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İdare itleri Leldonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

Bu sabahki 
haberler 

~Yeni harb gemimiz~ 
...ıı 

Dün geceki Sovyet 
fevkalade tebliği 

BlrAlmaa 
ordusu 

mabasara 
edildi 

Şaı1ı: cepbııııli•ıie alev 1&çan ınaldıtelerle httcwna kalkan Alman al'kerlerl 

Moskova bu ordunun 
üç fırkasının imha · 
edildiğini bildiriyor 

Çörçilin Avam ..;... _______________ __ 

kamarasın ; a izahatı 
Şark cephesi 

Alman ve 
Sovyet 

tebliğleri 

Evvelce lngiltereye aipariş edilmiş olan harb \ lnı ve yeni harb gemimize törenle aancalc. çeldkliği.. 
gemilerimizden C<Sultanhiaar> torpido muhribinin ni yazmııtık. Resmimiz «Sultanhisarn a bayrağımız 
bİ2le teslim edilmek üzere lakenderuna .getirildiği • çekilirken alınmı~ır. 

lUU6kova 25 (A.A.) - Dun rece Mos. 
ko~ .. dı& neşredilen Sovyet rea;ml teblitln
de şu malümat verilmektedir: 

Sovyet kuvvetleri şimali garbi ceplle. 
Sinde mühim bir muval fakiyet kazan -
nıt~ardır. On rün evvel, Staraya Rus. 
ı>a'da bulunan 16 ncı Alman ordusunu 
cenıbcrlemek Jçln ııareltete &"eçmiş olan 
Sovycl kıt'aları, dün çemberleme lşlni 
taınıımlamışlardır. 

Slngaparda 
bir ordu 
kaybettik 

Harb uzayacak Ruslar Smolens kin 
şarkında bir şehri 

geri aldılar 

Ankarada esef 
verici bir hidise 

Alman kuvve.ll'rl kumandanı General 
fon Bıış'a teslim olması teklif edilmiş -
tir. <..cneralin ttd cevabı üzerine burada 
şiddetli bir çarpışma olmuş ve üç Al • 
marı piyade fırkası tamamen lmlıa e

dlmiı,1Jr. 
Almanlar 12 bin adam kaybetmişler. 

''Tahminimizden daha evvel 
zafere kavuşımyacagımız

dan emin olmalıyız,, 
Berlin, 24 (A.A.) - AlmıLu ordu

lan başkwnanda.nlıtı tebliği: 

Sokakta bir bomba patladı, 
bif adam parçalandı 

dlr. 189 top, 135 sahra to. Londra 24 (AA.) - Hal"h du-
pu, 29 taıık; 3-iO ma.kinelltü - rumu hakkında Avam Kam arasın • 
fek; mühimmat dolu 125 \'l''l:'on, 8 loko. da verdiği izabatta M. Çörçil de -
motif, yüzlerce kamyon, bir milyondan miştir ki: 
fazla kul'$UJ1 ve mermi il~ diğer malze. Japonyıanın ani hücumu netice -
rne itUnam edllmiştlr. sinde geçirmek mecburiyeıtind e bu-

Stacaya Russ.'\'da imha edilen Alman lundugumuz yakın talihsizliklerle 
fırkaları 291 inci, 30 uncu ve bir S. S. dolu büyük devreden öteye baka_ 1 
fırkasıdır. Buradaki harekatı idare eden rak geniş bir ~ekilde harbin başlı
Sovyet kumandanı General Kuroçkidir. ca manzarasına göz atacak olur • 

Ordu ve ha.va te killeri dıin de do. 
iu cephesinin muhtclıf kesimlerin. 
de düşman hücwnlarını akim bırak. 
mışlardır. 

Savaş tayyare teşklllerl, Sovyet 
dem.iryollarının tahrihine. {111vau1 t't

JDİi]erdir. Bu hareketler esnasında 

miıteaddid nakliye trenleri, İlmen 

ı-ölünWı dotu ccnubwıda imha edil. 
mit ve l\lurınaııa demıryolunun ba· 
zı kısımlan ciddi f&;Abetlere uira. 
mıştır. 

Bombanın Alman Büyük Elçisi ile refikasının 
yakınında patlamış olma~ı Ankarada ve 

biitün memlekette derin bir teessür uyandırdı 
Dün blldirllen Dorogobu7'un işgalin. (D 5 • ı f d ) 

evamı • ıl"r. 11.y a a 
den sonra, Sovyt'tlerln Smolenske karşı 0,_ __ 

büyük bir taarruTa (l'çmclrri b..-klen -
nıeırtedlr. 

Rusyanın Londra 
elçisi Rüştü Arasa 
veda ziyafeti verdi 
l aymis gazetesinin 

R.üştü Aras hakkında 
yazdığt si tay 1şkar 

makale 

UzakdoQ-uda harb 

Paraşiitçfl 
Japon 

kıt'aları 
laallyette 

Tokyo, 2' (A.A.) - İnıparatorluk u.. 
mumi kararrahı blldlriyor: 

Alman savaş tayyarelerinin Sh·as
topol kaluine yaptıklara &'ece hu. 
cunılan esnasında bu.yuk yancınlar 

çıkmıştır. 

Sovyet.ıcr, 20 Şubattan 23 :)u.bata 
kadar 83 hücum arabası kaybelmlı;
lerdir. 

Sovyet tebllğ)eri 
Moakova, 24 (A.A.) - Gece ne,. 

redile.o Sovyet tebllti: 
23 Şubatta kıt':ılarımu düşman!!\ 

şiddetle çarpışarak yeniden ilerlt
mlşier ve blrka<ı meııkün mahalli it .. 
caı etaıltierdlr. Bunların arasında 

smolell6kin takriben 80 kilometre 
~rl[lncla bulunaD Dorogoburlı şehri 

de bulunmaktadır. 

Dün saat 1 O u on geçe Ankarada 
esef verici bir hadise olmuştur. Bu 
hususta neşredilen tebliğ tudur: 

Ankara, 24 (A.A.) - Bugün, 
24 Şubat 1942, sabah nat onu on 
dakika geçerek Ankaranın Emni • 
yet meyaanı ile Kavaklıdere era -
sında Atatürk bulvarı üzerinde bir 
bomba patlamış ve bir adam tama.. 
men parçalanmıştır. 

muşlardır. Başvekil de hususi ka -
lem müdürünü göndermişler, ve 
Hariciye Vekili ile Hariciye Umu. 

mi katibi sefarethaneye kend ı leri 
giderek büyük elçinin hatırını sor. 
muşlardır. 

Bombanın, Alman büyük e}çisi 
ila rcfikasının yakınında patlarru~ 
olması, zabıtayı bu kcitü niyetlı 
tertibin !büyük elçinin şahsına mü.. 
teveccih olması ihtimali üzerinde 

ciddi surette durmaya ııevketmckte.. 
dir. Tahkikata önemle devam olu. 
nuyor. 

