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Birmanyada merkezi Rangoon ıehrinin havadan görünüıü 

Bn sabahki 
haberler 
ark 1 

n ların 
top ateşi 
altında 

r·············································, 
Japonlar Veni i 

Gine'nin şimaline 
de asker çıkardılar 

Avustralya 
ı . 

! tehdid altında 
1 Japonlar şimdi 
1 

Port - Darwin'e 
1.500 kim. mesa-

16 Al 1 feda bulunuyorlar : 
ıncı man ordusu : ! 

100,000 zayiat vermiş ı Melbume 8 {A.A.) -- Ja -
pon 'kuvvetleri Yeni Gine'nin 

Londra, 9 (A.A.I _Rus kıl'al· VI 

1 
şima.Iindte Salamana'da karaya 

az.ma>a doğru Uerleyl.,l~rloe de- :n t. çıkmışlardıır. Bu hareket Avus-
mlşlerdir. v m e • tralya mandası altında bulunan 

\'lazm;ı ve Rzevde cıdd" 
1 

i bu adaya yapılan ilk çıkarma 
vukua im kte ı 1 çarpışma ar 1 hareketidir. Japonlar karaya ı:e e d r, Bu lkı ınııhal bu. 
>'uk Al asker çıkarmadan evvel Port. . man çıkın ısının iki nokta:.uıı 
teşıuı etme'rtcdlr, Moresfy n~ Salamanaya evvel. 

Rıı: ı oe birkaç hava taarruzu yapmı§-~ arın Smolenskln ceııubunda.ıı gar 
ba d !ardı. oğyu ilerWınelert devanı ı•!mdttcdil' 

l • Japonla'J' şimdi Port • D11r -. Uknov mınta.Jcasınıhld dıışıııan ha. 
lu ric'at ediyor. Jtuslar mer win' e 1500 kilometrelik ve A-
kez cephesinde lı>nıi «S" tı ıı rbi başlıya;, 1 (Devamı 5 inci sayfada) 

Alman ve 
Sovyet 

tebliğleri 

ilmen kesiminde 
muharebe şiddetle 

devam ediyor .. 
Bir Sovget tümen 
komutanı esir düştü 

Mosı<ova, birçok 
meskun mahalleri 
işgal ettik, diyor 

Bcrlln orduları ba kumandanhfının 

tebllti : 
Donetz çevresinde \'e Jlarkof doiıı

aundakl cephrde dliŞmanın büyük mlk. 
tanla mühim ku,·veUerle 1aphiı taar_ 
rm:lar pilskürtülmliştür. 

Dlter yerlerde muharebelere devam e 
d~lr. 

Doi'tı cephesbıln merkez ve şimal Jı:e 

bir şeJıri :lstlrdad etml lr.ınl~r. "\.. ............................................ ./ 
Şlınalıle 16 uıcı Alman ordu tınun bit -.:..=::.=::.:.::..:::..:.::.:.:.:.:::.=:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.=..:..:.._--------------

kısınının ihatası de\'!l.m etm ltt.c-dir. Bu r Aske•I •azlret :J 
(Devamı 5 inci sayfada) 

hluhıı.reb terde Alm ml.uıo kayıbı I_ A W 
100 000 dlr. Bu ord ıııun vazifesi ı.e. _ _ __ 
ntncnıaa hlicum eden :\lm::ı.n ordusunun 

arkasını koruıruılt idi. Almanlar acele Cava adasında bnynk takviye kt'a:ıtı rtlrtneklf'dtr[CT, 

llarltof SO\'Yet to;ıçusu nırnzlliııe gir. 

nılştır. •k l t h b• • 
Tlmoçenko çok mühim bir mr.rk~ mı yas a çe e ar ının 0 l:m Dni~petrovsk şehrine Jıerguıı 

biraz dahıı yaJdaşmaktadır. 

Bu sabahki Sovyet tebliil ba~ıaması muhtemel so!::~;~ 9 ~~;;~ı - nu <ıabalıkl y 
Dün kıtaat.ım.ız ileri ]larcketlcrlnc de. 

''atn ve bir takım mesluln ınahallt'Ti is. 
iirdı.cı e~lcrdir. Cuma g-üııu dıişürlı 
len dİişın.an ta,yareleri adedi 35 delil, 
fS dlr. _ 

-~~-----~-

Japonların Cavada geniş ölçüde bir beşinci 
kol hazırlamış oldukları anlaşılıyor 

Yazan: Emekli General K. o. 
aaDgooD Uzakdoğu muharebe sahaların .. lamağa veyaı geni~etmeğe çalışan 

dıı.lci son d'urum ıu auretledir: Japonlar bu İmp:ır orluğun kalbi-

dl 8 - Fi.lipinlerde Bataan ya.rım ni teş1il eden Cava adas nı ölldü • •ti mi.. adneı - Corrcgnor adası mıntakasın rücü yıldırım da.rbelerile silı 'le ve 
~ 1 dak.i durumda değ' ş.iklik yoktuT. tn.mami.lc ellerine geçinnek ıçin baş 

\'1..ı 1 b ' k .. d '-- · lamıı o1dUk4aTı hareketlet'C aon 48 ·~. 9 (A.A.) - Salgondaıı alınan Fakat Japon ar, ır ·aç gun enoerı (D 5 1 . f d ) 
ba"--1 · · 1 · 'k' ı b" ük d 1 evamı ncı .aya a raıuw ere &'Öre Japoılbr Raıızoon'u iş. Fi&ipın erin t ·Jnc. uy . a as . o - -·-----------

et.ınlşterd.l:r. lan Mindamao adas nın şgal ~I. ta. r- Bu G o N -----... 
İngilizlerin tekzibi mnmlayıcı lbazı hareketlere glrlş - ~ 

bl l.ondra., 9 (A.A.) _ Rangoon'dan m'ş~er ve FTpinler c~m'asından ~~- ı T f•k F•k t 
ldirtJdl&e ırorc Jaı>otıla.r Pcırwıun 16 ğer bazı r.tlalarl da işgale te eh'bus e V J J re 

~iloınetrr şlmalbıde bulurum bil' nokta. eylemif1erdir. y N 
lllptotmlş!erdlr, Japonların nan. b - 70 milyon yerli ve . bun AZA : 

:00n•uıı irlib:ıtou kesme.te oalışm ıkta. mukalbil yalnız 2 70,000 Hol:mda~ı Halid Ziya Uşakhgil 
ll'l&r, niifusu muhtevi olan Felemeifıt: H':n 

C•tadın üoüncii yıu.ısı 3 ·{mail 
sa7tamııcb 

Cavada 
miitareke 
baberlerl 
Muhasematın 
durduğu teyid 

edilmedi 

Japonlar yeni yerler 
işgal ettiler 

To'kyo, 8 (A.A.) - İmparator. 
lu'k wnumi karargahının tebliği: 

Japon kuvvetleri, Moeratcbo çev 
:reısindcld dÜ§man kuvvetlerini boz.. 
dt&tan aonra 4 Mart saat 1 7 de, 
Hari nehrinin cenub kı:yısı üzerin.. 
de Djam'bi stratejik §Chrini işgal 
etrnitlerdir. Bu suretle Sumatra a -
dasınm bütün ccnub kısmı Japon 

(Devamı 5 inci sayiada) 

İngiltere Hind 
liderleri ile 

anlaşamıyor mu? 

Hindistan 
bakkındakl 
karar geri 
b r ı ı 
Bir lsveç gaı.etesine 

göre siyasi ve strate
jik vaziyet gergin 

[Milli Şef 

Milli Şef İnönünün evvelki gün Jeç vakte kadar Türk Dil Kuru.. 
munda meygul olduklarmı ynzmıştık. Resim, MIJli Şefi Kurum merke. 
zinde çalııırlarken göstermelcledir. 

··rh·Alman rca eti 
Ticaret ofisi umum müdürü Avrupada 
yaptığı seyahatin neticelerini anlatıyor 

Ticaret Ofisi Umwn MUdiırli Ahmed ticaret anla.şmnsının ~laıdl serbest Us. 
Cemil Conk, Avrupada üç ay süren res. ~ iızerlnde müb:ıyaat yaı;ıılmAkt dlJI 
mi vazlfeslnl blt~ m'\'elkl gün mem_ Almanya ve ımı.earistan lle alışveriş kle. 
leketimlze dönmüştür. Umum l\Iüdur ring isveçle olacak tlc:&ı'i mun:ıseb tı. 
b:ışta Almanya olmak üzere İ:.\eç v mız 'takas es ına müstenıddlr. 
:MA<ıarlstan rlbl meml~ketlenle, muhte. l\Iübayaa oollen eşyayı, memleltetı_ 
Uf temaslarda bulunmuştur. mlze nakil işinin süratle )'llpılm.ııruıı 

Ahmed Cemll Conk diln 611 be anatta •- 1 ı..ı~ ır _.,, 
1 ı.cm n ı.u•, eşyanın s ş:ı, oıue ıı ınm1t 

bulunmuştur: . h~,- h \i 
1 

.... olmasına rağmen nakliyatı dalına ya..\111 .. 
<l- '\'aptıtnn tem:ıs ... ıwı. a ıa:uru .. 

p}yasamıvn şiddet~ Uıtlyaç h\ssetüği dan takib cdeeek bir teşkU kurduk. 
eşvalan te:nıln lmldinlannı ar.ışlınltm l\lae:ırlstanb obn temaslanmu:ın n": 
\'C bun'IJlrdan mü ibet neticeler aldun., licelcndtrllınesi m:ıksadllc ithal.at işlen 
İki listeyi ihtiva eden Alnun • Tiırk müdurü Peştcde kaldL• 

Dünkü lig maçları 
Stokbohn 8 (A.A.) - Svenska 

Daglb1adet gazetesine geılen bwıust 
ln .. -tembul lig mıı,ıarma dıin her Ud ibir habere göre giltere hü:kurne - ..... 

ti H indistan hakkındaki beyanna • sahada devam edlldL 

tu. ikinci devre kısmın Bc1kuz;un le
hinde ldL I\laç ı.ı berabere bltıi. 

menin n~rini gayri muayyen bir Bekikta§ 3 - Kasımpnıa 1 Galatas~ray 5-lstanbulspor 1 
zamana kadar tehir etmiştir. hl takım arasmd:ıki k.vşılaŞma, da. 

lsvoçti gazetecinin mütaleas:na ha ziyade Beştkt~ı üzen bir şeklide oy 
göre bu ani değişiklik, eğer doğru i. nandı. lkşiktaşlılar tarafından ehemmi_ 

::;lnlrlı btr ha\a lçhıde b şla> an oyu_ 
nun başında flti taraf ~ blrbırlnl zor
larken Galatasaray toplu br hıicumıin 
yaptıtı karışıklıktan istifade ederek 
4 uncü dakikada Arif vasıt.ı ile ilk GOli 
yaptı. 

(Devamı 5 inci ıayfada) yetle klLJ'6llanmıyan bu ınaçııı ilk de\
rc&i 2_1 Beşiktaşın lehinde bitti. ikinci 
dC\Tcde büyük blr carrct sarfcden ne_ 
şikta.ş yaptığı tek rol ile bu ına~ 3-1 İngilizler Paris 

civarında bir 
fabrikayı daha 
bombaladılar 
Loncl'ra, 8 (A.A.) - Resmen 

bildirildiği ne göııe, az sayıda in ~ 
giliz bom'ba tayyaresi, bugün öğle. 
den sonra, Pa.ria dolaylannda Po _ 
iesy' elle düşman için çall§tığı bili • 
nen bir fabrikaya hücum etm şth·. 
Kuvvetli b ir avcı filosu h imaycsin.. 
de uçam baŞka bomba tayyardai, 
şimal Franaa üzerinde faaliyette bu 
lunmuşlanlır. ----c---

Uzun pa lı ve canlı bir oyanla r.lkl,_ 
kazandı. bini ilk antanta sindlrmegt> tt,$ı:bbu3 e. 
Beykoz 1 - Beyoğluıpor 1 den Galatasaraylılar, tabu birinci golde 
(.'eklşllecetlnl dün kısaca ltaydelllihn oldutu rlbi istanbulspor kıılcst ı.ııundc 

Be)'1ooz • Bcyoğluspor maçının ilk d~·. bir kume teşkil ettiler. Bu 1.ehllkrlı v&
resl o.o bitil Oyun daha ~yade Heyot zlyeU en c-ıizcl şekUde a:oren Gurıdıia 
Jusporun hlklm ve dli~ün hallle Bey. 9 uncu daklkad:ı önune durul'llu: bir 
kom sık ı;ılt uu~cek blr t-kllde cereyan halde ikinci ıyı da yaptı. l-.tımbul.. 
etti. Buna mukabil Beykoz takım• de\'. spor kalrsl cll'arında Envcrtn, lrlkıktcıı 
renin sonlanna mutlak denecek bir şe- ıonderdiği topu d:ı mukemınel !dar· e. 
kilde iki sa), kaçırdı. ikinci devrenın den Gilndıiz 30 uncu dakikada uı: ncu 
başında Beykoz bir ııol )'aparak aun. rolü iyi bir 'urıı.,,<da )'apt.ı. 
taJlı bir ,-azJyetc girmiş olda. Futbol Galatasaray, Udncl dnreye l!ık.ud 
ile ali.kası olmıyan bir mücadelenin oyunla b:ışladı 2" dak ka de,ıım <'den 
lG ncı dakikasında Bcyof:1a p0r o: açı gıın"'b blr müradrl•d"" o"ra Gı.ı dm 
tı iki t:ıkımı berabere bir vaz.lyctr. sok.. (De\'Bml 3/1 del 

Filipinlerdeki_ J~pon .Cihan 
kumandanı ıntıhar ; K 

mı etti? 1 ara 
pehlivanı 
Ahmed 

l..oııdra, 9 (A.A.) - Ftllvlnlcrd .. Ge.. İ -<>--
nemi l\lae Artur ku\•vet.leri Jeporılarn b ş k 
karşı dunn:ıktndırlar. HeniiL te)ld e. Gar ve ar 
dUmlyen bir habere ı:örc faik kU\'Vr.t. 
lerle muvaffak olamadığından dola,·ı t •hı • 
buradaki .Jilııon kum:ınd.ınt IL'lraldd : spor arı erıne 

,.......... . . 1 geçmiş bir 
JapcınlarVenı Gıneye 1 Türk aslanı 

asker çıkaidılar 1 

1 
: 
: . . 

1 

Saigon 9 (A.A > - Jnponların =.~' Koca Yusuf,, kadar, be1ki 
Yeni Gi~e ilk defa olarak as!c.er 
çı:kard kfarı bildirilmcbedir. Bu ~ ondan da güzel bir eser 5 
çevrede timd'iye k.adnr yalnız Japon : p k k d b 1 i 

a llanıoon'wı iscaı fldildlti lıakkında distanı impıııra.rorluğuı;un '.'i':' mor, 
di~llların neşret.tikleri ~ tcyld e. Scld'b, Borneo, Sumat.ra gilil bü -

Dılıtir, yük adı.larında iegallcrini tamam • 
;~:: h~~~;:1~ı~~v:c t::!:~ l ...... " .... ~ ........ Y..~ ... ~.~ .... ~ .... ~~şre ....... ~Ş .. ~Y.~.~~~ ......... J ___________ __, bılh~ fiddol.'h o mutıur, 



2 Sayfa 

r Hergün 
Bu harbin yarattıtı 
Anor,nal dostl.ık:ar 

"----Ekrem Upkb1ıll _J . 
T aponyanın eski Moslı.ova sefiri 

U Tokyo) a ilönmUş ve döner dön. 
meıı. ılc bir ıueteol.ıı yaıı..ırı lle uouea. 
rak memleJu:tinlo komş:a ıleYleL Ue olan 
mun:ısebet1erlıne alıl dıifüntelerbıl ..._ 
lat.mıştır. 

Eski sefir di;yor ki: 
- «Beynebnllel -vaziyetin ruızlk olan 

ha vuma ntmen Japooıa ile BllQ'a a. 
rasıncta muallikta kalan me8elelerln 
ya.na bir laUkbalde balWUeeetlnl san.. 
oed"yorum. 

İki memleket arasındaki naiioaaebetle
rln, tamamlle ~et e4lleo ltltara.Olk 
pakf.ı feJ"ÇCVCSI loinde lstlkNhle tamhn 
eclllecetinden emlnlm.• 

Sdırln Japon • Bas 1nü.ntscbetlerlne 
ald ılU4fincelcrl burada b'tlyor. fakat 
.J:ıpon _ Rus miiruısebetlerlnln Rus .. 
A ıtıJln münasebrtıerlle ya!rın bir ilıtsf 
Tar, c ze'eci kendUJtl:ıdt>n. yahUd da 
telkin uzerlne bu noktaya ı.b kmas e. 
dıllee seflrde.n şu ceYab alıyor: 

- Alman • Ras harb nln lst
0

kb1ll 
ha.k.kı d:ı. bir rY söyllyec~ v,WyttLc 
de m. Bununu beraber :jimdikl lııılde 
Rı;sl a ile Al.mıuıya arasında sulh akd •. 
dedilmeslne imkin bulunmailığını llÖY. 

1 )Cblhrlm.» 
Bu. cumlelerde; bu muharebeyi nor

mal olarak başlamış, fakat n.us)anın l!;ie 
katılması üzerine derhal anornaal &eld 

~ON POSTA: 

Kazanmak elinizdedir;;;; --
-· 

J$ az zv• - = Ui!PSO Q -
- .... 

- ---- ... '!"' --
Mart 9 

Sftbnhtan SRhaha: 

Tarih mi dönüyor 
Başimzz mı dönüyor 
Ne olugor? 
~---Burhan Cahid 
1t{ er yÜzÜnÜn mihnetlerini bllml 

yen ınsan flmca yerin cü.ınd 
Y•pnıak JmkanlarınJ arıyor. fi1av 
:=ıerd~ cünet, Kul'JUDİ bu .... lar 
..•. ~~ 1«pen tabiat bu n 

korıucun cezaaını ıns.uUarı ı___ l - &MC8 o 
rqıo altına tıkmakla veriyor. 

Geçen harbin alper mücn. elesl 
1~! Y~I ~terine kada. top. 
ıap SÖllU'IJÜflQ. Bu luırhin ta:ıkı, 
tayyaresi bunu kafi aörmedi. ~ımdl 
can kaygusu loaaoları t9prag 1,, ıçi. 
ne gömülmiye mecbur ediyor. 

Dünkü •-ı-n __ ~··ı...- Londradan fU 
haberi verdiler. Hava bomb rJı • 
manlarından korunmak için Jngi.te. 

