan talebenin okulca kayıdlarının silinmesi lazım geleceği Ma. 
arif Vekilllifoce irse, orta ve Öğrebnen okulları müdürlüklerine 
tebliğ olurunu,tur. 

Yon Papenin bir 
minnettar ~ık nişanesi 

Büyük Elçi, Ankara valisine şehrin 
muhtaçiarına tevzi edilmek üzere 

1000 lirahk bir çak gönderdi 
--

ANKARA V ALİSiNiN TEŞEKKÜRÜ 
' 

Anka;ra. 3 (A.A.) - Alman.. Aziz ekselans, deniın saygıla,rı • 
ya büyük. e19isi ek.selina Yon Pa • mı ka:bu't buyıurmanızı d ilerim. 

Yurd gez.sine 
çıkan re~samlar 

\
pen ile A nkara valisi Nevzad Tan- Almanya büyilk elçisi ekselans 
doğan aırasıınıda aşağıdaki melktuıb- F V p 
l . d"l . . • on apen 
ar teatı e ı ml.ştır : A k 2 M 942 • n ara: art 

Ekaelan.s Ankara •Valisi B b"" '"k 1 · ay uyu e ç l 
Nevzad Tandoğan Ekselansınızın büyüık b ir lutuE 

Ankara: 28 Şubat 942 eseri olarallc göndemıış oldukları 18 
Aziz ebeli.na. 24 Şubatta vu • Şuba.t 1942 ~arih l i rne.ktubla mel • 

Bu •ene gez.iye çıkan 10 reHa- kubulan hadised'en mes'ud bir te ~ fufu 1000 lhalı'k çeki aldım . 
ma Parti tarafından nakdi sadüf eseri oJ.aır.ak aağ ve Alim le.ur- Çocuk Es1rgeme Kurumu namı • 

Milli Şef eserleri 
takdir buyurdu.ar 

mükafatlar verildi tulmam dolayısıile, Cenabı Hakka ve na gönderdiğ im ve yoksul çocuk • 
-- Türk dostllarınıa minnettarlığımın 1 laaın deriın mİnnettarlığ:nı mucib 

A.a*:aı'a 1 (A.A.) - Genç r~lm isti. bir nişanesi olmak üz.ere leffen olacak bu değerli armağanlnızdan 
datlanmıu yurd io.inde C'ezdirUeS on • 1000 11ralık bir çek takdim ediyo. dolayı g~rek Ankara şehr:n i n ve ge
ı.ctaı san'at rulı1111u ha!'•t ve haki.kat. rum. Bu naçiz mebluğı şehrin rnuh. rek kend imin en sıcak teışekkiirler.i.. 
le iınt.l•cuıı temin vo yurd n ııa.n'at taçlarına tev2!İ ettirmenizi rica ede- mizin ıkalbulünü r ica eder, en derin 
&iiılellikerlni yer yer tanıtmalı: maksadlle rim. saygıla.rımı sunarım. 
C. H. P. Genel SekreterU.ti tara.tından 
dört aeneclenberi terttb edlhnekte olan 
71ll'd iol l'ellll&ID l'eıt:l.slnln dördüncüsü de 
lHl )'Muıda ya.pılmıştL 

.Jtirl iN sene ~ye çıkan 11 ressamı.. 
nuz tal'afuıdan huırlanan iablolan tet 
ldk odıenık bmılaı'dan Muilaya l'İden 

SeUm Tm-anı birbıcl, Köıabyaya l'klen 
Hakla Anlı'71 ikinci, Vana &"iden Kema.I 
Ceren'l üçüncü olara.k seomlşler. Birin. 
c~in 40G, Udnclnbı 350, üçiincünün SOO 
ve cliter J"'d1 r-.nın da 150 şer lira 
ile miiki.fatlandırıhnalaruıa karar n • 
rildl, 

Seraidıe blr saatten faıla ka1an Bü1tik 
(Devamı 5 inci sayfada) 

Yunanistana bir 
müttefik gemi 

yiyecek götürüyor 
Londra 3 (A.A.) - Yuınanis ~ 

tana 8.000 ton bu~ay götürmek 
üzere Akdeniz limanlarından birin. 
de yüklü olaTak bc4clemekte olan 
mütıtefik1f!tıe mcrısub bir geminin 
şıimdli İtaJyanla1rdan serbe9t ıeyrü -
sefer miisaadıeei aldığı bugün Lon
dlranm ealah iyetl.'i mahf.ellerlnde öğ 
remilmi'Şt: İ r. Alman hükumetinin ıer 
best yalıculuk müsaadesi bundan ev 
vel aiı.nmış bulunu.yordu~ 

(Okullarda zirai seferberlik) 

Liselerle ortaokul 
mndnrlerinin toplantısı 

------------
Mekteb bahçelerine, verimi çok, bakımı kolay 

gıda maddeleri dikilecek, öğretmen ve 
talebe için çalışma cedveli hazırlanacak 
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Hergün Resimli llla.kaleı -- Muvaffakıyete giden yol -

İ ngilterenin 
Yunan istana 
Yapacatı yardımın bi 

1 
Gün bile gecikmesi 
Büyük lı :ıtadlr 

\. Ekrem Utaklıgll _J 

L ondrada ieşekkıil eden Yunan 
hüldimeShıin bir teblli1ne cöre: 

ı: una.nist.nda a(llıkta.ı cünde 9tt ld. 
a olu).ür. Atinada ve Pirt:de sokaklac 
dan 380 olii toplanıyor. Bunlar ~ 
bile kolllllMlan ç11kurlara cömülü;rer. 
1941 İlkieşrlıtmden Sonldııununa kadar 
48 bın kişi olmıiş.ür ki normal iliimclett 
8 nılsli fa:ıladır. Pakas, Gelos, Selaııik, 
Şiradan feci haberler ;ı-cliyor. şıra hal. 
lu Aiinaya çekiiil &elrra.fta: 

- .,BJze ya bu.,ii-day, ya.hud tabut gön 
derin, demlşt.lr. 

ist&n.bula ilç bt>ş cin enet &"elen bir 
İs\iiçre puteslnde Yunanlstanın yl,,e. 

cek durumu münasebetlle şöyle bir f•k 
ra görduğümü m1ırlayOl'um: 

büyük ka.b111yette, Wed.itbd. bclar yüksek ahı&kta bir 

insan olunuz, mavaffa.kayete giden yollartla.n birini bulamadınız mı bu mezl. 

ycüeriaizıden istifade edemezsiniz. İDsaDID muvaffakıyde hakkı vardır fakat 

Qıı.1.ışıp çabalamadan elde edilen muvaffakıyet yoktur. Buıün birçok bü.. 
yük işlerin başuıda. gördüihimüz: 

- ıınu bedbaht mtmleketln tek ü • 
midi dost Tiirklyedeıı nıuntazaın fıısıla 

larla gelen Kurtuluş vapurunun arada 
s rada Plre ı.ma.nmd'l görıinmeslndeydiı, 
Kur uluş \"3J>Unı battı, b'r daha Yunan 
11t'Uhı.rında gorünmi)'ecek. Onun ba.tma. 

si1e Ynnanistanm te-1< ümld yıldızı da 
sönınüş oldu. B~ daha kim biHr ne va. 

lbu hakkını başkalanna, tamtması şartf.ll'. ' 

- Ne talihli, ne bahtiyar insanlar_ dedlğhnlz tbnselerln "°tu sizden, ben
den fazla bir şey bilmezler, fakat onldnn bildikleri bir şey var ki bizler bil. 
meyiz. Bu da kabiliyetlerini göstermesini bilmiş olma.landır. ....... -.... 

( Şehir llaberleri ] 
kit parlayaca.k?» 
Dalm:ı knra ~n dositı olan Türtdye, 

Kurtu!uşun b;ı tığını göıür görmez ye_ 
rine bir başkasuıı kol mu-;, hemen ha. 
zırlayarak yola çıluu'mıştır. Fakat harlı 

bizzat Tiırkiyeye d~ sıkıntı geı.irdl. im. 
kanıarmuzın gi tikçe dualmakta oldu 
tunu göriiyoruz. Elhnlzden gelen yar. 
dım blu.arur mahduddur. Bu, aıkıntıta. 

Karısını öldürmek
ten suçlu koca 

cinayeti inkar ediyor 
la imkanların üstüne çıkmtYa. çalışan Bakırköy cinayetinin faili 
~~:?un açlık ata-;lni re kr.dar sör.dürt". «Karımı ben öldürmedim, 

1 nnanlst.an öteden beri ylyett-ğlnhı tabancanın (kılıfını karıflı.nr-
dort e üçunu dış m"mltketten g"etlrrir. hen silah patladı, zavallı kan· 
di. Bununla beraber genn bu son aylara lar içinde yere yıkıldm diyor 
gclinrele kadar Yun1nlstanın içinde ya_ 

Toprak mahsulleri of isi 
muhasebecisine rnşvet 

vermiye kalkmış ! 
Eski ve yırtık çuvalları sağlam olarak kabul 
etmesi şartile rüşvet teklif eden adam cürmü
meşhud halinde yakalandı ve mahkum oldu şa.ınış olan is1!çrelıler iddia ediyorlar Bir müddet evvel, Bakırköyün • 

ki, memleket s~'>ı bir dısıııline baş eğdi 

1 

de bir cinayet olmuş, bir koca k.a. 
ği takdirde kendi kenılisinl a'l. ok idare rıs:ınt tabanıca ile vura.rak üldür • • ----
edrbilirdi. l unl\J1.1sbnı.n büyük dertli müştü. Emniyıet Müdürlüğü mali polis J sa bir zaman sonra Hasan· 1000 
td n~Ukte, ~~Ua S1Zlılcta, ihtlk_!lrla Bu id'ıdi.a ile te:kif cı.ltın~ ıJınan ve ~çaıkçı.lık bürosu. memunarı ev-ı yırtık .çuvalı bir arabaya yÜkHye_ 
kara bonlanm onunc ıreçf'Jlliyen aczınde kocf!.., Mehmed Alı adında bir ge!"lç. I vetk,ı akşam geç vak.ıt Toprak Mah rek Ofıae g.elmiş; mooasebecinin o. 
dır. Böyle olcluo.ı lçind r ki bugun bUe tir:. Dün 2 nci aığırt:ezada bu aile suıl1eri OfiBi mcmurla.nna rüşvet dasına çıka ak: 
kö~-, küçük Jülsıba aı ~ok müreffehtir. facıasının -duauşmasına başlanmı.ş • vermeğe kaılkı~~rn bir a<"lamı cü.r «- Çuvaıil'an gelirdim; teslim a~ 
Sıkm ıyı buyıık şehir ı;e4tlyor, en biiyük tır.H" . . . mümeşhud halinde yakı.laınışlar hnız!..» demi.ştir. 
ımrban n!Sbetı A0 ina ile Pirede cörüliı. uvıyotı:nın. teabitindcn sonra dır. 

30
r. sorguya çekilen sw;\u ikoca, aley _ S Muhasebeci Celal telaşlı bir va. 
B11 şartlar altında kendi yurdunun hindeki İ'!lnadları re<ldcderek hadi- uçtu, Galatada Necati-bey caıd - ziyettıe duran Hasana bi.r sandalye 

d-c$inde 63 numaralı makarna fab. ·· · --·'- 1 
iç kısmından b.iyiih ~r şev beJdemlye_ seyi şu su.reııie anlatmıştır: aostel'm14 'V'O ... ıta. .ınernuır arını .;.. 

i 
.. d b ırn -•· ıc-- rı_,,,-1• geceler daı',-de ~,;;. _ T.ikasL miisoohd-eıınlerinden H-a!!llln lflrel ec:knek: 

re1< her lokma iç n yur., şna '"" ı:.K........ n ·~ adında biridir. ırorumla kal!ın b-Cyiik Yunaıı ş•lılrl .. r'nm betçi kalır:m. Bir gece nöbetten «- Beyl.eır yabancı değil •. Çu • 
açht• at~ine. Tiirkiyenln kenrl'-:ı fçt ete er en döndüm. Eve geld i ğim za _ Hasan, evvelk! giin TopTak Mah valları onlar teslim alacaklar, çe ~ 
bk' redakarlık olaraı'(J gönd"rebild1 •ı ~:lr man kapıyı k.ilidli hu!durn, uyu - au~leri OfiSi Galata ~ub~ıııi munase- kinmedlen meseleyi onlara da aça -
d'Dl aneak bir kıı.tre tesiri yıwat>ll!r. Ac yo laı dı. açtıre.madım ve daireye becisi Celale müracaat eder.ek e _ bilirsi·n !. • .J> mukabelesinde bulun • 

lık a~lni söndürelı!lecek o\Mıı büyiik dör.düm. füıdıe faJbr:ıkaya aid 1000 aded es. nwştur. 
selin yolu açık denizdrdlr. Müeı;sif h.ad,iıre ertesı gece ol ~ ki ve yı·ııtık ç.uvcıl1 bulunduğunu, bu 1 İşin fatıkındaı olrnıyan Hasan, 

İngilterı- bu ay iQinde Rusyıtya 2.5 muştur. O gece eve erken geld İm, çuvalları sağlomm?ş gibi göst-ere • 
1 
teıreddüdsüzoe eliniı cebine atmış, 

mllrnıı ton butıJay yollam<ık va'dindt- çok yorgundtum, birkaç kadeh ra • rek aldıkları takdirde kendisine is-1 üç tane on liralık çıkarauk bunlar-
bu'undu Bu miktarın onda b.r! köyü. bii kı İçmek ist1edlim. Kar:m bir sofra d' · · te ıği parayı vermeğe ıhaz.ı-r oldu • dan bınnL muhasebeci Ceıla.k, .diğeT 
yük ve kü(ük elıirlerl llA buLUr- y,ıın_ hazırtladı, ben içerken o da kana • ı ğuınu söylem1ştir. j'kisini de zabHa memurla.rına ver ~ 
nlstanın blr yılllk ihtiyacına. faı\aslle pede gwz:ete okuyordu. Bir müd • ycl'-;ır. İng"iitere her halele %,5 milyon det sonrıa lcarrım ayağa kalktJ. Ka - Fak.at dürüst muhasebeci, Ha • miştir. 

r············································, 
! Dün valinin 1 

riyasetinde bir 1 

toplantı yapıldı ! . . . 
Vali, hükumetin direkti/ - ~ 
leri hakkında izahat verdi, j 
zirai •elerberlik İfi etra· ı 

. lında konu~uldıı 1 
1ı" n·· ··"ı"" 1 un 05 ~-..en evvel, vl.liyette vaıı : 
~ ve belediye reisi doktor Liitfi KD' - i 
i da.mı riyasetinde vali muavinleri i 
i kaym:ıka.mla.r, zlraa.t, ticaret, lkh. i 
1 sat, iaşe; toprak malisullerl .ofisi E 
: müdürleri \'e diğer alikndnrl:ırm t~ j 
~ lşt'lraklle bir toplantı yapılmışiD'. t 
: Bu toplantıda, vilayete aid muh. ~ . ! teltl' işler görüşülmüş. vali ve bele E 
: diye reisi doktor LOtfJ Kırdar, ~ İ 
: karada.ki temasları neticesi ve hli ! 
!-_=: kfımetlın tllnJıı;Ufl...S Jaükmda ... ıaat i 

ft'l'llll.ştlr. : • 
: Toplantıda imzal.ırda zirai ı;e • : 

: ferbCTlik işlerine büyük bir ehem • ! 
• mlyet verilmesi hu<ıasund:ı. kaym:ı. I 
• kamlara talimat -verilmiş ve iaşe ı,_ : 
E leri baklun&b görüşmelerde bulu • İ 
: nulmuş!ur. ı 