Londra 25 (A.A.) - Taymis razete
&bıitı diplomaUk yazarı, Turkiye büyük 
Cicisi IJr. Tevfik Jc.uştiı Arasın lıı&"ilten·. 
dcıı ayrıl~ı miınasebeUle bir makale yaz 
lıl!flır . .:l-luh.ı.rrır, Ruştıi Arasuı aynlı • 
§mda.n dolayı ingill.erede hİ sedilen te
es..,uru kaydeltikten ı.onra., diyor ki: 

Jaııon bahriyesine mensub paratüt
çüler, 20 Şubatta Timor adasında Keo. 
panr civarına lnmlşlerdlr. 

l 

Alıuan son haberlere röre 21 şu. 

(Devamı 5 inci sayfada) 
J 

O saatte bir adamın kucağında 
kumaş parçasile sarılı bir cisim ol. 
duğu halde oradan gittiği görül • 
müştür. Vücudu parçala.narak ölen 
adam budur. Patlıyan bombanın 
da, kendisinin kuca~ındaki cisim 

olduğu zan olunmaktadır. O aıra • 
da, oradan ııeçmekte ohm ıki genç 
kız muhtelif yerlerinden hafif ıu .. 
rette yara}anmı,,lardır. ;rakriben 
on metre kadar önde refikaaile bir. 
likte gitmekte ohn Alman büyülC 
elçisi B. Von Papenle refikıalarl, Alman biiyük elçlıi Von Papen 

SON POSTA - Ankarada.n a.L 
dığımız haberler bombanın Alman 

büyük elçiainin ve rcfıkasını.n ya. 
kınlarında patlamış olmasının hü.. 
lr~t merkezimizle bütün memle _ 
kette derin bir teessür uyandırml§ 
olduğunu göstermektedir. Büyük 
elçiye ve sayın refikalarına geçmiı 
olsun derken hadisenin daha acı 
neticelerle bitmemi2 olmasından 
dolayı duyduğumuz aevind b ildi_ 
ririz. 

- Kwıtıi Arı&s, Londray:ı tayininden 
evveı 13 ı.eııc 'l'urkiye t:iiınburlyetinin 

lfar c ye Vekilliğini yapmış ve Ulu A. 
taturJ..tln ıtitııailıııı kazanmış olan bir 
lahsi) et ir. 

ltuştu Aras, 1939 scnesiııde Türk -
İııgllız lu.ffakının imzalanması içlu de 
candan çalışınıstır.u 

l\lı..chıırrlc, yeni tayin edilen Tiirki,Ye 
bıiYuk elçisi için de, Londrada bir iti • 
mad \ 'e sempati mublt.lnlıı ıııızır bek.le. 
dlğini ilave etml'ktedir. 

Dtin, Londradaki Sovyet büyük dçisl 
~lal8ky: Dr. Rü~tü Ara!I şerefine bir 
l'eda ziyafeti vermiştir. ziyafl'tte birçok 
diplomatlar ve tnrillz hiıkfimet adam. 
ları hazır bulunmuslardır. 

JaponlarırlRangona 
girmeleri bekleniyor 

Londra 25 (A.A.) - Rangoonda, her 
ltaklka, Japonların yapacatı hücum 
~klennıektedlr Shil halk tabliye edU. 
ll:ılşllr. ltaııı-otı~ sokaklBı ı is:lhkam ha
~ne ı:ellrllmiı;;tır. iııırUlz kun·etıeri Slt. 
tang nehrfn.den ıerlye doğru bir mik. 
l:~ C~ilml,$1erdlr. Japonlar bu sabile 
~ vlye kuvtttlerl çıkannab devam et.. 
to ktedirler. İngiliz tayyareleri ise Japon 
~luluktarını tnülemadlyeo bombala • 

kt.adırlar. 

(Dev.mı 5 inci sayfada) 

C Askeri v~z-~yet ::1 
Çin ordusunun Taylanda 
yaptığı taarruzun verdiği 

ve vereceği neticeler 
Yazan: Emekli General K. O. 

Mareşal Can Kay Şeldn IJlndJııtanda mevuu et.ınış idik ve o yazımızdaki mü.. 
bir taraftan hükO.met. makaınlarlle ve 1 talea ve tahminler dairesinde Japonlar 
diler taraftan Gandl, Nehru ""saire ıl- b11 hudud kısnundııki Taylindlı kuvvet. 
bi müslüman ve mecuıJI Uludll ıetlerle ierl Pal'afiitçü birllklerlle, na.kliye tay. 
bir müddel.tenberi devam eden wüzake. yarelerlle, .kamyonlarl& gok ııüratlf bir 
re ve temasları inıilizler lehine müsbet şekilde takviye etmiş oldukları cihetle 
bir ,şekilde netlcelenmişe ve milli Cinin milli Çin kuneUerlnln bu tehlikeli to
Jap-0nyanın son iki açık teklifine rat- ~bbiıslerl şimdilik onlenmiş ılbi &"örün. 

ıadmenin tesirile yere düşmüşlerse 
de kendilerine hiçbir zarar olma _ 
mı~ ve sefarethaneye gitmişlerdir. 

Dahiliye Vekili ve Ankara Va -
liailcı adliye ve zabıt memurları 

769 Yahud(qi 
hamil olan 

vapur Boğaz 
dışında battı 

Kaza mahalline 
tahlisi yeler 
gönderildi 

men kat'i bir tarzda Anılo • Sakson mclı.tedir. Esuen, bundan bir müddet Ankara 24 (A.A.) - Anadolu 
saflarında yer almasını tf!min etmişe evvel yazn:ıı,.ş oldutmuz bir yazıda milli Ajansının salahiyettar membadan 
benz.lyor. Bunwı ilk bariz. işareti de Cin kuvvelleri, Blrmany.ı hududbrın.,haber aldığına . göre, İçinde 769 
Taylandın $imal Jıudııdların., yaklaşan dan taarruza ve garba doiinı Uerlemcte Romanyalı yahudı bulunnn Panama 

"bimce milli Çin kU\'Vetlerinin bu hn.. başlıyacak olan Japon kuvveUerinin şi. bandırah Struma vapuru lstanbuln 
::ı setretmekte otan raytandlı kuv- mal yanıarlle ıerllerlui telıdid edici ha- 15 Kanunuevvel 1941 tarihinde 

tlu taarruz etmeleri ve hududa 110 reketler yaparları.a buııl:ıruı çok nıües.. geldi. Gemi, makinesinde tam:rı 
ldl
ve eretr esafede ki.in Cienı.!\Iay sir olablJecekll'rlnl ve Japonların böyle müşkül ve hatta kasden olduğu ı n. 

omeem . Al ··b 
şehri istikametinde ilerlemek teşebbü. tıehUkell durumlardan kendilerini sıya_ tıbaın.ı1 v~kren a~ız.a arın ta:rı rbl a

1 
• 

net edeb!lmelerl için Blnnanyl\ h:treke. hanesi e ı amettnı uzatınaga aş a.. 
sünde bulunmaları .nlmu W· . b h d'l . ı__b 1 CI lL bir ha tini milli (ıne karşı alınacak ihtiyati dı. Bır taraftan u ya u ı erı ıuı u 

1\1.lW n~u · i · rl bun: (ed'birlerle birlikte bir kül halinde icra edebilmesi ihtimali olan devletle -
reketleri b:ı ... ~ -. yf d ) (D 5 ı ' yf d ) 
dan lk1 ıün e,elkı • ~~u.ib. bahis (Devamı 6 ncı sa a a evaml ne, aa " a 

~. ~. ,. 
~· 1i 

derhal vak·a yerine giderek tahki -
kata başlamıtlardır. 