S&hahleJ!n Qtnuanhn 11Pndılı cebi re:ie büyük bir la)yare fabr kası 
paranız obaa181NUr ......... nız za.ınan nime 'haşkalarmmkt kadar Valdhıhd bk- l&Dl7eslnl itile blraf etm'--ek '-1 kull _____ .. olunıan- ..... m tunamil _,_ al 
- ..n1 ~ • ·- _....., De .,.,. ........., maID< oWutun•• bir u- u - - - e top- Una ..... moıtır. 

n ır ..., -.uı adllll\ ~ftklb derler reıı nklt erlnlze sabahll7ln oldutllDdan daha lr.u'VftW, ~ claba isUkballl 1 Tahlli.ta söre bu yeraltı tab. ı!(ası 

-[r:---·---··-----·-··-·~·S-ii-.,~-=-i·Fe==~h~==·~l..:==r=====::::::~~=la:rak=~d~ı~:~~~:~~~-~-e-~!~z.~ka~za~r;nm~aJt~el~J~n~Wl~eedl~r~.===r==I.=.======-)::- Eı~?~a~t~i$ın~~~ 
&W ması, sezmesi, eğlenmesi için apar. 

tımaolar, basayo daireleri, sln"ı4L 

E k 
lar, caddeler ve bepr yüz k~ i" lo. 

ren öyünde büyük u • - • • z kantalar vardır. Dlf'U'tda kt}amet 

bir kö~k tamamen IllVt;fSitelıler yurdu iraı 1sefer1herlik ~~}~~-:::::.v: 
takun taJdaval topra~ın altına göç Yandı bı·nası gelecek yıl açılacak dça ışma arı ~t':~!n~~:.k~:~:·~~ft~; evam edı·yor s~ belki de koca tehirler 

ırr defa dıi ünelim: Yangın eınaımda üç itfaiye B" edecektir. ln•t <'• • ,.,ııı ....... ....,.ı.n1 neferi yaralandı, b' 'tf . . ınanın inşası için 500 bin lira ayrıldı \liliyet için muır tohumu gön Hubden ... .ı bir seyaha imde 
muh ' bonln •-"" .,ıı,.,1 ""' a••"' imirinin de hac • ır ı aıye . . derildi, bugünlerde di •er ltaıyadan aeçedcm Pompei h ,.. • 

almış. son zamanlarda Is?: büsbütün 
arıonnallcşml telakki eden b'trııaf Av. 
rupıalıların du$üncelerinln bir mü'n ı. 
d"S nl bulablllriz. 

uzcr nd~ alaca 1111, eğer Alıntuıya ora- _ _ agı kırıldı Şeb.rı~zde bu1'unmakt~ olan C. ! Paıtti gene1 .ekreteri ~ Valinin tohumlar da etirtilecef bel:"lnl gez:rnlıtlm. !:ı~nların tfRha 
d y kılaca'ı olursa Japonyayı yere s r. Dün r .• •. ~· ~.artısı g~el ıekrcterı Dr. Ff.k.. • y.a.pt.:.ğı tet.k.ik'leT soı:nında, Üniver • __ g ~u.~d~!' tokmakla dovup ekm<>k ve 
monln '°" kolav olao.> '•"'· h aa,uu • bi E '.ııo..-.dc. vulwa o elen rı T uur Prutı ve Halkevleri ça ıı.. eiteliler yurdu b ina.ının Unkapa • Şel.i · d • • f . uzum« elle sıkıp J&mh yaph' ları 
il• o. A•,.lo.Sabou ••omlnln cllnd•' 1 r .. yangında • hır ı.tfa iye '"'""'"' !. maWı •tmfında Oolkikledne de • nı cadd .. ile Saraçhonebapnln bi'. """""d lml% e, zım ee .,,._lık hv.. bin oeklz yüz yıl evvelki n>ed nl : 
bulnn•n bfi'ün lm!·ônl>'l• nus mütte. ı' d' nde< agt> Rnette yandanmı .. vam e<mrk<edlı-. Dr. Fikri Tüze birini kaıdiılklc<İ yerde yapılm ]' 1 d başlanan çahımalu• !aa • y"1erlnde bile zevk ve efil ncede 
Ik nl knvvotl ·u.-.m,., eal~h!Pm a5Y • ., ır. .. .. Pd vil5.yct ....,k.czinde yapıl.,'; eı muvafık göriilmüoıü' yu..ı Lİ • 'Yel.•. ovam olunmoluadır. j lnoelllder ıöstenlô'i.,..I mu•"""' 
lt>d vl' hlssı'Ulrdi ki, Alnıanya ,-ıJı.ıld•k. -~oyundoelEtcmcfcn.di cadde. muhtelif toplantılara ri aset . nası 1000 taLObeyi i~ia:b edecek ~yd: ta~fınd~n .~zala.ra mı. I anflteatrl hali. eörünen kon- dı ti • 
tan •nnm Ru,.. Pa•lfik kom,._ .. ,.. at e mo<lhum Hk (pap) >elika. v P 1 . le. h y etmlJ • l'k h .. lü aır umu gönd=ılmlfb'- H ... ka.. - _, mnm ...,...ı.,. k ha. 
donf!b'llr vahud onu yıkmak için ge. «ıl Ni:g-"cU"a ai<l büyi.ilk .kötı'kte d'ün öğ. la:cıa:rt iz~ta~• aı:kı~da alakadaır • fzen~ra:~1: i:a =~ilt::ekttonfaru ha.' z~ bu tob~ları mın.taıkaatnd-:Jti na ya!lere da!mıttım. Şarab, kadı.ı, se-' ~ ,. 
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,
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Wıl••l An,ıo.S•"'°" il<mln ledon OOR>a ..U oluak bi< yangıo j p . >' r .. · . J t ! i' SOO b; 1;· ı.o h~ye ve ko~~ ~zı. ed...ktır. Bu fahaı Vezü nün livb'1M katılın gll. 
??bilir ~ km•ş ve atdŞ süratle geni§l yeıekı . &Tti genel aekreterı; Onıv~ - (~ ç y rd1 'b"ın ıra tar ısa-t ,gudleTde kwhyetli mıkıtaroa pata - mi§, fakat eserleri bala ka'm ~tı ' 

"Fm ~lin budu>. t.hdid'ki\r bir vaziyet .ı.n,.11._ Ü•. tclı tat.bel ... yap•lan nakdi ya• • (
1 

:;'' "" u ınamnın P"" • ·~~ laou\ye vo nohud tohumu ge • Bir halta oonra Montd,,.l~da' 
il lbukı ? tcüdar ve Kadıköy itfaiyeleri der dım!a ve açılması muıkarrer uCüm.. harı eırbbal ,hazırl~nacaBk. ve .ıntaata 1 t'lrilece!k.. ikazalara dağıtılacaktır. İs- idim. Dünyanın her kötetlnden alı. 

a ne ıoruyoruz. n 
1 

. • h . H le p . . O i emeın aş.anaca~t'lr ına gele tan'bu! ir k d · · ı ,. .. ..,. •• ., muddot '°"" k•ndlsln• .• yangın .mah•.Uıne gel""*. faa. u'1yet a art<.ı niv...ıt.li • cd< de .. yılma Irada; eıi ".iiecek·ı. v aydt. ~ınıu a.ı ahılındc nı~ gelen se<v•t b"rada eriyi~ gl.' "'ı"'""''' ••"'<• '"'''"'" Rusy.,. oı lıyote oeçmışlerdJ<. Fakat bu ... a. lcr Ywdıu» ifi ile meıgul olmuştur. tir. Y ot> • ~.ı.ar .kbru "·"' tulalud~ ya • dlyo...tu. Bmada pannın mllliyctl,' uz.ı. ~1 1 

a:lbı, Rusla d.ı kend.slnc varlda y~nm~ta .?lan bir balkon bir • • P
1 

n h~~ıır!ıDda~ ıle:rle~ektedu. Ha in anın mill!ye~i yok•a. Dolar. ster. 
kuncUle yanl n edeblJmeyi tstlyen d.enbıre çökmuş ve ba\konun üze - Yuca Ülkü lisesi son 1 Cemal Reşı.d'ı"n vı alar musa1~ gıder gitmez tohum- lln, mark ve diğer bü ün meml ket.' 
Anclo.sal-'00• " ••ini Asf•d•n kOTm~ .ınd• bul~n. Kadıköy iılaiy-i~ • • ar ekınecdldıır. Boykoz. ve. Büyük..! lerln parası ayni a~fahat ıelln" ka.. yı llk hedef S3)3D Japonyanın dosUutu. n:ı~ Nı>:~2ll: R~mazan. Faik 1 - sınıf tale belennın dün akşaınki cleTef,!.~dı a"?lılklarında yetışthılen &eh pılmıı akıyordu. Pırlanta, altın, ı. 

kt b 

1 

d b"ç de l &Jın:;erınd'c uç ıtfaıye neferi viicu<l• •• • z.e .ocuc el'J de selecek ay aonlanın .. pek. p.mpanya bir 7.evk ve aa~a ha..' 
DU arama a, f 

1 
z.okrl ıun erte 1 et- ları:n·n muhtelif yerlerinde-n ag-:.lT mllsameresı piyano resitaH da halka dağıtılacaktır. litası halinde birbirine karlP'lll"tl 1 

tllse onun tara ı,IZ D ID3Sl01 em n • V")a et z" raİ f riJ rk k 
0 

" "ı 
.,,,, ut<•,..<kladU'. Bon• mukabil .... - yaTalanmtıludu. Yangın e&. Yüca Ülkü U...i eon •tnıl tal .. . • • . Y .''. e . , 

1 
. omı. • Bir iradın l•~essüm;; bir küÇ k dev 

A"''""'"'°" il. mi do, l•lc< '"'""~' n~ı~da ÜaJrud.,. !ılaİye>İ ômi' mu beled, .ı.,. ydı '°nunun •akla ·;;- . . GU2lde •an n~ar . C:•m~I Reşıd, f y~u bu L~fıa ı\;ı~d~ Yali ve Be. 1et bülçeol il• öd•nlyor. BI• l <l<am.I 
d t 

0 1 

er· avını Mu9tafanlın da ayağı 'k.ı,rılmış. .. eb · ı. J·· } şm • ık1ncı plyano Tesnalını dun ak§am l fed ıye Reısı Dr. Lutfı K1rdmm re. bil sDkiz'lsi bir banka aermay,.slnl Duşmalndnımınlf do ~llebnllm utaşmı :ını.~- tJr. sı dmunaLes b etbeı· a~ ok~l salonla • saat 2 1 de .-"llİnönü Halk.evinde isliğinde biT topl:ı.ntı yapacak ve' ortadan ka,dıryM"du. J 
dır, Ş"kl e a ~ ..,.... e en :r ar u. y _ıt rın a ıta e ve ılerıne bır veda m\l.. · · L ' • • b"" ük" l 1 _..ı.1..LJ1 - • ••z.d • , _ _ .. ..'-"I 

0 

dan ansıılB.T Haydarpa"a Nüm'l.H'lc . • .,,
1 

J" vermıştır. ı- .Aevlnln uy aa o • a ınan tCUDı;rucrı go en geçll'ece~ Gü- memll'ketl mavi .... J,I] 
sunu unu•umuış ıorunmeıı...,., r. n Jh . ,.. aanıeresı V'crrnl~erc;:.ır. k d k · ·· · · • •. .....,. ' 'ı .,_, ano...,.ı '" ha.h olablll' mi? a"•n=ne l<ald1'tlarak ledavi al. .. . . . • . . nu, on•M en 90 •~••. eu,.de b1' "'· . . . • orkldo bohç•lerl Amerl~alı ,..ıı • 

8 

nnaır~· Ru Jopon do•llu. I Una a'1nmıtu, aıe, kö,S.ün büyük ';,"".:!~ ı, !' da•etl'. kuıleoı nın ha d İ nleyici kütı..ı dolmut bulvnuyo,. Maa"' 1 Vekôl ll n in em<i üwı • prderi l•kncv• • ı lo...tu; B ·!inli 
tu.::a •:ı:utu •lbl • ...;; '"'" Alm- • b!' &. ... ı yaMil<tan _,a itfaiye ·ı"'kı·ı" "t: ;D mu•ame<<Y.e ], • du, fülhaoaa, şehdmi,,.Je bul~an ne olkuTia...ta ya!'ı!malda ol~ ekim ,.,lly...;...I . Hindli ncavl ... •on ası~ 

1 iS 

R A 

1 

S ... ~- nın feragatlı çalıflllasl sayesinde tl a mal'§I aşlanmı~. multea.kı- mıusikı ık a!ta:kalı bir çok ecnebiler haz.ulı'ldarı da ılıerlemektcdır. Bah. lk•l•a~ dünvasının büt;;n o t,.. .. ~ke 
Ru bu yı ın l' 11!1 - nı 0 a......,n _..,_J ben eon anıf ıtaleıbesınd bilr :aı ' · l v 1 · 1" kUI ' dostluğunda da aynen bulablllrls: ..&n.uUrülcbilmiştir. bir '-. b d l en gen~ nazaTI d~A9t>İ celbediyordu. Cemal ~esi z :r~a!t. yapma~a e ven' ı o .. .,.+on'. çinko, ki!ğ•d: ÇPl'k. 1 ıt. •ruk 

1 S 11 

Yongının ned'" çıhtiı hMiiz . nıta e e bu una.ak, mekıobı R••'<l· kon,.,iıne Bach'ın Pa"ıt ıdueı..ı kazın"' l.wek, <apa gıhi lualWım memnun edemez olm•,.ru.! 
Almıınyanın Nas)on.ı - osya Lm ..,._ k • bıti~ üzere olmaııl rdi- · ""Y• ' a • · • At 1 • k dı:_.ı t nı komunlmı dtişm:ınlı"l aıt 1 olaTalc te.sbit edilememiştir. I . . .. . . n ve gl se. sile lba~lamış; bunu Franz Liszt' İn zıraı a elt eır tıemın etme te ırıer. Garib doill ?Y"İ. o m,.d,,.nlv • 1-ah-l 

jlml emel tası id kil Hadlee eb'altnda Ü•küda> Müddei. vıncı t,.ı,,,.... eıtı.n.ı,, ba.şta okul bi< aonaH taklh etmiıtİ• Bılahau Tol.bel« dem aaotle<ı haric'ndte ~ ,..,,,.n1arına baııün yedn YÜ•Ü de. 
üzerine attı ,.e lkt. ar mev ne ı;eı;ın • • • müdürü Adlnıa.n olmak •· k · k"l -•- L 1 d L k k "nl ı..ı umumılığı .., =b<laca tnhkil<aıa . . . . . uwe ~ • kendi ....-ı çalan değedı loom • 

1 ~ •••• OTI pey e'PeY uzma ill akı bile da' gellyM ! .....,n Ok ı,ı Alman 
1 

•::.:: .: devam cdllme!Gtefa. dıl:"ını y.ıtı$1'en okul ,due ve öğ. poziltö..ümibo uzun u"'" alkı,laflmlı 1•~""1.M. Bu foaliyet bitince toh~ ' ('j} 1 C J 'd 
kökunii kazımak oldu, A m y retım beyot.ıne arkadaşları namına .• . .,. - A •• ek.1ım:ne baıJhmacaktır. c/...)u1Jlıaıı. aln 
lç memleket politikası dıs siyasette de Tutun ve içki bayiler .

1 
tefC!kıru&rini bildirmiştir. h.ar1tınb.g~rıdıg1 de~\ aıaıcİm uze -ı&eııfrlnl 7apınca Almanya fü Rusyayı Mi.itealt hen (Zeh" r K ) cL rıne, ı.r aç parça a a ça ıştır. Fiat Mürakabe Komisyonu bu ......... M~~ı,·;;;:i;;···8i~i

0

ig:"i""""""""·1 
7f'kd"tcrlne kanlı bıça.lth dü"°an ror- 48 saat Z" .. rfında lı t L. t. . . tr : b~çaıı. a '- Dün al.şaınki muvaffakiyetli kon -... eruıyevı ve lçıttmaı ır pıycerc . ..ıı_1 .. d _._ "k _ _] gün yağ meselesini gbrüşecek :lstanbw matbaacılan uMa.t.b:ı:ıcılar 
duk fakat Avrupa l!Jleri narb yoluna b" d ı:ı. (P K ) ,_ ed" . seırı.nden wu ayı usta 1 teori ccıe -. beyanna 1 1 ır peT e uı;. an IZl ~om ısı . Fia.t l\lüraka.be Komls.)'OUU b .. ..t•n öıı. blrJl&.lli k··-ft'" "·ere du"n ~""l 16 d" ılniltt zaman iki devlet bôtiın cihanın me vereceK er ·-~-·ıı o'L--·- ,,..gençı_r tarafından rız. uı;;u 

5 5

• IUIUAA IU ...... • 
ILÇ'I'"" _ .. ,~ te leden soııra toplanacaktır. Kom'-onun Emlnönu·· 11 .. •a.-..a •"lonun'"~ •-p•~nm~ 

bayre tnı celbed~re-k derhal dost olu..-er. I . ·m nll "'

3 

... .,.. .... ..... "" ... .. 
diler. Faka.t bu dosttuk ta çok sürmedı. •• ~ı~ . .u-lar ~~hm MlüdUrlüğü bü. mı Mı -~yu ar oynokaomı!tı~·b. İtalya ile takaı yolile mal bupnkii topl&nt.ısıncla yağ meK!csbıJn yapml$]ardır. (lok aambnl bir surette> 

Ruo •dimi "'"'"" dU.m••ld•na ... ı "'..n öl~un ve 11' da> i "İnden, bu • . . nd ""''""" ç ... mı m; !' ha a mlibadeleıi .ı;...oı,«tı auı,..ım•kladn'. .,.,.,,. ..... bu topl•••,.. '""""'"'" 

,anır, An:fo-S ı.tson llemınln temeli ise gun ~- ~~m e .erki? e .kmcvcud bu'u- 1~111 -~ son.~ mmrd.ıkş.l genbç' e~-~ tem • :t Yat mesele.inde blllıu&a, bakkalların blrlltl kurulmaaı }aakkındakl teklif ıW. 
1 ld 

ı:. ı..ı R nan ıtülun ve ıç ı mı tarını 48 ea al =ıue gostıes ı · erı uyu;c mw • Bir talyan ticaret ~rtuıtl De yapılan btanbula yat ,elmeslnden veya gelme. falda kabul edUclikten sonra ld.ıre beye 

nrm:ı~cdır. Bu b~) e o Uall !W'n us. rf d b" b . • ff-"- · ·· · · ıör'°<mel- net"-""-~-ıa •e "750 ODO _ __ı .,,_ ı 1 ti 

1 

b ta al za n a 1' eyanname ıle ~ va ~•yet ve mu•ame<'"' n zong n. - - ·~-"- • •· · ........, ., ... ,...,. ruı llo •~• .._,. u ,. ba,.ı,ot •'""' e:• uu ""' mo <. 

Y pro~aganld 
1 

odd.ıı;atleunuAn \:l ::ka a. yaıkın lnfhisar]ıı.r idaresine bild1rme.. liği davetlileri 9ok mutehassis eıt • liralık blr had dahllinde hususi tak:ıs vüçlerln'ile imli olanlar üıerlnde ehem. 
t nl ,.7 )l mlı e ne o • ._ l!QD l . . . · · · · ..... --'1 '· ı . . • 

1 1 

•

1 1 

erını ı eınJŞtll". nuştır. yollle mal mübade"""'ne karar .,.. ML'j. mlytıile durala.caktır. y O 
"'" 

0
' ,unoı.ı Aug o.Sol<>oo • a •m Diğer tamftan lnhimln> idm • Ur. ZoyUuyaf< vo •••~ mukabili ltal. ~ }{ A lJ 

ilr bu mucMt'tl gfıh mudıfa:ı, rah ta. . . d"w. b" · •. · M J" V kil" A k ____________ _. 
.. 

1 

fak:ıt d:ılma sennaye d""m&- amin ver ıgı ıır emır uzerıne ev • a ıye e ı n araya yadan her türlü demlr eşya, otomobil Kömürü 15 kuruştan satan 

narruına ~üc:man olma'kb re..ıntı. .;... Wlki gün_ lnMoarlar oa~o ..,b,l,~ile döndü ,. ,.,.,. ....,.., ,umurta " küçük bas bir muhtekir PAZARTESL 9.3.194' ~ "' ._ - atz.a1 b le nh BI '1.30: Saat aya.n, '1..33: 11-"'I f parça-

d.d u.ı düşman elele vermi !erdir. Hal. 
88

•"j' ma.g arı ayı re ı ı sar rkll() ründenberl şehrlmlzdıı bulun hayvan derileri mukabili de italyadan Bef'Oğlunda Haydar isminde bir kö. lar (Pi), 
7

.
45

: Ajans ba~rleri, 8
: Hatll 

bukl rejim ileğlşm~r ne de akide mad'cfielerı eatmamıslnrdır. Bu sntl!I makta olan ~Ialiye Ye:Ull Fuad Abralı kükürt, slpra kiğ-ıdı, ldnıYc"Vİ ve tıbbi mür satıcısı kömdnin kilosuna 15 kanış 
aet'ş :.;

11 
Tardır, aaiece ~reıe anor. ~~u muıvak'kat olduğu bildi'.ril • dün akşamki ekspresle Ankara.ya don- anaddeler, 9entetlk boyalar, tabii esans. t:ın satmak istemiş, takat yakalanarak 

p:ırçalal' (Pl.), 8.30: Evın saaU, ıı.ıoı 
Saat ayarı, 12.33: Saz eserleri, 1Z.ot5' 
Ajans )ıaberlcri, 13.30: Kantık o:ırtu v• 
törküler, 18: Saat ayan, 18.03: R:Ub• 
dans o.-straaı, 18.45: ZiraaL tt.kvlm'l, 

18.55: Fasıl he,>eü. 19.SO: Saat ayan .,. 
ajans habtt'lerl, 19.45: Serbest 5 cİaıd. 
ka, 19.50: Peşre-v, .mai -ve şarkılu. 
ıt.15: Radyo paıeW, ıt.tS: Bir haUl 
ttırkWRi öğr'en~onız, U: Konuşma 
(Ötretmen 911atl), %1.15: Şarkı ve tlir
küler, 21.45: Jta470 senfoni orkestrası, 
ız.30: sut a,.n. a~ haberleri ve 

ınal bir barb hikhn olm.,.tar, o kadar. mış'tlT· müştür. lar ve şapka tthal edilecektir. adliyeye nrilmlştlr. 
Bu anormallik ne War ııtlreblllrf R11!17a amuıda miinlerid bir sulh akde- ( ~ Suçlu. Aslln Z ncl eeııada yapılan du 

Tahmbı edilemez, 7abm eski Japon dllecetı haldnnılıa arasua lııau rivayetler i S T E R ( N nışması B011unda 5 lira para cezaıına ırf"r'nln s6aleri münuebetlle ıallhlm 'bir del"Cl'an etmekte oldotu laaber verilmiş, A N' ınadıkiim edilmiştir. 
nokta a claha tenıM elellm: falıat inrUa mahfellerlnin bu rlbl rl. l S T E R ( N A N M A f Prof. Vernon Legg'in 

konferansı 
Eminönü Halkevlnden: 

Üç bP!l rün enel ı.onılradan relen vayetlerl bluat Almanların ltanyı hz 
bir telgrafta, mak k:asdlle çıkardıklarını tahmin ettik: 

«Para» piyesine aid dedıkodular 

hali sürüp rldiror. Biz, bu hararetli 
khlıı iizf.rinde neşrly3.tı taldh eder. 
kcn Ulus'ta bir sütun muharririnin 
)"azıamd.a tu satırları ı-brdük: 

rihH bir alsam pzeteslnde de. ara 

Bitaraf memletlet1en1e .Va&JlJ'• De lerlnl ııiylemtştL 
ara Ankara o:uldcslnde ıöriiniip bii.. 
yük da.-valarda söz alım.k ha5talıtını 
ceçlren 'bir mabarrlr ile yaa15lllln 'ba 
6lJlda fWllan eiyliiJ'or: 
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Jaııten sueteclel Rusya ile Almanya 

<ıı-.ubul ~ tlyatrosUDWl dram 
lumunıla 11Pava> »!Yest oynanırken, 
komedi k•nnmıla da «Bir muhaslb 
Aranıyol'ı> OJ'Danm:Lkta idi. f)akacı bir 
tanıdılı. bunu sörünce tlÖYle dedi: 

- Şehir Tl;ratrosu galiba cparan 
isinin içinden çıkamadı da dlb.eH. 
mele için bir muhaaib arı,.or!-11 

Bu yazı uUlUS» mı 5 Mart tarlhh 
&al'•ında çıkmıstı. Dünlıü 8 ?ıiarı 1.a 

cı- •Para» isinin bir mubuebealnl 
7apmalı istiyorum, Esasen, iMi 1tebeb 
den olsa serek, Dram kısmında 41.Pa. 
ra-, oynanırken, Komedi klSlllı da 
«Bir ımttıaslb aranıyor• cllye Dlnla. 
nnı asmıştı.• 

Yukan7a naldeıtli{nıia .. nükte
den blrisinln «Para• plyeal etrafında 
Wctla ec1llen te-varild ve:ra lntlballn 
'bir lkbıclsl oldutuna, 

arasmcla mihtferid Wr aulb a'ktedllmeal 
Uıtbnallne belki b11 haberler milnasebf'. 
tlle dokunmUŞ, eski .Japon sefiri de iki 
devlet uaııında mönferld Wr sulh akdi 
thtbılall mevcad Glmadıfuıı sö1ler'ken 
«fbndio ketb:nelial beti ııtnlr harbinin 
Wameshıe 7ara,aoatJ dlliJılnceslle kul. 
Jaamlfbr. Yoksa anormal nzlyeUen 
aaeak eııld poM...._ döndiikien son
ra 11171"11.mıs olan AlaaADJ'a tekrar eski 
•..,..ana .Unemez, merer ki bir yıkıl. 
ma tıelııllkaıhda ~ mecbarl1etle 
kaqı)afmıs ola. llafbakl baluır harbi 1 S T E R 1 N 
'baelame .... ~ .._._..... lliY. AN 
le lılr ~ siıbmemckWlr. 1 s T ER 1 N AN MA l &-1, .... f-4~~ ..... ________________ .__. __________ J 

Çarşamba gtlnü ııaat US) de E\'tmtz 
de İstanbul t}nlveraltesl profesörlerin_ 
ien Vernon Leıc tarafından (M:ıılen 
kömürü n kimyevi lsttıısalrı.tı) mevzu 
unda bir konferans verilecek n konfe
ranstan evvel maden kömürü hakkın. 