~ ............................................ ,,; 
Fen fakültesi 

yan= ınının sebebi 
t enüz anlaşılamadı 

ton buğ<laya bir ~re1ı: ten d~h'.\ ck·e. p·nın arka.sına ast ğım tabancanın ~n:n bu çirkin t-eklifini kabul eder işte bu suretle kıendi kendine fa. 
yeb·ımek kudretirıde olm-ılıdır. Vl' ol-.ı.. kıl:fını ka111fİlrlyordu. gibi görünıerek. çu:va1ları bir saa.t ka basan aıçıkıgöz müstahdem suç • 
caktır ki. göndt>rilttek yardımdan bir kıs ,,_ Ne yaıpıyoNJ1Un Fatma!.> di. ~ra Ofise get~m_ıesini sö:l.emiş. I füıtü y~kalıanmış ve ıüş~et ctirmü. iJe 
mınm bütün ihtiyat tedbirlerine ra!r. ye müdahaleye fır!'at bulamadan bir d'ıger taraftan hadıseden pol1sı ma. evvelk' akşam geç vakıt müddeıu. aım~- '-ı .. -•--nm eline -ebilt-. k l d 11 L l'U tt . . ı·w k _J~ı . . Zeynelb Hanım konağının yan -men ,.,.. ._. • ._.. .• .u .,..,.. urfUn pata ı ve za\•a ı .. anrrı ma ar eıttll'lştır. rrWı.-ni ıge seıv eu:ı mı.ştır. :rnasm'e neticelenen ·· 'f 
ceti haldtmdakl dii.')inceleri beı1:ıraf kanılar içinde yere yıkıldı. Kurşun Bu ihıb ·· · ha k t C" ·· --'-··d' h~ı_iml·w· · muessı yangın . ar uzertn.e re e e geçen unnum°"""" . .._.. !gine veri- etrafrnd'a Müddeiuımumi Necati Kü. 
ederek kendiSin~ düşen vazifeyi yap.ııı. karımın alnına İııabct etmiş ve ölü- Emnıyıet .kaçakçılık büırosu memur. len Hasan, evvcllk.L gece aaat 22 ye 1 tükçüoğlu -dün de tetkiklerine de • 

ya karar vermiştir. BunuRla beraber İn. müne sebeb olmuştu. } - _J 2 • ,. 1 a.rım:.ıan kı-şi. kıyaıet deği~tirerek· kadar devam eden muhakemeıti so. vam etmiştir. 
ıse gı tm.ı.ş er, <Jank·İ Ofis memuru nunda rii,cwet 1JUçundan 3 ay hapse F atiıh itfaiye b glltereniıı ablukayı l/'Uftantstan lf'hine Silah sealerine polisler geldıi. O. Of' · · ı 

biraz gevşe(m.lye karar verdili hııberl nu ben öld'ij.rmüş de~il!m ... » . . l .b. h b . . l . grupuna mensu 
bize geleli üç dört harta oldu. Yıınaul<s. Suçlu kocanın bu .ifadeıııindenı~rnıt~r gı ı mu ase ecın~n oda.!tın- mahküm ed~mll ve tevkif olunmuş bir ekip diin de geç vakt"! kadar 
tanm el'a.n açlık bahra.nları içinde kıv. sonra sa:bid o:arak adliye doktoru _a_ırer masaya oturmuış ardır. Kı. tıur. yangıın Y'eri nde çalıs:rnış, 'hata için, 
ranm;ıltta ohlutunu :ınlatan telı;ral ise Enver Karan dinlen.rniştir. Tabibi için yanmakta olan enkaz::ı. su sık-
Londradan dıin ç~ktımistı. Bun.t b:ı":·ıadli şehadetinde ~u şayanı di'kkat Tramyaydan clüşerek Sokakta teccennün mıştır. 
rak hüluned"blllrlz ki, k:ı.rar l~n\lz YU- mtitaleı:ıda bulunmuştur: yaralandı , ı hastanede 

0 
•• 'd .1• itfaiyenin bu faaliyeti birkaç gün 

rürliığe girmemiştir, ,:irlnceye kaclaT bel <t- Cinayet mahaUine vazife i.. Ka~ıı, daha dlevam edecelc, aıes tamamen 
ki b r:ız daha zam-.ın ceç cck ve bu mıid cabı gitt'm. Fatma Seııiha dnından Ortaköyde, Çevirmeci sokağın _ Binnaz adında bir kadın dün ak. bastırıldıktan Ronra kesif yapmak 
det zarrmd3 Yll"''.\nlstand.ı rene Lon. aldığı biır kurşun yarasilc ölınüş bu. da 40 mımaralı evde ı>hı:ran 76 yaş şam Cilba:Hde İnhisa.rlar fabrikası imkanı hasıl olacaktır. Tahkikatı L 
dramn yaptığı tah,.11na göre 'her gün lunuyordu. Kadının alnındaki ya - farında Aroz adında ihtiyar b'ır ka. dare eden müd'dciumumi mu-avini 

kiz il r fa 1 in "I kl k ö.niinden geçenken, birdenbire ba • norm:ıJ.dm se • a :ı a nn ° e. ·ı ranın d:şında barut yanı arı yo • dın vatman Mecid in idaresindeki w ~ w evvelce dle haber verdii?imiz aibi ceı'rl.lr. tu. Bu takdiT.de omın bir kazaya de- O k" d . . gırıp çagırma:Ja, gelen geçen yol - d B d E · ·· '" .....ı.~ bir nıiinu~Mlle Yunantsland.1n w•ı b' . k b 'ıtt'ı~ı· ka- tr.arınvaya. rta oy urak yerinden culara saldırmağa ba.,1ıamı .. tıT. Za - ün eyazl mnıyet komiserliğ;n. 
•• ~ gı , ır cınayetıe ur an g g hın k 1 t ı_ d.. .. b d .,. ,.. - d J '-- F F k··ı • ' 

d 
.... en bu ~-\->-etin ter"'du· d . d . ı: ı:me s er1<1en uşnnış, . aşın an b f d k l e meşgu omııuş. ·en a u tesı oe-b~~ •.-.. ' ,..., ... ""' "' naatın ey:ırn...1 1 v • ıta tara in an ya a anan Binnazın Fah. Y . 

ve şüpheye asla ıae~ıJM? bırakwuyan Enver Kanını ~adeüni mü _ ag.r sure~te yaralarunıştır. IhtiyaT tecennüın ettiği anlıt!J!lmış ve teda _ kanı ır entçayı ve diğer ala~ 
bir zaruretbt 'b:lSkvıı alh11.a ctrcHtlnl ve teakıb dinlıenen bir pol'is memuru kadın, imdadı sıhhi otomob'lile has vi edilmek üzere kaldırıldığı has kadarlann malumatlarına m!ÜJlaca... 

glrm8'14' de mill<"t ve devlet sdatilfı va. da.: tanıeye kaldırılmış. kaza etırafında tanede bir müddıet s~nıra ölmüı : at etm·İştİır. 
2:İf~lnl yapmış oldutunu kaytkıhnl$Um. (<- Va.lt'a yerine gittiğim za • tahkikata baş.lıanmlşllr, tür. Müddeiumumi muavini bundan 
Jhı,..ii'1 de l>n fikirdeyim. Yımant.stan man kadın öl\i olarak odada Y'fltı- eon.ra geoe bekçİ&İ Hüseyinle arka-
,ı\t:ı.+il~kün ,ençl\ğ'e ns~et lııraktıtı ~'- yor, kocuı Mehmcd Ali d'e çok ( ,,._ daş:1aırını da tekrar sorguya çek ~ 
tabes'nl rnllli kanını yapmı<1 .~lr Tü~ aoğu.kkanlı biır halde kanapede o - ( S T E R ( N A N 9 miştiT. 
glbl harrl~"t etmi~ir. Fakat dun <'ePh turmuş buılluımıyordu. Çocuklar ela Yangının sebebi henüz anla,ıla. 
r.:::::=·····•••••""''''"""''''''"''''''''"''"' .. ocla.larıncla uyuyortardı» demiştir. ı STER (NAN M A [ mamıştıır. Alakadarlar bir takım ih 
TAKVİM • Mart Şahidlerin istimamdan &0nra timatler üzerinde durmak·tadırlar. 

Morg raporu okunmuttur. DuTUşma Evvelki rece ay iııtuldu. Bu işi ta_ - Evlerine gittiler, yattılar efen-_;ı, • dıi"' h'dl · cı·nı ılı&be memur ettiğimiz arkadaşmıu:, dw!.. Tahkikat, yangın malhallinde ya-4 Arabi 111flo geumıyen ger şa ·ı erm .ı en - pıılacak bir 'keşiften sonra kat'i şek. 
Rumi ııco.o 

18ö7 
1361 meleri İçin başka bir güne b1rale1l - hM1'6e ile dakikası dakikasına meş - Aman, nasıl ohu·, bu gece ay !ini alacaktır. 
_ cuı olduğuna tüphe etm.edlti Kan 

KallMD mıştır. dilli ra.ııadhaıı.eslne saat birde f.ele : tu'ul&yor? 
---o----

117 de kanını bol bol aıllltarak harbedea fon ediyor, Karşisma bir hademe çı. - Bllmem efendim, bıırada kim. 

ıı-G•O_N_EŞ __ ._ _____ P"'!"İM-:>•A•K-11 Yunan mlUeti a41lıktaın ölürken kendlsl.. kıyor ve aralll.rında şöyle bir maha se yok ... 
Safer S. 11e :Miimküa bir yarcl&8lın yapümasında vere cereyan ediyor: - Ve arkadaş o kadar ı:ol• hayret e 

::ı. I D. IJ. •u kackr pcik!Wiibıl ıörürse .ioindeJl - Memurlardan birini. verlr mı _ diyor ve inanamıyor ki, birer çey~ 
6 llO ıe ' öl aa1'81W>Wr. laarbe atıhaaklıa renıekt.en sinlıı? fasıla ne rasadhaneye müteaddld de 

1~ 2'1 10 48 bir waife 7aPJD11J olllP olmadağuıı dü. - MemurlM' :vok efendim. fala.r telefon ediyor, her seferind: 
ôrzlo Aq.m y ahı ~. Te ba da büıülı küçük uıillet. - Nasıl yok? Neredeler'? aynl hademe ile lıarşılaş~orl 

-!i~1'~.-r--a-,.~o.;..:. ~S.::;:.:...D.-11 1er aıwımıla--. TMılm olabilecek bir 1 STER 1 NAN 
E• ~ :16 13 ()4 l9 82 ılüşünce menuu yaraiablllr. Bunan için 
v 6 :ı:ı ı:.ı - 1 80 n tllr ki 1ıi& Yweh.te!!ll ,.apalacall prclı_ 1 s T E R 1 N A N M A 1 

I!==· =ıı1=============-==--~ıı - bir cikı bile ~ 1riiYik bir - ~Glıank sirii1~ - & uı.....,, ... J 

Şahat 

19 

ikindi 

:) J. 

Ui 17 
il 88 

Kaynar sudan haılandı 

Unkapaınında, Hacıkadın mahal 
l~inde Nurıiye sokağında 5 numa • 
r9lı evde oturan Sadiyenin ıbir bu.. 
çuık yaşfartınclaki kızı Saime dün 
odada oynaıııkıen, mangalın üstün • 
de kaynıyan 9U kabını üzerine d'e • 
vimıiş, bu yüzden vucudunun mulı 
-tıeli'f yeırlerin<len ehemmiyetli su • 
rıette yaralanmıştır. 

Küçük 'kazazede tedavi edilmek 
üze~ Çocuk haslaınesine kaldırJl • 

Mart 4 

SA~~~tan s~haha: 

Zeyneb H. Konağına 
Dair anlatılan 
Hatıralara bir eki 

\., ___ Burhan Cahid 

l. ki giindür Zeyneb Hanım kouağı 
dair hikayeler, hatıralar anl~tılıyor 

Kapıları İstanbul fıkaraama B\ık ko 
Daklar arasında Zeyneb Hanım konağ 
muhakkak ki başta geleıılerdendir. Fa 
kat kökü İsta.ııbul sarayı Ue Mısır hazi 
nesinden beslenen bu konak bilP 0 bol 
luk devirlerinde İstanbul misi.inlerin 
doyuramamıştır. İşin asıJ garib aralı d 

budur. Her köşebaşını.la bir imaret ka~ 
zanı kaynadığı, her semtte ve h •r ma 
hallede bil ayarda bir ihsan ti ve ıt y 
ınnan fı.şkırdıtı halde lstanbulıı.ı m 
hur miskinleri ve dü5künleri gene aç 

lıktan şlliyet etmişlerdi. Her ne ise b 
nu tarihçilere bırakalım. Bıı ynng 
münasebetile Zeyneb hanım konağı 
ald anıa.tııan hat.ıra ve hlka) e'erd 
büsbütün başka bir garib vak'ayı d 
J>_en anlatayım, Ben l>u vk'anın hikaye 
sın! ilk g-azetecllik üstadım Şe~.Jıulnıu~ 
harrlrin Mahmud Sadık merhamda 
dinledim. Dikli.ye şöyledir: 

- A1ııned Mita.t Efenru meı hum Pskl 
Tercümanı llakllı:ati çıkarırken Ahmed 
efendi adında kendi b:ılinde bir gene te 
idare işlerine bakarmış. Mltat Ei'endl 
blr gün kendisine bir makbaz vermiş: 

- Haydi delikanlı, demiş. Şo m.ık. 
buzu al, Beyasıda çık, Zeyneb Hanım 
konakına git. Ağalar d·dresiue gir. Ga. 
~nln abone ücretini al! Gel 

Ve ilive etmiş: 

- Konağın cümle ka1>1Stndan glrlnce 
sola sap, atalar dairesi orasıdır. 

Ahmed efendi makb:ııu a.Jmıs. Beya
r.ıda ı:ıkmış, Zeyneb Hanım Jo.oruıfın:ı 

varmış. İçeri girmiş. Fakilı birdenbire 
satuu. solunu ıaşırmış. Ae:tb!\ efendi, 
sal mı dem!~I, sol mu? l\leydaıı la s~. 
racak kimse de göremeyen delik'lnlı bir 

zaman şa.şlrm şaşkın baktıktan sonra 
ra.sf.g-ele yürümüş. Bir kapı •Çl}Jış. ttıerl 

girmiş. Vak'anın blr'nr.i perdes~ tıur:ıda 
blUyor. İlrdncl perdesi Ebussaud r:ıddr. 
•ndekl Tercümam Hl',ika.t ma.baasn> 
da geçiyor. 

Alnned Milat efen:li, lıl:ıre ııı •muru. 
n11 akşama kadar beklemiş, me~ ıJnnda 
yok. Ertesi gün olmuş, goı:iinürde Yok, 
efendi meraka dü.şmüş. Üçiincü gün 
rclmlıs, geçmiş, gene görilnınemlş. Nf
ha) et dördüncü gün sıbahı ııı:ı'baaya 

gelmiş. Gelmiş amm:ı betbenlıı lnıl gibi. 
1\tneerayı şöyle anı.ı.tnut: 

- Jllta1n'lbn g1rlnce a. "'ıılar da·rcsin!n 
hangi tarafta olduğunu unuttum. S:ığa 
mı sapacakbm, sola mı? Simyet sağib 
bir kapı açtım. G~rdim, killl!öel"r yolc. 
Bir kapı daha açtım. Jllr çıitlık koptu. 
Mettt ağalar dairesine girecek yerdo 
kalfalar daireslne cirm1şim. 

Ahmed 1\lital Efendi şeytani b'r t('. 
bessümle sakalını sıv:ımı<;: 

- Ey, sonra! Kaçan kaçana ılemek! 

- Evet, önce buyurduğunu?. g bl ol-
du. Bf'n de i"rs yüzüne döneeelı:ti-ıı. Fa. 
kat bir:Jenbire hepsi birden etrafımı çe. 
vinllieof. Ça!Talta çekip süröfd?dller, 
içlçe odalardan reçirdiler. tlç gün, üç 
::ec.e misafir ettiler. Nfha.yet bu sabah 
tahfiye et• llcr! 