Re.isicümhur, huıusi kalem mü • 
dürlcrini göndererek, büyük elçi -
nin ve refikaeının hatırlarını sor -

120.000 kilo zeytinyağı 
saklıyan vurguncular 

Şehrimizden Antakyaya çağrılan bir tacir 
ile babası orada tevkif edildiler 

Antakya (Hususi) - Şeh. 
rimiz manifatura tü.ccarların. 
dan olup aon zamanlarda İ pek 
kozası ve daha bir takım is. 
tihsa!at üzınind eki muamele • 
!eri şüphe uyandıran Binhas 
Şaya Kebud i ile babası hak • 
kında yapılan incelemeler bu 
iki şahsın milli korunma ka -
nununn aykırı olarak çok mü. 
him miktarda zeytinyağı sto. 
ku yaptıklarını göstermiştir. 

Şehrim izdeki muhtel:I sa. 
bun fabrikalıırında bunlar he
sab ı na stok yapılan zeytİnya. 
ğının 120 bin kilo olduğu tes.. 
bit edilmiş ve haklarında 
Cümhuriyet müddeiumumili -

ğince tahkikata başlnnm~tı. 
Bu tahkikat neticesinde Bin _ 

haa ile babasının milli korun. 
ma kanununun hükümlerin~ 
göre tevkifine miidd.ciumumi. 
likçe lüzum görülmüştür. 

Bundan iki ny evvel J tan. 
bula giderek orada oturmağa 
başlamış olan Binhns yap lan 
davet Ü7erİne iki gün evvel 

şehrimize gelmiştir. Evvelki 
gün ~üddeııımum lığe ç.ağırı. 
lan Bınhas ile babası sorgu a 
çekildikten sonra tevk · fha y 
ye gönderihniştir. Bu çok ~~ 
raklı davanl:l muhakemesine 
yakında ba!ilanacaktır. 
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, ı>~'den, Dwco'daa, Lamar -eserfhl'den, MVı9e~'den. haUA fenni roman 
babası .Jule. venwden, meşbar rraosı:ıı 
&iildö.rüeü muha.rriri Paul de Jtoek. 

Erkek karakteri nasıl anlaşıhr? 
c "Avrupa edebiyatı ve biz,, 

· Malot, Zaoeo11, Julea M&rJ' v .s. siM HliD Bi ka münasebeti J,e :J et det'eCede i9tmleri, bu fuılda ilendi_ 'r dı:ıı. okuyucum bend~n bu-ı - ln&an yolculukta. a.lıı veriJte 

Yazan : Halid Ziya 
hırinden yapılmq ela.o teroemelede bu_ nku sokruyoh.;{__~~unun ki~rıhne ~a Dve }ç.lci aleminde anla~ılır, derler. 

T 'şaklıgı·ı l117orus, Buıılann en bii7ök kl6mı eski anı Uuu=uy~rum . • ~muz ogru ohnaat çok mümkündür. u_ U ~ genç kızlık deıvTesınde<hr. Belk.i ev. zunca süren bir yokuluk insanı h 
1'Ul ile Y8"m asır enel bMlluılf !P'Y. leneeek. nitanlanacalctır. Eline bir te}if ve farlcilı durumlarla kar ıl~~ 

..._~ ıre ~--+·- _....,•bıam her tiiriü. edebiyahaı unota.mıwch, ODllD ltf:wlir Jd 1 lerdir_ : Bıı son-cu.lar araınnda meselA "!L..:: 1· _._ ı' t' d- _ı 1· Ok H d .ı ayo. -
2 \"'~ ---- =•• E o.,, ... geç_ nno.ıı;. n ye ın eo. r, . uyu.. rır. er urumun da kendisine ınab 

- - erakını ~ ed~ SIU'e~te IJu ka- on yediuei. asırda Törk ede1.li7atmın ıta 08ene Sae'niin «Senleri Yahudi~ ro- b f,--...J...- cLoku b l 

• 
u.hatrir kitabınm Udnel cildinde,~-• ....... ., ....... ~ a.ı-•- Sll'l ••ını ....., - pek kısa, bııkat doli'ım bir l.evbaSuıı. bu- ma.nı vanhr ki lMl&iia yeni yazı ile 1.ek.. cuma ır ,.,, ............ ..,ın na ı ece. ıua bir hua:uaiyeti olur. Bu vaziyet-

..-.......- .., ..... _ .. ICID>U - ~,, _ ğin.i eanmıyonım, lerde ala.kalmın w: yaptığı ne. dik-
hep o aıaşt.ımıa sahaı;IJ\4& bıkı&J -1r- ... M-S..••-'-'- _,,_.._ ken _ ~; banda l'fel'l, Yaitı'a, Na'tU ıri. raı- bası.19& dlıette Pdt b~lik ~ ralbet Erk Lı _ · · __ _ı bı' ,__u ,__ ~ _J_ b' . 

~ -ry ...._._.-..-- .,_..., ,,___ eıucrımız ara&1noa raz auı. LD. •• t eu:ues;. . ızı do0 g~ru bir h'u'kme go·· 
nııa_ nıou,y.., amninio hamleleı·ioe UŞara.k ...,,_, __ ~ . ~ ....ı •""--•-eeet. bir feh. bi şairi.erimiıd KoOQ bqi, Na'bna'J'l. EY. -.-...... . . b' h ı· d b l'k b' '- 'd 
.. ._,......, _ ., _. ;rvı. .~ i------ ed b .____ ,_,___, ır ay 1 e ey 1 ır ıı;;at e mev- turcbılır, alıt V«lf de öyledir. iç'-" 
0 1tinci cildde kendisi.ne ç.iıımiş oklutu _._ -'--' .... e .. ~ ....... -·•-'-, faallye- liya Çelebi'yi, liıth Oeletıt'yl selaml110- ~- e ıya...._ on sekq.....,. asır dd .u. ... .,._, .. ,.... .--. ,._n .. _ cu ur: CDmra.mı S/t de) 
~t'eket •nıUtnö tald.b ediyor, -.e bat·· t.iailı ~ .,..V.ırdı. Halbaklrm: ı.atti bize b&Dt .,Urlcırfnden, Meh- eserlerinden Byren, Wa.lter Scıott, Dh.-.\------------------------------
dtinn edebiyatında. delaş~ . baıllar - fehrilll ,.apaa da, .-rkri bula& da, on. med Efendi 'Vlni üe ~~ türkçö.l~ kens kabilhıdna bib'iUı: mabl.l'Tlrlerl Türk 

türtııteye nelerin penildıtini 1-r• Jtittr IJirer todanıu silkıcl'ek tetkfk tsı b1Je balıısedillyor, ve bö,-Jece Tüık alemine tanıtan müterdmler bulwımt1Ş-
etıaek ~l atıyor. edell de ya.bas kendisi4ir. hte ltmıun ed~tınm on Jed.buıt asU'dakl ~r • tur. Alm&ıılardan da Flriıte, ll~rl. 