ıla bir film rösterHecektlr. Girf9 ııerbeS& 
Ur. 

Fatih Yardımıevenler Cemi .. 
yetinin müsameresi 

Fa.üh Yaı"cbmaeftnler Cemlyetlnclen: 
Fat.ib kazaBI YardınıııeTcnkır Cemlye. 

U menfaa.tlne 10/3/942 Salı (finü akşa_ 
au aaa.t 20.30 da Münir NurcW.o tara. 
tından Çenberlllaş sinemasında koMel'. 
A11'ICA Şehir Tlya.Wosu artlstlcrl tara. 
lınc1an 1'lr temsil 'ftl'fleeeldlr. BlletJs 

A*n~· 

borsalar. 

Yeni neşriyat ) c 
İlk Öiretlm - 102 kıcl sayısı ç*. 

mışhr. İçinde isUfadelJ yazılar, grafik. 
1er ve resbnler 'flU'dır. Tavsiye ederi~ 

Gençllık - Bu Genol• dergli;lnlıa 
36 ncı sayısı birçok ı:iizel 1ar.ılarla la. 
~ etmiştir. Miin4criea&ı araaında Pa. 
ra plyrsinln intihal olduğu lddlulDa 
karşı Necib Fazılın muka~lesl, Pf'7am1 
Saranın bir ec'kıblyat aııkettne cnabı, 
ilandan başka birçok edebi yauhr, ıllr. 
ler 'Ve llJIOI' haberleri nnbr. Her ıacıe .... ..... 



~i k.a.ltineyi hükümdara. ve m.ecU. 
11 Mart Ça.rşamba aıkşamı 

f\JI I=" 1 ç: L< '+o 

9 Maıt 

• SAN'ATE DAIB -
Tevtilc :rilcre't 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
- S - llleVklae ~acak bir eeydi. !Ut.Hl.a ve birikerek blitiıı maoeviyeUnl u.la.. 

'IUr elı:tell &l'kad;;wJJannıbo llbllrnllk: ne ~aa ~imek üere Cenabın bir ,,.... ltlr kara bulıat kesaidlni almap 
.&YA O Galı.t...•~-- · a _ _. ·· 

... ----.YID rahaa ea mim., nzumat.ui allıa enu Wı da.bA oku. -.....ı. Bunda, o devno gwaaen cune 
Ye her za.ıaa ·· ı &&e kinli ~N n e.ı sa.~ .. 11..Jll.ü.16 •• it-·- m.wla• emın ainıaıian dlalerclik, Ye onu artan sekametleri tesiri nrı:l&. e lJ" ... 

ı. ~.:,~~~ Üıkabüe, UtuJ.&at•. okıarimı .llem keıııilal mesı.blr, hem Ws1 Nllt.a1et enda bu memleketten, bu !.da 
' ~ı.ı.e, hele vücudea kaneLile'uıaıkdercli. 'reden, bu mııhlUe.ıa :ıJ11rıhJ> UM&.la.n 

::eşh11r, .. eıı ınarııt ~IM'Ddııuı ~ı Ba sem.iade lrir küçük n t&Jaatiir e. mak, bir yerltore gidip eracla keııdi e. 
· Bu 1'Ueud Jı:unett aq-ealade llii _ djyonım: lsmaıu Saf&fl ile» severdik, mellerine anım tı.ir lıaJM 1.ıpm.üt Uı.. 

91lklerı hıma.re eder, b~ıiklıın ı.a&ınoılııe 91um h • sureHe --1& ıaam11melerL tlJacı ayandı; Ye IJu ihU1ao tab11li.11ku 
11&ydınrDUI. Şakacll.Jiıııa da Jallllaıl rü.1

nl takdir tueıd le. Na.zım saa•atlmle, bl!. m&bal bir baya.! lf'klincle ouu kapladı.. 
aruş, bütün lMı vuılla.rı lıoln 111'* te z1..11e \'eSIM Ye ufi7eye alıl lliiaerıle llemale İ$te Yqll nrd nu&1aaı bo:rle 4ogdu 
7ade seıftllrmfıl. • · ..._.... •laa lMı .. 'rin ı.ır &iin .arıev. Bua &11lanıM 1918 Hibieyln Cab!din 

Biz OD11 ı.11 vasdla.ruauı en ..... ölçü- Jauma - ı,ı hatv:h.7MD)70nmı - blrlneria sayfalarla croı.ı elan aHaya•ı )f 1 
ele lnk!ı)afl J"lflarmda t,ıuud*. Ber tef • ..,. ..... kamere Wr il.itabı .anı ki hanel• kitabmd-a "Yeşil rnrcl .. faı;hnı 
dea fl"n& m&Raıla.r t*ararak !fikAyek ve. bu .. ken4ı tanııau ltlr t'efiae idi. r•-'ok1unah. On .. etnfma da sirayet eden 
sUe arıysa m 1-ncuua 7&111 Hla ıarlb bir ret lJunu tla, bütün aeziyetlerlai ps&e. i7le lılr nüfus kllV'ftlÜ yardı ki ba vlicu:l 
f.eıad teşkil ederek l"etle 1aer ~çarpık rm bir eda De olrwııhktan IOllra. 11'31d Hı1w...,. lmkAn tasnvlll' ecl~f'yen 
ve bozuk taraflarım ıöriip yaka. ı.r.ın. oldu lJllinemes, ıakrakıız-aan 1'lr eeo biilyara iıftlra.k edt>nler de oldu. 
ona hieve, b. .:ıe., .~iilmlye güldilr.ıniye maaile, endı&n l1tıam. alarak ı.lr talaafl_~ Pek 8"1dltt arkada$1arından HüReyin 
~ yapan bi.r .m.i.ır.ala ka.biltyeti vardı. ya.ptı. Ba f&bdan Jaa.t.ınmH kalan UÇ Ki.zanı • ki elldııya.t ak-minele ıı:Şeyh 
Örıe bir l'ülü.tıı Ya.rd• ~ -nı.fnullaJdlıere bet --a·ı IHar:l:va aakledecetf•· Girll-IMUhsl.ni Faıri• ön.anile ~ndmıştı 
ele aira1et etierdl, hele ptnea ıideri- lecek ki tı.UB41a laiç ltlr tulaafitk, uU.a Ma.nlılada büyük bir ç"rt!tk ph'bi idi 

ıılu öyle ai1!enm•,.e lüwa görii:.emlı hiç llir mana yok; fakat o IJU1111 okur.
1
tlkönc· bunınnı Yeşil yurd lçın dos.la,, 

'-hail.ıklar Uta eden ltlr lta•s cılsdu kea öyle tllh!l.f elanlu ld oaıı birçok de. ruta t.ıeril~tt. sonra pllba flMW da 
ld. ııö&lertını kf.llr dlen cı llJ.ialbrı Msl talar ltllDll tekrar ettirirdik ve ı.ot bol ti.ft deret-de uzak buhınm:\dı~md.ın 

ekJi -..'eler ltiluk bırak»'ıl&. IJu ... hl+a-halarla ,......, ~lan ıuhsı dişiinüld:ü, ve bö1I~ esa-
t:ikada OGa k;ııhkabalannı LfWyer, CÜ.. lş&e .lt.atınmM kalan •lV9W: 8IDcla muhal olan bay~ lmki.n Uiı'ealn.. 
lwinı Ye siımaalDl ~D tıdaaf ilde- Kamer la&DDn 11&811smısT ._ clalaa U,ade azak bir 1lfka atıJm.ıt 
1'l ıöriiyor giltlrlm. Nuılanız "kamer aanıa! olft. 

ı.te edebi1a.tı cNWenln ilk ..,,...ı.cı Benim P.ütHi Ulkaa1•- ·lr 
eaa k laalllc ıönlök. e....ııe eaH Kamer llamnı, na..a.uuzT Ji'lboeUe ltöfie muhıtin esMl tesf1'lft'i 
kadar~ •~nal olan~ ile Aaıl1111us, fudsmlS, Dl ariıni•ça tab'mda ela ılılha fnh ti. 
l'alter bıahmıluk.p adel& bir Bm6oa ... Mu•llıma tt&lllder, htrçmhklar görünm• ltaşla. 
ı..ı.r bu.11llUDUl!I elariak. ftitw<! ye ııezıı Nuılınna, kamer hanım?. ~: pek nadıt oılmalı:la beraber, her şey. 
-...ınlDde Ah Ekı'eale pek UJ'UtUl'!aı" Beltblı lnvırc* ulanua?. ilen siırlHle el.ra.fındakileri kendislıı4en 

Sayfa 3/f 

csron==ı 
Dün lig maçları ve sokak 

koşuları yapıldı 

~ 

mmı Ye ıplısi bl!r sürüşle dirdunciı go Ciı~l bir ljekilde .. o:ıim ve idare edil_ ı - Takfor 12.20, z _ bak, s _ 
CBattarafı 1 inci sayfada) ı dirini mucib olmwstar. Mıi&amere peki Blrincl kafea-orf: Metale, 3591 

Hi yaptL Galataearay kalesinde sık 1ık DUr,tir. Mahmud. 

dolatan i.t.anbu.lsperhlla.r kornerd~n ee Bctiktaf Halkevinin sokak ik.ıncı kalecorl: MeaafP., 3008. 

len topla 33 öneii da:dbda birinci gol ko§USU 1 - Ziya 13_ 2- Bahattin. 

lerini J&pm.llta muvatfak. oıcıutal'Sl\ da Beşiktaş Balkl"Vi Ud k.ıı.iı-.cOl"i üserin. Her iki miiaa.bakaya elliden raaıa atı. 
b r daldhdan kl8a bir zaman içinde Ce den ya.ptıkı sokak keşaıuınü ıu netice- tel lştlnk etti. Dereee alanlara nııula.lJlll 

milin Günduu verdltt pasla Gaht.Asa. 

ra.y bt.şlnci rel ite bu te& sayıya derhal 

ceva.b Yerdi. Maç da 5.1 Galat.u.ıra.ym 

işi bir ~uniLe bl*tt. 

Ömer Besim 

Fener stadm 'a: 
Fenerbahçe 1 - Taksim 2 

ler elde edilmı.tlr: lu verildL 

ı "~un Poslı,.nın bul na~:ısı: 22 .. (~ 1 

'-----·--------------------------~ Bunlardan 30 tanesilli hallederek bir arada yollıyan her 
okuyucumuza bir hadiye takdim edeceğis 

Soiclan saia: 1 2 3 4 5 6 T ~ 9 1 O 
1 - Sahilleri-

FenerbaJıge derli tepki bir oyunla mizde bir denıs 

Tauim takumaı kola.~hkla oe1n1'er i9ine l91. 

aklL Birbiri öu-r1ne yapılan iiç &&ytdaa 2 - Gll lm eş_ 
sonra FeneliJıah9e, d vr,.yl 3-0 b"tirdl yaııuzdan biri 15), 

İkinci dene o:ruııd-:ı bh·a. heyecan ._ 

J'&naeak vazly~er olnıuş, Ye Taksim ta 

kUDlltlll -,aptıtı iki gole mllkabil clirt 
8&11 J&p&n FenerM.boelft.er maeı 7.Z 
~rdır. 

Süleymaniye 3 - Vefa 2 
llat'&n111 stirpri.U oyuna Sül ymanl. 

e Ue Vefa ansmda olda. tik devre ı-ı 
Vefanm g&lebesile "b"tti. 

İklnol devrede Vefa.hl.Ar llı:i penaltı ka 

oannıa.k sure"'ı&e Wtımla.nnın mR!hibt_ 
,.,ıtad ... har.ırlamış eldnlar. Oyun 

bu sure'&e S..! Vefanm matlültl-,etlle 

Erkek miırebbı 141. 

3 - Çok ı uetli 
{ 5), Eski devrin 

~li ~· Utursııs 5 --=,·= yerler ioln kulla. t: 
nılan bir remis 

(5),Soouna br•J. - ------.---
eklersen s b·r Rıım 

ismi olar (4). 8

9 

-_,,------
5 - Erkek ııl, 

Se sıcak, ne soluk 
15). il 

6 - Titremeler 1 l ı• 
(7). ın.!!!!l~::::ı:ıı...:6===============~~~==========='! 

7 - Mükemmel 

~e de ltu lıaWll>'et moı+tesua ltlı· o, IJ_. elı:arnn lstaabulun hiera b'r m~ etnıete dikkat ederken, J&Y;ae 

-..•at P&Jesiae Jltbeürdi. ta&hl;va.t.'&a lr.6eeshlııle, dar bir !IOkağmtb peaeeresl-yna., ond>ı yakınlarını incHeeek. k 
lltir1&rilıba lliiıc:Deı.lne dii;,ıaı>Jaek.le ııera- ala blesilri UWJrarak kal'$ı kı...-mn•1ra ltneler, tır,t'ikler cörıiniir old ~: ve 
Jaea. fasla ~ ta.117&Alarıa yüiiırii ki..~. ha.iır .-an blr lı:admnk om;1banun Mıtfce.lle Ahmed &c$1dle Alı Ek 
lllalıtabııece1t derecede tqkullııklara da oaan sesini, &Dan sima. ifadesini, onun tem CÜOl"D«ek oe ·lld.Rer. Ahme J Hlk. 

dikiüürlerdl. s;ımem .. ıaruı bu vaüıle tel&flu tarzını talolW'&k dtıımer ı.a.,m~t •e en nYel darılanlarıl<ın bin oldu Eminönü Halkev;nde ıpor. 
liFleclikleftai ııapkdeıüıer elin .. mllllhar1 n•, nasıls,.ns! .. dertten &'özlerimlsie 1.. ve böylelikle matbaada hiç h01 etına-
M~eaıdfecek ol8alar ~le umbıdeD nünde bir levha terenüm etlr.rcl1. Ani yan ltk ıw>tuk hılv'l l>t'lirdl. müıamereıi 

(3), Bir yemiş (4). 1 ' - Gömülü hazine (6), tiye m. 
8 - Yüsümüzde ld nokta •S), Hbaa- 5 - Mahsul (4), Cesed (3). 

J.e eden (4). 8 - Bq (3), Yemekten emri ı.-
9 - cırt (4). Ağzımızda bir QSV1Ulla% (2). 

"8 kWa.kta.n lnılata hsltı.Uııır1a lntlbl •&'afet onun bklld yaparkm. tallttıl yap Arllk Ed~b ntı (11"!dld,.nln !IOn pnlf!. Halkevlerinln 10 uruıu rtldönümiı mil 
edecek ne be.ş yadlgi.rl:w ka1mJt olıardu. tıtım kendlıııintn de vakıf otm.a.masırılı; 1"ne 1att1&4ıhn., oluvordu. albl\y~t Is. nMf!betile diin Emtnön1i Halkfvtnde 

Onn- ..... 1 aı....-...... -..1- L.•r tuba.ti·'- •-ı.•t..:ı tbt-trar111m Jaarlclnde tafDUIJ olur- "tbdad klarmlnln ht!,. dJld~ll bekl,.nen ._ -· - ... ....., __ ,,... ... "' ,._..... part:ıı.k blr spor müame"11 'fe& llmı.tor. 
Yardı. ~ Fllret m.a• lı11!11M1Dtıla a.. nımrnğu matbaanın ırakfına lnfnce. y>ek 
~!.ne 1ıılr daha bul namıpeak bir + "kıs:ıı ı.ı.- saman !~inde pek lllebsul m h- Pek 19ö:riik bir daftt.11 Jı:arş•ında tu 

ııaıı·~ar ıldl.ffil~ün, yallud Matltaa Jaa>ratPIÜ n tc1aret ckvresillJlll veren bu m hlttn ie t1011 sasti çal ve erir.ek SPOroalarda.n 180 kltillk rnı
etıkl ısalrlenlıen birinin 1'ir ~çok ırtlnnedl, eda .,..... yı&Yaş reae mııt o~rdu. ~ ayn yaptıtı aletli, aletsiz ve 

[~;\~!-~:-=~~ea=-lni~-~o=~=an=-~aımn~::=-=clan~-~;~==:=•:~:~;!.eş:~::-ı=:-=-~-;klraa:..-.~-~-~-~l::~~u.:;~!~:;r.,..~pe:f'~-=".-.;d~:.,;~;-; .... ~~;--~-~-.-..ı-...-...-.-..ııııı-.. '*'"1'11._-.ı,.-..'1~-,..-:::;-;m;,:.!-.;._:~;,ı~ı-.-.~~--~~l,__,._-.,_ııııı~ıl'll""4~mömtlı:ll tlans Jimnıaı'4ıiklert 1UD11Dll111 tak 
~ - ~~~..-r ....... -----

<Si. 7 - vuaret ııı, Gökteki meşhur 111. 
H - Azim Ye kudret (5). Soy (S). chdanlan biri (5). 

Yukarıdan a,atlfa: 
1 - Hltab nidası (!), BiT Al9ü al~tl 

(6). 
ı - Yeni Paea {7), Ra.bıt edatı (!). 

3 - Elemeğe J'llıl'&J&n al~ (4), Bir 
erkek laml (i). 

8 - Aeıt ve meydanda <:n, Sanklll 
bAklm (4). 

9 - Allaha merunıb (5), Eski 1MııJ 
(3). 

18 - Örf ve Wet (ii), Sonun adtl 
(3). 
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Sıhhiye Vekilinin u~·-~1r11_·:~ t7j'/o :_ ı 
tetkik seyalıatı _f \,;ucurı,:nam """ 

Denizli, 8 (AA) - tiıbbiyc Veklll 

Doktor Bultisl Ala&aş bopn •ai S.:t8 ka J J. 
- Baka otlan, kötilliitö eyültiklel Slünfbpı thpla, Merbılefenlll7e tlol'., - Cenabı şeritbltzl sörmfk ıotn kaldı. da başta :meml~ haSUDeai o1-k ü.. Nalı.leden ı Maanes Tahain __ Ber " 

brşılamalı..Allduliala JUeıwll beni bu sa nı Aerle,.....,.... Vmılr .. Jaoeııi dll bina - Ya, Nlrir nasıl? :.ere 51tma mücadele evı, belediye sıb- :<Fena ni~i olsa beni evinde alı.l~n, sen ü.7ıülme. Omerle MUılli ı 
~ eaadetlü padıpba «sla7ri» eJle.. ıı ~ l7hlea 17ide rirünmeie başla. Sadrazam «Nirin adını söylıerken ha.t işleri, mezbaha, sıhhat müdiirlütii, :koymaıxiı..> Dıye düş.inüyor ve ış I.stanıbulda ilketı hemen her akşamı 
lldf, ana «keremle» m11ka.bele etmeli- mı&tL Batan ctıneş lfıtı. 7etil Ye oaclır kıpkll"lllızı kesUdl Fa.ima rözlerlnl ta. ceza evi eczane şehir oteli, kaaab, ek.; ?ışten .geçmeden berllım. yanrma gel geç gelırıerdi ve ben onlar geınıeı 
Jiia! ıotseH lııi7ttk meyn ~lan.na YUrU:P"Or nna kalclll'IP •ndaklarııı• blikilnce, ta.$. mek~ ~1 ve ~velerle 4Jier umnml :zniş olması.na seviniyordu. Bun- aen ya.tagıma girmezdim. İster ev1 

Dedi, başka tek kelime sö:rlemedea el da. bld& duramadı, merdivenlere koştu, üst sıhhat ifJ«l De aliblı 7erlerl tetWk ye Elaırı atııLamaımış ~ründüm~ ham, .ister merak ::le, ·~ yaştan! 
lt'8e odasuta doğru yünidii. As cJalıa llerWikr, ibrahlm Pa:ı,a bab kaUa iki kanadı 7aldısh büyük bir ka- iıertiıl etmlşt.lır. sııııı.u. Miidürlötü ye i Öğle yemeğini· ~~başa yedik: sonra .I>enm:ı ihu~ ~eğışnez. 1 . 