Bu vak'adan sonr:ı pzett>n!n abone 
zamanı l"eidllr~e Mltat merhum sıkı sı. 

kıya tf'mblh edennlıs: 
- Saka deAil ha! Sola! 

< rzı.,~!an Cahid 

ÇARŞAI\IBA. U.19-12 
7.30: Saat ayan, 7.33: Bant p.ırçalar 

(Pl.), 7.45: Ajans ba~rlerl, 8: llafif 
pal'Ç&lar (Pi.), 8.15: Evin saaü. 12.311: 
Saa.t a)arı, 12.33: S:u eserleri, ı~.45: 

Ajans haberleri, 13: Ş;rkı ve türküler, 
18: Saat ayarı, 18.03: Radyo dans or. 
kestrası, 18.45: Ziraat takvimi, 18.55: 
Dış politika tıacılselerl, 19.10: Fasıl he • 
l eti, 19.30: Saat ayarı ve ajans ha.~r
leri, 19.45: Serbest 5 da.lllka, 19.50: Fa. 
sıl programı, 20.15: Radyo gazetesi, 
20.45: Bir marş öğreniyoruz, 21: (Sağ_ 
lık saa.tl), %1.15: sanı ve iürküler, 
21.45: ıtiyaseUetlmhur bandosn, 22.st: 
Saat ayan, ajans haberleri ve borıı:ılar. 

-... 

lstanbul borsası 
--··-

3/3/942 aç'lıliış _ kaıp:ınış fiaıt.lan 

Afllll Y1 Ü'D•nll 
.onclra l 8t...U. 5.24 

·~w-Torlı: lOO'OOlar 12920 
'adrid 100 Plf9Ca ~.9375 

OKho!m 100 bHt K.r. 30.72 
Bir e.lıt.ıın 1Jm 34.00 
24 ayarlık blır gram külçe 
aJıtm 

1kr4lımltveill % 5 933 Ergani 

Srvas • EıvJuınm 1 

Sıvas - Emuruın 2.7 
tme.T Bankası 
ASI&n Çisnerık> 

485 

23.90 
19 80 
lJ.80 
21.-
13.-
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SAN' ATE DAiB 

Tevlilc :rikret 
ıırDda tnaıuıların llıUll bir h&yaia mili. 
tabak oldııklaınnı dti$iinebilerek mahra • 
miyeUerinin acllannı duyac:R kadar 
tl:tdr lnkişalına d'işmlş olanlar, gözleri. 
nl, kim bilir ne ramao iah&klt1lk ede. 
bUccek ob.n bir başka tiırlü. sabahın 

locl.lisı miadına nlt.8betmis. sırtları ka 
barrk, omuzla.rı kalkık, bedbaht İstan 
bulun tçtiımai o&merl11rl.l dolu Sokak 
laTmda, &er'!ltt'i dola.,lllJlk ta idiler. 

C Hoş şeyl~r ::J ~ 
• 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

Kadın hakkında so.vıenen 
şayanı dikkat sözler 

İşte herkesle beraber, fakat belki her_ 

- 2 - ısara:rda yat.ılı biiyiitüp yetiştirdikten hayt"etlere düştüm ve ı:t>ne hayretler~ı kesten ziyade bir teessür ifratı içinde 1 - Oğlunu umduğun gibi, kı-
lkrettıı mane..tyeüne aid ınİill\eJ'. sonra onun bütün baydı için blı ~ördüm lrl 0 bu ya.il eskis'.nln ı9İJlıde taat' Fikret günden cüne dabs siyah llir ıı. zını bulduğun gibi evlendir. ( !span 

3 ·" va..stıru icmal el.mcit iı;in ıeklme'nıen bırakan bir baba. mczarıııda bir nıa,a.t ile fena. bir u.vkudan uyanmış dam olurken, bu suala:-d."\ Edt>bll a..ı Ce. yol da:ııb:mese.li) • 
bir kelime olaraık bedbin demek u ,ayetlcözlermi i mluan ile yumabilmiş olma. gibidir. dide devn-si açıldı. 2 

- Kadlııl uzu;ı saçlı ve kısa 
etml.'Z. 0, her $~yi; keıı.di hayatını, et. ıydı. Fikre. b:ı.ıa daha ilk mulaka.t ırü.I Ta.nı,şiığunız swa!arda F1kret Babıi.U- lf. düşünceli bir mah?uktur. (Schope.ı 
ra.fıntLlldleri.u nıişvıu Vt ha.reketinl, mai • • ıünd~ Lu ı;ı.zcl evden \likayet etti, «kos.,de Wlışue oda<ıında me'mur ldL O sa. Recaiıa.de muha.Uflerlc muhal idi, bıı haucr) · 

estiği gibi, k'&d:ınl olduğu gibi al 
(MU86Ct). 

4 - Ka.dlınlıann kafalarında ~le.. 
sik bir höcre, klbler inde fazla bir 
tel vardır. (Chamfort). 

5 - Kadınlar çok dü~ünürler, 
(Devamı 4/1 de) ~ ve. haya; tan1ru, memleketin, :tıü. koca bir evin bir kö~rule ağını •erwtl.ı, ınana cöt"e bu me'mur keli.nıcstnılen bn.. yanda..ıı za.m.ının eu ~ımarık ~.ılıt$larııı. 3 - Vakti geldiği g"bi, rüzgarı 

lai.m~Uu. idarenin, halkın ha.Ji.Bi fena bir örimceil» hay~ı g~irdtjinden lundutu dairede. kalemde ~ röreıı. mu. d.:ın biri olan Ba.b;ı Ta.hirlu elinde "'la. r =-===------------------
bulur ve günden giine artan bir kara bahsetti. ayyen bir vaır:lfe sı:.blbl olan blr adam lümat>ı mecmuuımı. yazanfar, bir ta_ '' t p t b 1 " 
gormek Uıtılyacile her cördiikıinden bir Ba.basıuın zeykine delalet edecek şey.manaın çıkarma.malıdır. Babıali kalem. rarta Abdülhak Uimldi ve üstad Ekte. 1 ~on os a,,nın u ,nacası: 17 9 (81 1 
şikayet ve:silesi çıkarmak. için u:raşlTdı. Ler yalnsz evinden ve evinin ıUsel eş~a. teri • diğer resmi dairelerde b3.skıı tlır\ü ıni çekenıe) en Muallim Naci kafilesi, \.. J 
Oııu bıiiün hayatında. ve eserlerinde ta. sın.dan ibaret değildi, bala tamamUcıldeğltdl • gelecek o'~ar il!$"Cek bir cdeıbiyatte eski an'andere ba[:hlıkla.rıııı B l d ......._ un ar an 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan h 
ıuu edenler sarahatle ı-önirlerdi ki bu dalılmairuş elan nerJS evanl bakiyele., iskemle bula.mayacak kadar ~ok olıın muhafaza eden bü'wı o devrin ~irlerı er 
1hti3'aç, adeta blr malüliyet hükmünii rindm de anlaşılıyordu ki Fikret se.n•a&'bu tarzda me'murlarl:ı dolu idi. ve edibJeri .. ardı ki her fır,;:ıttaıı is1.h"a. okuyucumuza bir lıec/iye takdim edeceği~ 
ala.rak yaşı ilerledikçe kendisini ölıim ?ta.biUyetinin nüvesini kendisfodPn teva Mektebden çıkınc.ı henıen • o :Pm:1. de ederek hatta fırsatları )·aratarak ~r- Soldan &ağa: 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 11 
nt:ıtına serecek ıttrecede ·şiddet 'Ye e. rü.s etmltur. Bu mefa.ııd.l Firdewinlo nm tab'rlnce • çırağ eciUdll:'I bu ~-t~re be temayül edenlere hlicumd m gerı 1 

- Dıkka 1 
ca. l 

1 

1 ı 
1 

1 1 
hemml~et k.f'Sbetmektedi~. illet.inin ıztı. bir Şehnamesini ta.ha.ttür ediyorum: ooat11mdan d:ı nıemn11n değildi, ha.iM blr durmuyorlardı. Vı> böyle yaparken \' ıl. lib ınım:ısıııı if.ule il 
rabwını t.tş.dhl etmekten garlb bir zev Bir ıün bn zat Sab.afl:ırdan birinde nE'Vi sada.lr.:ı kabillnd~n ol:ııı ın:ıaşını dız s:ırayının mlzacm.ı d.ı hizmet ed:'. ruen lis.:ınımızd.ı 2 ----.--lllJI ---- ----
a.lan ve onu izhar ettikçe inşiraha ben. Şehnamenin t.ekt'r teker biiyiık parJ.ık b"te almağa bir ıiil aanrlle bıkardı. o rtk PCl"'Yasızlıkt.ı hadden aşırı bir ecnebi Kc •• me fa il 
ıe1: bir sö.kü.n bulan has+a gibi3 dl. yapraklar üzerine nef .s eı yazıslle ya_ kadar ki sonra tan dostları bu parayı gösteriyorlardı. (!}) • 3 --.------- ---------

işte fırtma.nm bu haletini belirten zılınış ve her tarafı türhi tiirlti, b'ribi. t.ah!ıH edip ç.eşld çeşid vesileler foad e. Recaiz:ıde, Fikretı "Sen·etifiınan 2 
- Bit.e lıa~at 

ilk nfşaneıeı; hatta genolll\'lnin en ziya. riDd~n ı-m.eı resimlerle nakışlvla do. derek ona kabul edllebllecek ş~lllerc ına.tb:ıasıııa gelirmeoi\le kendisine muhlb veren mali I:!) • 4 --- - -- ---------
de lı't'l are~ mü.sald olan zamanlarma aid nan~ bir külliyatını &'Ötiir ve busı si korlardı. ve müdafi' bir vasıta t«Lırllc etml<; olıı. Ked c·r ve elt"m (.ı). 
tik mANWn"'erinde, l!".lki ı;;e;vlerde bile bir surt-tte yapılmış bir büyiik mah(az;t Görülüyor ki r-nçliğ-inin bıı yıJlaı-m- yordu. Mecmua ~ ma bıa üstad Ekre_ 

3 
- Yatrıı .. ktan ----.1,,----------

.-örmek mümkündür. Bunlar heniiz ta. içinde buluna.n bu kil.ahta. kaı"tısınd.ı da onun hayatında.n ciddj bir ş!Jı;;ıyete me pek b.ıglı ola.n Abmetl ibs:mındı, o. eımrl h:ızır 1 ::ı • 5 !!il 
~ ~dılleeek k:Mlar aşikar de. sı ... '. lf"l'le mesfolıuak ue olursa olsun bu. h:ıklu anlaşılamazdı; onu gittikçe t.itiz. na her suretle güyeneb' l.rdl. Fikret İ!'ll' 'l'ersi bir Şehir ve- 6 --=t---------- ---
~dır, Yakında paUıyaeak bir fll'tıııanm ııu edin.meke azmeder ... Fakat mübayll!l bırrın yapan şikayet vesileleri degll, o onun talebe~inden 'Pek ziyade takdir e. ;ı.a harll-beııin "du. 
Yit (marelerinl gösteren, ufkun bir ke.edebllaıek ~n &!ll"fı teab eden parJ. ovet.llelerı icad eden Mratının tezahür. derek sevdiği, ah.lakınm '"'"lii.bet ve neıa. zeıltilıııesi l

4>. İ ---- -------------' 
oaruıcla malllJOeri bugulayan ince sisler kad.ır yiikıı;ek imİ$ ki birdenbire banu leri idi. Yalnız bir şe)deıı şikayet t>t. hfltkıe, en geniş ölçüd{' ltimad oluna~:ılı 4 

- l:ôren ((), -----------__ _ __ _ 
ır, fakat r..onnda.n ş:ı.irin mann< ye. kıy~a.yuak sahafla bJr m.ukav~e ak. mekte ve bunu ma.hremler!le ınni,,iir. vrfakir bir ıtenc dostuydu. Zedelennıtş ıS) · 8 ~ 

tini kapbyan bulullar ıöriilünce, buıı. dctmiş ve Şehnameyi yıı.prak yaprak a. ken haykırnukt• haklı.ı var: O zaına.n Kararlaı;:ı.n esas ş• idi: l\l{'('m\lll onun 
5 ~ So.rgu edıl. ____ -- ı---ı---ıı 

larm ~l&Je>.ı vusuh ile anlaşılmı~ olur. lıp brdellni ceste cetıte ödemek suretli Abdülhamid hülı.Uıneliuin me..,:ıv·,.,ı.ı. idareslne bırakılacaktı, 0 et.rafına iste. tı (:..>. Bır mu • 9 
Beu kendisini tanıdıtıın zaman httişe bir karar verilmiş. işte Flkretin b'ııedcn, idare te~ilatınd:ın, halkı sefalet d:klerinl tophyara.k mıi1derlcatını dil .... sevi lbmi ıo!.), Rıı- ---.------ ------~ 

lkiımiz de pek ıenç tdl:lı.; benim arkamda. g&ı'erdi&'i Şehname böyle tedarik olun. ve meskenet irinde zem ve hakir, hele tine göre 1t>r~b edecekti. Buııa RIUkJhil lnt edat_ı ı:ı). il 
cidal ~ banna.n ile seç.ıaiş yıllar vanlt; muştu. Bis de uatıerel' bu san'a.t bMli. ablak itibarile, malul yapan ltrenç hııL .. s.-rvetifunumı ona kudreti dairesind,. 