Iİk ~ kolay samıedilebllea b•. · dtyonım 1rıi muharrir bir :mu'ci ~ b!raz ıteks aldı.ktan sonra Schope'Dlıauer ~bl halı:lmlerdeo teree
'4de nasıl muvaffak oldatwıuı dtiıiöaür ~ g-ia~· KJ*abın muldelif tekrar Pr1> dünyasmıa ed~M alemin.. •elıer yapılmJttır. Bele Rus romancıları 
~en p.ımeWan •eri d~rMlll. Bir kmmlanıu. •Welı retir'iı:bn ı,11 balri ele oetta- bıı41ıyortı11. tereem.e sahasında geniş bir mikyasta 
lw'a ;raklıı 1ıılr zamaıMlıuıberl Uiı1lç.eye kat daha tri aalııııtılaca&tır. OD sekhind. M1l'da FJ'MtıSl:I, İ:agil:I&, temsil edilmişlenlJr. 
llakJediJen prb esesl«ini arayıp ~ul • »ııM'ill ikinel oHdt on )'ed.laoi aeır Ahıaıı, İ1al,.aa eftbi:yat tarihloerble seri Tiirlı: ilewdnde ter'CfJllRe ırayrıetinin bu 
Dıak lobi sa.bil' ha.i&UI harika :oe.mdtm baflqor. Mlllaarrir keRdisince kabal e bl.r l'ÖZ re.tırme He batlı:roruz. A:rn derece lııldşaf ettlğhıe ihtimal verile 
olan bu adam nereferdıe:u ve. ~ va.sıia. dilmİfJ eılMı uu1ti t.ıüb eckrfık prbiın sı- ayn lasdlwda 59 sabite kadar yer !şcal meali, eğ-er ~U Habibin dellleUle bu_ 
b.l'la ııet'mAYe tedarik etnı .. ~ır? Bunu rasUe en nııihb edebiı'at tariı.&eri.nl i eden bu dört edebiyat tarihlae vıtkaf na vukuf hisü edilmrraiş obaydı. 
,_ ı E hı eser Muharrir on dokuıuneu asrm Türk .. ..,ndisindeo eonna ı. n nı~ 111 - mal etmdde sııe prişiyer n 1.abiat.ile ilk hisll eUilııten sonra k.ltab Mu b• döri 
1crden -.btia ve IDMlll'lL hikıı.yelıerine ka öıa<ıe ~. onu mü.~ıb ~-büyük edebi:r&Uaıı törkçeye aeleria fCV- llemlnde rene 1tiı' tenklı:ufta bulunu _ 
dar hanct JAUöbAane&eri.n to.ıları a~ • renin 'M1lllıı&nDal • Classlıııue eclebi7a.t ~ oidlliaau haber veriyor. Fane. yor. Bu asır Til.rk i.leminde eskWk ve 
llUldaıı -*8lnmş Jdtablacı &ul.abllm.iş • ele -••.,or. Baıı fMd kartı: sahifeden ı del.im ld 9İE Pr..,. edeblyat&aa 0 lisaa yenilik da'f'Ulnın bac;langtetdır. Şair ve 

.. __ ... ıo.ı ıın e -.... edlblerden FiZll Enderilni'yl, İzzet Mol 
Keedh' e b11 --o.ı-~..: ,~~ -bir ımıa. olmakla beraber Franınz v ile '9'lılaf ıiefHsinb, fakat Monicatllkr 

d ı t.eı9ıM1üf e4-lş ·~ _._. la'yı, Akif PL.•n burada 9elimlamış o. 
en ere Tdc ııe.na .,ul'1Mlao b11ra incUiz eıl~at.na o de'fl't7e a.ld saf ·ıe V~ ve Dfderot lle Koaueaa'd&D Iuroru, Ye nihayet mu'a9U' Aırnıpa ede-
v~· , ma1Amai.ı &.aantf ~rek haüırDlı anbtacıü: dereeede mö~f •e* • ~ bft nebse olnt.mak lsUyor. blya.tına ula4UıL<s ol'9')'91"UJ, 
baAl.arı hemen hiç Wr eksik Jıalma.5ına -lftme.t Ue Mhtclm Ye bu iki buy smt111:, bilmmı, bizde klia.1'otlar slsiu ar. Bu. fud on dolı::muaca asrın itrln(' 
imkan 1nralanı:Jaıı itina ile lı:ltabma miUeAa o MI'• nı eclebl7at ı.~mı ımD1tZ11. ~ tdtrebUecek kadar lr.encti Yl'l'tSJJIC).aa l>'agiine kadar olaa bir za. 

dercede:a İsmail Habib her Jll&)laSlle daha ]"tlkmıdan anla:na.k iıSilJ'~ l~ln ~ bolce Wmlfır mi'! hkM kitaba maın kacakhyor Ye ldtabtn iiç yiiz sa • 
ma'cl ~ btr taAamlDiil lılldreti pek iyi bir~ ,,...feAial P mül'acıaat Mhtb, onda lana ıden ına- hitesml cloldvruyor. 
ıriiMe::..... Bu ifi öyle bir clilr.bt · malıiye~lr. • tı lMllaeabmız. ~ ki En bö1'iik kısmını Frallr81S edeblyıı.& 

li lJıuDııi ai yal ev. ltencli kmdia.lır.e <cacaba FNASlllllMm 'batta Ahnanla.rdaa Lesıııin&', Qoetbe, tarihi 1~1 ediyot. Bide en çok bu e. 
1~ ld JDe8e 1 an bir btiY ·o den-eye a.ld ~yatuwlan türk~ye Sitiller Ye bü:riifı bıUdm J[.a.a(. 'bile Airk.. deblya.ttn ~deri 4'Örülmliş oldotundao 

l teroemıe edilmiş 0 anbı m.uhM'rir ~ı..üa MCl'ler var Jlllıdır? > di.y.ı bir ~e, cii:ı'i, tak.at bir flldr vweoetıı: kadU' muharririn bu :ııemlnde, dlterliITTne nls-
.lşaret eckrken bUllllll ya. ız ....... . 

.. .tnilııl., basJ.l!Joj tarihhıi sual irad edecek olursıuıu bun- cev ...... :mikyast.a ı.ıeuum...-. betle, fadaoo. kalmış olmasını te.bli bul. 
dejil, miitd'ct J_.J. 