••...•..•••...••.•.•..•.•...•••••••••.•••• tıe aedbaUIMlen ~e ıtrdl. Kara Allı pı önünde durdu. Yöreli hızlı h•zh çar. Şehir otelinde kendlsile ıörüıımek ıs•ı. :t.en sonra çarşhya gıttık ve Beyog Öyle ıse benı bır daha g~ 
Gtlnet Velflelendl alarıalarma ~ ile iki arkMql 'bllla laiinclekl ~ Y3 ~ yen muhaolr -.ata.wıaşlan kabul ve ken. :ıuna inıd:iğhnizden istifade ederek leyin sokağa çıılmnamağa mt cbl.14'1 

lbrabim Paşa Topka.pı ı.ıaru dışına oık. aaıda lıa7ftalarıaılan lnd~r. nh~e ~en bir ktwım lnllUsi ıel~or. dö. dUerıai ctinledlldeıı ııoma ba.rek.ot etmiş p. ~arn ~in Şehir Tiya:tı~unda edeceksiniz. . i 
11Uflı. Dört atlı ı ıli7erclu. Pata ha~. ceph'*uielri INıkfi .e ~van kultL $lSDeltt üerinde aşatı yakan l'es!aaı lel"flfr :bır loca lkiraladlık, ertesı gun de - Hayar çocuğum, sen beniml. 
Yanın basını çekereit .ardıntLın l'elenlel" IM!slne dotna Uerled11er. tok ayak RSleri abe4li1ordu. Sadra:&am • --o-- isinemaya gitUt. meşgul olına, gül, eğlen. 
~n birine dondü, işaret etti: ilarallim Pata 'baboe7e strinae, ıaa1. eH tıltre,-e tıtTere &okmatı çevlrerd( ka- Taşova tütün ~ Biır hafta kadar böylece geçli. Ha Bunu söylerken çok mii~ik biri 

- Yaklaş. vanmnn ati..._ tleNıı •iaçlat' arasına pıyı yavafKI&. arala•ı, b&$ını lsıerl7e u. • ~yaıt.ım.ıtz, biafui.rıle ıyi anla.şan bir tavır1ıa saçlaır:mu., çen~ dk uyoı 
Kara yabz adam ~ını tepi" sokuldıa. fhknen klltu sl1ti htr köşk k~~ .-.ıtı: Geniş oda 7a~ lo~. Penlelcr pıyas ~Si açı, dı i:ma _ ıkJız yaşayış1!21a benziyo~d'u ~· .D~va:ıoomd "11, onun yun uşa1 

hrum Pqa kır abnı 7avaş 7a.aş 7e. yaşlı bir adam klhıll. Paşayı &'Oriir ror ln&ü. Sat kif1ecle, •on ı1utunkı .~H. Erbaa 8 (A.A.) _ TafO'Va tü.. ~Ne o benim .bıususı hareketlenme ehm optuım. . .. .. w : 

lana devam eW.zdi, ya~ Htdu: mes .qirtip :baynmaı aldı. hrahhn lan pltlızh, Mr ..nan. altına üst.üste tün . a.ı kalabalık bir müetah.. :ka:ıı:ışmalk teşe'bbüsündc !bulunu~ - Gecelen ınümkun oldugu ka: 
- Bre Ali, ya .en aue Zellhanm b:ı.. Paşaam yusii 1tlr anıla •~t~I, ha"'.'· nnalan k&ha ,a&aklar üzerinde .. 1'"1Ç sil ·h~ törenle açıhn1t ve jn- ~yor, ne de ben onun hoşlaaımıya- dar az çıika ağım anne. ~a.ten _barf 

nesine vamıtmcla kendusl :r•k •11)-ju? runı alan 73$11 adama ralümsqe ıü- Jtlr tadın yatıyor, koca sarıklı, k~semen hisarlarla 4iiWn mahsul şir.k.eti ilk :cağını tahmin ettiğim bir şey ya.. larda, gazınıol'arda pek eglennuyo.E 
Kara Ali başını eğdi: ıü.mseye sonla: sakallı 'bir acıam başucunda beki yordu. miibayaayı yapm.ııılardır. Fiatlar wıyorduın. Bir haftanın sonunda rum. .. & 
- Beli sultanım. Cumıtatla.u ce't':tb - Fatma kadın lı;ıenle mi? Sedef kakmalı b\r rahle ü7.erlnde bir iki 13 ile 130 kurut aıasındad1r, Mü • Ebüsbüıt.ün serbestleştik. Barıaıı ka· B~tün ~~1.arırnı altust ede~! 

pkmadL tı.Uyar adam, ,.erden temenna etti: sı.e ve cümtiş Wr tas vardı. b ek am etm.ek.tedi.-. :.rmval!i<lem saOaJı erkenden bir u bu buyüık iıtırafı ruı.,u yapını tını 'İ 
- U7U1Duş ol.maaıllT _. - _ Beli ıruttanun. Kapı arala.ınRCS kösemen adam b:\- ayaa v ~raba veya a:hbab eıvine g'd.iyor, ba Belki yorgunluktan, beliti uyku1 
Kara All llll'l•tı: - BrJdmbaşı seldi mi? ~ı ündünlü. Giıdüklert arkasında Amer'ıkada grama fon ve :zan 'ben onu evde bırakıp arkadaş suzluktan, belki de bııkkınlıktan.-: 
- Yek sıa.Henım, 7ar1111 uat 110ma _ Geldi nlta•-· 7anar slltl parlıyan göJ:lerl nrdı. Ye_ :·ananla b'.ırlikte ÇJ!kıyordu.m. YaL O gece, yeni alhbablarımla çok St·( 

l»lr dahi airadık. Ba kerre bınum tek _ t~IMle t•k kaldı m•t 1 ıtnJlen fırlayıp, aJ'1lklan 11CU11a lJaaa ba.. radyo yapılmıyacak ~ruz geceleri b'rbirimizden ~nlmı kıllmışt:m. Hele onların, ban_~ ha-! 
111&tını ıl&hl vı&nluk. tıdi.Jar 111ntil: ııa 811draa.ma c1otru ı~. stlkhehn. 1 (A.A.) - D. N. ıs.: \)n.l. hrordıik. Bize gelen misa!ırlerin ya ber vermeden da.vet ettkU:ıı ma-5 

- ~e ses Yeren •lmMlı aı? - tçerHetllr. İbrahim l'qır.nm siderl encl1'eb ha. ted Prem'1n "blklirdltlne söre, Birleslk imna çılktı.ğı gibi benim de l"abul nas:ı.z, çapkın genç m~~a gel-: 
- teeruden tıi dalıl olmadı 1teaJm Pa:ı,a shfel'!nl aetı: 1a70N11. Yllsil limon renainl aı-..ı.. O- Was&li.tı k nı1s7onu 22 =ettı.:ığim davetlerde mümkün oklu- Ekten sonra bu sık1n ~ı bır azabi 

efendim. _ Beklmlaa- nnf ela ortasında dunap ,.tak tvafma ka. Amerika barit 
19 

h i ~ '--'' ~Al~ ;gw u :kadar bana refakat etmek ça- halini almıştıı. Arkıadaşlanm bile-1 
) ..... _ ı.. i il iti t..'-'- u.~ .__.__.! '- Nisandan IOnr& USU!I mu!;....-uel" ...., • ek• b"lm" ı. ~-. un elin~ 

- O • .. ..., uDC n a u- Aran - Bell, BettlmbqL 9ak bir bakı.e a ........ a.n sonra &C<H:n ..e. mofon ft nd70 clhaaları imali.tını :relerini buh.ıyor ve bunu çOk n;:. r ve ı lyıeI"eA. ~uı on • 
air'a71P 9"11 aram~ı mı'l _ Demek htanbu1a tH•11ne4li! ılerH pzfüldil acla.mm )'iiztine baktı: .-ıs _,_n : 'k !b' k.iılde yapwordu teslim etnn:işleroi ve ~n saatlerce! 

Ali ... _.ıı-: ~narır ifal"eU ~ di dhı mu • durdurm&laınnl bildiren bir .,_.~-na" : ~ı ır şe .,, . ı!l k t lı a taharr.mü1ı 
.._....., - t... - Na!!d efen"-~ mna ..._ m ... zld. Wtlii e&mlftlr. i Mümkün olkiuğu kadar dedim. -muınelky ~~...ı.. a~._;ırdn kal .,~1ml 

tbnlıim Paca düşünceli cörii:aü;ro,.L Paıea lu~Iı lııslı küçük kifk ka.pwJma ltiee ..aam rvzıertnl w•YUla ... ınp 5Çünkü ıher zaman kahil olamıyor- ~m :Ill<f"l:Ullnyeı.. n e mı '1 
hrlrlerln nallan albndan h&ftf 'bir tes dem 7iiriU1ü. ıtisk pem'be IHJJ'llh w.ı. lolnl çekti: 1 1 ·k • / • : 'U Mesel1 bir gece a:partınıan O gece, ilik defa olarak, yalııııf 
blkıyor, ~ sat a.zaklarına tlilşijp Kapı "Ye pencere pervazhınaıh. alim ,.., - AThıbtan mnud kesllmes 911ltaa11D. Asher l lŞ erı S~.ışuıarı.m'ıozdan iki genç kaırı ko b:r kadının hariçte maruz kal~ı-5 
cömülıtilqe, Atustos sıoatı erl7it> Jı:a:r. cim parlı;renla. ıtapu-a beş altı 'basamak - K'"11Ctın'e se1Dled! ml7 Şubeye davet S·a benı Taksimde yeni a~lan bir lıe~cği t~likeleri. yakından gorı 
l»oluyorcla.. tbrahlm paşa mf'TlLlı: lçlr.de:r mermer merd~ ~ıkıltyer, me.rdlv~ _ Vakit Ylllrtt re1ör sultanım. :..>ara davet ettiler. Ka.yırnva1iderni mW$ ve hıssetrrın~I?· . • 
ti. Zellhanm b rdcnblre oruuLın kaybo_ başı b'r kamerl7e ırlbl soarm'l!fl}t "" tar. - Ya tfnu11! Eminönu Yeril As. ş. Bafk.dan: :de !benimle birlilkte ge-lnıeğe teş. Kay'.ınYaWdıem ıçımdeki fı ına.: 
luvermeşJ end!.şeslni arttın.~enia. Başlll !anlarla ıölceJenlyordu. Sathn Ahme. - Cü~ ınrub e.Tleme1ı:le. 1-deltJŞ~ Eczacı Ttm. A. ihsa.n Oi. M. Butwn ~vik eıtııneleri gülüru; ol-urdu. O ge. yı anlamış ırn:!~? ~unu b l ı. eti 
Kara Aliye dotru döndurdi: din ka(lın aTc•• -.edri ıa-ril'ftltlcıt atır lh"1ma1 nrdır! (36967). : sabaha !karşı eve döndüğüm va medi a.mırn.a yu:zumu okşamas.ın-1 

- o &Tabaya bbıdirllen batanun Ze. atar oıktı. Bir paPr:J •ara.ladıkhn 941nra V~rhsam ttltur ~hule ıörtiniiyordu. Eczacı Tim. M. Suphi Ot. AbdW - ~~t Şazi~ Hanımın salonda b'r dilll ve son ~~erime: 1 
Uba oldulunu eyüce ıe.tiıls edcb~ldin yaldı:zh kı\p17a ha.flf banr Tllrdn. ttıq,ı As dö$ündtikten sonra yaiat:ı 7aklaşiL kadir (38418). :k ııt v ömillmüş, beni bekledi- - Bunu bilıyorum.. 1 
mlT açılnıayınca l'ömtq halklllllnı aııa~i asa Yat.kıa 7ataD PaCnaa Balllln mk&hlısı Tbb. Rısa Ot. Büleni Terca• 131 :v ~ . ~~etle gördüm. Bana bir Oevabile mukab;le. etımes.nden: 

- t}ç keçe külah arasında elduğ'un- bi vurup ,ıkırdattı. g1ize1 NIP,rdan başkası değildi. Kapalı (48948). ~ "ylemedi amma yaşlı bir kiın beni tasavur ve tahminımden çoki 
dan eyöce farkedeıu~ıtl.k. Aım11a eskiJ Kapı 7a-.aeça arala.ndı. Mavt ı-ösltl ıöz kapaklarından yanaklarının üzerlne Vt. Tim. Arif Ot. M. Balld I0'7 ~,;:: h tta annemle bile olsa, be daha iyıİ tanı.dlığını hissettlım. Buı 
Ye end mı ana b~r idi. ft buruşuk yüı;lü Jtlr tadın yilıli ıörün. röl&"elenen klrpllden irünıedl apklan (3333). ~s:ı ~en uıy.kusuz kalınası.. emniyet, bilımiyorum neden, kal-

1
1 

Wrazam kaş1annı çattı: clii. Kadıa pasaşı cörünce r.uıta ıırıf.3 r11ti mun ve ıriyabtL Çok ııoluk yüzü Yd. P. Ttm. CeWetda Bericfnar :n ta.h "il edemezdim. Hemen b.ime sükfınet verdi. 
- Bre kalleş, 7a ne t1e7a llOkuhıp ......... 

1 
~ .. tı. Rırahlm Paşa. menner •a. Wın!k :rum11$1cık saçlan arasında le- (4.1'19%). rıa ıanımulk ~.- _ Allah rahatı-ık versin anne.: 

ı ........ .... ~ . ~ ı * :vanımıa oş~Lllll•· • i e,tlce teşhis eylem ... ? şell ..rtn ı.tr a.tıta l'lrerek U.Uyar ka- keli ay clbl ıorüniiy-0rdu. 1.or.ıh m Paşa. : . . aıtımachnız anne? c•ğim. • 
Kara Ali cötn" R"<ılnll: okşadı dalgın tadını bir miiıld~ h:ıyran ha.y. Fatih Askerllk. !S~brshıden: 5 - NJ.Ç!.n ~raık e'btim lkı~ _ Allah raihatlık versin 'k zım.i 
- Meydan bıral!"tlmanat' 141 nıta. dı:ı F=~~ ne :llUllAD ,eldi? ran sUz•ö. J)Udaklannın kıprrdMiıtı. bl.r P. T:::·lk ~~ü ot. ANIUkadtr i = ~=~t ben bir tarafta eğlenir Sabaı'h ~eç kalk, yorgunlıl!ktan ai 

amı. Hatunu araba7& aıar at.mas :alhan - Kaı.Inzııbur [l 1 sultanllll. şeyler aunJ4&ndıtı &'örülüp iş'tildl. Ne. 42413TS :..-n M b ed ot Zeki Öndiın iken si.rı;in böyle uykusuz kalınanı .. yakta du-ramııryorsun. il 
eldalar. elimden bir mısra söylüyordu. Tll.reyenı P. es.... e m . : 1 lab·ı:...: ? Siz de Mı-le 

....aı T ıt p ..... acele acele sordu: •J- b 1 3.... =~ nasr raı1;1. o ı.ııaım. - ~,, · ... f 
tbrah"'1 Paıta cenb YP.rmı:u. a ı ---Ya,_..__., kadar 'bunda 81 kaWı? elini yavaŞ(a. NiPrın alnına kordu: Kı- 51866 ısaan u ,.., : B . h böyledir Ne- (A .. kası nr • 

... r ak-m ~ln yidnli Ye söıııJerinl - 1 ..... Suvarl Tetm Fuad of. NfhM 52910 • - eınım uyum ı 
UI 'r- Z1ll aJw fırın I bf JaDU'On.aU. ' \ _ .... -••• .......... ...,,.. 
eluJayordu. EtlUp kır ahnın boynnna - (Arkası var} t.&aabal '-..-•• ---
Nfa4L ~a UYAı\ PleJı ~ ~o)da [l] EablemPlr ii*ieD eftlll. 
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Mart 9 

2fŞubat ilmeceıniz e kaz nanlar 
Yazan: Muazzez Tahsin Beı·kand 

eöyT.ed"im ve bfr mağazadan 1ru • 
mn:ı ç.aı'hnağa k.ıı.rar verdiğimıi an • 
la.ttıırn. tilcin ağhdı, isyaon et.ti, ü • 
zü1d ü; yalv-.ni ı : eonra 'başka. çaırc 
olmadığını ~apnca ~~ı. Beta. 
her Beyoğlunıa indik, k&i.a.bdık ma~ 
Pz'?.la:rdan birine gird4m, Fer:ihaya 
benı kapıda ıbeıklemesini tıenbjh «.. 
tim. Kwna;şı kestirdim ve ketluba _ 
tı.ktan 'İetıifade ederek pan verme.. 
don dük!karıdarn dıp.rı fılyrıld'ım. 21 Şııbıat tarihli bilmecemlzde okulu sınıf z de.o 54 Suna Cllll&'uren. 

Vak'a yağmurlu b.h so.nhahar j Söyle lbe.kıeılttn ,imdi; bu hl'f'Blzhk ohm. gelin?ik beyaz -efl>ise v:oftJl • I Bu g.arib h. ilkayeyİ dcitşeıt ve h""- kuaruuı okuyucaLuunuın isimleri a.. Muhtıra defter: 
B ·ı k-LL-•·k b" 'l'--.! • ~-r- tl d 1 """ Ph<la Yazıliı1ır. lstano.ılda bu.lwıan o. 

günu, ey<>g umm en '-.oM.i ır me6Caoiİ ıned.ıc} cağımı vad~emiş ınıi.ydJm} re e ın emıştim. Ferhuru:l-e 8U'3un.. kı.yucnlarıruızm .ncd•)elet'iııi Pa.zartesı, Konya Kili:>e karŞlSı No. 121 de şn. 
)'crınd'e okl.Q,. Kumaş eata.n bh ma.- Bu .m.l ka.ışıatnda Foet:iha nutırum Hayııeıtten h.atYTete clüşüıyoırdum. ca sordum: PerşQnbe ırwıkrl uileıluıı sonrll bıua.t. r-.ın Noaıa.n, DClTek birıncı ilkokul suı 
ia.zadan orlıa ya.,l; bir adam hrladı, bir hayuile: Meırakı.m artmışı. Hem-e'll oradaki - Fer.ihanıın bayıhnaısı da p~ idareWıııemi.zdt'n alnı.ıılan laxınıdır. 5 deıı 208 Ali Şcrııuna, &ndınna or 
&şıkar bir rom tiv~ile : - Heoği bınızlrld dl.re &0rdu koku:ğa otunhım, Kendim d-e pek nı.nıza dahil miydD l'uştada buJuna.nların h dlyelcri posa oknl sınır J.B den 58 AU öı.. 

- TUıtun, hırsızı tutıı.m... diye 1 ki bifai.hüy.ııır tİlTedim; çi.iıokü ma.. fa.ı'kıod'a <>1ma<i.ığım hJ'..d:e ~ _ - Evet. he a.dttsleriııe ronderıl.r. Kokulrı sabun 
~z nvaz ha.ykımııığa. baob<h. Te.. I ğazıııdıan f!ULyan ımt·crnıın onları işa şayaın bir ~: O vakte kadar hiç konu.,madaın Bir Atatürk tablosu !So•ı Pus ıı hatırah• 
J:.J ~ ~d1mlark yfuüycn !kıi genç kı.. rcıt eıttlğini gözümle görınü~üm. - 1\-lcaeleyi anlabaız bakaılım ..• t~pljyoa dayalı dura.o Fecriha ıltesik İstanbul K:ıba.taş erkeı;: lbesi su.uf Zongalda.k Ml~tı>aıa okulu sınıf 
f l§<neıı ediyordu.. B.~\ır alelade 1 Feır~h~in ~'kı~ları ~~d i~i - ded:irn... ıa:; ~'k ablasının eözünü tamam. u· den 169 ;öya. ı deu 341 Kadriye .Köktüri.t, Bur ra Ye. 
:a.kat t.em.ı.z k:yafeth kliien. yen hır tııt:r.eyı1l-e gö21lıenme dikJl • Ve Feııhunde, içlnin hıncinl k.c.. 1 • 

4 
• Bir fİfe kolonya caddesi No. 27 de Emr.l Ata:;ın, bta 

. Ortalık .k.aTtştl, ha..& birbirine 1 mişti. V a'k' anın altınd'll bir Sil" ol • limıckıre ~it anLattı: - Ptan.a d~hU a.'llma hen nı.l lstanbu.1 Nişanta.şı Jr.ız orta okulu sınıf bul Çamlıca Btıl&l;rlu. l'Cmbc koş.k ~ 
C.1~· Aym,i ch.kika.da lcızlaıdiım bi. duğunıu a.nllad-ım, araları.na girdim: 1 - Bir ey 4K>OTa Ferihayı evi.en.. (a.pmadım, sahıdıe!ı bayıJ-chm. ı ıa.JebetJ:nden Gonul 'l'ozwn. 3 adet. 
rılt!n ko:rlrunç bir çıi?ı.k. k.opanm~k r - Kiiçi.i?c hanım·n o mesMe iJ.o direceğıi.z. Annemin sandığında ne K.ı2leağızın gözlerind.en yaşlar a.. B' r . k tet' Kırılmaı; dökülmez hokka 
'~Te YU'Vn.tJa:nıdl.-ğı ı;orüJdü. Aha!, _ 1 alakası yok. Satıcı !hımzın nrkaıt.Jrıl var ne ~ harcadık. Ahla.m. din. 1 k.ı.~rdu. J ağladıkça ablasımn yü.. Berga.uıa,'~~şızW:de :kulu sınıf ı ta (Son Posa hatıralıı 
rı.~n. dikkati hemen ~ bay:d.an de za bıralanadı, nB;SJ)sa ontr yıakı:ılwr. Bu den ge!ocm ,_rdımı y&;>tı. Feriha da zunun manıas1 ~~· ve sesiındıe S-A da.n 219 ~t.tln Kıtraıöl 

5 nbuı 2 inci illaokul sınır 5-B de 
gı.tt.ı. Hırsız1ılk vak :ısı unutl.1'Imuş hanım dcbZt ben tanı..,.....nnn; kalaba- ben de var.ı.mızı yogvu~ı verdik. dalın kuvvetli hır kın titredi: 3111 oııız Erb I, İstanbul Be:, ~la 2~ o 
I> b · J .. B Kur un dolma kalem ilk '-·ld .. ı 1 ıdi. Poltsıbr ka:ıshaJığı ya.Tip hktan kor.ktu ve bayıMı. Şö~. uta"mn:yacak kadar bir ciha2 , -

1 
u yaptığım ~e 1nıs:m'laT cu o.., .. :ın 513 S wLm Dl kcr ista 

Y>ilİdaşU}mr, ~stayı en ~km ecza. Bu sözl>e'ri 5Öyliyerek 'k'll:rtlml p<>- lwzırlaıdık: fa.kat t..--·az - -.-:ı..ı '"".'O. h.:rsıı.ıık diyorlar amma... ıt;on r ta bıt&ı"alı) bul SuJ'anaJımcd 4ık ı.obk tı/11, t-.;ı.t 
.._ıı. _ , ~ Cl!IY<"'"' J - B Ankara Cümhu.ti)et ll:.olmlu i.1Dıf d T 
~~don CİT.ine götii:Uül:cr: 9tekl fiee uz..ttı~ ve Ferih.ayı 9'!'!i>cıet bı. mıya paıramı:z yetmedi.. r.laLbu~.i da. ~ mevzu. büyüle ?i r ıict~ai .. ~e 3..A b!el:e&inden 8 M .:z:ıHcr, İ'itanb.ıl e urhan Aytuı. 

lz .bu ıheyeaı.n ve tel~tan lstth:<ie 1 Nık.ma.~:ını ıstedhn. ma<lın bunu ~k .istedı~ıni bıliyo - seb:lıir., .?unu bu baSJ>t v:e gorgu•uz Kaba.taş er.keli I'.sesi ıanıI 4 den UU.mf'>li Yıwarlak diinya kaf. . .rll:f 
etmı.ş, sıv;şıp ksçmt.~tı. 1 - ZatıB:Piniz.in acLTe.i bizce ma- ruz. Kend'jsi zengin olmadığı halde -k.U:k rnunaika:şa .otmek ıs.t.e.r.1İyor • Bertanan, istanbul 61 inci ilkokul ı,ıınJ 11'011 I • ı ıt raııı 

_O gün i~den crlcC'nGe rıkmı5, lum o"kliuıkıta11ı aonra me&e"1oe vn.ktm: düğüne aid b.er .....,.1·0 muııJ..azam oL duım. E·~~ vc:_k a taımamılıe tav z.. İstanbal İran llkolmlu s.nı! :t dt'n 2 
- " • J - r-J h A - 2 talebesinden Sil.beyli Guner. 