6 
- Ölçü ile a. 

onw b 
1 

ı.· · bib likalı bir ılt>niz ıs. 
_ 1 OJ' e ır mazısl uldııtımıı :ıa asının karşısında h~yran olup kalmışhk lerdt>n, bii'ıiıı ruhunun isv&n etmesine t.ahsitiat verecekti. Bu. pek kÜ"Üılı: bir dcğ"ji.1 b ı.. ' tılahı (3), Başına bir «Kıı eklersek ya-ı 3 - Hayret tladesi !l!l, Tel"8i bo11111 

m: e.., ha.il h~ ~ikayet edile~k Bir rhn hayretle ötreııd:ıt ki rnm~t bol bol !lCbebler vardı; fakat bunda yal. para Mil elbt>l.te, fakat Fikret ona her oıaıhiye!:te ~-.... ı zm sıcak .;;..,lerlnde çttk hoşumuza ı-1. ıılddı (l!I • 
_,...,_ Ana8uıı, bab:u;ını er- babasının bu ~ı e~- nl teı·ked1yor. nm dPtildi, e idari' tarzındl\n g-en.ls mik. kazançtan ziyade kıyınr.t vrrdi. Birinci .. ~ 

ken de;:ek bll' nşta kaybetmiş~i am.. ,.f.:cki şeyler>> ılr. «Aşiyanı· pl'dl"r>ı ser. Y"ISta. mrnfaat bulanLır lstisn:ı edilınee. dt-fa ol~rak edebi b:ıy·ıtl.ı eıneğinhı bir ı!en bir va. .. ıta olur (S). pa~~4~udala (S), Kaınaşa eldenea 

mA on .lııaJ'll~larında. k"ndlslac ref<ih lcvba.lı mıwzwn,.sin4e «\~nı• dıin geç_ herkes, huwsflt• g-eııçllk, şllıi;vet etmek. muka.bilin almış oluyordu ve bu küçük 7 - Fazlaca (4), Erkek '2). 
~ bılr roetııkı.ü- zeçlrltikten sônra 'im - Ah! Blıı ha.~! •. », "·'~yanı "· derin ıztırablarla sızbmakta haldı ka.,.anç if.in buliin varlı~mı ma~baa~a 8 - Tersi bir rakam iZ), Kalın sopa c~ .:.:: ~tan emri hazır (t), 

ıd erinden kalanlarına c-enlş s:ıyıla. pe.der civarmd\\n. ... , diye hıha~&iirlerinl idi. valtfe'ti. H,.rkc .. t~n evvel or:ı.yıı &'"lir. o. f31. Kör C3l. 6 ,,,. t bi.1c bir h t ı kı b - .... nvve il bir gıda maddesi (2), 
n a..ra. ç ~~ k•r luralı.nıış_ tf'fslr etııti aile yurdundan liaçar ~ l\lemlt'kette nzim miiUıi .. bir çar!ı rad.:a herkesten sonraya kadar kalırdı. 9 - Elekten gP('lrmek (6) • Sıcak bir Gökiin fııkaraya - vurdu~u ak ı;;ille il), 

lardL Rumeliblgarında. reflkasmın babasınalı"önliyor ve ot un ıl'"'Nl :ıra~ın>l., bir Sal faların terL!blne bak:ır. onları sfü;ler, ruzgii.r (3). Bağ (3). 
Rab:uıı yaı~nız maddi vasıb.la.ra bol aid hara.b yalıya taşınıYM". Sebeb"? On" n~IJ H.llip kırılrvord ı · ya<,lı\ar. bo•·un. mündcrl<'atı gÖ den 10 - Fazhlık (4 l, Tersi vilayet 12). 

bir öl.ç" "dıe l!k b " ad d ?ildi '1 - Eski dewla serpu.~\ularmdan ('J). 
u ma ~r &m e.. • ayni b'hnivomz. Kard~t'rlle b!r lbtilaf hr bükiik. gözlen tonnkt:tn dikilmiş. yapar, hülı\sa. mecmuanın butüıı yuku_ Yukarıdan aşağıya: 

z~man.d~ S!!lim blr zevke. doğru blr rö. mı oldu. küçük bir ~ye mi alındı. yok. mııbrumiyt"tlr'ne. muV·m'yctıe-r!nı• 'k'1f ııu üzl'ri"e alıl'dı. _Ani zamanı ifade eder bir fotoğraf ı: (-;;. E8Prlıer {(),İskambilde btr ki .. 
ruş kııbıHyetine sablb bir zat imiş. Ben '13, sader,e mevcnddan memnun olma. ıanan bir lt'velı:kü'I" . lnslarının iiz,.rine Fikret orıı:.ya yerlesin~e. ıstılahı (8). 
bunu on.dan kalın Yt bir konak yavrıı<t""U yan mi:ıaeının bir •aslrln" m'ı kapıldı'! •nebllectk topuJ. darb .. ~lne karşı testi. bımu da.vtıt etmeğt> ibti. aç 

j 
ı.: ~ ... 2 - Tersi bir cıda m:ıddesi (2), Av. 

o an nınden, evinhı nefis eşyasından tlerhaldt> sonradan o ma'mnre ile bu miye{.k bu ld.trt>nln J.şkenee yılla.rım nun et.ra.hnılı toplanın.ık ruııa lıniiimdarlannda.ıt biri.siaJa ismi 
;':.:1'!:..~ ~lunu senl'lerce Galata. hı.r:ıb .. arasında farkı göriin<'e büsbü'ün ~ıpıırkf'n t:t'f'cl"r. hucmslı .. bunlarm an. -..~...-.~~""""""".ıl"lllJll'.~ ..... """'---~~._..._._,,,~~~--..---"""~~-...~"""-'~.--.~Jll7). 

9 - Türk edebi.yat ve şlir sahasının 
en namdar bir şa.lri (9l. 

10 - Bir r~ C3l, Eyiib t.ararınct.ı 
milrUf bi.r semt {4'. 
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a usu 
Yazan: Binet- Valmer 

İçlmi'l:de çok kişi 'l"M'dır ki iyilik Te 

kö uıüıı. mefbll!Ctultl kaybetrnlştır n öy 

le i.kcn ~i lti>t.U ;ııoa.şanıı ı;idcrler. Dfter-
leri de, inıMlnm ar:.l sır.ı kentlisine biraz 
iıv.c bir sır.adet b htetie!lllmesl ı,:ın ye. 
.-anc çarenin iyiJ[k Yllıtnuk olda:Unu 
bllmezler. B:ı11la.rı ÖJ!e sat bir raha 
m.M~.r li r~Ul mev~. 
dıe1ı b~ h~~leri yekıur. Bu mes'ud 
körler, muh.ayytie~iaiıa, aşlı:, dostlu ve 

hakikatte m.evcu.ıı o~ya,ı tiil"lü lıt2ilet 
~lttile sitsleıH:ı ıciheı branJıldars 
burünel'dı:, daıılalü&rı.aıla blr t.eeessümle 
YuUanna deTam ederler. ~ Malıan ve 
Tra.ıM> mağaza~ kasa4an Te benim 

Lrıı hanım olan Juqut: Lorcze bÖyle bir 
adamdt. 

lforluuı gibi yontulmu'l olan bu şi~. 
ınan. )ağlı. kırmızı s ç'Lı 'fe kılh iri yan 
ba.bayif'{tin yalnlZ b'r kıı.~ıırıı vardı: be 
ni mut.hiş surette siniri ndTren bir m.-ıl 
sah'blfti g-ururu.. bense, a.nlarsınu ya, 
biliyordum ki... bana ılo!rtlanndsn bl. 

l'lindcn bahset.Htf z:un.an «0, lıU1.'lRL1nn 
en iyls'dirıı deın~ğj h~lr 'f"Ütt fhıaal 

fll·mezdl. ıtendfai~ rıa&an1n, M:ı.ian ile 
Traub patronların en IJİ!!İ Te kansı Ü 

kadınbnn en ~iat idi. Nlll.ayl'lt b'.r ciin 
celdl, 1'1.adam Lorisı!, Panline öb1'1-me. 
f:'c başbdı n iJ\e ~:ı.:ı.p sold.U. öyle 

r.ayıf düştü ki, nih!yet onu i.deta kefe. 
ni.nbı içinde göıiir ~bl aldum ve artı\. 
bU ün bmliğbrı end'liQlll }U)kırm.ıdan 
) ü.,;ünc bakamaz hale r;ddinı İşte bu 
te"Sı>Urle, bir cün, k&cafıllh:\ bir d.okfor 
çabnnııaıru yalvardıtYn zaınım, banJl 
şu 'cevabı verdi: 

Yok caıum! lmn;ı lDrum mu görii. 
yorsun? .• Bir nezle için ... J'aollne teT
ltaiade sıhh:ıtııaır. 

l\laaJD3.fib tan~ fit.erine 1ıarekd.e 
mecbur kalıtı. Veft'Dl tıek müthiş olda: 
on beş rün azah, sonra can octd:şme. 

ille; şüphesh heplnla eömıüŞSUnüzdür. 

hani mevc:udiyetlorile bize gençlik cetl 
ren ve bahan yanl:ırınch t.aşır.uı ö1lf. 

Sl1'1Şm ma.hliıkfar vanirr ki gdriinıişie 

kalbimizi eğkndlrmek ıcl.n yaratılm~ 

benzerler, halbuki 1Ukl4l balta içlndı; 
NC>luveril'IC!'. Bunlar Sınbahaı dan evvel 
c-lderler; zlra. ihU7arbklan biraz &"ülünç 
olurdu. Bunu 'bilhler ve aeele ederl'!r ... 

Bunwı lçiQ ~ra süoenmeıiclir: enla.r 

oo« (l&ltuk y~rlar... Sabat!!ız Pauliııe, 1 deb, hnd:i!Jile bern~r k~malı: ft ilen. 
siıre gii~nmed:l.m, siı:e arıtlt. hi.ç gucaıik diııilıe twlenmek t.di.liti ya.pır.cak ckrece. 
ıletilim. Ona •ellnee, 0 da, mü.»krilı de kısk.au.o. B;ışka işı.kı olmau~ına., her 
ıı,:nnı sbln it;n lıı:kesiz m h:ıtaza et. ya.la.aından r.WUZ beıı mes ul olduğuma 
mif;tlr. Kenııi•ne ib.&nd etm.r.ıntuıen emlndinı. llalbnkl işte şu Lorcu'ir. ü. 
nedamet ~dııtu.muz :1amıın. una kur- nünde, şu kadcrt ittfh~m edeıı, cena.zr. 
b::.ıumı:ı lsmlxü vermekle h~ etmlşi'L ye S<ız SÖl leyen, ona m~terek ha.ya.~la
Biz ena tcnahk e~lllL'dik. o, buciin, ına 1 rının küçült eadist-lerini Jıatn-latan, 
:ı\ı:ıinln, pdt ~ık ve pek tt:miz ol.aıı mıı. uPa.ul:ıw, Pauliııe, hııtırlayor musun!» 
zl.sinin heı· h ı.tJ~a sevıliti ılbi &i7J Uıye krıkeleyen ıı:a, allı ad.ımın eminde 
de seviyor. j b ıı a.ğlıy m zclnn h4rabımı ibtün<l .. 

Kadın, IJlr Sonkşrin akşamı, sular bu lr.tımtıı er.en bir at.ırlı:t. m .h~ bir 
• .a.ra.n.'"ke..'l öl.du ve Lorf-.Le beul ı:a:tır tı ıu'amru, kaçan s.ııtdeUnia bir kısmını 
çünkü yalım: kalmaktan lı.orkuyordu. şu b'çarc.deıı çalmış olmıllilıuı dU.Ydu. 
Kaılcr~ 9 r kal!ak, borcanıt Cııle.yeme.z tum ilınidsfz bir vicılaıı a.ıabı vardı. 
b;r alaell!dı o!datunu ı.ııı.uı edem yordu. llatıramın kuVYe•ını mıılı:ılaza etli. 
tf~J.I on.dıuı çıı.ltyoroiıı. Anlaıp.ıyordu ~ nıüddel.ce. yalnız (ôzlerinıi kaJJ'.l

•e h~ınkları arasıuda.. müLem:ıdi,yc.n, nu.kla kendimi tekrar o odaıl:ı bulabl. 
en yakıcı ıztuıı,bına termim:o.ıı olan su Urim. r-:ıukça ıen~'j bir oda idi bu. Kaz 
a,~''Ul:ıkl fa.yd sız cümleyi tckrarhyor _ yola, ]letlCl'reniıı karşuına konulnuıştu. 
du: ~lob'lyeler, p;ı.ru•an talıt:ıda.n bıı.slt mo. 

- Haksız bu! b'l;ı:eJ.•rdi. II'ç k'llse ş md mı yan:.uıyor 

Çok a.tla.dı. B ns", ıztırahım ken:lısl- -du: Paul'n,. pro!i l11.n rne hrblqe men. 
ninklnden fufa oduh halde. ağlıya. subdu. l f"'k mnmlar, altın s çlann sar 
rna.zdun. KMlm öldüğii ~m:ın fişık. ko. dığı ~lıresinl aydınla.iıyordn. Illr İrırll 
canın lınrşıı;ında zan.Ilı b;r mılılüktur. çon"Sinl yuk:ıru'll. kaldırmıştı. Yü-ıüniin 

Size yemin ederim ki iliUra.o;la sev- hatlarından, yavaş yavaş, ulvi dalcikanın 

mlştim ve 1&llmce kı$k.a.ı.çtım, oua, yüz deh.,<:.eW. ~Uniyordu. 

tr'OS == 

lleeaauım •ilamaamı 4Üı»leyerdl 

mem ne kadM- orada. kaldnn? 
,Niba.yet kalktı Ye bana )'a.klaştı: 

- ~ 0111& beraber ~lderi:ı! 
Dedi. 

bil. NS ~ lmJdL Ben kekeledim: 
,- Eter müsaade ~. Jacqu"5, ci.. 
dip biraz mna7wı ! 

te u~en pcırınakJarımı yaktım. 
FaydA etınedl O ıı:a.aıan, ) umnı.itlanmı 

aizmıa tıJı:a1ıp çagWtlıırımı botıuama 
lte.reıll, kin ve (IU'c:ıle haykırdım. Sonra 
hıçkı.tdun, Sonra kendimle eğlenme& ı.t. 
&edim. Kr.ndi kendime: ve Mn, b• işkenceden kaçmalı: için 

bir bahane bnla.ııııultm. O, tltreditimin 
faı'ınna vardı ve tekrar söze başlayarak 
,- Üşiiy~n. eledi, ;t11TDJa odasmda 
a.ie$ vardır. SeR yolu bilirsin. Faka.& rl. 
ea t!derim, ~ yalnız bırakma hu ı:e. 
tt! Gitme! 
Üşümüyorum diye ccnb verdiın. O

turduk ve bana onun namı öldül'ünü 
anıL'\ttı: Te nlh3.yeı susunc:ı, cürmümün 
lrefarctl bitti ııarulun, fakat &ldan17or 
dmn. 

~rltaç dakika siikfıtta.n sonn, o, pen 
ttrf':n~ soluı:ıd&Jd ufak bir ~1 mas:uoı
na. ciW. Onu, Paullne'lo kipd!arı ara. 
smda hf'JeCanla bir :seY araştınr gorün. 
ce şaşll'dım. 

- Ne yır.pcyorsun? 
Diye mınldandım. 
Cen.b nrmcdi; ve, iten, birdenbirP., 

ben.bil mektoblannu arıyo?' diye kork. 

tum, vü:ıa nıa.nasız bir korlrn, çünkil 
onun hiçbir şeydm ~phesi yoktu, fa. 
ka.t kend'tnl o kaclır m!icri.m lılssediyQr 
dom ki! ... H3.Sllı e tarihte, her g-üıı, sev 
eliğim ka.tlma bir mt.>ktub yazm:ıktan 

ke.ndimi ala.ınam$ım. Bıı, benim için 
iiyle ~ılg-ınca b:ir ih~yaçt. Jtl... Paullne 
nıe'\ııtuhl.'\nmı yırtmış mı idi? Bunu ya. 
}la(ıık vakit ve c·eıııuet bulmuc; mu ldi? ... 
Kes'!k sesle tek.ara.lıyorudum: 

Beni 1a.ka.l~tını. Ye eseeefinı dıL 
~lUD. Ji'a.ka1 bana: 

- Git! 

Dedi ~ yerinden lttmıldamadı. 

Otunaa oWı.sma ct~ 
Şöminenin ır.ydınlı!ı edayı aydınlatı_ 

YOnlu. Ya.nan katıdfa.na yiiks~k alcTle_ 
r.ini ve eri~ sa~ faların a.lcbkları işken 
celi şekilleri bilirsiniz. zarfın kena.rL\rı 
yanmıştı. İçindf'n, yaıı ylU"lya lrararmış 

bir katui toıwm (llkJsrrlıı. Oeaia eğil. 
dim Ye tarıma vardım ki. bu, benim 
Y'SLZUn değildi. Kaybolmadnn nvet bir 
kae satın olmr.ıblldlm: banlar, b !!b 
bir meğin ona yollamış o"!dntn mP.k. 

tubbnh. Aıılayo1S11unz :ra! l>aştu bir er. 
lı:f'ttn mel.-tnblan. benden ıiyade S'CVdlği 
bir metin. m:ıdem ki i~te ıneki.,ıblıı_ 

nnı lllkl!lmıştı onan.. İsmini ôğrnımell 
idim. Bu kül Tığmmı alevlerden çekine 

"Oh o~mı!n tledlm. FK&t o ne ya.? 

iztırab duyuyurdwıı, öyle iztaa.b dU7U. 
J'Ol'dum ki! ve rene oraya dönmek la. 
:mndL" \.'e kendimde oraya dönmek 
cea.reUm nereden buldum? 

Lorczc, karyolanın dıbind:? eliz çök. 
mfü;, Pauline'i seyredlyorclu ve Pauline 
koca..c;uıa g-ühimsiiyorda, o öliilerin &ii 
lü ıi ile, h:mi o. içinde, tasavvur edik>ce 

ğbıden zfyade istihza olan rillüıjle, 
.Tacques: 
- Bak, ne kadaı aüzel! 
Dİl'C mırıldandı. 