1
.. ..-.. blnı ebe klıt&buı :muharriri 'Ml'eCelı:tir. Ga.rb ~aaınıo ede*-' AbasuMla maltdır ıı. devrin en 'RU\$bur pb:lerin_ 

kıt'a.suu wıe ta.ya_._e uZ1111l ·-· • M 
a-•- Meseli o ıifıvrin Cornellle, :Racine, 0 - b11 kısa oeıwıeli.ndaD .llOftl'a. •eue en seki c1sı g""'ttek muharrir dsha -Lade hilu'i. .. hatta 'bas 9"1lll Usanına ıoıu . • - -... ....T 

Jnüş, .. 
1 

yennekteo üşen liere, La Fon4A19e plıi plrleırinien, hat. :1iıMıi. aam Türk edeb&7atr.Dda afak bir yecilımle ıeeildY'OI': naıuu. Flaubert, Zo 
on sa.tııria nam.uaekır . . ...: '" F"""~n'dan, Descarles'dan yapılmış konak ve ..... onıs·. Se•"u1· -i• .N,...,_ •- ...... udet Goıı---... 'lar Bo t ı,otl .ınemi~· Bil ~biz muıaa.rrırm ıu. - ._..,,_ . ·~ı •• ..-- .,..._ -· .,.. • ....,.... • lll'Ce' 9-· bel' olan tttcemekri rösterecıektlr. Daha ıle- iD ıre Jnce pir Şi!yll Galib ile hakim V.8. sıruile rözdeR &'~irtldUı:ten ı;onra 

~~un Maklb ~ on~= ge. rl.ye •lıderet eıumi e!IM'1eri de kaydede.~.~ ~ ile bnlıaşu.yorus, ~ •hne edt'lbiyatına intikal edlıttek 
ya ecieblJ'a*mm tarihini ' .u;.. "e bu araştırma.la o derece ileri nevı ile.mı.ne de uğTıya.rllk turkçe nesrı.. Becque,, Duma.sfil&, Aagier v.s. den b!\h. 

nda Türk edebi ce ...... · " 
*m.iş ve a.Jllli zama - gideiıekÜr ki be'lÜIB on sekiz yaşında ne de bir göz a.tıyorus, ve carb edebi. 90lunuyor. Benan, Taine, Conlange, Lr-_ 
atuıuı da bıtihalelerini takib ~ 'k Franeız edebi1at tarthlne bir med. Jat..m ......_tlıııtue deYTlRe ~oru7.. ına:tre, Fa.,..t, Bn.o~lere, Lauon, ka.. 
.. e pevrllmiş, Ttirtı: irfan Ye san. a- ~olarak yasdıiun ve bu:iin bile • - Gf:ILe sıra.4Jlilıe ıre başka başka fUlllard:ı bl1ılnden hakim, edib ve mönr.kkldk>rl 
~ as (lok tesir yap~ olan prb e_ ttuilarn bir kit&ltı kim bilir nerelerde Franss, İnaiJis, Alman, İtalya, ve birin. de ıosa. fakat miifid temaslarda bulu -
1crlnbı nelenlen ibaret olduğuna ki.f ~ uıeyclana. çtkauco.ktır. ci def& ob.raJı: Rus edebiyatı tari.hl.ne se. nn)'ona. 
eoode va1ıuf hisal etmiş ohıyoro:ı. Mu * bir DHal' attıldan sonra bu milletle. Fransız edebiyatından sonra İngiliz 
riT bi:ııe bu teroeme dönyasuun perde. bu anla. Fransız ve l.nıt1is rln 0 asra a.id edebi eserlerinden türk.. ıre Alman. bıı•ta İAkanı1tnavy.:ı ve Rusya 

6i.n; ka.ldıraralı: orada unutu10lll$, yahud Muharrir . tna.s ._,_ .. atarken Türk geye çevrilmiş elanlarını göriiTonız. Ki. (Deva.nn 4Jl de_L-. ~ _ östermi3 ede1>17atı ta.ril:ı e UU" ıoz ........._ _ ....._ _ ......_ ......_ _ ...... __ ........ _ ........._ ____ ........._ ___ --~~w*.w.n.w . .:+~ 
saklanDUIJ nelel" vana onlan ~ _____ ~-J-r,,#~..,,..~4747.-vwrwrwr.....-.v ..... ~wr• •n.-r- ,...... -.._.. .... 
~ ...... ~----.v..-v- 47...-.......-

"Son Posta,,nın bulmacası: IO- ısı J 
Bunlardan 30 tane•ini !tallcderek bir arada yollıyan her 

okuyucumaza bir lı•tliye takJim ed~ceğiz 

So1dau sağa: 

1 - Meyil (6), 
Kale duY&l'ı (3), 

2 - Jkılatun 
ılnmaaı (31, Deniz 
ni (.t). 

3 - Çalşık\1.Il 

bir ban-ancık (3), 
Zıddi.Jet {6). 

4 - Ustura ve 
makada yapılan 

iş (!). Etrafı S11 

l1e çnrili. toprak 
(3). 

5 - llülisa 
(5), Nota (21. 

6 - Bal)[ (5). 
'1 - YÜSUJDÜZ_ 

e boJanur (il J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Nnt.a (2) • 

8 - Tok ckilllO 
(2\, Bir renk (4.i. 1 l 

9 - 8W hay • 
'UD (-i) . 

ıt -
umrnk (5). 

1 2 3 

--il·-

11 - Bir millet (4), t.dm karşılıiı 
(2). 

12 - Bir kadın ismi {il) ' Bir .,abıfl 

Yuıkarıd.An aşatı:ra: 

1 - Si.nirli (S), Bir erkek illmi (4). 

2 - Pis (3), 

3 - TesNn etmek (7), Arlta.cla.ş (U. 

4 - Diıılenme.k (5), Arud (3). 

4 s 6 7 8 9 10 

5 - Odwn dikilntüii (5), OkuyuM 
m. 

6 - Glda (2), Ter.ol esmektezı emri 
haar (2), iskambilde bir ki.ğıd (3). 

7 - ~ nida.1ll (J), Söylemek 14). 
8 - Para boan (S), Blr yemiş ((). 
9 - Bursaıtaki meşhur dat(6), Kö. 

kb fanuaıa ( z) • 

10 - Bil' erkek ismi (l}, Kadın mü. 
rebbl (q, 
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..s... ,._ - Wi6i tJriAuı, 25 . Gönül işleri r s.n ,. __ ..w; ıa..u-. es . 1 
·prı_. P-J\l~N·A· H. AL.ıl '!cml~gclin~':'.'i:' .. ~'h~)fi~i~KüiJÇ~~~-~i ~' KV rım yon, tahmın ediyorum ki, alko- i ~ ~~~I 

lün deri akında gizli dUTan karak.. 1 : 
- Baka Mmla, ba devleU all7e ka ·ı Jıh nhdallldı: ftldı. Yudıtını küçük' - llaeı Sökyman ~rendi «Hasan E. teri deri ü.tüne ç:karan kamçılayıcı f NaAleJeıa: llaıa:e~ Tahsin B.rluıml 1 

rlbde bir biiyü.k herı:imc &'eçll'fJe l'erek. paımapım ueıma yalıya yalıya sildik • fendi b.azıretlel1 Jı:amıdaşımTZ anın ıem- bir tesiri olacaktır. ~ - Yalvamr~ size bu ~e~b~~-, - Senrie konuşt~kça güzel ~~ 
.Dı:di. Mus.lu ahk alık yüzüne bakınca ıen 10D11L baf.ım Uldırcll. w ınüni la.. thıl blhlh elemiş idi. Fakat okuyucum bir genç kızdır, :lertlen V~çı:ruz, hem kendinızı, yunu ve yülkseık secLyeni da!ha 1'14 

P.lmsedl: aıp iiWı:bı1 ~: Mukantd hoca &'izlr.rlnl detinnllf'I • yabancı bir erkek.le ne seyahate çı, ~hem de btzi üzüyorsunuz. Biraz anlııyorum Neriman. Ne yazık rkiı •• .i 
- Göriirsiiz yoldıı.ljlm. ., • • 