;.~gmura .raim:~. Tabime k~dar yü I teşri~ ectdbi}n.;niz ~e~dim. . lmasın.ı i~~)"Or. Haui, karl.1lln1 ~7'Il! zu , e-tmJ-ştı. gır ağır Y6hnd.en nuınar.ıb Scllm~, İstanb;:ıJ c:ıı;:raJ~ 
Umdt Jl$temJ~ım. Teaa<llüıfe.n bu Bır otonıobıl getırtUm; po!ıs ıec. dıuvaldı g'01'1ll1ıerl:8e evlenemiyecegını kalkttnn. Di~ fırçası erkek ort;ı o-:ı.uıo sıoır 2.B den 8 İb. 

'Vak'a.ya şahid' otdum ve 'tleMdi.ifcn zanoe önıü.n.dıe biriken i~.z kalarb~ ı. de m~n aöyl!em{fti. Zavaflı - .. Ya. yakn~a.n5;,8Yd.ın? . <Son Post. h::lt,ralıl him, İstanbul U.l~U ilkokul Wcbr'&l 
~Yıkın kızın. yanında ~ap onu ğını dağ'ııt:ırlk.erı ben de Feıriha ie F C'Iİha Ü2JÜ:nıtü içinde idi. Bir gece Goz!enıınde .. b.~r ~lm~ çaktı; ma. lzmir KU'FYa.b ~rlreı: orta ok.ula' den İllıan Özer. 
lordüm· Ferıha Sü::r:ıd:il dadını~ ı_·_11·1-~ - L d'" ··ıd·' _Jıw . ~· h• kı nalı man,fü gıulum!<edı· sınıf 1-A dlL 116 Ercun Unarau, Lüle. Al"' . b d ' 

.. •. . •· •• g.,n xıvc yoN uzu um. uya'Il'U glm :za.me.n onuın iÇLi .ç - ı l.m.k 4 • - : lıa.rraz Ah ed usta ellle Na umın;ı;om ar au 
luçuk .k~ı .• · . . - Bhaz rahatlan.dın nıı yav:ııum? rık.'l.arla ağ.lıaıd'.-ğ:nı duydum, yüte - . - .. an yokt~ P~;ı-ı~ ç.ok.ma_ 1 . m:;.rall";iizce ~lcı karş ;skll (Son Pos 3 batırnııı 

Suzid.il 'kıa.rımln dadı.ı ıctı, dört - T~kkıür ederim ıeferıdim. ğİm p.a.rçallarııdı. Hemen lambayı hırane Jdı. Nete~_ı.m ıl.Ztmı benı et.. e.tye ıtızımy, ıst Ya.hşilan i;tas}'On illroku J sınıf 
·~:. ev:"dl öloü. Üç çc_x:ı.rğun.da.n .hiL. Bıma ne bizyük biT iyırik l'!tliğin izi yakıtım. & göz ya~aırtnın eebcbin·l ı medtm eve gek! g·~ gö-r-.dünüz. }'M)ft&bane bin:ısı 1 11:UD1arad.l F.mlne ten 4.14 M:ıhlr KrderU, Ad~am:ın '\ 
Yugu bır aya;kıkahıcı iOe evkınmı~tı. ta .. a..-vur ı-domezııiniz. Ömrıümlin sordum.. Fazla l:ıtrar eıtmedım, bır ~eıy söy. Paslı. niyol ffi.oıuılu sınıf 5 ten 7 Sevlm G 
diğer ikisı d'.e c1.blalaT.il~ birli.kte o.. 90~un11 lkad&r sıize minnettar kala • j w - Ben ıaığ?:a.mıyayım da ki~iACt" lemeden kapıda.-ı çıktım.. Sokağın Di!f nacanu len, Elkjşdılıo İsmetp:ışa Ukol.ul sınıt 
~rl r<lı. Son aylar Jç.ındc buın.laT. cagım.. aglruı aı ab'la?, dedi. Nahid nıkah başına yak~lşken F<""rıhft'nln ko- Ada.pazım Abuı MeW...ıı okulu ta. ten 1%6 Mua.lli Akt::aeL 
d~n .1iırin~n ni~nlandığwı öğT.en - - Sem ş'mdi bu sözleri b.rak da ~nünü 'birdüziye geçİ'kt .. riyor. ta koşa bana geldi~ini gördüm. Ko. lebesl:ndcn 68 numaralı Faruk, İunit . Ayna 
?tı•;.rt m. bana h!ne:d'-.ık vak'a&ını anlat Ferl-ı - Sebebi? l luımu tuttu, yah'ardı: Rr.m!llp şa m'lh:ıll:ısi Gazibabı. YOku$u (S.n Pos hatıralı) 

. FeTihayı tam.ı'.dığımt pofür: eöyle. ah. - Hcıp ı:ı(yıni şey: Beni ~y z el- :-:- H~nlmefe.ndiye oovl.eınezsini~ No. 6 da Ali Gürer, Ankan Oamlupınu btanbul Pert.uniJ'al lisesinden 1· 
IY:lnce eczaneye gİrme<'"liğime mü ·ı Sesim"n bhdenbire eeı:d~en r.ıh. biae iç.tnd-e gönnek csı"yor. Hıı.k' 1 d g 1 m.ı e6endım) Duyarsa rezil Okokul sınıf 3.c den 1243 llÜSCJ"in Ka.. Nusret Mııtlo!tul, İstanbul ı tıkl!ıl lis 
•aaaıe eı:tİJer. Kuıcağız dlükkanın bir engİ onu saıaonıştı. Şıışk:ıın gözlerle d.a vu, foS<m ömründe 'bir d fa ev- oluru_ız. . lzı>oıoğhı. suut 10 talcl>cslnde.n Seu Pınar, 1 
~Öşesindıeıki tııftıta 'bir •lranın ÜTe-1 yıii:züme bıılktı._ Y anakluın.d'an yaş - lenir. Gelim kıyafetine girı;n~· İçırmlen ısy~ı:_l~ ~arış•.k bir mer- A lh'im anbul Şişli orl:ı okul mııf l.D tıııet.· 
llne yat~~ı;.tı.. Eczacı etıer kıekla- la.r·ın d'aın~-di gını gö ... ?ü. ~. _ Dud ,'k. haıyatınm eon gününe kadar ıçl!nde 

1 
ham et ta~ı. Bı~ ühtlyar .. .. .. (Son PMt:ı h tıralı) 6hıden 199 Saim. 

tıyor, )"UZl.lale, şn·lc.akı•rlna kolonyal ları.n.clan bıır f.cıryed dokiildu: h.icran ka~ır bu... -. P&ı d'edlım ve ywnıdum. Tdt':rcl&ğ' orta okul stnıf ı..B clrn 299 Kitab 
&iirÜyordu.. Bir iki dak.ib.lı-k bir te. _ Ablam nerede} Onu tuttular j Ferihayı çok eevd iğim için bu ı * "Rös1em "\'nn~. lmlluıı hıkbr cadde;l I :bm1t orta okul sıruf 2..B d 

10 davlden oo.nra Feriha.nın .,.ğtr ağır mı acab.a.) 'sö~•ne pek mütee96İr olidum. Ken.. On beş gün sonra 1k.amn Suzidil Kardl'Sff'• ap"rhnıını birinci lo.""lli Nu. 5 llas3 Aka.7 Erzin belcd' en 
töz ıkapaklar.:cnı açtığını ve şaşkın O za<1'6Jl. cürüm oıtağlını ıtanı ·'d.İm İçin olıs;ı hiç aldırm.a'Z.'Clım; f.a •• dndının kızının düğününe g'ttı. A ·- de Gö:tc'11 Htflır. Menlfon tstlkl!l llk..luw : !\I~ Dc~n. l:\'e b 
b~'- 1 eh . f d ki .. 1 d·- _,. uı e C8Ul', Orh:ı.ııg 
<>U(ışkxıru J..-10r'bı ile, eudişe ik ot. dım: Ferhunde... kat oımıaı bu meseleye pek emrnı- !~~ ~ ~ a çocu ara tt0 Ye "Cai.. •w • • • • ilkokul sınıf 5 den l!GG SelfdUn Gı. 

1<lftı:ı doıbaışt~ııd·ğını gö.r-diim. Beni Bu gm>;lb lhadige merakunı <J de.., yet verd ifni ~örüyordum N h"din gtnl Jş~ti~.: .. • . de<lığ'i~ ı ... ıwm. Ne tuhaf kız; HCT-
tilJ"ııyınca, eğ.b.m:yn, yalvarmıya rece tah:ııik cıtm: ·ti k.' ~ob.ii F e- d-e İınadçı olduğu malum. N"h yet 1 -w Ge1hı guzeldı. Beynz elbı~e l kes ge~nlık esvabı na ba:) ıtdıgı ha1- men. 
°ba.~la.ch. . . . . r. iha.nın evi ön~nde duru. n.ca be. n de karar veT-ljm .. ve F erihay.a, bi ~ ha f;ta j kı.z.ca.gl~.a ı;ek .y.·a .. a:mı-1• ış:ı: fakat çok de o bı~r .nn evvel bunu arkasından Kartpostal 

1 " J l d eh d tm k tı ord Alpullu llkomı sınır :ı te11 51 f'e'hl - Beye.fendi; Allah rızası ~ç:ın ındıım. Fetfıuıncie evde ıdı. kı lcaT. aonra l.emhsıne beyaz ı~kti ku -
1 
muteees.roı, go• r ın .en. ırmn an a ~ .. ~s Y u. 

~ni ev-e götıürün. deş yüzyiize bnkıtttılar. Büyüğ'i:n maşı alacnğımn söz veTd 0 m. Nns i? yaşlar ~!yordu. H::ıtt.1 hır ara ab - Buyük kız.ım: . Uğural, KırklareU or!JlGkut '>mır 3.A tl 
L • la B dala! d dı Benim dudak. 258 Mns•arn İlhan, K"şan Zder \ı.lco'..rı D~l&.at ettim.; a-ı'kada .. ını sorma. nazar.ları &ert; hatta baş.İndi. Bımu bihniyıoruırtı. Ya·va<ı ya,a- v r s·ına: • . - u e • 

..... ., b 2 1 A .L ı d b e:N:ıı ı 1 ı d d lu sınıf 5 deıı %3 numaralı Swu·•ın "• "''ıftJ. Poli.>s ona yaklaştı: - Ne ohryor><un} Ağ.lıyaca~ nıe proje zihn.imıdle ~lanmı~~ ~Hı • - rt~ .ınK.am ıın., u v eey ar m an a: Kel'ımesı· dö,l·üklü. 
- Biurz aa:.ı!dın w Y&"l~ ~ var? Sana. her ne b;ılıaaına olwıee. dı. Bu şabah F enhaya k.a.L ı planım.ı. çıkarmak .ati) orum. bogu]aca~ıın... - :J:avalh 1 -A han. 
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Memleket haberleri San'ate dair: Tevfik Fikret 

Ağrılı tnccar ve esnafın 
Hava kurumuna bağışları 

Şimdiye kadar 9 2 7 6 lira top landı 
Atn vilayeti Balkni sal•nda A.tnlveci MMill lleaekte, e,ranan Sıilu A. 

Valisi Bay Ntyaat MerJren,n ri,.uetınde c1Ul1197, W"Jli ~ A~, ri~i &ev
&o~ Atnlılar Türk Han Klll'mll11- lu JUplaıa, kandwa<:ı Nun T1DCU, tı. 
na 92'16 lira fıeberrii etmışlerıür. ısu1rıncı 0111u&n y_...,...., ~ HMD14i. To 
kı7meiM ywrddaşlar jmtlauhr: ran, ıa...ı AkMY, M~ AkMJ', N.71 

l'abrbtir A'bckarrıt.lıımAn '151, Tiearetliud ALaaiet. M~ li'lll'l'UD L.:fi) t'I', 

Odası başkanı Aııı1z Qlky&Dn, ıı&rc2r_ t.tic~ llleGmed Alilemir, l\lua Ak. 
dan Mideli Parlar, Abclölb.11. Gbl'ôr bal', Jliee Alvaç, Faınl K.arau, Bedir 

öfeabhid Azis Yurıüı;&ıraıı l398) er, Aldemir, Sane K&J'&, tenekeci R.erlk, de. 
--.~-dan 7.ekt Araa, İna:.\11 ve HaH. miret N.-l 'ÖNal tıaı ..., t.üccanlan 
Şamil Çakan, lllllalll Aca'beJ', Mıbtr Mehmed MaieJ', ÖmPr IUya, Yas11f 
Özbtlai (tto) er, Dm Al ı Cemı.ıl Keleteiiu. kaalJ İmam ltakka.l Mehdi 
Şenol, Mustefa hla4I, &.ah~eel Ah- Yefıl, ı-.au Klll'd tl51 tft", tiice<lrda.n 
med Almoy, bnt&rt.reei N1161'fl AkJN.. Y.W K.Ne4ai, Bekir Can. okl.ci Ab. 
nar, miKeahbfd Zfttr Ttltiinoi, kanb- ıhl.llıllh 91DC'öl Ye ertan \'eba.b Ç;uuş, 

Tecl İmlal1 Önal (15tJ tel', &ti('~nkın iNıüal Ali BlWetta, 1liaW Mlan, Re
Ab~ak Jtnnı fil ~er, Ali Eldııa· ea.r, ilacı, Raif 

ıııt1lrdad A.ttnıkd14, :1!1trb:ı Unıuı, Talıı!r Aknı, Ael'fuila.h Tarakça, Yaur Ya.~a.y 
Kapa, Bddr Arıı•, .üditlbdlr fjrlkatl, M.-.ıa Güler, llali1 Yaln111, ~ StL 
NAIJ ~. nıJMerlııWcl Munf!ll Cırent. leym.ut SHter, kü•eel .&»as. Hasan 

Karabl7'*, All Jlmrf', llma Tur. Uma, ier'lıi ll8lail Alkacl, Uaalıı Bekir, 
Jaaıı, Ebaı.e1*, müte.ıııılril Ali Deııalrel. kuy1Mlc1I inaan ()jmı, .aaifl Naumer, 
Arif Kalsa, Bef1r.,. a-... .&1aıoy, ralıı- AWarraMıllm, 1Mrlııel' 9edd <Hı ar, 
.ra Yinter, a..... ........ 6aJııaft:r lnulıhlMt JIMttl Me~ 7, lıMhl 

etımed. sa.mr, ellııiAel o.mu. Öl. Soırun. TmUf Teael. iı.rahlnıı Aeır, HA-
ttiırlı:, ~ Şeftt Jlal'a• (lOt) er, mld JlllM!, DraJa1ıa Oikoe. Ömer l."a.. 
~ Me1maeı1 AJMmlr, ÖJDel' De- PllA. Bak1lı J>etnı., Yasal Du:rmuııı. Ab-

' tallaf'l79CI AM•ı -it Wal, ftlkerhn K.talt-an, 11 ..... Btıuıet ır:: 
~Yakub A.tlaa <ll) el, tıieean1aıı ~an. Mıd ... tta Kwlcan. l\lırnd 

Bahai Nadir ~ IUfa an, K.r.mlm Cıllll, AH A.slaıt, Kenan şa_ 
' · 3 t Demir Ya 

ff Yakub Pa~ Yenf A.ru, Hakkı k'nlha. ltMlm Çeri, 'Ta ' -
Biber, AJıımed KaraolP. ~hri Sachdlah. 'ftlf Tllıım k, ı...a11 Saıbanca. ten\ ı;:: 
Ukka.I 9tlkrti ÇeleW. AWmrenak. lo- had ç.kır, ca.ıdH iti.reli, lla'-em, 

I bir, Süırl BM, Rcrie ilen, kahttcl Ah\ 
bnt6cı.a BJıllı:kı, ~ BaılaD Ça ot T....,._ Mmiafa MelllMdotla. ckmlr. 
lu, Aa1aıı Alllaa, Bacı Akaoy' fırum . Veli ~ lekantaeı Ömer Binlei. Y11-

Mnned Y..-ıa. iı,u, eesacı Nimei ~ .ra ~n 'ft'klli Fahri Östtil'k. ber. 
Slimer, lııa.hYecl Mut.fa Koç, ('amba bel' Nivut ))arak. Samani !tara, t 

• (H) ter. töeeardaa 8eUa &arı, 'fa7cı Wru AH Cllilı, kasao BalU. tdrl~ 
tuhafiyeet Ali :lzd, çittol Blul Kan. <S) er. bh•ecl TaeNdln Akbah, ltak. 