'\'e lkıfondisi de ona ıctılüınsedi. 
- JUes'uddur ... 

Ye, dindarca onun elini öptü. 

Halid l•'ahri Oz:ln~oy 

llOS SE LEB 
' ' 

(Baş tanrı l/l de) lar (İngiliz arbrmıeselı). 
fakat az muhakeme ederler (Sacha j 2 _ ilci k d d k" G ·t ) a in arastn a 1 ar. 

uı ry • . kadaşlık daima b'r üçüncü kadın 
6 - Ka.d'ın daha zekı, enek da- için suika.sddir (A. Karr). 

ha akıllıdır. {Rousse:ıu). 1 ı 3 _ Allah evvela i göğü 
7 - K.adıtiD.I kutlana bilen, bir . ::__ ı_ ~er. 

mikleti de kull.anahil.lı (Balzac). ya~tt.ı ve ıstr:nuıate çekiı!~. ~orua 
8 Mahl

.,_la d k d ' l dcnl2.l, balıklar yarattı ve ıstıraha.. 
- uıı; r arastn a. e 1 e ek'kl" D-L ~· . . . tc ç ı ı. <Mla sonra erkegı, atı, 

rln, ameklemn ve ka.dınların, tuvıı- ._.. ~· d'v L,,_.. 1 • 
- Ne ya.}>lyorsun? let1 . k k.' rf 'kl . ıı;opegı. !ger ouıun nayvan ıırı }e. 
Bu defa doğnıldu. }.:!inde büYük bir --~~ned end~ıı___: v~ ·ıt(N~' et)Ll. erı rattı ve herk.ca ist.irahat.e çek'ldi. 

mup.ue e e .lıtllM'Ştlr 0<1ler . Nih k d V k' 
:;sarf tu~uy~u n yanıma celertk bunu 9 - Altının kesafetini anlamak b' ar~ '!1 .1~1L ynr~~l~: .. e ımd.-
bana gosl.erdı. Zarfın iisitinde. Pan. 'st .. Ök'" .. k tı· · 8e ır cc.:na ıstııa.aat yuzu go""llle l· 

ı er.aen, taşa sur. uzun uvvc n, (Af ·k darb ı·) 
fine'in el 71u.ısl'e şıı k~lcıi okudum: ld __ _ ı_ .. ük" .,_ n a ım-ese ı • 

enenııe.ıı; ısetrsen, sırtına y · yut>- T la JALE N 
etniT uza vukuunda ö ür ölnt1'7 bu zar l Ek v• ı_. ..v k · op yan: SEDE e. r eg n taolahnl ogrenm'f! ls.. 
fm i~iııd~ kıuısırun kadıa arkadaşbıın. · • d" 1 K dı 1 d.. -- o---

. . .. tersen. onu 1yı ın e. a n n U- Ha k 1 
dsn bırmln sırrı l;-bli bu1undu~ıınu soy .. • • !ıa k is• n çare ... ·ok vagazinden şi ayet er 

şunces.ı.nı an ma .erse . J 

led'i. Sennı ilave etti; tur, ·vaktini boş yere ke.ybedcrsin artıyor 
- Sen burada kal. Ben gidip buııu (Hind darbımeseli). Havagazi tazyikinin az oldiuğu 

otanna. odasında. ya.&&.,nn. 1 O - Kadın tck5.mül etmiş l) r ve bilhassa şehrin alç.ak st!mtlerin. 
A.lakl.vawı ucile ytirüyenk oda.ya ibl"~tir (Victor Hugo). ide havagazinden pek az ist'fade 

erkettf. 11 _ Kad'ınlaTın dıii bir kılıç.,edıldıği yolunda alakadarlara b~ 
Kllnde t.ottu:u m~Uubların benlın tı:r, onu h"çbir zaman paslan.dınnaz.. t''kiyetler yap~lmıştır .. 

mclı:nblanm oldutun;ı bir lahza bile ----·----

şüp1ıe etmedim. Bu ilağıdla.rı )alwıad.'Ul lstanbul Liseler Arttırma ve Eksiltme 
c\"\'el, onlara bir ruızar fırla.tmıya.cal; 

mı icil? onun ımletini bekliyerck ıreı.ıir Komisyonu Reisliğinden: 
d!tim · da.kDurJar haya.tınuıı eu d~bşetl &omisyeııumUD ba(:lı 6 yalılı u. .. cnin 194Z Mayıs sonuna kadar lh~iyaçları 
d:ııldkaluıdır. obn a:ı.ami 19000 kilo stğır ve 17000 kDo karaman etleri beher kiloları 83 ku. 

Tekrar obya rtrdiğl zam~n. rau'lnr ruş jahmiıı bedelle kapalı zarf usullle eksiltmeye koıımıı'1tur. filslltme 10/ 

den bile dııJıa solgun ve daha buz ke Mart/ 1942 Salı saat 15.30 da istanbulda Liseler Satın Alma K.>.ilısyonu 
s"Jm!ş bir halde idiın. Fena bir hay\-an binasında yapılacaktır. ilk tcmiııat.ı 2295 liradır. İsteklilerin 2490 sayılı Arlır
g,.bl 'hem ökl ·rm,.ktc haklı olduğunu ma •e Eksil!me kanununun tarifatı d:ılrrslnde ha:r.ırlayacakları kapalı zarfla. 
t.-.sd1lı cWğ'..m n.dıınun yüzüne bakmağa 

nnı belli c-ün ve sı:ıatteıı bir saat evveline kadar sözü geçen Komi~on reisli
cesaı:-et t"demlyordıım. 

is.kcmlemln öııüne grçtl ,·e, karyola. ğlne mıİkbaz mukablliude vermeleri. şartname Galatasaray lisesiudedr. Ve 

'111 ar.&k ucmıda., ilana a.rkasuu dünf'. becleli 153 kuruştur. (2244) 
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Bus da yere serildi! 

(Arkuı var) 
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Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Riom mahkemesi 1 u:udağda kayak birincilikleri 1 Fransa Dönkerk ı ·ç- v~ Ç· ET ~>-=-

Gamlen 1müsabakası net:ce:endi zırd~!~~o~:r=J;ya :,·MJAC. ~MiND*b. 
sualleri ... General Vaveı'in ~.nera1 Jtaraı-sahmt nıüdaıaa ediıe • 

b ız Bın-. 3 (A.A.) - Beden Teır-ı İld k.iJometll'elik İnİ~oe: İata.nbuıl Bel1llıe, 3 (_A.A) - Britiııdı: cel.; müsellesin dı,)ında kalan c;a, 1 aö. 
C8V8. S biıye.i Ummn Müdüriüğünce Ulu • b.iırinciı; ~m ;kinci; Fr.a~ lh.~ım~tınd~ aonr~ Mer. V8Zıf dSİ bir daf a mu kur.u-.t1.: harekatı oradan ıc:ı.ıre ede • 

.J-~d.a 4ıeı:rtıih edilen uyak birinci-, 150 m-- 'ırtı'fa Lrkı ve 600 eelk.ebird.e tah_rı_b. edılıcn D<>nker.k eek 1 ::t...abi k ' dLI ... 

blr~ "'-ıvor u.aıg """"""' ra h zl L aaha deg"" 4 Ştl0 f'l0 1dı" •.:.:.-· ... ~~.ı...~Dl ı:ı~ra~~ -~~:-'UW:kbOU,.• AJA ~ fil*ri miisabakaıı'.sıa E.ırzurum, metre ıınesafeli kapılı in~ milieha- ı z~!!hlısının, hUnirını ı ~rrrna ... ı- ı quı-·-~· ..,.,...., .... ,.....,...... y 

Kaw, Sıva..; lllParta; An.kara; Bın- kasına 35 keyaltçı iıt.iralt etmiş ve çı.n Tu1~.a ~an ~eknlıy~lert - ·~ enuaı waw~ı ın Ta&ilesı bir defa miteye sı.ra.yıa 1.aevUı ettirmek me\<burl.. 

Ber,in~e akisler -. ve ~ bölgeleTinden 60 dan neticed'c İatıanbu.I. bhioci ve ikinci., nıın ~-eldıgı temhİ\ ed.ılme~jdı~ ""'" dah.a degıftl. Şimdi )demenk ~etinde bulunnyordu. Bu komitelerden 
fa7.la Jceya4ı İftirak. etmistir Dağ_ E .. ·· ·· l ·-• Dönkıerk. zır ısın ın ma ara adaJa.nllm kwn"'~"--'••ıuı bır~'---~ı. blrincisl <ıA. B. D. A.11 devıe•ı .. ..ınm 

· rLUrum uçuncu o m:~ur· J .... • ~-L--d"I Alın d · k -.-u_ -- ""' crlık. fed.eraısyonu fahri ba~nhğı .. .. . · OC'Vrl liru.u<l1 1 e, an . ıentz uv Hmd.i8ta.nmkini ele alacaktır. kurmay z:ı.b'.tlerinden mü~il olan 
' :a.iom 3 (AA.) - Blenı yüksek eli - a.ltıode yapılan müMbalc.a çok z-evk ~~sa.ba&.~ı muteak.ıb ~-Faz.. v~derl iba.!!l.umandanı tm~ıral Ro. : iıı&Uiz rud)06U bu vazife degif&iril .. •i\Iuşt~ek Plan Komlteı> sidir, Jldnd 

- ·· ·· ,___, ı...-· 'a-··•·• Da ı.: h lı ı .,. M"" 'L - h Gii.eç, dei 9f>Onmun ~v 1 ve ad- ı'~e Fransa bawek.ıl muavını k · -.ıwım nçuncu ee- _. ..._. .. 11 ?e cyecan o murur. u.sl\[Ul - •• • . • ~· • • • ,mt'Sinin sebebini ı-•> et a(ltk olarak a.ı:ı_ omıte < Genet Kurmpay Jlcyetf , dlr. 
ladiırr'nitı &OITUSUllM ~a.r.a edilmekte.. k.alarda atın.an telrnik neticeler şun heyecan:nı tebaruz ettnell haraJ"etti amiral Daırkı.n arasında sımdıden la1ıı1ien d.işor ld: li(nci.iLu u,; .. Blnruınya, .\vustralya, Ye. 
dir. laırd.ı-r: 1 bir hita.bedıe bulunmuştur. iptida~ bir anla'1"J'la yapıldığı sa - _ a.Bırma.nya elden ııt.mlş, ve ı•ele_ ni :LA-ıand~ hıikümeUerlnln muıness.it_ 

Jk-ls tabrim.iartfl mıJWeşUribnd'"in n.ılmaktadılr. meok Bindi.s1'1.nında birçok adalar wrln<k,n tcş, kkul t'den «YÜkSt'k l\.onsey ı 

:~~a:::ıer:a:ır:~ft:~~ Cavada muharebe C.4va deniz savaş- ___ ,0 

J:.:ınbue1!:nı=şt.ir~ttcfıklerln :~:~z~~ıı!:1.giliz Başvekilinin reislltl 

la.ıı'ıl-cr'denı mWiltt;Urlleıı lMM"~ ne k 1 1 d b ilkbahar taarruzu elinde yalnız Cava adası ile J<'ilipo.ıılerde Geıırra.J Wawel'ln aradan gorçc!I za. 
~ Parls ctvannth merkezleş irl\mly &l. ço çetin o uyor arına ai i.anço 1 d • kıikı:ü bir pa.r(a buluuuyor.1> , man 7. r''H'da Japon ı;.n•letfnl durdura. 
dukbrmısormuştur. <arşısın a 13V8Ç Demek oluyor kl, muııaıaa. edilcC<'k m mış om "mda bu ı:.ııyıdlann ı~ 

Daladiıer, bazı fabriblann w bu a... (Baft.arah 1 inci sayfada) (B~ı 1 inci aayfada) bö.lre daralmış, daralınca da orada kud görülüp ~o ulmcdlğ.nl tarih araştır:ıcalc 
rad Le l\lanş'daki &cna.ult. ra.ıırJ&asınuı pm alıınan eon haberlere gön, Ja- 6-iSO tGwli.Lolıdı: Holiw.cla de Ruytcr (Baş tarafı l inci s:ofadııl retli bir Jıarmandarun bulurulurulnıası tır. 
lusmeın Ye batııds.ld :&~art f'ııbrlkaBı pcmlaırla mi.iıcaclele m~yet ve- ha.fı:f knıvıu·öni. Btı üH>arla, ayni mahfeller, nııll.U..fik lmwnl.v obnaktan çıkmış, oııuıı bllJ:-isin Fakat ne olum olsun bugün görulen 

lbi bası imaiatiıanelrzın yerlerini de • rki bi~ tarzd.a devam etmektedir. Gi70 tonili.teluk Holim4 Cava hafit Jl'!l:ın Sov>et Bw;y.ı.nın nıalıı;eme mu • de.o bil- b;\Şka sab:lda istifade edilmek mıntt:lra !';U.ılur: 
~M~- old &unu ıı:ıt-u1a.mış ye parisl Rartier'in hususi muhabirine gö. kruYAZörıi. ~ için ikinci ve son yolu olan (lÜşüniilmiişt.ür. Ja.pon3 Anglo _ -akson aleminin 
5~-k ... lışb:ıbı~ bir merlu.~. yeriode mü_ Te; Japonlaruı kayıbları pek buyük.. Bir Japon m:ıyn gemisi batırümış ve Arkban&els:t • Mourm.ıwu:.k yolwıu her Anglo Saıkson ~eml tizakşarkın <'enubi A")a mtidaf:.ı:ı mus lif' ·nı tınn:ı 
ı ıı. a • ,,. __ , il t1eri vere _ tür. BiınJ.eıree Japon aıdkeri ölmekte ~;do mulu'fblnıiz Wı.f119e hasara uı- ~e baş vurarak muharauya çalışa_ müdalaa ~ıru öt.filcnberi blr mtisel_ lnen işgal etıtikien ~nnra. bu mı llcsln 
tehıt.BiSlii lşç.I Ye ~· :ınllt bulun ve yüzlerce tank, zımlı otomobil r.amış ıı-. caldarm• ta.ımıhı etmekte Ye birçok Sov letie benzetirdi. Bir :ıı.ııvlycsl Jlonı: • kaidesinde-n dışarıy rırlaynra, sum:ıt. 
bilen lstttadeli blr m ıe • V'C bop ıtahrih olunmaktadır. Japon Deniz ~uharebesi nuıl oldu? yet ricali tan.tından Avrupacl;ı ikhıei bir Ko~ıı da, l.k.inelai Slngapurda, üçiın_ ra.'ya ele attı, şimdı Cavayı t•ı g•çir 
doğunu s<iyJemişilt'. ha-va !kuvvetleri; hiç bir faaliyette TwıYo 3 (A.A.) - Jaıwn donanması.. cephe kanılnıası içJn Wıar edilen ar. cüslı de Al'UStralyanm «l'ur ı>aninn ı meklc meşguldur. 

Kullanılmaml! malzeme buknmıunışm. Müttdik tayyare _ nın Sin."&purdak.i basın .1.t~, büyük' wya ~'a.b o'lal'ak, İnglll{'ttllin A~.ra.pa li.Jna.nmdada. Cenubı ~·ın Denizi, F:ran. Londnıd.an ıelen lelgrnrt. r <• nemi 
• bal)Yekil hlç kul.. \eri ise çok Aıal surette çahşm ı.şlar- Cal'll denim muharebesi bakkıııııla, Do • 1 ~Hnde bir ta.&rrıu yapması mum • sız Biadistanı, Siyam, Blrmarıya, Siıı_ \\'awelin Cavadan a.yrılnı;ısıuın bu mllı. 