4 
• • - Ne ™ ata J"91ilaı••'? tlrılt: kar, ne alış verişe girifir, ne de içki rv;l ben .sn:~ bir v:Bdde bulun - - Ne yazıık ki Ömerin gözüj 

-!Mff • '-.,.I...' Alt .-ır. --- ilacı& SIYe:Jmaa S- - Çoll: şey! aleminde uzaktan bir seyirci olarak ~an I~ Şimdı. de sı: bana, _:mn- bun.lan görmüyor d:yeceks:ni:z de-1 
Alır atır .Mahmwlpaşa 7obşana lll'- fert'6na eelim ptlrdiiini •Ieyiuc:e a- - BeU. bilmezseniz dahi, «kuyudatı bulunahilir. Elinden gelecek tek teY ~uza b'yle bemm h~a oglu - ğil mi? Ah anne, hani bana artıkf 

mandalar. Köfteci dökkanı iaüDe •el • oeie Mele .-..: &tilra• dım balmak yeclfnızdcdfr. aile toplantdarın<la gözünü ve kula- :be d ır şeby yazın;) aca.?ın.ıza, ona ondan ıbahsetmiyecekıtinirı'! Baıl 
dikleri zaman içeriye sinnelerloe ,_,._ - Talik IEui,.,.t lıoia mi! J Boca atsına bir parça karpuz a.tan.k y L.. ib t 1ea gerektir. : n. en ahsetımyecegıruze söz . b-.ı--.J i.et.iklbale doi'ru! 

......... ~ ltir esele. AH . --.-. baktı• gını açmalL'lan are o .verıın. ~ye ClllWlli:MUan ...-_-ı 
dan kalmaclı: - Yllk ..ıtaamı, - 18 nm 1

-....., • el y iıJteraeniz aile top : ··rümek· • • ro_,,,,.. • · d vil ı 
- Bay bre eanJar! 11uaa Jlfendıiaıia 7iiati pbffak ıül. - Ya bu hatun kim fmlşf Fakat 0&'fW'U~u : - Annelilk vazifem... yu -· ~~ ~mışı eg '! 
Dfyerekten kahYcei Ali dl!JIU'Jn fır. dii: _ Meşhm bir avret! lantı~~rında ıetıket dı~ına . çıkacak E - OğlunW':l.1 tazyı~ edip çileden gelec~ı-. ~~yorum.. ! 

Jad1, bir eme Pa.konanuı Meki De Mua- _ Clım1l sertti dolanw lr.öee~ - Çok eeJ"! Alüfte mi y:ınff erkegı pek tasavvur ed~mıyorum. :çı'karanak ve böyle Illi!'ktublac ya - Ikm:rzm de bu kadar gen1 
la.nua ellulni tut.ta: ~ iıılUDr e71ea. Dem werı- _ Birkao yı1 m.ııkaddeınınde btr Er. Uzun<:a sü.recek ~ir nl!Janhhk ha. E1'11asına sebelbiyet vermek değildir. ve ~·~ "olımağa layık olduğunu 

BaHl J'ltfttea ııonhl: ,_ h ... ~-.. ---'-•n salblne sebe"'-et vermiş idi! tının .ivj hır tecrube sahası olaca- : - Haıksıx1ik ediyor 7JU. gorduguım halde bunu temenn ._., em,.,.._.... ~ •ı ya ~ • . . "'"l 1 ? 1 
- Çok bekleiUk mi kam>daı•m. Delil. Boca elini ahıma vurup ş:ıplat.tı: y 1 söyliyenler çoktur. Böyle oldu. ; - Olabil'lr; fakat siz de mek _ etmemek nasr1 ıkauL o ur. 
Ali kaşlannı kaldırdı: Çorbaclda çok 'beklemediler. MokayyJd - Beli, beD. Hatırladık elbet. Şul fa- ~nu kabul edelim •. fakat ya tecrü. ~tub1an.nız da ona kim bilir nele - Be'!ki de birbirimizi mıes•uı· 
- Yok. Pmdl se.bnlf idik. 11-.n Zfmdl etntma ~ 1ıalmıa clre! diye batJrdt, «Ermenlnln kartınla re menfi netice verirse) E';c~mız. edemezdik. 
- Ya llam.badpqa nalltlltllli lıiliir ~ slrdJ, tloth. .\Hain pama celdl, zinadan slyade müsftlman otdukt:ın sorJ. Nişan bozumu bir ska~al olmı. ~1 • - Son ımektuibu_;n\l senin teşvi. _ Alh .Nerim-an, ah kızım, ~ 

müsün'l Patrem& Ue Mala Jlıeleeıln içinde bekli.Ira tekrar lrtlclad etmekten asıldıtJ.nııı an h'ılir fak.at muhak.kak. kı fena te.. :<{11J1}e yaız<lım çocu.gum. fena biır 'ili yıaptık. Çok keder edı-s 
-'- ı ya: • • s· · b d ih • - Bili • ...., şunda, camit şer.ile &"it • yorlardL Makayylclin sa~hk vereceği ad- latı. sir uyandırır, genç kız aleybine fe- E -:- . ı.zıın namınıza en e a~a yorum. ! 

meden birinci sokaktadır, res, ıiizıel Nldınn mu.kad.dentuıı ~lzeeek Ali, Musta n Patrona bir a.!tzd:ın se. na bir nottur. :etmışıım. Maaın:~h. iher ~e :af!.- _ Saıbredin, bu kederiniz de ge-i 
Muha maeleyi %CCıe. Paihnıulaa iaf- *' Malraniıl Hasan ~fendi bir eorba 'rinçJe bağırdılar: D d" ya. okuyucumu tatmın :me"'l· onun h.a!kiıkı ve samırni fıikır. ek. s· ·nı ah t ve sa.kin biri 

llİIA1Ue dlnledlii loln Wurdın. kar;ışm.a. l~tı Sarımsaklı paça yerken ~nda - Ya bu hatun lı:ang-1 semtte lk;uııct ~l ım v• : aanıyonım. Talie :leriıni ~oenım('lde memnun oldum. h.aQeC t ız~ e :. a i 
dan iiriİY d · edebı ~ : N cliıce elde ettin' ya ,geçl!fecegız. • 

7 or a. oturan k:ahvecl Alinin JiİZÜ.'lC ıe~erck eyler idi bilir misiz? .. nrneyi de hiç seıvmem. Bu va. ; - ! e n A '. Sö-il . . elokler ~öklercl 
Mahmudpaşa ')el"'iye mabkemal i _ 110rdu: Boca az düı.iündükfen sonra başını guve . 1 d .. . l : - ına&cı• ve sebatkar bır adam . ..:•"-- erım m . . . H : 