• 1ırakbıl Asla 7.elmele, ~~1 hl Ne* A."1m (3) er. ltal<kal b~htm 
ehmıecl Pteiraı (JO) ar, tüeeanlan Y.t.t Ra•n Demir, Ah~ ÖZbaı.tı. 
llB&afa Çakan, Selim Caa, TMir Gi- Yemli;... .Qiay (2) ter Hr<&. 

neş, K.eııb Sol, Mu.sa ÔMıeY, )![urban o---- -o 
Tenmıla, bakkal ~Dl Girdük, Jta-
sun Oan, B.eceb DtlrJD.lll, Meluaed A. I zmitte Kızılay kongreıi 
tuı. Fffld Dank, olHnair Aclh •ta. bmK (Buual) - Sebrlmis Kızılay 
Rıiseel Mduneıl AH Bbai.91. Ömer Q.lwr. k......-ı yQıhn1', relsHte B. Sö)eyman 

etek! tamau Bandl, Babrb Buar, Ub- Sirtıı •••lıtür· .,..,,, 

(Bılıf tarafı l/1 del de!-ıı. O, parmatJnı uatarak mektebin 
O tıu1bten mepıa~ llAnına b. ti çat18I aJt.ı.oda lriiytlk ısaatt r~rdt ve 

ılar Plkret hep siyah bir :ötre :-ibiycll, kllJri blr &'iilümııeme lle: \( saaıe bakıyo 
Blsann harab :ralmnda bll!R tfetişilı:lik- l'lllll; dedi, e benim haya.tunuı en g-ih:el 
hr yapmış, bit' bılb1ltt sofadan a'}at:ıya :ııamanlannı işaret e1mbJW. Şimdi? ... • 
Wr küçük ıın.enliwa &.akarak bura111111 ...,._ .. D ....... Bu • _ _. .... _ 
kıend ..,. _o aJT,,__, _. .... ~ ıeııra 

Son •• • 
gureş1n neticesi 

isine mahsus bir lttlcal odası halJ_ maarif ne.are-tl on. mektebin müdürlü. 
ne ................. _ •ıL..- -ı..n_ AmeTikalı altta, Yusuf üstt(' .mclc için Y" ... alı b• .. k k nad ,.. 
raı.:-""".'--· "".,.., •~...,., ufak l'a. tile beraber ta.mir lşint •erdi. Ve bu ı.11- 'd" u.. ·~ u" a 1 5" 

la üç ~ Klta)ıya &et.tisi, siirıılllsf retle e yealden ta.e 'lrir bayatla titrli 1 ı. bi ç-ırıpı:ndı.. 
alarak, praya btml1'a 13 kendisinin . ldu • Kemanede bekliyen Yusuf, he- Fa.kat; hasın.mm kaıhhar 'kudret 

JIUll G • taktı l-·---yapia,tı, :rahud, flll'Mlan buradan ıecıa- .. men sarma)"l · ve ~urv·veti karşısında olduğu yere 
rlk ettftt resim.krl _._ Bir l'UD cfdlp GtU1 nwkte~ 4Öl'mf'.k Goç ve seyreden pehlivanlar uza.ndlı. 

aaar-. mus:ıner WJtedllıın 0 pek si ade 
~bmfan kesllmif ıpeyt rle b" · ' Y mpWald!l, ml'k. böyle oyun görmern:ışlcrdı. YUBU- Alaturk.aınm meşhur deveyulan 
!flperlllt 'riir.oık &'etlrerek, bu e köt~~ tebi taaıir ettkiyor 1't! .ti.leline cöre bl_ fuın vaz.yeıtini tehiikeli itbi görıi- boynuna dolanmıştı. 
hi(!J~rle donaim..., "" bayatı için bu nanm içinde de!l,şikllkler yaptırtıyordu. yorlardı.. Frangoç, bu oyuna nasıl muka 
mtt'nazı h!t~i Jıı.tisrana utram,1 e. Kendi~btr ~ kşı baJlnde gÖl'düm. Nitekım; Goç ta vaziyeti böyle bele edeceguu şaşırını.ştı. Her ta ... 
mf'Derinl aY11stıırııes.k .,h- mc'v" haline tos toıırak ifındıe orada!! oraya koşu. gördıü. Hasmını kol kapı.p yan dö. raftan ahta.pot sargısı.na g~'l"'m ·~ gi-
l'l!'ll"Jlliıııtl. BöıHin hnrii barada ~er,iyer. yordu: sanki artık lolnde mes'ud yaşa- nerek makasa al.mak istedi. bi lkenetlenm şti. 
du. Şehre yalnız '11carri mek1f.!blı1dn na.bth>cek yeni bir dtin,a halkedi.fordu. Falkat; Yusuf, eli kündede bek- Rıng:n etrafında seyirci btıılu.. 
«htbml'bat.. Mnıleri Termelı: wln inerdi. Ben bilirdim kf enun bütün nrııtı bir liyuniu. nan ecnebi ve Arnerikr.ın pehli· 
Edtirly:ıt tarfblnhı lıı.ayrPtleTte •e l'Mf- sa.mıaşlk bu mektebe dolan1p sıkı ıııkı Goç, harekete geçer geçmez, va.nların da bu oyuna a'kııllan er. 
ıttle kayded~ Mr ı:ar"br.dir ki d('T san~m.,tı. küaı.deyi aldı ve havalandırdı. A. memişti. 
rintn en Mty& piri elan bu ad:un ; ·Bana ta.~nurlanıu ankttı: IUitıill. şı.np sırtüstü yuvarladı. Bu oyun Koca Yı.ısuıf; basa, basa; yavaf 
n~lf,. ÇOMrtı;la'l'IRa ıüzd yazı yazmak haneyi, ıopJanttıan mah!ns 7eri rüs.. bağlı ve hasmı tesbit edecek bir :,ıı:waş zorlu ve hırçın hasmının ilO 
:vant "~at .. dersleri venndde ayd:ı terdi ... tlşenmeden, yoruLmadan. ı3ı u- oywı olan.adığn için Goç ~riiye omuzunu yere oturtmu~tu. 

lrkM: yüz ~ tanJ11Dak meclmri:ve. nu•arak hülyalaruu birer blrt'.r 1-.ll etti. düştü ve ol<lujiu yerde perende Arbiıtr yenıik dudugunu çaı ığı 
nde ~. Buna da sa.bır Ue, lntl- va.ııta ki tamir bitti, 4Mla bu yen• dün. atarak ay~a kalktı. Yusufun bu halde ne olur ne olımaz dı:ye Ame-

zar ne t&hammtH ediyordu. yanın tçindıe yerleşe-"'k mtidür oldu· ar oyununda alaturka güreşte her ri!kahyı bıralmruyordu. 
Ne "8-.,.rdl! Rer lltkl~en bit- Şt':V tık hükmols.billrdi ki Fikret mes'ud' .;,. hangi bir pehlivan mağlılb olmuş Goç yimri yedi dakikada, na--

Yardı ti ınablyett meçhul idi. Nihayet a şa.yabl1ecek bir mııhlt balmu$f.ur. R~. adtdolunuıclu. ma~lub Tü.ııloe ~ş, s besıt gii 
~hal h&Aııf. meşrutlyf'ttn lllnl'"' vu. hat!-. O saman maartr naS&rı Emrullah Güreş a ,ıth üstlü karışmıştı. reş cihan pehlivanlığın m yJaa 
~ reımt. olılu ft "1e e zaman Jtütun ldi. o. pek 1IYU8&I •e amanın kuVTet.. Goç; Türk pehlivanma karşı mu- yerinde 'bı.rakarak Qekilm"şti. e 
iimld!ıerirı iahaldna\u imkanı husult> &erine &"öre eıtllfıp bükülen : it fıtrat sa- vaffa+kıy,,.tli ve girgin bir güreş Seyireil!er; sahneye koşu!'j.tuıar. 
relnal;t fttrMDe, JlıeltıeııJi .;ıldırtan Se'V'lne, hfbi olmakla lterabtt blreok akttr.eıerı yapııvordu. Yusuf.u, omuzlarına alarak nüım• 
0 .. 11 ıla yenJden bir ıte'ft. bir tıetaret ta.. vardı ki onlara ta'&Mub deneceiı: bir şld,. TırlıafttT iki; yiırmi yedi dakika yiş ya.ptıılar ... 
sırcasma SU"DUt ol4a. süren .giirf.'Ş müddefnce Ko<:a Yu Nithayet; beş dakika sonra; sii"' * detle ı.ttılik rösterlrdl. Meşrutiyet lda. suf; Fran~un çok korktuğu eL kUn hasıl oldu. 
~n ltklmla Btbıeyln Cııh'd'le reıııinfn maartr nanrı iken bu ,t.ddetlntn ense ve tıırpanlardan lhiQbirini yap Çok terıhlycli ve asil b;r sporl 

bh-Jıeı,erek •mı. ~ df' ariralanrnta Uk &esabtil'lerinden biri FikreUe arMın- madt. . men olan Goç meydan Y"r · nı ter
hfrr.r ~l l'imlett. Bab1'" radd.....,,de da bir Mlihiyet meselemi sem.lnlndr. l'li-1 Musaraa; dunn.adan şimşek gi- ketmemişt:i. Ellıerin.i ~ğsüne ka.
btr ldlı;ıtlk odada rirtyornı, •T•.,fn• rii1t farkınılla TUlı:ua l'elcll; •e 1Mm1111 ne. bi oyıunda.n oyuna tam yirmi daıki vı.ıştuııımuş sakin ve güler yüzle ol 
·~ ~'" Fntm !lfruet Al~hı., tılcmfle Fikret tbene heseııe yeniılf.n' ka devam etti. duğu yerde duruyoırdu. 
ıt•dmw! .. Zf'hi ha'.n'I!.. Rln9et Aı .. rıt yaraıttıtı Galatasarari.an netsını oata Fakat; Koca Yusufun h3BmlJla Hakem heyeti reisi ringe ge:di. 
Jtıatı:l'nd"" bN-91 'kıtl"tl•~"d""'· m!'lilı catır kopararak ayll"Clı; faka' Yainu nef- ağ.il" lbastığb görülüyordu.. Yarııi; is- Alıtm kıemeri Tü.ıık pehlivarıınıll 
ht'loa'!lndsn aırınn Mr •mlnde MnPı ka. s!nl ora.dan koparnu, olmadı, &.J'Dl za.. tese deıtı.al yenebiJinii. beli~ tak.:lı. Serbes~ güreş c"haıl 
dar bo:Juttan rum katıan bir hl'lk\\t as manda manevlyeUnbı loinde ile Wr ha. Musaıraaann yirmi beşinci daıkL pelha;ivanllığı km-del.asını Yusufuıl lnı 
hlbi ntsıl ba"mabllt"rf'kfl!.. Bnnu tik yat daman kopmuş oldu. ka.hı.rırna d~u Koca Yusuf; has- boyn~ ?olıadıktan sonra; şu rruS 
d:Lk'k381ncb k~"tmek mttmlıöndü. Bu İşte onu bu tarihten 80DJ'a büsbütün mım biT at'lka çaprazile bastırdı. kıtı soy~~ı: , 
sualin onaıı. ıectkaaedl. Fikret ".haradan u·sara çeknmı,, Amerikan kollejtnde Ve Aımerikalıla.rm bilmediği meş- - T:üıık Koca Yusuf; Franıgoç ~ 
da. k~ı. fıeldlf olanan bir mııalllmllte düşmüş huır 'Jruırtkaıpam oyununu tatbik mağlub ederek seııbeşt güreş C1"' 

l\'l'~:retln 9111' zanne4ıtlnlll,i Şt"Yle. ve daha 90nra Aşiyanı kurmuş bolurus.
1
1 t!tti. han pehliıvaınlığma biiılh'kkın sahi1' 

rtn hl~ biri Yti<.'lld bulma,-aeatına h"1t~ u. z. Uşaklll'll Zavallı Fraı~oç; kapana girırnıe ohn~ır. 
hnut etmlıJ oht>aktı. Gene arltasını Na rnağlub Tü.ıık 

b!T rtttur mıın~t~ kabıırtan '* ıteY1~ Liseler Satın Alma Komisyon undan: tebrik edıerken Amerikanın ~ 
ooa anunra tes\\dtif edlıtr oldu. dünyamın senelerdenberi sevgi vtt 
nır rfin •nn bir yanrmla harab olan H/Mari/1942 Salı rinii ua.t 15,H da tapalı urf uullle eksiltmesi 1apıla- ~ıını ii2erinde taşımış olruı 

GalafaSıtnY mektebinin pannaldt!tları oak olan ve 23, 28/Şub"t t.H/l\Iarl/1942 tarihinde Ulns, Anadolu, Akşam, namdar ve namağl11b FrangQı:'• 
önünde blllll rklıf'rflf' o koca binanın Son POS"C. gal"delcrinde ilin edllen BJir .e karaman etlerinin flatıannclald pi. müıteessir oP.mam.asını tavsiye edf 
kvl'd'n• btlk:\1''k'oen y:ık!lladım. "N- b!l- yasa ta.MvviiHeri eksiltme &ilnb SÖ'.1 önünde bulundurıılaeatmdaa lateklilerln rim.. 
kvel'IAIDT tedlm. 1şie mekteb bu 1tal. ona l'iN ~f&e bul•malan. 11SllS. (Arkası Yllll') 
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= Sayfa 5 

' 
Te D Ve Telsiz .._..beri eri 

Yunınishnda 1 : Askeri vaziyet 1 
açhktan ölenler gün 1 ,,,, ''""" , ın~ ~"'""' J B namaleyi., b0zc öyle oöriin _ .Bf Ü ttef ikler 

Vaşingtona göre 

geçt., l aaat z.mhnda daha faızla hız. v~ - mdctcdıT, kı miiltefik lkuvvetlCT Pasifikte J!f!~~~~~f!L:lb::. IKÇe ar ıy ~ r miş.'leır ~e bu ~üddet zarfında aşa. bundan eorna Cava adası dahıtn • : 
ğıdıııkı yc:ın.ı neuceıerı elde eıyJemış. de ve ıb1I'b1'rindaı ayrı mınıaka.lar. taaJrr'UZa Demokrası·nı·n ı"kı· -------D terdir: da a.nca:k mikyuı biıaz daha bü • bulunan Wr llemt! karşı anlı ıllrr o 

unzfupuıar go,cu/a- 1 - Fekımenk H;.n~amnrn yulı:: bir çete harbı yapaca.clardır. ge~ yorlar af lwr mU~üa ..._asıD.1 kerbkbk sanan.. 
rındarı bz"rz"rıın mdkezi. o!an Ba.t&vya ,dıri pdk e. fauı. bu har'bin de ömrü pcik u • y..:. Z 1 ~· Pasltik hM'-'erinf bala e&md. lçla 

bemmiyetii zarartara uiram&k..sl2Jn zun olncy-acaktll'· vaı·ngton 6 (A.A.) - Ofi: B art. ........... nftl demokrul.,I ~~ ı.aıa kıanea ltulabf.. 
anLattık.arz JapOOla,.ın 1Jgaf ne gcçmi~."ır. c - Binmmya ccphes.nde mil_ Cavaoıın hemen tamamen i~gali .ler1n 1lli lriiJru sarı ıcne lııaU- lı7orııa. lııuna Ptmamak elden 1"1meL 

_ 2 _ Baıtavyanıa cenub dojusun. Ji Çin bvvetleri' haznhklarına de. m~e!beniıı üçüncü ayının bitme. J'•nla: Cönku IM&b:.& miilule temcrrud, m:ın-
kıaaıa,_ nnt _ ..... _._._, .. _ ela b\lhmmp müttefık. luıvvetleı!.:l'l Yam etmdde beraber, henüz auh ıine t.c.a.düf ediyor. Amerika dev. Çolı. kon 1 M ve al•Mi ... _,H bt ıaıatmdaa .._ bir aureUe l:ı:ıh ~ 

}' - - .. ~._ - Hi ı' } --1L :-~~L! - h'd} 1 ~ m;--ın& dllemft.. urıanı.ana aötııren Dmnlupı.mr YllJHI karaırgiılıi.le Felemenk "?crı$tanl bir tok.ilde te•irlerini iÖBterememiı et IDICT .. aınuau muıa ı er, a - bq;ı ~ lealta •••:naha ıo.ı.er 
ru I~ ıli:ı olcalarUD lııiri hükUmet mc:Berzinin çc:&wimiı ol.eh.. lerdiT. Fakat. buna makabil İngilız- ponyanm H nô)eıtan veya AVlllltra} m~. laarb ........ taa .. &7Di ~ Aalaıauıll ~ ~•v ki dunya 
Pee&ecııere ıunlar~:y~-m.1$Ur: ğu Bandloemg şehrini ::niiclafaa e - lor, dwu:muıı vahametini ve çok kı. ya Jlllikamdi~e il~i harek.etleri - devam eW we edqor. an ~ ~n bir Weal olmak wnn ce.. 

- J•ire ll:nunınd• b'-' binlerce 1'11.. den oo-ı'lar Japonlar tuafından ya - sa b r zaman aonra haı1b at .. ~.inin ne devam echp etmıyeccklennl, ya. BarWeo ene! """'•"'- 1 lıı ..._ oknslde. m lriiyü..t dn:ıh dD 
n .__ • ...... d '- h ' w ~ ı_ __ ~ • fjLL • b" 1 l . .._ --m.e.e.....- ııhrllltüe işlenb" O'-·-
aıa'A ltiı.rşılıu!L Gemi mürettebatına l'ÖS rı'lmıt ve ili dakaa a ou fC ır ag • mütcınaz.iren laradan, bavadan ve nuu. rrrt.ill!te. LtCrln ta !~ ~.r n1 ~ • loin ideal reJim •emokrılal idi. Kemli.. m or. .......,,.an teY~r 01-

t.ertıen ın.lsailrperverlık oldden bıi1ük- lelb~ ihtimal Japon ~U'Vveıt'lerı tan. denizd>en Ganj mansahına, Hin - dıl ıle taaa:ruz tqebbueunu dlerıne nl:an denJlen Jotlmai &e&.a.hiir me,)d.wa llıt bitmiş I' b s&ıerill7or Te e khlt'tl 
tur, BUtün VQıalU oa.Clly~de P"tra ka.ı.ul fı:ndan ıjşgal edimi~ır ve Baıt.avy~ dia'tanın doiu sahillerıne ve bu me- alp alm!yaca~la:rınJ eorm~ktadırlar. &'eWikten 8IJlıra ltlr takını ıeliamele.re ::: kmu\-affak ol.muş, .hkılı bngun ıçbı 
~eıUier. S~r ve •''"'er t'llence Band'aerı.g batllnin batısındaki mi.it ....,,.nda Sin<TıL-......J-n ancak lt>50 K. Amerika fi)o~ refakati~ bu _ plald olduk. N..,.-a .. s,.alism 1 ll~ıet lfad ümiJen blol, hak k:ıtln 
1crla .. -~·L • d d l " - -o-i-''"'""" lu b l . . . . f ve a. ta tlenc! " im ı:lbl b 1 

i de bizim ~ln •u~dava itil. Tuaa. tefı'k ltvvTeuc:r kc.rl e 1 m ş ve feci huhm 6 000 l" k. nan ır ng z gazetec sn n 1 •a. şlzm bu ı;aretle do:-ıtu Yf! l~timaı ve il,. or a suru ur. 
n andaki va.zfret· bt ak pek cuç. hıı.ua b.ı!r !habere gÖTe r c'at yoiları ~ ~ llk : • . ·' 'k :-

1 
ı~ atı bu eıon faraziyeyi teyid ed'C'f go. usadı bakımdan lwmunlzae kaı'ii 1W M sel Am rk:ı ıibf dünY&nııı en us. 

Or kaJ:iıtıDU.t ı •;ılcl mz:ır!ında her kesilmiş biT va.zıiyetıe bJm ardrr. domcStre ·~ aTe ~-'·--- gen~-· h n: ırün~dir. Fılhaltlk.a bü aazete- nefis müdalaası demek olan bhllik tiiın ona Q nn' blr meınlekd n b -
b'"'--· mıı _ ..ı ·ıd 'C mhyon K"UOUr nunn;u mu e'\ ı · '- L ) ı_ b I k n ımıt:.JtteP."i b m ııwt~lede tlt' 
-•ın:g Cünde Yedl !ki k'-'-'- olu.. Eğer lbu kuvvetoer eaa~o ll'Cl:r e. 1 Se ı ... - d ..ıah· • ik 1 cı, oır ÇOJt tayyare ern: r 1 te mu .. sos;ral har ç:C 036) on:al lddlalarflc bir , n r > P 

ınr-- ' s ı: ............ . d.. .. 1 e.. o up Y<MlD a a&lna Q ı ınt a e. b. Am ika k f'f . . he. ' • ID3,J"a mııl lr od :huuı en ~it d" 
'"ıoe S3hid ika Idık S kakta vururken d i hni ş bir vaz ıycıte uşmuş '!'16e g . ..ı _.1_ '.1L - . • 'iL. - - ı b . • d 1 &7.Zam r en n a ı osı n ı n u. blrtnden pek az fa.rklı olan bu otoriter ün -
~ • 0 " 'ı . Fit' "nlc dekı u:cDmncs ln.t II1.A.1 arıcın e oma - 1 p 'fk uh b ) i · 16 cel lrr d hl Tvur cd bllnl r Rö 
d lllı.ıdan C'elen ıWh.mm blrdenbre nerai Mak Art~un p r e:k d.ğ!nı takdf.r ederek Ortaşat&.ınn. en n.s. 1 m are e çevre er La - lkfskorl karşımızda bulduk. Dofru)u le bir b"'d hail pr nd . -

unu Ye onula -ı vrnl i1n1 delı:set hareketini t.ı&;lid ve t:aınz.ır etm . . t kamet nele yola çıkmıı bu-lund\ı - so1lcmclt fcab ederse tjjkijtilltte lqiım k • P :a &a>rrU ile 
le CO!'ü rd 

0 u . 1".w aklı 8 ı b ~ r. Ancak, ~ de M hver taarruzunun duT • ğunu b d r.mt.&ıtedir. lJ'Dle!.len d r rek ortaya b"ı) l lğ, 
~ay:n ilk. Yımıuıl.ııuvbld mC'JV- ~_!,cıc:emki bo.labia.clcr bik rmrvJ m~ olmasından bıl stifnde şimali Maamaflh. resmi mahfellerin bu ve nasyonaı sosyalizm da.hl kemünl:ıın maır rakamlır a'mıık ne fayd:ı ' rdır? 

.M. de 7CI' blmıımıybr. DU'[Ulı 1 n . h Ah'L-1 h ,_ . b. r:ıcı 1 kadar imsak cösteremedL lla ~ııe Dedik )&! D mo:..r 
v~ icin bet :analaria " t ı fakiyd Oeırece9inin böyle bır arc- 11UAOan azı ta&vlye ır er n pyiaya dair en küçu""k bir emare Alaa h lıkla 

l't ltt1lrahbaı 7er bsılmAkt:J ölll~~ ':: keti e-vvdden cllüşünüp tanzJm ve Binnanyaya ge.tİrm.cğe muvaff.a.k vcmnddıen çddndilı::}C!'İni de lcaıy - nMll "hayı:~ dü~ıir~;~e=o~ ;::as~ 1.az.;m. Bu u ul alışiırılmı o, 
raıara ' • h.z.a cd;> ebnellllit o'lıchıldaırıııa ve obuşlardı:r ve bu takviyelerden ılkldetm.elidir us ce a kü lcl rlıı bir ,e)~r emt"k 
~a ~~~~~ii~ k~~ c~~!8!~~- ı ~-·ın ........;,.,.,,fi bu9U9iyetlerin.e ta. bir tank tugayı Zittanı nebrl ger. O is ~rabı VaŞngtona ge - nln lnnlınal k bilmez mukavemeC.t Alman i~ edl)or. A7. oylrnse pek t rlı oı. . "U.nl_ ....... :ı , .... -eııcır., araz.,.. -.·- b ndak. p '--- • J f • . D&SJ'Oıııa ~alhıaıbıi t.)leee pşuttı mayac:ı.k Uıi 
&ş J~rind lifrll dete ı:i f b' b.caj! tabi dır. ı L cgu mıntalU\31na vas o· Je:n Avuıitralya haber!t"'ftne göre. As daha parti • c conmll$or \C bu b ble 
kir ro~1-~~ P m Y:..~~~~ a. ı 30 Cava b.tııında yap:lan ha.- mut uzer ne l.ngiliz.ler oraya yaklaJ- A?Olltra}ya ve Hind.Man üslerinden ......... ol >i DJ'belmeslne hile - endazesiz iifla.r edil ~or. KC"Iıdi.s n ha. 