Dtgt:r cihtUen aıMıık · ı d imci ajansına aş:ığJd8'ı:l ta.fsJIR.tı ver kiin olduğu ~:ne ile vanna.khıda, g.apur, Bonııeo ve Seleb adaları, hı-p bu yı terketnıe:c man~ın:ı gelnıı\ Cl'eğlnl 
h.nılwa.Ulll mz.lseıuıe meveuıi eldutwııı ır. . _ • t 1 
da soykmiştiı". R.cJs Gamleu.e ne cl}yoe- Halk. isti.11ıyı aük-Unla KaTş foT miş'Jr: Bu )ıııakınldan, SOO gunlerde 8 ol>:ho m müsellesin ~indcrl. söylüyor. 
<:e~ sormuş ise de Ge.ıı.era.l hııklun~ gibi g-Oızüf.mı&..tedir. 27 $ub::ıt a.kşı.m.ı Japon donan~sına bıuimHJda. İ.!.-veç müdafaasını ~ İngiliere ~ekili ilkkanuıı ayında Bu nokl<Ula hiç şüphe yok, C vatla. 
ltt'ih:l& edilen oezaı tedooler dola.y.l.$ile ı Geni§ ölçüde muharebeler IDflllSW) &'emik'rin hlnu1esınde yi.ıruyen bötiliı ~.ri ıneselel.erlıı münallAşı.. c • ~ blr harb ve siyaset programı bulu.n.a.ıı. kuv\'etlerl ki, mlktıın yüz 1 l. 
bı.r ~ SO'Jltyeıni;y~ bildimıl~ıir. B.and-Oeıııtg 3 ( A.A.) _ Hemüz deAb: teş:thnmrz:, na.tnya kıyısı açılt. d.ihnmi baYt'etl muclb olmamllhdır. Bu tesbLt etıne'k anusUe Amerika Cümhur. )'1İz bin anı:;ında tahmin ı-~ r. bu 

..,_ ... b- _ ... ~- sonra (}am)eıılıı kea41&i 1-ıiç 'bİT m J&nat al-ı:nmamlş olmakla larında :bl.r d.ıişman i'Uonnun bardı.~ fırs:ı.t, büyük bir munflakqct kaır.a.ı\llll reisini görmek üzere \'aşlnct.oD.l giltiti ıra., bundan sonra blt' Hollfuuh gl'nernll 

......,,.., ,......,_.. ı... t_ __ ,.... ___ dıa · .. ,_ .. .ı g-eçmck üzre bulundnfunıı uz.nk&aıı &ör milli müdafaa ~üneiı islikrazmdan ve zaman Pasifik denizi Amerika.ya, Alım_ kumanda edece..lt ve İnriltere bu adaya 
ile 1039 .İ.lldill.ııununda ~i p.rid ceP. ucraoer ~ gcnl~ o..,.uae mu -

. lan Ge 
1 
Qeorıe L ha.r~cler YG-J>llma.ktadlıl'. Mı.-.harebe, m_ n.-UT. MüO!dlk uıi!Jr~ttln bu ~u., b.ııJ:cın ~ '1malinde yapıl3.n büyük tik ı1e:ni&i İngiltereye bırakıldı, Oenubi elinden geldltt kadıır yardııxı ede~ tir. 

hesı kum.and~ı~ nem cıetiif.ldikler d:üşınnn nrii:fre'7!C'krinin s1zıntı ya - lld b'Jyilk Ye bir küçük kruvazör De lld ~ri manevra.kınlan '9'e ~k miktarda Asya Ye adalar bölgesinin ~ eU.lğl Ancak 01!Mral Wawel'ln oradan ayn]. 
rw.~ sö li n ı'CS cıem~u. ki· · pan kiiıçük kaımlarile değil, fakatl ctistroyerden mür~eb bulwıu10l'd11. lh ~nd.lalm ısBbll al:Una alm~ mii..9eDes için de hususi bir tutib dü_ masınm artık yapılacak blr şey kalma_ 
yap 6~ 7 ye ..- · J a.pon kıamı külir aile ce11ey-.ın etmek Goce zirfri urıı.nlı.kk ~ot.li bir çıkmıştd'. şiiniildü. dıi'ı ve bu vaziyette Mısır muharebeleri 

Btrço?t gmeıalk:r Yerdllim~ kar.Vl t.edh. deniz muharebesi ocre7aa el.mlş.lr. 1111- Dagens lS'ymd.er'in askeri müteıhAssısı, Der şeyden öace bu miısel\ese btr ad esna.<nn<b şeref kaza.nmı,, bir kumanda_ 
tenk!ıd ett..ihır. Harbin ~erı burola.rı a.ltl Yeni biikUmct merk.e:I .hııı.rebe, bütün ı:-cee ıı.-urm.iiıı;t.ür. ıs Şubaiımüttıef~erin şimatdeki teşebbüslmnhı takılarak A.. B. D. A . ., bôlgest denildi. nın üznine bit' rn:ıl-l"blyct k"kesl almak 

Wı. etilli lıfr saada Jii~k kumalııd~ I.ıonCm 3 (A.A.) - LonAincWd Fe - '°"'aıkl.e. ~~. bbim bahriyembl.n üs. b-veçi bii.Yük derte!:lerle bir llıt.U.afa sli. Bu harf~.rlıe Bfrmanya., Dollan<la R1n lstc.medlğt şeklinde tefsirlere yol açarak 
heyetinde bö)le b r ~l re libum go !em !Mhf ~nılmt bl:dl:rl~~ ~-\tün!~ .~özm.tnıüııttit'. Dıi~tu üç I rülüemeısi. Uılimalinhı uT.3.k olmad~ını distaıu, Filiplnlrır, Yeni Gine, Ş\mali \ d*vn"lt'Tı ktıvretV.r üz .. nntle fe.na tesir 
rülmr-si pek garl'.b:Ur. rıe, "'hrln ta.ıınmbra. ıenlş öl(:üde mu • lmıv:ızoru ve artı dls1.rof(!li batıınlmış. 1 Ja.Zl.YC>l'. Bu teııllke, boıün ı~r zama.n.. Avmtral'ya kasıledi1di. Binat Amerlk:ı I ya.pm'.lSından kortmlnr. Nliek\m Alman 

Gamlen: Bonbra yıw Ue ee-vab ffl' • said o~ h~bile Felemenk Hbıdis • dör~ dii..5m&n kr.ıvuörü ~det:" .~aı dan .tuıad'll'. Bunun içi.nılir ki, ı.imam.. CümhUtTeisinltı tenslbl ile bu kıl'a\arda.\ol'fhısumh btıe M\\reşal Bt'll.nf;tç'hı va_ 
elim, demiştir. tanı hfiltitmeti Ba\.'\vyadaıı 9'y?ıhnış ve u~t1:. BaJırlye t.a.na.relcrımıı, duş.\ dM'la:ruıımn. tsveçin kendi_ \steğile bu. bukımn İngiliz. Aıne-nbn, Uolfanda. zifl"'Sinden a.ynlması, b~klenen ~lr zafe. 

Ga.mlen endüstri ~erberlil·i hasır • hükiıımet mer1ted:nl birkaç ıcamandan • man uzerıne bomba y&P:ıuru yağdırmış l"ÜJl]l:Ü 41Dmmunu terk ve lsveç tA>prak.. ~ ufak deniz ve bava kuTVetlet rin tahakkuk etmem~ınl taktb ettiği 
hklarırun ~a.)·et&1zllii bnldı.•ıı:l.a. sorll _ be!i Ol'itu nm i Jt:anrgthınm kw'u1 • bnlır. Düşman .fllosunwı ı:eri kalan kıs.. bnnın ilııi aa,m:m tarafa föı olmasına ~l Wa'1t-el'in kumandası aliı!lll n. için bir hayli mtinaJ..11ş:ılara yol açmıstı. 
lan suııılleıi dt eenhsııı bınlcm.tiitr. clul:'a Bandoe:ng'e iaşıaıllstlt'. ~ na.ta.v:a. ve S~ı. lhna.nlanua mösa:aık e!.miyeceği bu.susuııda mulıll- rlJdl ** 
ııeı. bunun irrıerlne tdaeyi saat ıı,ıı de Japoıı ileri hareketi iWoa . otmİ.'i Ye ka.ti.ı.emlz 1~ devam ımn cle111etteri Uma ~D müdaf&n kud. 

ıa:u -etmtşth'. To'Are 3 (A.A.} _ Jspoa lı.uVYı-tleri eylem.işt.ir. . reömial önemli surette artırmak maksa Alman ve ~ ovyet 
tebliğ~eri 

!Tokyoya gö e R~s - J.apon 
münasebetlerı nazıK 

Berllnde aklsler Bıı.t.aTJa _ ~' Uril'J'~l1UWa ıı<tk.. 1 ~a.rt -t 12.30 da. fılomU%Un dllf- Iimzmln teı!b!rk:r almış bulunma • 
.. tıa&sı iıJca1 tmi,$Jım1tr &taYia a;çik.la:rtnchı. faaliyette bu - bn çok i1'i ohıı\!Ştur. 

Berliın 3 (AA.) ·- Huk~t .. e öleriııln ·~ P• lıunaın bi.:r ~a·, iki b-uvazörden ---<>---
ID«koez.iıo<lıe ç.ıbn ga.z.~e1:5". I? g'IKl .Japoııı onc kilo tre ş1ma.ll p.rbis~ ıW.rekıkeb biıo düşman fitol'illUına (BaJt:arlllı 1 inci sayfada) (Baftarafı 1 inci ay.ada) 
denheri cd.eleri birbırını taık.ib e - ~lD 280 me ra-&t:İaın.1.ş. l:ıeışka bir Ja.pon aemiei Vı avell Hindistan kuman- da wıö*.iirlülmiişt.ür. Krl'Ç şehri~ yap.. sı.f.larıdıa>ebdc.tıaın sonra Moskova'nın 
den Rion davası ile~ olmak- ele K.oera •e Beaco lle ~MFft:DcoTnun de üç ~r ve a.kı de.tıroy« • f (d htımn hal'& a1tuılannda clva.rdakl H • dış aiybC>lindelci ka.rışık.ılığı belir _ 

d 6 l;tlometre M .... ,.. .......... oera a. - - d nlı"'gını tekrar eıe a 1 . B L d ·ı 'vı . ta 1T. _..- 1'lldir!melı.t.edlr den müııdclteb ba~a bir dit~ıın manda biiYük ya.ngınlar o•kmıştır. Dotu tıyoc. u gazete, ?n. ~r·a _ı e w aşıng 
Voelk.ilıcher Beob&chter ~i\yl..e be'yı l$PI ettUtlırır:I ' teskilini gö.mıüştür. BunUll ürz:eriıne (Baştarafı 1 inci sayfada) f!Phesmin dlts lı.e§lmlcrınde düpnanın 

1 

tonıu.n Sovyetler Bırlıgml Uz.akş.X 
....,,. .. ıyor: İngiliz kunoetlert kumand_ • anı t•<ı.ı•lıa:T, emin biT yeırde bırakılmış nı c .. !~ ·--~· ba•-... -tlerı· akim harbine sürüklemek İçin M06kova... 
,,~ "' --"'- -..~~ ~ ... ~ .rılnaa.malıdır . ..:ü..ı..... yoktur ki, \\'av<e n ........ ·"'ı b _... ... z -r-

ı. d f Loııdra 3 (A.A.) - .. a;._,.... ._..,, - h-.-ı. ·ı._ .• · ..ıı,, d ,,. ~""""' ,,_.., da l uk) 11 •. 1 dik 
Ahnaın hir ÇO&. e a sulh az·m.İni iıDM .. ve a.rv gem.l.Perm\IZ; cıuşna.n c • musl.('$1la mezi..yeUeri !ilındl Binn:ınya - kal.m~ Almaıı ta.arnulıan me\.~İ mu manevra ar yap ar n soy e 

iça.t etroit oıkkıiu halde. kafi ae- katini ıniitaldb t4ptul.ıl& lş1eı' mu.. :nıiz hıvvetleırdnin fi.zerine at•knış - da.ki dnnJmw:'ı vaham~U ve Jlindbıtanı "-~ı ı ~mişUr. ten sonra d'iyor ki: 
-·-1·- D ı ~ ota:n QelMınl H. D. W. S1twelnl Bu " · 't.' • b' 'ı.Jd L va.f·-•"U'"'•ere H l:b k" K ı· b. fi k _ı. beb oJ,.......,,.ızı.n a.edyc ve hem • ur. mm 'Ül!ll'!ll'IDe ı .. ınoı tr t oıa '.e •-'-·''·' eden i.eh.1!1..1.ıe k".......,"mda bayük a u 1 rem ın ıta.ra • p....._ 

,.__ a.ııasmd:ıWı:i iaıUtz lı.anetleri ko • li .iL... ı.. d'u.........- ...._ -...- t..._1 tayyareleri "hl-~' .J~ı.ı•v• kd ı. 
Pa'k>.ır mın Almanyaya ha..ı. .1·1"n VOOT• . ... .. rp ...... "' armu ... ur. al ..,.-ııru.•• ı-ıaıyan tı ı cu eoıu.cıl!?l ta ırde ı; .. racla 

«> ıa ta in edlldltt re.men l>•l- """ ..,--~ ~ bir deler 2rzetmck.U:dir. -
etnııek gibi me-nfur biır cinayeti ni.. m,aırwknlai'-.a 1 1 kn.ıvazörü b.atımış ve öteki genıileır Mosk<ml 3 (AA..) - Bir Sovye' teı._ 1ı müşterek hudud1a ra sahib bu unan 

d '-"--""'eclm' _ı ... WaTell BUmanya ile meşgul J ·t. S ç.in istedikleri meselesi heıkkın.da "'........,._ · kaçmıttır. Jıa.pon gemileri bU111>tarı ntı eıkiDllıe clenlliyor ki: aponya be ovyetler arasında çl-

timdriye kad&:r Riom' da hiçhh §ey Felemenk tebliği kova.Iamıııııtır. olacak Cenub oepbtt;I &erinde Maeehl 290 kacak bir muharebenin ne netice 
el -~ ._._ 1 T 5 ı.. ·· Loıodra 3 lA.A.) - Bir askeri mu.ha. ·· ··k ,,.. .1 b·ı· n.-eöy~İşÜ.r. Redde<lilımeı: d.eiit- Ba.f.aYT& 3 (A.A.) - J' eme ... ......,_ Netice: opyek1ın s.ruvaz.or V1: tipinde ttalyaa a.Ycı ıa.:ıyareleri rM-u - verecegmı mUKemmoıen ı ır. uusı-

ler bunu 1.-.at etmektedir. J!l;i: 6 d.estıroyer batJrılmı,, 4 büyük kTiı blr ya.&l)'or: ~...Hno. Bı:ınlw PoPof'un kumandaaın_ ·dan dol.ayıdır. kıi, Sovy.et makam -
-... Wa.vellin Hind:stana ıwcleM, J>aslritin '"u.r-' L 1 lt l. A k b ))tiılrDRAm CDJDart.esi, Pazar &'ecesi ca ~ör ciddi hua:a uğ-retı1mıcıtır. . ..... ,_ R b" il ... tarafından röriil • ıarl ngl et'e ıre merı an n u Ü.. 