.. -ld -m"-··-.. 1· ziyette nıpn ann:ıa an onee ınce e.. :dldu~uıu Öm-e'l'ldiımı. tJr sene zar- vü.n.-:ltsi'D. Allaha. eriştırs111 ev.ı.a: 
niiDde durdular. Alt tqhkta Mr kü.m - M~tk ae idi -:Ylid! - ınp ..... .......,,.,.. • mıayı tavsıye etmekten başka : n~ . ı:-· " y dıım. • 
ve erkek kalabalığı kaynaeı,yorda. xa.._ Ali plömslyerflll eJ.lerıni ofı$unla: _ &aUrımızda Jı:aldığına &'Öre cVefa• me yap k bi b 1 1 :fımda ve sızın ısrarlarımza ragmen : 
dan ıirlnee yanlan~ lr.i9emen bir adam - Bir bat.una blraz para ır.aptırmıı 1emUnde idi. eöylenece r teY u am yonım. ~{atrarından va74{eçmedi. Kolıtuğunun iki koluna dayana-! 
&okulda. Gk kapM!annı kırpa lr.ırpa 14ik. Bir .ıe,-ln meselesi dendi lMlbL Jlqeeanh ~eeanh IOrdıalar: TEYZE i - Gözü 'k:.ap~lı ~~t ~r. k kaYttı. . v • • ~ • İ 
kon...,.or, acele acele •~arııo. Ya _ Patnaa Halli ~ canı ses oı)Lar. _ Vefada mı'l • l . : - Hayıır, saıbıt hır filkirle... - Haydi yene~:e ıneilım Nen -! 
Yatta kahveci Alinin MI-. *11'*11: niıulı. - BelL ZernJdea VefaJa tıJuıduıD. Havagazı saat en 1 - ~ah .orada.ki i.şi b~l~man, saat yan.ma geldiı. A~lıktanj 

- l)ldıfd i.dlF• Dl11&1U111& aelanqa. llai8D amil u.ca.k bftSIDl işit.ince Aw, MUiJnı lıilmi:roru! fazla mi yazıyor? i::la gerı~n ~enye fstanbulaMdön~T. bayı1mışsındıır. ! 
All .-.ırdı. sWein1 a,tı: ınatı .......- ~ Cerlıut7& JllllJka Mr te>' aormaia liimm pn..e.. i - Bıla'l_t~· ben onun ısır .a Yan yeıoa, ha.kiki bir ana kızl 

- :NWl IMid'! illi8I ....ı: tiler. All -.ı7• 1ıılr ıu-üt ııWte rırıaı.u. Son aünkrde bir~ok ldmael.er :~rvet ~ibı ol:m.asını ve fstan~t':yakınlJiile yü:rüye!'ek mertlivenle-1 
Öteld .... alD&1 Sll'ltank aeslal P'9.. - Beti*• Wr 41"8iuu [1] 1olda. tl'tı lll'kadaş dükündaa ıııı.anY• .tra - belediyıeyıe müracaatla b.avagazi sar ~:..v::..~ ootaraık avdetbe . ~~ ri iDdi!k ve o gün. ilk defa olarak.! 

Ieştirdi• .. ...._,__ __ ..... __. ...... ____ .... IMi1 •tann ~! ı _ _ıw· v. L. :ı., •• J..,.. .......... zam.an nı.m p 1 
0 

• ... (.AJb-e döndi] Jsemea maraca&t rf6. ,.._, __,,_ ...._ -e • fiyatı tahaaa e<I Lg1 Ve e9Aı~ Da- :mıı· act OllmadıJt'ınt °Ve kendi ken OC&mm aiıle soiTasında. yemek Y~ 
- ~ ifbı.. ta11Jt loiıı, D&füa için. len iki sistim. ıiaa •lua .-.km llMak•klı. zaran çok az gaz ~r~olunduğu bal. ~isi~İ byrrabildi:tthı.i isbaıt eder. diın. ! 

miras om. Buarwı tunda kabftÜ AU, .. flkarm&111&81 loln 1&1111M1ald --.ıs bir lıpaeu :rakalamata auT&f ·ıd havagazİ aaatllerını-n fazla yazdı.. : -· . ka vald.eml -1 IX i 
e1ehtıma: ftl'drı, ....ıa JIUU'hk eder PatronaJ'l dfrsettıe 1örttüktm .-ra eL fatı. old*lan .,. W de aeıt PIJI U • ğ~ndan ıikiyet etnıi~dir. BeledL b~. sörderim yın gu. Nerimanda.n kocasına. k b 1 
ıds! lerinl lıılr dala& o~a· ~ Wra ~......._ çarşmın . _...... . "d ""riüv .. bu L • . ik" me tu : 

Alt Cenlt ~ llMt*ea Cledı _ ea--. lıdDI ite~ efelMli llloba. «Okçalal"» .,._ flk.a u..-ıı iÜAr tik ye maki~. " ... ..,esı mu ~ gu .' ! - Senin ternennile'lin benımı ı c~endiı. • 
7aa merdivenlere .. irn yiirüdülıer. - Ya, ...a .ıeditl mabaW 1ıilmıa .... Ali anladı: ]tiyetlıeti ınıc.elemıektıed.r: Beledrye ilerden daha iyi:.. . . . :d Sbıe taraof:ıımdıa.n bau tekliıflerd 

Birinci btta _ _.. _ ..... _me blend 1 ..__.. -'-• .-. ..... _ _..._ fen memurları fazla aarfıyat yapıl. : - Siz ana hislerınızın rene. bullu.nan an~;.. ı..--- f di 
- • - • mislzT - .1111111 ne ya_ .... , -.ye ... -- - . . d"l .. le : ~;ı.. oiın fled Wrımı ~.__ ~e en 

ntiade clurılalar, karialııi •arıklı mah. - Beli, itlme'TÖL Bir ılGllt tavslyaıile üşmm clslerine battı. Yetil ll:aclmın dıiı ıddıa e ı e~ ev ve momeese - :eu~ .... ~ a&ınıL a . em~,,- rd.i.ğinirz. reva.hı okudum. A 
mra mabni4 Haaıı E1'eınd'7f llOl'd11,,, akee ldane eim.1$ ldtk. aVefa Ye 7.eneQ tarı.flannıJa ctturdıı • re g.id;eıek tetkrklbr ~:i~ca\rıev - ruz....:_ Fakat ası•l onun yfrzüaden ranm.da bir el~de<n başka bir 
'-· MWılmr H.ue llerWm 1ı1mftt tMt: _ ~· ıı.e.ı- dalııl wımes m&T tmra 6tremııislenll amma, ba semtte ve1ki sa~atla . ugu u aa ıyatı :b;rab ken sensin yavrum. ollrmyan annemze karşı öilkelen 

- Andadır. [Parmatiıf! söeitttll] MI Ali kTnana büikiip ıetni çekti: Jlizlttce ev, maJuılJe Ye 90kak yanb. Du.. arözdıen geıçırecek.tır .. Evvelce h~ ay i _ ~ tmrab çelmıiyori.ım; d~iliı:re hayımt ettim; çünkü ma 
ell*eUl Ye ıım.ıı Dbllı& _ gw.e ... ....,__ Ol llosf.u.._ nmca abllamıı toı>artadıJar. A.lbıfn I normal olarak teabı.t oiuaan mü. • kanlkii onu sevmiyorum, çünkü ha. lUın ol'duğu üzere elçiye zeval 