'üleUtD ha.ika ıbfı~ır... - ~• · ·· ·· ,_..,, llfordu.. Bl\mek tükcnıuek bilmez \1'le edil d b lcrl d ı ket!.erle ahenldi olmak üzere ddı - m11 but1\.man Japo!l ku;vvcuerı u • batlamak mere pek yabnd.a mut - mticad 1 iz 
1 

il en ar ~ r.amaııın ' :ıde 

Cavada mütareke 
haber~eri 

~e bir jap<>D Jo;,fu da a.danln mer .. %.el'İnc şiddetli bir muacabi! taarru • tcffkJerin japon~a.ya kal'ŞI ta&TJU- e~ 'boerne er C techlz edilmiş etmeye karar vuıaiş ınuk.lvim bir bok.
~er m.ıntakaşıındn.k.ı Soerah.rta ~ za geçmek imlk.i.nml bulmufl.a'!'dır. za goeçmekıri için planlar hazırlan - ıonu c lşe.vlk ılalpl:ıcına urıı r cibl aemokr.ısinln s.us:Lrak ç lışma • 
. ez ' ı.tla ına uiaşmı1' ve bu surette 1 Eior İngiıliz.leır daha ba~a t k • m' iT. f1Tk cephesinde Almanlar için tlmld aı, çalışarıı.k hasmını yorması ' nra 
~~-: ac1a:ı aşağı yukarı iki mWa.- viydcri Pc-gu muharebe sah~~ verld bir Ukrar kının edl!ebD~ ise, lmdfsl W:"IVZ ıeçmest ili' k ,ı 1 i 
vi ık.!l:mla bölünmüştür. Bu tehir ci- 1 yefff:ird>llirleır ve bu emada ?ıı Yeni ı:r~n :::a.kl meziyet, bu fstkrarı bıratıDen olacak. Bu:;;'!> tün ırusmak detfl. ua a. 

it (&,tarafı 1 locl sayfada) ıncla mUtltefiUerin anı.laırında kuvvederini dahi hRTekete geçı:rc- ~ tind ct1n ~i.IAt ve mücadele lmblU e.. mcl3 konu~ ıa 1"1m. Fak:ı u çulü 
zn';ve!tl'cTinin d'nc ıirmiş bulu:n _ ~hayli de tank bWınıan mühim. lb lıdcrrse 0 zaman Japonların Ran.. kabl.DGSI• oJ en Dert ~~~ Scssts ve sadasız olarak Ye ya.p hmayae:ık ~rylt'rik'n 

t_adır. oe kuvvetleıDDiıı t'oplu olanı& bu - goon'u alma.iMi ve luvad· boyURa M'ak kcndinJ bir ölum. dirim hv: '- baıhset.mf-ytp yapılabllecek1erln y:ı.1nıs 
l Dıaınbi, Palcımhang'ın 200 ki • )un<l'uğu ajanıııbr ta:ıafmdan biılıdi - dayanmaları k~cti de belki bir k ruluyor na hııurla:ran s:lkU Jap0n rayretıerl b r kısmını lf~ eöett U.:.tt.tı Gnı rna. 
Otnc::tre t mal batısındadır. rilmekn: ve bu eebcblıe bu ..hada müddet ~ciJc.e'bikccktir. ~d~ da aJ'1l1 ıeJl söyllyebllmek mllarınuı mt'7dan ccııklerlnl tıını:lr e-

Dıant'bj çevmsinın bütün petto1 müh·mıcıe bir muhuebenin vulanıııa K. n. T&hraıı, 8 (A.A..J - Ro)ter: iraı:a mümJdindur. Dlinyanın en 1'.eDCİn itıcy. den ve harb w darb b:&l"eketi yerlne w 
~ları dahn ıimdid~n Japon kon.. kıtizar ~e idi. Acaba, böyle Melt'15an Mecllal akllet.öğl lauausi bir na~annd n istifade eden n meYcudl ebellthıl 1kamt" edrn usullerdt'n vazgec;ı, 

u altındadır. b'i'r muba.Td>e tu dakiıkacla. vuku • Alman ve Sov- ~ a*i Barlcb'e Na.zlrla.nnclaa &ltm stoknnun J'lizde c1oks:ınına sahlb ırıek z:ı.manı arlık &'t'lm~Ur. - ** 
t ~p.I edilen yerler ~mu} YoU. bugün veya>'- SoheyliniD başveJdJ oLma.'iı lehlııde rt:7 

o\y.o, 8 (A.A.) - Japon u - rın vuık\ıbu1ıı.ca1t mıdır? lnaili.z kay ftJ'lll ır. s.beyli pek )'akı.ad& teşkil Almanların 'i hrargah nın bildirdiiinc gö. n.adarı Cwva<!. vaziyetin vahim ol- yet teb!ig"" eri edeceit kablne:Ji llükümdar-.ı ve mecl'3e 
t>~ Pe~ gın;ıü Soeı ndrcatta ve duğunu acJ jfad:elerle tekrarlamak. arzcd ür. US)T ad akı· 

e.rwadadi'nin ı~a i en sonra, ta devam cdcııl~en Fdemonk H'n 
~va'n n ccnuh kıy .•tnda stra.tefk d'l anının ean TCS?ni te'bl" ğinde ha-. _...__, ri<nd&ıa tarüd. "'ır 1 ll\cı 1~-• aı l L b 
ı r ~1.:.i o1an Yogıacarta zapte - . .A....ı.;:. L-- nd H land rıı.ıınc e m a 31l mulı;!reUClerl yapı 1• yar~a ı •f k b} 
l.lrnlştir. Japonlar bmada 70 csh krrz, sal yı ~~"~d'i ısı _ ! 0

1 a 11'.aldadır. On!u ve sUih altwdakl hu. u (eşı ayı arı 

11 Mart Çarşamba ak mı 

MELE K'te 
ve Perşembeden ibibaren 

iPEK ve ıELEI< e b- _k . l I-'•- . ~ ıt a an:nı.n ıuul erecccc muKave.. kıt•-•-- , 4---·-'--' f 
l'r uyu ganimet ere ue e:tm•şıer. met göaemıdt imki.nını bybetm·ş ::..,.~ :ın .::.!.':'ne-;;::~ aa. yeti arttı Zürl.h, 8 (A.A.) - La Sufsse pr:ele-

Bang'lool, 8 (A.A.) _ D N B· oldukları bildir'~ckıe olduğunda~ çıkanlmış " ~etil ıuakavmıete raL shı.in berlJn muhılblrlne l'öre, Al•an 
sinemalarında birden 

p .. , · bu aaalPene v"'ılb:ek cevah zıuun _ K.&lılre, 1 (A.A.) - bclUil Ortaşuil ukeTı ma.hruterf, Alm:uıyanın Rasyad& 
. IU.ar guıı:ii B ngkok <la, rad .. o&arak nw:ıafl olacakıır. men arazi kamnılm!.$lır. Bu munaa - &cblı.ti: ölıi ve yaralı bir baeuk milyon 1:"1 kay 

o ıl~ yapılan Felemenk cliünde bir A Suraba a deniz ü.ündle- betle, dlişm.an, lıclerinde bir twnen ko- St;rn.r kellanousla düsmu lllÜfreze, betınle olduğunu şimdi itiraf etmekte. 
ıabeır elde edilmittir. Bu ha.bere aö k.i = ha•a ve yden'z ietiıkrinin mat.anı olınak !Dere blrı:ok eı;lr vermiş leri ara.sanda 7apılan blr QIU'J>1'1Ba es. dir, Yaraldanıı bl:r tlsnn, me••blre 
e, Pazar saha.hı Cava"da muhaaa.. y~ olan Japcın tffıdıidi kar Ye 310 elen r..ıa i,;li bı~D'. naenda ~mz di,...aıu aavaffa}g rire, ~ld.ıen orcla.ra ut~. 
~at durdunılmuttur. Bu ha.barı te- f:.Stnda t.ahl'İbİone baflanmı, oldu , Hava &a•aıtiar•nda, Alman av tayya. J'e4le Mmbanllaan etmlşür. --o---
•d e.:l-cn ba$ta mal\unat alınama • w Jı... i h ıı._ _ __:a L w b 1 releri %1 S<n7et tanar~ ~W'ln~ Alman 
n•- guna Ull T aO'Cll'Tcr e-cım~e aş... tebliği Ja la Yen·ı G ne'n"ın 

-Y•lr'. • maeı rnüttd~in ovaHt olan bu dl:r. Düsman t.anare alan\annıbn b•rı. Bolla, 1 l.&.A.) - R;._i aetıNI: Af p00 r 
~ıı;.;.:. ~~ ~~: b;~.;: bölgeyi de ~ müdafaa nbıetlnde ne 7•Pılan ~ e 7'ı;ında 1'"~ 9 rlbşimal!ndeh«Bd tararbfazla taall ~İma İna de asker 
taberi lloUanda ı.aştoıuu.tanıığ bll I o1maıdl!klwrını göatermdc.ted.ir ve tayyare tah ed~~ tr. 7e! •baq&ur. Alma• S uka!ı'lMı Tobru~ l' • 
l!n Q~lbuıda Hlndlsi.ını !:ePheai~ın [ bu bölgenin müdafaaand:ın fitha • İlmen kesmılnde lbnıuımda tam isabetlerle 3.000 tonl:l_ çıkartlalar 
ı u:ıer n ]c'4_ :,ıa ___ ı_ l :ı._____ Berlln s (A.A.) Alıoa eri ı. toluk bir 7uk isli ı b;U ıe Dnıhııaamata 90fl l'erllınesini w.em1t lKa ~eçuc'"e& o ursa DlKlUl1 ' • - il u ;ırı ıem e 3 ş:ı. ope ır. (Baş&ar.öll• l inci aayra.a) 
ldıat-• 'bitııitnndıtfflr. mez1c1:2 m:ntakasındaki dağl k a - ~ııtının ı.eıtllti: ıruşla.rdır. Alm n savaş t:ıyy:ırclerlnm V'UBtra}yaya en yakin nokta olan 

Müt.ı:-. lıaabul aaıls ra:zidie yapd.acııl blr muharebenkı '1 ._... S.YJ'f,IUn şan eeptıelhPn ,.ere •rwaarets:ae nıptıkbn Wr taar- Cap.Yoıik"a 650 kilometrelik bir 
lAaCa, 1 lA.A.) - 1-'c.lcnwık az hiikü.. taTihi ü:z.cırincle çok rna'k.us bi.r tcsİT muhıellr ~ U İlmen ıolıi- E'1" esnasmd:ı. bcı.tı 1'ıt s:r drınJryolu ltir. mesafede bUlmwnabadıriar. 

iaeUn.ln .W.buat ~u husule getireceğinin rnut.aktEak ol. niia cenubu şarldslnde taarrwa d·v m çok ;,erlc-.r•r.drn krsflm!sHr. ükl hlıpeklUa aözlıeri 
:uvve lerhıbı Jaı>on,adan P~k rnuı da ytAartdakl 9l!all«e mctıfi etmlflerdlr. Bu cöllln şlmaJI ~ İtalyan tebliil Metboume 8 (A.A.) _ f.eki 
artlarını b~ı iatedllı:~ ~e oevah n.nndkJiğimizin ayrı bir i - bir Alman pl7MJe tllmmlne nıensub ~· B (A.A.J - ltalyan Ol'dubrı başvek 1 M. Menziea. bugün eöyle -
ttit.cn habcı:i bt'fwetıe iebl ~ mi'l'iıdfr. kıt'alar düıtn&111M ceri pğsk&riaülşlenilr· 111nUDU brarca.hının G45 numaralı teı... diği bir n.ıtllkıa demiıtir ]J: 
B~ Jlerl ~I • 4 - Uzı&doğu haı_<b~nfn batıta. ben kf'Sbn.inde Alman u.narelerl. ltfl: _ Mütteflder, ancak hücum etmek 

Jlan.co0n, 8 (A.A.) _ Kesmı ~ili: ~ığı 7 lkinc..Unoo ta.nhın.;f e !io - nla miWslr mu.l&haıe.t bra. kıt'ala.rı.. IJbya çollinde keşH kuneUert faali • .urdtile galib gelehil1Aer. Müuc -
En son alınan J'aPOrlan aöre, du.ıınan lirıda!ı1arıın F~kmenlt Hındı~aru wn İnAtlA mfit!afaa c:IUen b rlraç .a- Jetl ol~uştur. • • , • fıkler. düfQlanlara l:a.rşı büyük b"T 

~~O;yl'yi vaı etmiş 'ft. P>lnbon'a bir ~ala.rıında c:cn an 30,000 k11 ti'k halli saptei.mderiııl ko~l;ıştırm.şıtır. [ngıltere Hmd lıder.erı hücum için itbirl ' ği yapacak~n za. 
o) Yaııınıştır. Du.m:ı.nın ba.'ıya c1okru ~ır kuvvoetkrı vardı .. SonıraFaTI teb. Smna.ta muvaffak obn bolş vilı: kııvvet •

1 
man, kend aralarında tam hır da. 

Ctne.k nl7et!n!Je etdaiu samlma.Ua.. ıı.k~ arttıkça bu mık.tan 150,000 le.ri Alman lut'alarının taarnunn'.\ u"'. 1 e anlaşamıyor mu? ya.nlpna bulacaklardır. 
ır. ki:şıye ka.dar c;fk.ann:·şlard:!T ve yıerr. ra7ar:ak bn1ıa edllmişılr. Muharebeler fRas tarar 1 1 1 f --<>-

) • L-•~-- -~- .. _..ın_ı · · ı ıc s:ıy adal 
Şiddetli muharebeler 1 

IULJKD. p~ guvenemt"'Cla CTI cı - bila devam etmdtte ve bOl.$C'\'9tler "~ se, lngiltare hü'kô.m~fle Hindısta - Maltada hava akınları 
~on., 8 IA.A) _ Bandoe•w'den hetb bu mıktarı daha fıızla arttır. kanı>la.ra u!Tamıştardrr. nl idare eden polıt:La ıl 

• .., .. _J • l d" Cer uı: c ar arasın - f" • _ı -ı J 
a.lman haberden anl.;ışıld.ıtına côrc maga cesa~ eıu'emernlş er ~T, .• • ilnıCD cöUiniın b:ışka bir Ju•simlnde dak htTf n bir anlaşma husulü _ ne JCeSin~e 0 en er 

?'\ \ t3.1ar1 Hlb:ıril bul ük b r u • ç~ yerli .h~ın, mege-}':1 F Jj • Alman kıt'aları bım nokta.Iarıü SOl'J'et ne im.kan H'rmlyecel: k dn geniı _ La Valet.k, 8 (A.A.) - Son İlkki.. 
lllii.r- a:ı.bla> olan Japon kunetlcrl pi;n'I ~~ ~~leş,k 

1
A Ameır11mJıl!an taaııWanru& mvvat'fa.JuyetU mnlmbli ta lem iş olduğunu ~östennelctedir. 

11 ~ine devam ederek Tarı. eevdıld~ g bı. Ho.andalıları ~ • arrmbrla cevab vermişler ve ~un et er MuhJ>ır <lıyor ki: 
n Pn.hu Y'Dlllıınını.n 6fmallode mili,. m~. ve on~ nam na vücuı:l Alman hailannm öniadt: "u kad r ölıa Sıy si ve lltratej k vatlycıt o ta _ 

filt •ik'bt:ıa hatıann:ı airmltlcrdlr. hulm~ bır. mefkure ııe .. ~~tb~e. bıra.Junışb.rdır. Bu mu.kMil taaııınlar dar gerg nd r le H nd.!ltan m.eede. 
Son ba~lere rore, Fcleın~k kuVYet d~!cırı ...ıııih olarak g<miılmüt ve tsnaSında ltlr\'ıek esir •e müh\m m!k1.ar sinin hallinde vukua eelecel her 
l'fılib au;uıa:ı. e!.tltl Bandoeac on. gorühndcte lbthmu.~. da slW. alınmıttır. iecikme feci hir ehemm'yct ke..'I _ 
l'lnda Sabanrtan celen Japeo km-we&. .!--1alk~ IOO._OOO Sciti~ı Cavada Ye No.cıcoaWJ bombalandJ bcdcibili:r. H·nd anın ileri sürdü. 

nundan'bni Maıta:ra ka.rsı clWkçe tld
deUetttn dli~n h3va akınlannb. tfm 
diye kadar !52 kişi öUliitü ltlldhilmek, 
t.edir. 

Romanyada zirai 
seferberlik "'·- ..&.a_._,11 ·• .. ·ttbeler .... pıl. mütebekisi d ger Holanda adala • a-ıı 8 ( -•a• ;;.;; talelblerin mümkün otdugu" .,_ 

ı..._ ~"' __... m...... ı- ınd'a. bohmmalcta. oldı - h · .....,. D, A.A.) - Almaa enı-ı •- 11;a -
... o;coır. ikt cün. lltl ıece •ıarma4a• dr ·1 L __ lk ~.... .~~ ta ~n_ı e. ......... n'•bnm laWl' .... ,.,. __ ı:öre Al MT süntle ie'a.f edilmesin' 'stiyen BülEree, • (A.A.) - D. N. n.: 

ı en oıu ~l.o flUJ"Utye aauaT .. .._o.uç • L_jl. fk · 
•llhart'.belenlcn sonra JaPon ba. ciddt kdhnaıini izafe eıdebilec. man savq tayyareleri, bıı cer.e, büyük nııg. ız ı ır ce.~yarıının ~ında llomanyaıil& ıılrai ııdsbel'Hk emri 

~ kara kunetıerlnln iistil:ıliUii yil ..... l,. m..lı d:ııel . . .. e - ~ h• ı .. ,. .Novorosisk fun:& ınıı lnsıttese.cle. h.alıhaurda Ve.Tıkcc'k. nndş:!tır:.. -----------~::============' arazı temtmek moolıuriydı ol, ~:=~ ~ ~it d:~rı~~;~:i: : hiieumlar J'&pouşlardır. Liman teshte.. böyl~ ~!r ~-mtiyazın lcıo~ulan umu - .1111 

• · • ~ • .. rlae yapılan hdcamlarda da btbiik 78ft mi çöldintüye yol ıçacag nokta• na 
~ 1llİİl5all!dlff, Japonlann can menle Hıncfüılanı eıulıar~~! müt.- rıalar Çlkbğı ~irülmii1tur zarını müd.a.faa eden mühım bir 

ı ba• tefik dona.ıwnanın çolı: büyük bıT • buhmma.'kı chr 
1Sının hemen her tarafına hl. '--• .k müttdi:k ha ku .ı _ Lenlnp-ad beslnd p.ıp 1 :. 

01dutıanııı ve tecılr in ecUlmeksl KllJin'J 1 va 'VV'Cue • cep e Benine gore 
~ ' • tinden lcezaliık önemlı miktarı Ja • Momon., 8 <A.A.> - SoV)'d. ha.lıer. BC'fli 8 (AA ) D N B 
.,._ Ye ınalu.me çıkarablleceklerint poruar tanııflllJdaın İmha edildikten, 1er aJ:ı.nsmm buıiin blldlrdlğlne Köre, De--~-._ o·ı lo• -. h d :p 
--.ntıXteıtirlcr • . . R··-•-- __ ,_ ~e P matı.sc e un o 

• Ja....,,.. dlcını.z t**kül~rt bu kere ._.... IOD • ..._.rı1e Leıılncr.ıcl ~- lı·!_..JL - K d · 1 
.,..... • • WKalC onreepon enz gaZ'C'tce n. at 1 1 Cava aıc:Lıtrnrn ccnuh sa.1ı,n_eıı açı~ Eln4e 7çttkları raaı ret esaasmda. g'hcrenin Hindistana karşı tak'b et 

L 1r1 an 3 !' g iliz laTJna da ~ orada. bı~. ~11 z. 6.oeo Alman subay ve eri oldurmiişler- tiği siyaset haliındıt. ııöylc yuıyor: 
1ııarb gemisınde '.-e im- Amerikan harb gemısıını ba. dlr. ~D makavt"IDet merbsl ton!. Londra hükUmc:ti mütMcfd.id "Yad 
372 k• • ••ldU tırd~ ve Cav.a adaeuıın bemen Dllf ?e En.donla. S hiiomn arabıısl, ':' lcrinc ra~en H"ndistan hekkmda. 

ı __ . - iŞi O bütim tiınM ywıeı Japon kll'V'Vet1e- h:ınn htar,.991 sastarulnn,.tar. iki demeçıni henüz ya.pmarruttıT. 
~· 8 (AA.) - AminWık rinin eline veçt!kten aoEW"a iae böyle Moakova radyosuna söre Hind'iatan nazarı Ameı.y'nin Ox _ 

Lndarı neşredilen bir tchl'ğdıc cidld'i bik- mulurrebcy' lı'ç icra ede- Moskova, B CA.A.) ~loııılton rııd- lord'da eöyiedj,ğj nutuk bu bakım_ 
1~ı ~ «Gurkhu muiırib- mi;:rec.dderi Vf!lV9. ctmiyec~k:leri iac yosanan bBldrdljine aore tt11ı.u prbf dan bilıa-.a dikkate cleieı-. Nu~ 

eııı\ı~ Birtqik Amerikaya taıbii gıabidir wı Japonların Cava _ ~nde fuH1~ bulunan bir SoY. hu nmkunda bir Hind ıiyaat ve mil 
i o..I.n ~C'J gambotunun tah - cila aen~ ölı,;üılo h'i'r b.etinci ltol buL 7et btr1lt1. cett7an eden pek ılddetıı bfr li davasmın mevcudiyetini k111t'i su 
li .~lcainde ölenlerin •Y. mut veya hazırlamlş okiulclarını muh&rdJe neUcestnde 1SIO ılilı-a 1111. Ntte inkar «mittir. Amery'nin bu 

'ti rtıeSdte.diT. Bu üç fngiliz ge _ eöylemek yas1'ıt bir feY' olmıyacak. bay ve erini To'k et.mlşttr. Ba birlik iki itirafıına esas olan ~ bütün 
e 3 7 2 qt öhrıüttür. tlf' ..aiin mahalli ıerl almJ41ır. İnair z milletine hakimdir. 