·~ J ....ıı • .ı. • • • · b' kon.'t'o!Wtıi ia.ıı.'f.İm iolu alınan iell.bir • dalı.ı .,.... ll5 ır "'' : .J · l k h · 

Pariste yeni 
bir suikasd 
iKi Alman askeri 
ö!dürü· dü, 40 kişi 
kurşu,a dizilecek 

1'aııla **er çıkanlıtı üç '80lt- ~pou,. Deetroyemerimızo.c:n Dlrısıne ır -"-+:~ •• Po"""'mı ta""'attlerinden 4 du, ml<lslz nıanevra.arına arş __ ı .. ı ss. iz 
.. _...__......... - 1. L .• • d b 1• lerde d~et" yapılaca~ m&nasına ~ vu- u ı. 1 1 _ __. 5 1 L lar :Paar ciiırilndıeıDMri ....,._..,.,.., n boımua İ'9aoe1. etmişse e u gem - . ah!Si b'" etınişler, .a.a mi~ aı:uıır. ovyet er, nus.nunı • 

smnA ha.reket.l.eri 'J&P~ muva.Haa 0- miz yoluna devam edeb!imi.tıtİr. ıelmez. Holancl'lldar Ca.va.nm mü.ia - 5 Jtalyan ta.yy ne ucum yet sahibi dimağa devam ett' çe ve 
.. ,.....,......... l[uneUerimb: mıüıtent Lond.ra 3 (AA.) - Kanada - f.aası lcin mill!efik ltuvveUerle b;.rl.i.de 4 tliiD1i itahdb eimişlenlk'. beynelmikıl durum ile Uz.a.kşark mu 
noktabınb ımünnmet bir ta.anuz ka • rı,tn ~a.r:k sahilinde bir limandan h.'l,2.1.l"l.a.nırlarken WaTcll, Hinclista.nm mü Geri alınan yerler harebesinin gÖ9lerdiği terakkileri 
billyoti ıös!ercrek düşmanla nln t~ biTcfiıriliyor: dafaJlbllU hazırlayaea!d.tr. Japonların doğru olarak muhakeme ew"kçe ken 

tıınmü;t.ad D"şıaa tara t •• d k Av119tralşayı isUlaya !,eşebbüs etmeyl)I Moskova 3 (A.A.) - Bugijnkil Sov- d"lerVıe ta:raLız k-lmalan·nt tavs"ı • 
~~ bu ır. 11 n · · Ba.tıwı ıbh ııngiliz gemısın en ur ,_~~-- •---• d.. , _ _, b su.. v-~ ~_,..11 ,.,. ekiDde şöyle denmektedir: rs "' " 
fırıd.:ıa I«a.t edilen lJ!r hn:ı abııınd~ tarılaaı. l 3 kıi.şi dün bu.rada karaya n ........................ ıruı. oıımeu::n n u , ... ~ K>l.I ... tlfii 

9 
ye ederiz. Bize ge~ince, Sovyetler 

Jıı.~nların «D" t.1111.nıle 10 denl:t u by. cııkmıs.\ıırd·ır. retle Nıuilerle beraber ~eniş k19kaç ha. Ceınıb cephesinde Sovyet k11vve AJ Bi,.,ı·iğine karşı harbe sebebiyet ver-
yaresi lr.w3!aauıü ü:zere iken lnstırıl • Bir Amerfken mubrllıl torplH~dl :roket.ine iştirak ~el'eri ihUmali de şlm mevkii geri almışlardır. Bu mevkiln • mcği hiçbir zaman istemİyeceğimiz 
1111' -ve miireıUclıGtları dahil olmak i:Zere Vaşington 3 ( t\ .A.) - Bahri. diden dtişüntilm.ctc başlanmıştn. Waveıı manl&r, wrafmda.ıl müstahkem :ınevkl ha aşikardı-r. 
•Dhare1t- odem1"z baJA ı-et.irllm~lr. ye ~nm b"J.clirdiğine göre, evvı.-la Bf.rınaDYa ile meş:nl olacaik ve lioe goetirllmişlerıll. .. Beyıneb:nilel İ!ilerde kafi derece -

Pa.rls 3 (A..A.) _ Almau mlleri i.wa.l Blr Fe..~ de1llza.l ısı Cava kıyısı <CJe.cob Jonesn Arner'kan muhribi ımütemad\ye:n Ç&.."1-Kay_ı:;ek Ue fııpbirllli Batı (Smolens.k) cephesinde de ~ de açık olmıyan bir durumuın hiç 
makamları bildiriJ'OI': ~·ğmda dıişmaem ltÖ)'u'k Dlr ııanııçlı Atlantlit d.enizin<le l'orp;llenmiş ye b:ı.linde oorekct. edecektir. mevıdiın CCJ"i abndılı bildlribn~air. ıbeıkle:nmıediık bir veha..-nette rıetice -

ı Mart 194.2 c-ünü iki Alman iN - &'emisinl batı~ı.r. babmı,t•ır. Vqinglon'a göre Orel ~~ Rus ~ileri cıO» lere yol açan şüphe-1.eT doğundıuğu 
Vaşinıt.oıı 3 lA..A.) - \'aşiug1on ıL şehrine gtrmişler. polis merkmlıni tu.ıl vaziyetler ç~ıtur. Binaenaleyh Ü • 

1asi mahfelleri, buı inrlll:ı haberlerine etııııişler ve Gestaponun biıtün ajanla - mid ederiz ki Sovyet~ Birl.iği bü. 
ele bUS'llS.İ bir önem vermektedirler. Bll rmı ve pollslerlni öldiumütienllr. yük Asyaya kaT"'}l samıımi bıT .. va -::~: -:::: :::;:::ek:ııe~ iki Avustralya şehri 

pin ohnak mere cinayet failltri 

daha b~mbalan<h 
Yurd gezısme çıkan 

ressamlar )ıabedere &"öre, wanllin tek.ra.r Bindls. haftası ı:a.rfında Alman zİyet alaıı::ak ve Rus - Ja.pon muna -
aynı muhne mensah olan 29 Jwmfulist 

ve uhudl kUl'Ş11l'la dl:ıile('eklerıllır. 16 

t~ tarafı J lnei •rl'lMial ta.na çe.tu'llm.aın 111.ndist.aııa. 'JeD.l bir do 22/2.3 Şubat. merinde 2l8 tayı &ebetı1eniniın istikbali ba.kkında da 
•nlnyon sta.tü&ü verilmesinin başlNıgJCl tı&va. klrfft"l.lerı Rusra · - · · '"st ;rıec,ektir 

Mart 1942 t.rıbioııe kadar cimJ'Ct f&il (Bas '-arı ı la.el nrlMla 1 
leıri bul -~A.... ·'"~ ,_,_- poli.tikaluını talı::ib etmdlr:tedlı. So-

:Hllli Sef1mloz san'aUtirlanmwn l'llll'!l'le -
ri:ni takdir Mınırm.uşlar ve lle1'de.kl re. 
silt'.t" ~in lu.Y.-.tlt direktifler ·w·~usıifler. 
dr. 

~biJ.eookUr, Bu takdirde W•-.ellin e _ yır.re Jıaybe1mWerclir. aynı samımlyıet:I go eı • 

sasJı lşlerlnden biri, bu yolda bir karar 
netie,etrinde whur edeceii mllhakkaat sa_ 
)'Jlan ınlllt7e'tçillk eeTeyanım azami nls. 
bette islismar etmek ve ()Mı-Kay .Şek 

mnetıerille i.şhtrıtti yapmak öttre kuv_ 
,,.et!i bir Blnö Ol"dusu vücuda getirmek 

~--·Asrın Harikalı Filmi: il\ un~--· ıve ele :ı.-çme..... --.- , __ LI ___ ı .J1 _ ~. k Bı' -
&ıcuı. ar, va~ıara. QQ •• - ac;au -

dlirde bunlardan ~ 20 ~ c1alta. kD'l' manyıa.lılarla d'cludur. # d t b.uld el 1 1.ı.oaıı ve dunyanın e~siz Venüsü 

f;Ulla. dlsileeektir. Fıllplnlerde 
R.elsicümhururmun sıı•"ata Ye ııan•at 

lı:iı'la.nmllJI. karsı röstenlltt yakm Bgi bu 
lc;tn d~ni r.rtırnu• \'e g-erek ~
Jıirr.mı.:c ce~ onların tşle'rlle JDCWlll 
olan jüri heyeti büyü bir ae~ n be_ 
yecaa duyuıaşlarclr. 

ADöllOTH·y·· LAM O UR 
Sovyetler bir 

Norveç şehrini 
bombaladılar 

Stokholm. 3 (AA.) - Stefani: 

Şima\l NO'J'Veçte Vardoc ~dui 
ettin bir Sovyet tayya.re&İ ıta.rafın -
d.an hava lhüıcuımıma uğramıştır.Tay 
yaTenfo rnahe-131 has.tane üzerine at.. 

tığı l:xımbailaııdan 15 kişi ölnıü~, 
JQÜteadclid ~ ail'I' yaıal_an .. 

Va.ş~ton.. 3 (A.A) - Harbi
ye ıneza.?1C'!Ü hikliriyor: 

Japon he.tb gemileci Filip.İınl-a -
deki ?iımanle.rı ~opa tuıtmuşlardır. 
Bir buvazöT Tdakati-nde bulunan 
-4 Je.po:n taşıtı Mindanao adasının 
ceoub batısand'aı bir cepheye a.S".ı:er 
Çhrmlfttr. -------

olaoakt•. 
Resmi demeç 

Londra 3 (A.A..) ·- İngiliz bcışvekil

S ii v ey şe hava akını llk da.itt:sl tara.rında.n neşredilen bir re8,, 
mi demtç, Gene.ra.I Sir An-lllbald W"' -

Ka.hire 3 (A..A.) - Orlatark tnıUn vellin cenah ı.atı Pıı.sitllı~kl nıüıieflk 

in bir il8he gibi gözleır k.amaturd1ğı 

TAYFUN b11.va kuYVeUerinin bQ&Ü.DkU hll&Uii t.tb_ ktn'Veilrr yüksek komutanlığını bll';\Jt • 
ligi ı;Qyle clewellteclir: ml.6 ve yeni.den Bindlst.ln başkomutan- Ha.rikulide tabii :renlcli. 

Dün ıeoe 'üşman ta,yy.areleri SüveY'> lldinnektedir Dük D' Ao>t ö~dü 
.. ft._._.j mışlar4lır lığuıı alınış otdnğunu b . T•yfun'u.n korkun .. ,, dehşetleT.i. •• ln.saıni ~n en llhutisi. •• 

Na.irobi 3 (A..A.) - l!U Idll<'fl9mcla kAnılh ibıeri.Dıdıe ..... .,...,. yap ' E7.dimle Birmıuıyadakl haft"ekit.n nıes'u -

.Aııılba Alaci'de 18,HO kişilik IJir onlu ile Birlı:a"9 lııoınba t.bl.mıııtl.ır. Da.va kuvvet. liyeti, General Wnellin yeni vazilesHialnin.1 ı MABMABA 1 
r----ı ....... -• ..... ~-"· teöllm -•atı ....... , l.erimlrJn ı-ece ıncM.a.rı düş;maıı& ya.kıa - 1 b ' ktadtr da bugün başladı ~· _ _..... --- "' "' C>&\o çerçevesine clıı.h 1 n nnm:ı • • 
D's~..f.a.n llN4 ııa.il>i dii.k tl'Ao..,'un öl. tamışbr ve a.kıncıJardan biri dü!Jürül • d' d 
~- t luin Wavell Hin ıstan a 
dötü haber veriHyor. Duk d' A06t, esa- uıüştür. Bafıka bl.r dÜ$mM1 •nareıs Yeni Dt'llıl 3 (A.A.) _ waııeU 
:reUe eWiiiu • m~ö.rleri alev iıı;iude denl:.dcn 20 metı"e 

' Jiü8ek'Md4' aıoank ci\Uti .~. diı5taDa ıel.mişUr, 



S Sayfa SON POSTA Mart 

ve akşam 
Ha yemeleıen aonra ,;inde 3 defa muntazaman ditlerinüi lırçalayını%. 

Askeri vaziyet 
ıBaı tarafı 1 inal ııa:rfadal ı lla~oona kar.şa be•ı de bir deniz: hart'. 

hı.kkınd;ı dünku yaaınuzda Ulals mev. ketUe ıaüteratiık blr hamlenin hazırlık _ 
suu e nılş olduğumuz: !hl.imal de artık ladlc ~111 oldulUarııu gostermcktcdlr 
u.11 olnıuş drmektir. Ban~. prbl \C 2 Marı tarlbH bir Tok).> telgrafı ,\. 
(.;.&Va.l.il, B:davyaoın takriben 125 kilo. ııabi caz.ele.sine atfen l\landalay ile Bir. 
metre cenub dolu! und.ı \ ' C Batavyadan manya • Çin hududu sahalarında en 
d.uıın cenub sahlllerlnc giden blr de. u beş Çln tumenlnln toplanmış o!du. 

tntl'Volu uzerinde klln ltir şehirdir. tunu bildl.nlltfnc gure bu yeni Japon 
Japonların al·nca, Şubatın 27 slndr hamlesinin, Ta;rlıınd $imal hududunda 

( jl vıı denlılnde cereyan etrulş oıan de. toplanmış olan mühlııı Ja on kuvvet
" ı muh.ıreb i neticesinde u kl'iyell Fe- lf'rlnln Mandalay ve şlm 1 n", y.anl şl _ 
lem nk lltndi~ı donanm:ısmın buyük mali Blnnanya.ya lluUycrck bah 1 g-eçen 
bır kı rnını imha ettlk\trinl, reri kalan Çin kuTI•etlerine karşı )"Bpma..\ i lyt> _ 
ımımıııı dıı Jşc yaramaz bir hall" getir • Cf'kl0 rf harrk .. tlerl de Ihtlva edecek d3ha 
d J!Tl.nl ,e elyevm Cıı.va sularındaki geniş ölçüde b"r harekl"l olma ı lh imal 
Jıı.:;>on doıu.nmlS1Dm Sur ba)a 'e Bı • dahilindedir. Öniımiızdt'kl cunlf'r t.;ı.ak
•:ı,va açıklarında dolaşın kt.ı oluıı bu dotuda hR.kfkatel ön"mU olaylara s:ıhne 
1 ını.nı ırda bulunan ve Felemrnk Hin. olınatıı Jıı:ızırlanma.ktsdır. K. D. 
d!s+ nınm dlter ad:ılanle Slng panl.ın 
k ı('lı> ııtclenlerle blrllk•e m\ldarı muhlm 

b ı ) ek na baliğ olan muttefik tlcarel 
upurwının k ç::.bilm lcrine mrydan 
' nn ye ek tedbirleri d.4l11 iUIJ.~z: ey -
lem ..(' oldukb.n anla~lmıı~adır. Ja. 

O kullarda zirai 
seferberltk 

ponlaruı, bu son tedblrlrrlle C.:ava ııd.ı. (8a.ıı tar ıı ı r e sın fadal 
sın\ h.trlçten bir takviye ge"11teıılni ve. Gene bu isler rcin gerekl tohum 
,ı.;ıhud bu adanın muhtelif mıntakala. fide g bi maddelerin oku1 ıdcırele -
cında Mkl$lınlabllccek mu'tefik muda - r ince temini mümkün olmıyan ~er. 
fa.a kuvvei.~rbıln, bund:ın evvel Akde - lerde, bunlar okul 1'ooperat fleri 
ıı•'ldt•ki Glrld tıarbhıde. gôrulR111-ş oldu.' vautasıle veye ödünç alınmak su
cu Vf'< hile adımın cenub s:ıhlllermılen ret ile tedarik edilecek t • r. 
\ustr.alya limanlarına dotru !>açıp kur. Bahçelere buh.ınduğumU-L rncv -
tut..b lmelerfnl onlemek J1'Y~ni Jul - eim f81'tlarına göre 'li er"rni çok, ba. 
nı~t.- olduklan da ~ydl\nıladır. kımı kolay, patates, mıııtT, fasu!yc. 