Yarın akşam SİJMEB Sinemasında 
«VICKY BAUMıı Uirl meşhur :romanından ikotıibas ecti.len ve BRO • 
ADWAY KRALIÇF:tF.RI. MUSIG.HAL YllDIZLARr ve OPERA 

BALET HEYETI..ERtnln i~i.rakile 

MAUREEN O'HARA - LUCiLLE 
BALL - RALPH BELLAMY 

tarafından fevk.alide bir tMZ.da yarat lan 

DANS va GENÇLiK 
Filmini talc.dim ediyor. 

BRODWAY GECJl!LERb."DE GEÇEN AŞK Ye KISltAN()Lllt DRAMI 



ZiRAA T BANKASI 
Kurulaş tarihi: 1811 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Snbc Ye ajans adt-dJ: 265 

7.iral Ye ticari her neYI banlta muameleleri 

PARA BıRiKTiRENLEliE 28.800 
VERiYOR LiRA iKRAMiYE 

Ziraat Ba.nka&•tla kwnbaraJı ve ihlt.vsltı\ &asarruf Jtesablarmıla en 
az 50 ılruı buhıaaalara aeııede 4 def• oeıuleı*l kur'a ile atalı.clakl 

plina cöre lk1'aml1e datıtılııcald.ır. 

4 Aded 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 J) 

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 J) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 Jt 

160 )) 20 )) 3,200 )~ 

Dikkat: Ut'a&blarındakl paralar bir aeıne IO{ne 50 Uradan qalı 
duşınlymlere lkrami~e çıktıtı t.akdJrde 90 20 fazlıWle verUecektlr. 

Kur'alar serıed• 4 defa, 11 Mart, 11 Haıdra.Jı, 11 Eyi 1. 11 Birbad 
kanan tar!hlcrlnde Çei.-ıl~ekUr. 

Nafia Vekaı.etinden: 
E:.si tmeye loonula:ı iş: 

ı - Amta.m şehrinde y.ıp.kıcak otan Anbf'a şehr1 l'8.ğun ~tma a. 
fd lınnlM. ,_~ in~na.t. ve tefcrrU tının rnuoh~mmen keş•f b~li vahidi fl 
a esası üzerinden 7101303 lira 37 kuruştur. 

2 - Elksl.lt.me 16/3/942 tarih.ne ra5t!'lyan P:ızaııtesl. günu saat 15 te AD.. 
k:areda su ı.,.erl relıBllğl bınası içlı de top.ansın su e-Ulltme k9misj'Onu 
od:asınd'a kapalı Z'lrf usulile yapılııc:aktı.. 

3 İs ek Her, eksil e §artnanıesl, nlAıntkveı:~ proJesl, ba.,-ı.ndlrllik .ı.ı. 
lerl ge e şıı.rt.ıt2.1nes!, umumi 6'U ı§lerl fennı şruıtınameslle hUS'Wll ve fen.. 
nt Şart.ıınme eri ve proJa erı 50 lira mukablllnde .su işleri reLı;;iğlnden 

al na;b.Lrlm. 
4 - Eksi tmcye gireb!lmek için 1.stnil erin 2'26719 Itro 10 kuruşluk 

muı a.kka.t. teım.Lnat veııme:sl ve eksiltmenin YaPl ıacnğı günden en az üç 
gün evveJ elter nde bulunan ve.slkalaı'la blrll.k.te bir dılekçe De Nafıa 

Vek etine müracaa.t. ederek bu ı.şe mallS\18 ollma:'k 'll'Pre vesika elmalan 
ve bu vCGikcyı ibraz etmelerı şarttır. Bu müddet. lç!.nde ves1ka ta.ıebln. 

de bulurunıyanıar e-'kslltmeıye iştirak edeıne-u:.er 

5 - ~rln tekl.f mektut>arını 1k1nc.I maıddede yazı ı saat.Un bir 
saat ~in~ ka-:lar su işleri reisl.ğine mrukbuz m:ıkabllnde vermeler! 
lazımdn-. P<>stall.ıı. o.an gecllmıe i!r kr.bu!l ed'~~. (421.568) 

i.J evlet [J enizyolları 

IVLUdürl uğü 
lşietme umum 
ilanları 

9 J.V!art - 15 Iv1arta kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
&ar deniz. battı 

lbrtın ha.th 

imult ha.UI 
Mudanya ba.f.tı 

B:mdırma fha;tlı 

- Par:arlesi ı.o. taıı yapılauyac:aktır. 

Perscmbe 1'7 de Kadrş Gala.l.a rlhtıuundan. 
- <.;unıa~I 18 de Anafarta Sirkeci rıhhaund&tı. Ba 

pg ta İneboluya kadar rWıecdttlr. 

- ~·an ahire it.adar posta 1apllmıyaca.Uır. 

- Pazartesi, Salı 9.50, Ca~a. P~ -re Cuma 
16 da Tralt, Cwnartesl 14 de Maranz ve Pazar 9 50 
de Trak Gaiata rıhtımından. 

- Pa..zarl.tsi, Çıırşamba •e Cama 8 ele l\Iarakaz Gala.ta 
nhlımından a1nea ~ 20 de Barlln Teplaaııe 
nhtımındl\n. 

Karabt,a ha.th - Salı 19 da Bartl.ll Cuma lt da An~ya Tephane 
rıhtımından. 

lmroz hattı - Sah D da Antalya Tophane nhtunından. 
Ayvalık hattı - Çarşamba ll de Kemal, Cumartesi 12 de Menin Sir-

keci rıhtımından. 

fun r Birinci pcw;ta - Pat.ar 13 dP tzmır Gala.ta rıhtımından. B.ı PO ta clcllş 
ve dönüşte (~elibolu Ye Çanakkaleye utra1u.akta. 

NOT: Vapıır seferleri ha!tkmdıı her türlü ma16mat aşaAlda te1e!en 
numaralnrı ~·azılı acent~ler mlıııden öğreni1~9Hir. 

Galata Baş Acenıel tl Galata rıht.1.Dlı Limanlar Umum 
MlidUTlükü binası ııltında 42362 
Galata rıhtımı Mmt:Lka liman 
Re!sl;ği binası altında. 40133 

- Sirlteoi, Yolcu Salonu 22':'40 
(3169) 

Gala.ta Şube -
Slrltecl Şube 

POSTA Mart. 

Kayıb A ~anıyor 
Uzun müdkt en•et Ü :kubde ikamet 

ettikten sonr-.ı lklgrad 't'urk scfaretha 
nesinde bir muddct memur olarak bu:u: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
DUJ> oradan da aynldıkton aonn istan 
bula r;t-1erek Tuna mubacırl:mnden b:ı: 
lıkoı Salimin ıkızı Asin~ ıle el"li olarak, 
Paşababçede ve badehu izmttde Kordon 
boyunda hemşerilerlte oturduktan onın 
tekrar İstanbula r;elen fakat halerı bu._ 
lunduğu yeri malum olm.3.yan Sulc,ın:ı.n 
otlu Fehmi CaYid ara.nmakhdır. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kate alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz 

İLAN Kendlstnl tanıyan ve oturduğu yeri 
blleıı vusa lnsanlyt'f. namına a~f:"ıdakl 
adre5e bildlnneslni rica ederim. 

Akhlaar Sıklar mahallesinde 30 uncu 
sokak No. 30 dA CeVTiye km Sevrlye Tütün ve içki Bayilerine 
(TIYAT OLAR) 

fstanbul Beledlyeai
Şehir Tlyatro.u 

istiklal caddeti 
komedi k.smında 

9.3.1942 akşamında eliniz~e bulunan TÜTÜN ve iÇKİ 
mevcutlarınızı l:ir beyanname ile 48 saat zarfında en yakın 
inhisarlar idaresine bildir :niz. 

Bu akşam saat 20.30 da 
ÖKSE ve SOKSE 

Trakya bölgesi mahrukat 
ajanlığını yapmak 

istiyenlerin dikkat nazarına 

Tnrkiye komnr satış ve 
tevzi mnessesesinden 
Müessesemiz namına Trakyanın muh· 

telif şehirlerinde halka ve resmi 
dairelere toptan ve perakende muhtel:f 
cins kömürlerin satışını yapmak ve bu 
maksatla depolar açmak üzere bir mah-
rukat ajanı intibah olunacaktır. 

Talip olanların: 

Şartnameyi görmek ve teklifte bulun
mak üzere 16.3.1942 Pazartesi günü saat 
15 e kadar Ankarada müessese merke .. 
zine ınüracaat etmeleri ilan olunur. 

''9576,, "3014,, 

Sümerbank Umum 
Müdürlüğünden: 

Memur ve Daktilo Alınacak 
1 - Bankamız Merkez Teşkllit.ı, Besab İşleri, l\luha~re, Muhasebe, 

Sat~ 4ıert •e zat İşleri Senla ve Şubdıerinde münhal bulun:ın Barem Da • 
alıJI mmıuıVetlere Lise ve Yüksek nıekteb mezunları ahnaeakhr. 

Askerlik öcle•lıal ;rapmış ve enekle Devlet Dalrelcrlnde veya Bankalarda 
çalışmana" olan t.aliblerderı Lise mezunları loln 16 Mart 1942 P:ı~i 
Psıü saat 1t d:ı Yüksek Mekteb mezunları lçlo de 1'1 Mart 19!12 Sah runu 
a,.ru saatt.e mtisab:ı.kn lmtiha.ıu açılacatuıdaıı alakııdarların ba tarihlerden 
evvel miısblt evrakile b:rlikte Banka Umum Müdıirlütüne mtlrac:ıatları la. 
:ıınıdır. 

Kanunen lmtlhansız memur olmak hakkını haiz taliblerln ya()M'.ai• mü. 
Ta.Caa.tlar ayrıca incelenecek ve bunlar tmtlhallSIZ alına.bileceklerdir. 

2 - Merkez Teşkllahmwn muhtelif ı;ervl lerl itin daktilo alınacaktır. 

tste&.Ulerin enelee f.&hp~ otdııkla&'ı yerlerden aldıklal'ı veslkalaf'la bir. 
ilkte 12 Mart 1942 Perşembe ıüniı ı;aaC. 16 da yapılacak imtihana ılrnıek 
üz.en: 9 ;\fart 194Z t.arlhlnıı kadar Banka.mıza müracaatları bildlrlllr. 

İnhisarlar Umum 

lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

Saraç cvl.nde birikmiş olan 40 tou kadar san sabunlu ko ele kırpıntısı 54.:.l

laca~tır. Pazarlıkla arttırma ı lG/:l/942 Pa.ı.artcsı gunü saat U de 1'opbanede 
Lv. Amirliği ,.;ıtın alma t.onıisyonuud:ı yapılacaS.."hr. Tahmin bedeli 4001> lira 
ka.t'i teminatı 60U lirııdır. Kırıanhlar Tophanede Saraç evlude ıörulıir. is.. 
teklilerin bellJ &aatt.c komls)on:ı gelmeleri. (616 _ 3165) 

Saraç evinde birikmiş o!an 35 ton kadıı.r vakete kırpıntısı ııatılacaktır. 

Pazat'lıkla art.tınnası 16/3/9it ı•:ız.ar i KUDU saaı H de Tophanede Lv. ı\mlr. 
Utı sa.tın alma komlsyonwıd.ı yapılacaktır. Tahmin bedeli 2800 ll:riı& kat\ te
mına.tı 420 liradır. Kırpmtııar Tophancoo Saraç evinde gorülıir. L.kkııterla 
belli saa.!t.c komisyona gelmeleri. (61'1 • 3166) 

Beher metresine 487 kurus 17 santim tahmin edilen 2100 metre tnrmu.s 
çuha alınacaktır. Pazarlılı.la eksiltmesi 11/8/942 Çarşamba ıı.ıııil saat 14 de 

Toph.a.nede Lv. Amirllii satın allll3 komlısyonunda yapılacaktır. Kat'i tcmlnai& 
1$34 Ura 59 kuruştur. Niimuuesı komisyonda sorühır. istcltlUerln belli ı;aatte 
komisyona gelmclerl. lG07.30U) 

Beherlne 68 kuruş tabmln edilen 10,000 adet bakır ta.~ nıuteahhld nam 
ve hesabına pazarhkla satın a~ktır. İhlLlesl 11/8/942 Çarş;ımba cilnu ı;a.d 
15 de Tophanede Lv. Amlrüti sat.ın alma komisyoııwıda yaııllacakhr. Tcım.i. 
na.ta 510 Hnulıl'. Nllıiıuncsl komisyonda söruliir. hkklilerin belll saatte ko • 
misyona selmelerl. l6U5.3039l 

Behmiııe 29 kuruş tahmin edilen 10,000 adet bakır bardak mütcahhid nam 
ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/8/942 Çarşamba giınu sa.at 

1'.30 da Toııba.nede Lv. Amlrlltt ı;atın alma komisyonunda )Dpılacaktır. ilk 
tamlnatı 217 lira 50 kuruştur. Nümunı:si komisyonda goriilür. isteklilerin beli 
~tc komls)'ona celmelerl. , (G06.8040) 

250 kilo Chloroform punı ve 200 kilo Cbloroforme o.arkoz alınacaktır. Pa .. 
mrlıkla ek.slltmesl 19/3/94'? Sah günü maı 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa. 

tm alma komisyonıında yapılacaktır. lle)hinln ta.tımln bedcll 2GOO lira, ilk ~ 
mlnaı.a 195 Ura.dır. Şartnamesı komisyonda r;ciırıilur. Taliblerln belli vakitte 
komisyona reimeleri. Hi-OS.8042) 

10 ton lıadar kuru lnclr alınacaktır. Pazaridda eksiltmesi 12/3/942 Perşent· 
be r;ünü 1&at 15 de Tophanede Lv. Amlrllti satın alma komls)onund:ı yapılıı. 
eaktlr. Kuru incir talihlerin retlrecclder! süzme incir numıınelerinden bfolfn!,. 
&erek alınaca.lından lsteklilerln nümune ve kat'i ıenılnaUarUe belli vakitte ko .. 
misyona celmelerl. lŞll • 8125) 

~~~~~~~~ 

Bq ton kadar oeJı.lrdekslz kuru üzüm alınacafriır. Pazarlıkb. eksiltmesi I'!./ 
3/94% Pr1'ıjembe r;Unü sıt:ıt 14,30 ds Topha.mde Lv. Amlrlltl satın alına komlııs. 
yonuncla yapılacaktır. Kuru üzüm talihlerin retireceklerl nilmıınelerden bel'I.. 

nllerek alınaeaiından isteklilerin nümwıe ve kai'i temlnlltlarlle belli saaUe 
komisyona ıelmf'lerl. mu . 3127) 

Beylerbeyi Sıhhiye transıt depo unda me1ıcuc1 20 aded eyy r Ptiiv lemlr et. 
tlrilect*Ur. Pazarlıkla eksH'm 1 10/ 3/ 942 Salı l'ÜTIÜ s:ıat 14 ile Tophanel 
Lv . .Amlrlli1 ı;atın alml\ l.omlsyonunda yapılaeaktır. K!'Şff bedeli SU llrf 
kat'i teminatı 51 lira 15 kuruştur. Etil\ler sözü ıeçen depoda r;örülıir. :Ld.UIL 

lerln belll wktttc komisyona relmelt'rl (603 - 2989) 

ıoevlet Demiryolları işletme U. M. den: j 
Devlet Deml:r,.olla.rı Umum Müdurlulünce Ankarada )aptırılacıık pollkllniJ 

re J<'işekhane ıst.asron binaları inşaatı kapalı zarf usulile \e vahidi fl7ai Ü' 

e:crlndeıı eksiltmeye konınu tur. 
Bu inşaatta döşeme \e lentolar için mukta:ı.I demirler idarece v.:rllccektlr. 

ı. - Bu işin muhammen bedelı dZ7950» liradır. 
2. - t tekiller bu I~ aW &artnıuue \'esalır evrakı D. D . l'olları Ank:.ra v~ 

nesinden c640» kuruş mukabilinde all\biltrler. 

Askeri KUŞ TÜYÜNDEN--• Fabrikalar Satmalma Komis onundan 1 

1 
YASTIK. YORGAN, YATAK lm.Uanmak bent kesenize ve hem de 

3. - 1.'kslltme 26/3/9-12 tıırihlnde PeJ'fCUll>e ıünü uat ttlG• d.& Ankaraıl' 
D. D. Yolları yol dat inde toı.<lana.cak merkez 1 inci komisyonunca yapıl_. 

ca~ır. 

7.eytlnbumu slllh tamlrhant.sl hududu Wüıllinde u3t0ı> ton hurd4 dcın!r p.ızarlıkla iskeleye :ua&ll •e c1eıılz veWUne YiikleaecekUr. Talip &l:ınlann malı iıJıbatinae BiR KUŞTÜYÜ YASTIK 2 LlRADIR 
faydalıdır. 

mahallinde girüldllk'en sonra ıt.l\larUCZ Salı &iinü saat 15 de Salıpazannda yastafk, yorııanlnn da pek ucuulur. adres: İstanbul Ço.kı:nak~ılaT. San. 
aıskeri fabf'lkam yeUamasınıLl Satınıllma komisyonuna müracaa.Oarı, .. 29420 cıaJ.yacılaT soka.ic Ömer Ba.ıoğlu Kuş TtryU !abrtktı.sı. Telefon: 23027 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Tahmbı B. ilk Tem. 

1884,53 103.84 

7 20 .oo U,.tO 

Emlrg{\.ııda Emtrıin caddrsinıle 5.t Pamaıalı yalının 

hedm ve taııassül edecclt enkar.mın satışı. 
Aksarayda Meslhpaşa mahallesinin Azlmkar soka.tın
da. 43 ucli adada 72,00 metre mur:ı.bb:u sahalı arsanın 

sat.şı. 

Tahmin be4elleri ı•e ilk teminat mUularlan yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 
açık arUırmır.:ra. koııalmuştW'. Sartnamei«I zabıt ve Ma meU.t Mildurlü.~ 
ulemiode g-örillebtıh' ibAle 19/3/942 PertelDM r;iinu sa.al 14 de Dalma En. 
cümende yapılacaktır. TaUblerfn lllr ıemlııa.t ~uz -ya mektııblarlU: Uıale 
~unu muan-en ııaau.e Daımı Eacümende bal-.maları. ulttb 

Selimi ye Tümen Askerlik Dairesinden: 
Dairemize batlı yab ncı Kadıköy, Kartal, Adalar. Şile şubelerinde yaban<'t 

kayıdlı bulanan 325, 3Zlı, 3Z7, 3.?8, 3Z9, 330, 331 doğumlu ;landarm, l'ratı ta. 
ıtm lçln llih altına alın:ıcaklarından acele kayıdlı bulwıdukları yab:ıncı as. 

kerllk ubelerine L1uut1et kcğıdı ve nüfus cllıdanlarlle beraber bış vurmal;ırı 
ve bu 11.i.nın celb yerine kaim oldutunun bllimneslnl ve davete loabct etme. 
yenler blıkl.ında askerlUt kanının mab511Sa9mın tatbik edileeeğlnln bilinmesi. 

(2418 - 3122) ............................................. -.................. -..-...................... _ .......... . 
Son Pos!a Matbeuı: Nevlyat Müdürü: Cıbad Baban 

SAH!Bl: A. Ekrem UŞAKUClL 

4. - Eksiltmeye girebilmr.k için isteklilerin teklJf mektublan ile birlikti 
aşıı'1da yaz.ılı teminat ve ves:ıUd a)nt giın saat d5» c kadar kom' yon re1'
lltlne vermeleri lfmmdır. 

a 11 7647,SOıt lLra.lık muvrAt.kat teminat. 
b Z490 sa.yılı kanunun tayin etUirı vesikalar De bu işe malı:ms olmak uzrı' 

l\liin kalat Veki,letlndcn alınmış ehliyet veslk.ı. .. ı, ehUyet ,;es k ı fçln lbtııf: 
t.a.ribiııdPn en az ıocklz gun C\'Vel bir ls'lda ile l\lunaknl!ıt 'Veklletlne ruürY 

caat olunması. «160 ;;_son,, 
------------ -

l'tlulıanımen bedeli G0.000 IEIU bin) l1ra olan yeni umumi lıbrc btn:ı.sındl 
tesis edilecek 6 aded nS3.llsor lşl 20/4/1942 Paza.rtesl r;unu ı;aat 15 de ıuıpa) 
7JU"f u rulü Ue Ankara'da İdare 'bin mda toplana.n l\lcrkez 9 - uncu Koınl" 
>onunca satın almar~ktır. 

Bu L'i eglrmek isteyenlerin 3.751 ft}ç bin yedi 1fiz elli) llralü :muvaldt,I 
temırot ile kanunun tayln ettltı ı. lkalan Ye tokilrterl.nl ~ sun a:ıut H 6'. 
kadro' adı c~n KomlsyonRelsllilne Termelerl li.wnda. 

şartname-er 2,5!> Ura allkUWncle amara w B•~ ............ il' 
tıhruıktadır. (297Al 