(.crç• Cava ııareka.uı· deıi<elı.leme&e bakla: kabak; domates: İspanak; 
mcwur ~aııon dö.ııaWDMı timdı«ı halde lahana; hiyar: plraııa, şa~am; yeT 
(;;ı.y" denk.inde yani QlV.l aıli&SUIHI ,1. elmas•: Vlf'lf fı~tırrı; n11·1rur; turp; 
ma.ıınuodlr \C bazı kısıml.ırını bu adanın kavun, karpuz gib" gıda maddeler" 
ccnub ulanna ıunderml$ oldu;ı.ına <"'kllecektir. Başl'anan i~l<"r·n tatil ay 
dıMT heııu.ı her ban&I bir malumat ane''· ı larında yüzüstü l:alma•nası, çalıs -
cllli 0.nııuhiı ,.bi lcabııuL& ~ıı.nd.t ve maların devam "deb lmcsi için o -
!Kali botazlac'andan ııt:(erttı. hu adanın kuh.ın t<'I lcbe, öğpetmen, mf'mur 'e 

b s.üıUlerinl IJÜraUe koıılrel t'.de?>ll- had<f!meler" okul mi.idtirlni taıafın. 
ccııu h la k . ı· .. 

1 de Cava ada,aanııD W11Ulki&ıınuo dan az T naca ıs p. anına ve no. 
~ok olm~ı dolayısılc, pek o &ada.r ko • bet cetovel"ne göre okulda buluna -
lavlıkla yapılabll~k bir it cleifüHr. Bu. cakla'T'd'T. . . . •• 

1 
L--'--r Felemenk Blııdlstanına He:r okulda ne gıbı i~lere gıns1l. 

nun ı ucı....,.; • • ]-1 d"I 
aid nakliye vapuTlarmıa bUJük kı mı diği, bunların 'lı-vrl ve e uoe e ' en 
~ved rmıaklka Cava adasının tlınal lİ. sonuçlaır, ay sonlarında bir raporla 
D\Alllarında bulunuyorsa Japenları bı·yle vna)"Clc brJ'dı 'T'Llece\:t. r. 
b r cur ıutmekte haklı ı:orna~ ta • 

bl"dic. 
Japonlann, Can a4Multb tat.,lk e • 

d«>eııleri hareket tanı, ıliinku )'a:&UIUZ

da d• işaret etmiş oldul.ı•uı. veçhilt, 
adanın muhteül bölrelerladekl Clrm1r 
yollarını k~k. nıüd&faa kuvvetlerlnl 
bırbirlt"rine 1ardım lmltirunı bulamıy:ı. 
ca« surette aykırı '8tlkame1lere sürmek 
\e oralanb ayrı ayrı ııkıı •ırıp baha -

laruııa çallflW'k, kenllk, n ii.st a hk rm 

mevıımıer Y&rsa onlara kaı-şı da a7rıca 
Wt>irler ıtt.lbaa eylemek olacalı ~inadı 
daha zh-.de anlasalmaktadır ve tk!ıh \'t' 

hava ustünluklerlle blrllkte a4a.ın coi
raf ı durumu bu ıaaast.a Japon hare. 
kat komutanhtınıo büyü ltlrer JU' • 

d1111c•ı otacattarcla. 

Eski lran Şah ı 
Kanadada 

Tunus 3 (A.A.) - D. ~. B.: 
iran raıııetelerlne zore, eski inan phı 

Rıza Pf'hlevl, Kanaılaya varmıştır. 

Fırıncılar ellerinde kalan 
unları bild \recekler 

Bundan aoınra Toprak Mahsulle
ri Ofisindıc.n 'lln alacak fırıncıların, 
imalata şevkediimemif olarak bu. 
lunan un miktarlarını gösteren rm. 
zalı ıb r esıka vemıelerı bildiril • 
rnİŞtİr. Az miktarda da olaa, fırın. 
cıların ellinde kal.an bu stok mallar, 
erteıı" günlc:-r İçinde yapılacak tev • 
ziatıta gözönüncfe tutulacaktır. 

-~-

Gerçekten, .Japonlar bir tarartan, •e
nb:cldd \e havadaki list.iln\üklerl ı;aye • 
s ııde ('ava aAhınna hariçten takvl> e 
gonderihnf'Slni ~ ~ bir hale relir. İhtikar için 50 takib memuru 
mok lmkanlannı bulurlarken, dlit"r ta-ı ayrı hyor 
ntt.an adayı muhtelif mlid h · nıınta • Bugünıerde tasdi k edilerek ala _ 
kalar na ayuab lmpte muvaffakı>eUrrl kadar1ara tebl ğ edilecek olan böL 
takdirinde bu mınt:ıka.lanhki kun • • ge ıaşe rniıdiırlıığu kadro~undn 50 
rlnl Yll kabllı lstlCııde isi' dl'Mlryol ı.;•• memu:nm lftK b t:e ki al nda kul • 
,eyahud ddllse acbnın •:ıl l. 1 d hl • lanılacağı öğrcınilm" •ir. Bu teşki • 
lindt'kl kın mesafeleri yiırliyu lrrJe ve l"t f l' t z "ht • k"ırla 

• •• • <1 aa ·ye e g Ç"T g çmf.' ' 
uzwıhıtu Uı.f'rlndekl büyuk m releri .. d 1 · · k · • 1 k h n d ] muca e e ı ı ·at ı o <ırıı a e • 
df' dcnbıdM katetme4' nreute Jt"rf°kll l k m ş o aca tır. 
gorun~1t kavvf't n:rılırmalarını (1;\ 

suraUe yapabilmt"i'e mukted· r C'lacak -

1 ıant•r. Askerl.h işleri 
\ e bulun bunlar, Cava adasının üze. 

rinde ve ufuklaruıda dolaşmak1a ol.ın 
mukadderat bulutıannın ırlUikçe d.ıha 
fada siyahlaşmasına sebebiyet veren 
yeni amıllert hlMIUle •eUnnektedlrler. 

Her halde müttefikler de bunu yıı. 

kinen cormüt, eavanın hatta amldıı:ı 

kadar bile müdafaasını te.ma41 ettir<' -
miyecdine lnanm1$ olacaklardır, ki bu 
müdafaayı dolnıdan doğruya Jlnlandalı 

bir cenenle bınluaraok General Walelln 
tekrar Hindistan komutanlılma nakllrde 

Y e..ıe~ labıb, eczacı 
ve velcr~ner.er~n 

yok•ama· arı 
Be,ı.o~lu l'rrlı As. Ş. B~.: 

Şub mizde kA> idlı ·ed ·k tabtb, cnal ı. 
di$ ta.bibi n· \Ctcrinerlenkn ı::oı ali 3 ô 

dahil do"umlu suba) lilnn a ilrri vf"Sf • 
k&larile b rl kte 9"2 yoklıım::larıııı l nı>

\e .-~ ufmdarında, Cava adasındakiler hrmak u~e en geç 
.. _d '-•..-e nıurae;ı.ıU.vı iliıt 

H l\t.lrt !JU gu • 

kadar detU11e bile onlara ya.km ıolyalı _ nune ,... ar u""'., 
ldlta butuUar Mllrmete b&$1.amış olan (llunur. (33151 

Hindlıııtan lut'asının müdafaa ltlerınin * 
başutda Wavel cibl tecrübeli ve metin Reyotfu }"erli As. Şubrslııdı-n: 
bir insanın bulunmasında fayda cor _ P. Ttm. sami Gurıcr (51602), P. 
mii$lmlfr. Ttnı. Ha> dar irgen (.iU30}, l". Ttm. j 

! _ Bırı.n:radllld Japon '"°" h!\ • Sda Aklç (5ZIJ8ZI. ve P. Ttm Ne,detı 
ftlı.e&t ba""m4a 7enl bir ha~ "k ı.e Herswur (ilUZl la •ube7~ ıcaur_. • 
.. lııer' teJ, ,,.._._ 7ml, ..... U ft e..u.n. <ZMI dit) 

<Bat tarafı f/2 de) 
lerdlr. Beileo terbl,yest mukellenerı öt -
~tine de kanani ewafı hah mu. 
bascbf: ~IU'larındao Reha Kura a7ln 
edllmlşth. 

Gemlik Sunllpek fabrikasının bfşlnr.1 

yıl faaliyet devresine basma ı dolayıs lı 

fabıılka salonunda bir nıusamere \erli -
miştlr. Bu müsameredt', kaymakam İh. 
san Kılıç, as\eti hastane ba lıekluıl İb
ra.lıf m Gonial. adliye mensubları, Halk 
Partl<ıl ve Jlalkevl rebıleri ve daha pek 
ÇOK Gemi tin ıuı."de .r.evatı daveUI olanı.'< 
balunm\l.'ilardır. 

Fabrikanın yeni lnş:ı edilen sahne in. 
de ilk olarak fabrika gençleri tarafından 
ııl'ara delbil .. adlı plyl's tem il emimi 'ir 

(Ti YAT OLAR) ~ 

~ ! 
lstanbul Belediyesi 

Şehir Tlyatroeu 

Tcpebaşl dra.m kısmında 

Bu akşam sa t 20.30 da 
PARA 

Jsriklal caddesi komedi kısm•nda 1 

BAŞ, O!Ş, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
VE BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER. 

Bu ak anı saat 20 ~O da Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ÖKSE ve SÜKSE ~ .............................................................. _, ----- --................................................................... .-......... ~ 

lü~viet Uemiryolları işletme U. lv1. de t: 

Muhanuuen bedeli ~D.009 fElli bin) llıı. olan :reni umwni idare binaauıda 
teıılıi edU«.ek li adeil aır.uısör işi 20/4/194% Paaaı1esl runu saat ıs de kapalı 
rıwı· usulu ik Ankara'd.1 ldare billa5ınıl.ı \oplaua.n l\lerk~ 9 • uncu Komls. 
yonwıca 5"111 ahnacakt.r. 

Bu iş eglrmetı. isteyenlerin 3.750 (Uç bin yedi 7\1& elU) llrahk muvakkat 
t.emlnıat ile kanunun tayin eU.igl \0eslkıüarı ve tckiiflerinl a;rnl rıuı -.ı 14 d~ 
kadar adı rcçen KomlsyonKelsıit.ne ve.meleri li&amdar. 

Sal'tnamelec 2,5ı, Ura naultabllınde .\nk;ıra ve Uaydarıııata vew.nelerinde sa. 
tılmaktadır, (%970) 

--------- ---- -
D. D./ZH numaralı \l\rife Karabük Demir Ye Celtk Fabrikaları mll-.-1. 

nln Clkü iıtlaQonuna YCYll bu iM• >ondan ..,....eılilecek naldlyı.tma da ayni 
earila teşmil edilmiştir. < 1:;::3. c.Z93h 

Bf'her metre mlki.bınııı muhammen bedeli 70 (yetmiş) kuruş (Boş oksijen 
tuplcrinln İdarenin nakU vasıtası lçinde11 fabribya dolu oksijen tüplerinin 

fabrikadan idarenin nakil v:ı ıla ı ~ine bdar nakli masrafı karşılığı olarak 
beher metre mikabı oksıjen için aynca 5 (beş) kuruş muhammen b::del ko • 
nulmu tur.) ola.n 15 00!1 metre mikabı oksijen lZ/3/llH!? Perşembe ıünü saat 
J5 de kapalı zari usulu ile Ankarau iare biaulftda toplanan Merkes 9 uncu 
komlQ-onda satın alınacaktır. 

Ba \tc rlrmek isteyenlerin 813.'75 sekiz 7Ü& ludı; üç lira y""nı, bet kuruş) 
Uraldl mu.akut teminat ile kanunun ta:rfn Mtii'i ftl8!kalan u tdtllflerinl Qnf 
&iin 111:.at 14 de kadir adı geçen komisyon ReisHiiae nrmelert lazımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada Matzenle daireıdnden, Haydarpaşad& 

~lüm ve Sevk Şefllllnden teınkı olanv.r. (!700) 

Türkiye Cümhuri yetı 

ZiRAA T BANKASI 
KarulDt tarihi: 1111 

Sermayes i: 100 .00 0.000 Türk Lirası 
Şabtı Ye ajana adedi: !65 

Zirai Ye ticari hf'I' nevi banka muameleleri 

z n.aL Bankaamda kwııbaralı ve ibbanıa tasarruf betiablannda en 
.. 50 ııraaı bulunanlara lleDede • defa çekilecek kur'a ae a.taiıdakl 
plana core lkramı7e datıtılacaktır. 

4 Aded 1 000 L:rahk 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 ,, 1,000 .. 

40 )) 100 ,, 4,000 ,, 
ı 00 J) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 1) 20 )) 3,200 ); 
llıkkat: lfrnblarındakl paralu bir sene içinde 5t 

dusın y"n't"re iJ<raıniye çtkhtı takdirde o;, ZO fulasfle verilecektir. 
'Kıır'alar senede f defa, il Mart, 11 Hadran, 11 E7Uil. 11 Birinci 

u-n \ar ~lrriade cc;.ııttek&lr. 

... 
~~ ..... Kı Li~ • 

1Jı:rami1e hramlre ikraınl~e 

adedi miktarı tut.uı 

Lira Lira 

1 ıs.tH 26 000 

1 il.Hl 30HO 

5 5.tH 25.000 
4t z.ıoe 10.000 

81 1.000 80.000 
ızt 5H 60.000 ... lH lt.000 

IZH Gt 60.ttt 

4Ht 11 40.000 

3 HO.OtO 

Yekflo '120.000 

Tam bilet S, farım bllet 1,5 lira 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

Beykrbeyt Sıhhiye c.ramlt deposunda mevcud %0 aded BeYJ'ar etuv tamir et
tlrilecekLir. pazarlıkla ekalllmeııl 10/3/942 Salı rtinu saat U de Topbanedo 

Lv. ,\mlrllii pl.qı alma lıomlsyonunda ,.aınlacM.tar. Keşif ~cleU 341 lira 
ut'i temlnah 51 tin 15 kuruştur. Eluvlf'.r BOzu seçen d pod.ı coru'ür. İ;,tcldl_ 
lerhı beill vakitte komi you gelınelerl. (603 • 2989) 

Hepsine tahmin edllcn flatı 2188 lira olan 10 adet masa ve lZf) adet sıra 
,aptınlacaktar. Pa7.&rlıkla eksUt.mesı 5/3/9tZ Pereembe pnu 11aat 14 de Top.. 
banede Lv. Amlrlltl satın alma komls7onund& 7apılacakt1r. Krokt ve şaı1. 
namesi komlıı7onda l'örulur. ilk teminatı 164 lira 10 kuruştur. istt'ldllrrtn 
belli saaUr komisyona celmelt>rl. (697..2830) , 

No. Cinsi adet 
o Kat kiıt 8000 her kutuda f,5 l\ll bir adet 
ı Kat. küt 7000 her kutuda 2.5 Mt. bir adet 
2 Kat kilt 6000 ber kutuda 2,5 Ml. bir adet 
3 Kat küt 5000 her kutuda 2,5 MI. bir adet 

Hepelne 11,860 lira tabmhı edilen yukarıda No. ve miktarları fazılı kat kil& 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/3/94Z Puweml>e rwıu saat 14,SO da Top -
hanede ı,Y. Amlrllll ııahn alma komlSJonunda fapılacakhr. ilk teminatı 889 
ll.n 50 kunıe'ur. Şartnam~I komlsyond.ı rôriihir. Kat luiUcr blrll olabllecetf 
clbt üçlü de olablllr. Tallblerin belli vakitte komisyona ceımelerl. 1593.ZBZCU 

ze ton pamuklu kuınnhclan bfoı yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/S/ 
HZ PeJ1e.Mbe ıiınü saat lfi,30 da Tophanede L•. Amlrlil1 atın alına il...._ 
)onunda 1apılacütır. lmallye iicretlnln ka&'i teminatı 150 tlnclır. Bes nim• 

neleri komlsyondı Ye kırpıntı numuneleri de Tophanede ! No. la 4.lldm e.m.. 
de görlllür. htetdllertn belli ıa:ı.tte komisyona selmelerl. (601.29!'11 

;:;-;:;~-~:;;:::·;:-~:;.;:;-;;;;: Cihad Babao 

SAH1Bl: A. EU- UŞAKUCIL 