Patrona 1-mı saıı.,_.k AllJ1 ~ yefat ~lemlştlr. baktı ftnh. Mmfa bir eıJonaı kaf'115111- 1 tardaııı fazla yazdığı göriiıen eaatler bratımda bugün b!r boşluktan baş. tuır. Mu.tl.aka ibir kabahatli arıyor • 
iteledi. AD mabnldtn .,...._ eelrf~ oe. Boca aşçlJ"& 1ıir daha baktı: ,. olchlklam11 cltiflia&yor, Patronanm, dıeiittirilecek ve para faricı beledi.. :kabir şey yok.tul". Lakin sizin 0~ _sanız o anneniz değil, benim. İ 
kile •lnHh. lban Efelllll .ııt bir JC - Dahi Wr ııodaıı ~m. [Karp'll,,, aeeleclen 1iiretl prpnrordıı. ikisi ele 1'81 e ile havagazi ıirltetleri aramıda - =ımıuzdur o, si.7.e k~ fena b!ır Bu lk.ısa mukaddemeden sonraı 
tiltal Dserbae otm--. 1"r clt.hd cllbnık ınuı selmesbd lıeklemNen All7e 80l'da]. J'&l'lll', MaSlı 'bir .,e.,. wyllyemecıtltt. «V•. ı ~· mukavele hükümlerine göre ıir- htatıtı hareket takib edJlyor, sizi Ü - asz1. mt"l7Z\lıa ~vonJm. 
4ls bpaimı alUık ırlbl kaDaınp .,_-. Ya bllllen ae ~ fa ve ZeJ'l'flb aemti, alaltfldfftne bir JDllll ı raf _,J -r.-... 11____ • Lr-. (Arkaeı 'ftr) 1 
iDi' 111.m ~Clftla. önllnde ıratilk Mr . . fiab7dL ]aeder ta ı~an ~ ..... r.ucn: aerı -z;wyvr ~ 

oekme ..___._ .... _ ....,_ ... ~ (11 _._ ·· · ·-·· ( .. ....__, -·) v~r. \... ·---·-·-·····-.,... ll!''"llıt, ~ ......... ~--- ~" -- , ~ ·-



4/1 Sayfa SON POSTA 

Mucize 
Yazanlar: Max ve Aıex Fiseher Türkçeye çeviren : Halit Fahri Ozansoy 

San'ate dair 
(Baş tarafı 3/1 de) 

edebiyatına. da atrıyarak İtalya edebi_ 
yatında. da ufak bir mcldsden sonra Po.. 

lonya edeblyatmdan Mtck~cs ve Sten. 
kleviez ile !illet peyda ederek nllıayeı 

son asır AYl11pa edebiyatmdan türk~eye 
7apılan t.ec'ce.melıer raslma l'ecf7orıu. 

Bu faıtlıo zeaztnıttine, dolpalatmıa 

00.kılmca 1.erceme salıaslnda, hususile 
(Beden terbiyesi hakkında kısa 1 olduğu lcadar fazla doldur. Ve geri 1 ken, itimi terket.tiğimde, kendimi son za.ma!'J.aıoda vukn.l celen Jnki.şafm 

müd~faa.~ame) .. ~alanmt da ye. Vaktile rahal:sızlı-[pek; pek yo~un his.ettim. l'enlşti!lne karşı bliyiik bir ınemnwıl.. 
- Zencıceden tercume - gımda ben .böyle yaptımdı. Çok Fakat bu aaıbah, bi.la.kiı... Yd duymamak miunkün değildir. Neler 

15 İl'ktcşrin - Her gü.n 
daha az.alıyor. 

geçmeden k.e.ndimi tebrik ettim. 1 (Ve hayret.İme seheb nedir, tim.. \ereenıe olunmam1$T Koppee, Flanbn't, 
i§liham Bu a.lcı;arn, hir çayıra gidip bir di bunu anla.yacakııınız ... ) JU.aupassa.nt, Prevoı;t, hemen belli başlı 

avuç ot koparacağım. ı ... Fak. at bu sabah, uzun müd_. 
bütün Fransız hikayecileri, her smıf e_ Her gün kendimi daha bezgin, 

daha yorgun, daha bitkin hiasediyo 
d.etterı:berJ uyumamış olduğum bır 

3 Mart - Artık uzun müddet uyk.u ile geçen bir geceden soma, di.blerdl'n zl;yp.de hlld.yecilcr, Türk ale. 
ya~mıyacağım, bunun farkında.. hiç bihnecliğimi bir iştahla lumnımı mine takan ta.kım eserlerlle taıutılmı$. 
yım. Aksini taeavvur ehnek. bana doyurdum ve ne kadar hayret edi- Pdı az mlk:Yaata tarihe, fel9riQ'e dair e. 

rum. 
Her gece daha rahatsız bir uyku 

uyuyorum. dalıp dalıp uyanarak. 
Nem var, neı:n var~ 

hiç şüphesiz kendimi ald.atnıak o. lecek bir şey de oh~ bana öyle gel 
lur. 1:ec~be.si ka'b~~ olan b.ütün il~~ı di ki,~ kendimi diğer günlerden. da... 
ları şımdıden tıec.rube etml§ d~I ha saglam, son derece sağlam hııııset 

24 Sont~rn - Sıhhatim hir tür. miyim~ mekte idim! 

serler de 70.k detil. Bele zabıta \'e adli

ye hikayeleri büyük bir meb'&Uliyet ıös. 

teriyor. 

FransıZC'.adan ba.5ka İngiliz Te Amerl. 
lü düzelemiyor. Cedlerimin bana bıraktığı set'. 

Dostları.mdan biri, Bataka, bana vet, daima, biçbiı \'CY yapmadan; 
bugiir{ dC'di ki: sabahtan a~<ıama kadar zeytin ağaç 

- Tah - Rah - Tah • Rah, ben ları.nın gölgesinde oturmama müsa. 
•enin ye.rinde ?Isa idim, nehrin ~t.. a~e etmişti. Ma!'lmafih, yakında: 
ylslna gıder, hıraz ıslak toprak a ır bırkaç gün için, doğduğumdanberı 
dım. Bunu güneşte kuruturdum. Her hoşuma giden bu itsizliği bırakarak 
sabah, itina ile, uzun bir miiddet kendime bir mezar kazsam akıllıca 

. • • Acaba. ~md'i, ölüm 
aine alı§ttğım şu an.da. mı 
yerine gelecelı.:.} 

düşünce.. kan muharrirleri de oldukça mühim yer 

sıhhatim tutuyor. Almanla.rdan dalt:ı. fula tarlb 

Hayır. Şüphesiz ki hayır. Böyle 
faraziye yÜTÜterek., çocukça bir nik 
binliğe kapıl'Y'Ortım. Budalaym. 

\'C felst-fe est'Sleri nakledilmiş. Bunlara 

İ.skJ.ndinavya, Rusya. ve İtalya, Polonya, 
Çekosjovak,yıı. mohvrirferlııdm de bir. 

kıı.o isim Uli.ve edlliuce WCftne işinde 
Türklük hiç tembellik göstermiş ııa.yı _ 

bu toprakıla burnumun ucunu öğm~ 
1 

hareket etmiş olurum. 22 Mart. - Hakika-ten ıizahı 
ğı ken<lime ',_"aZİfe edinirdi":. Vak.: Kendime mezar kazmak!... kansız hadiaeler var. 

im lamaı:. Bununla beraber bu tşde yapı,. 
Jacak sttem, öne ııürillet.-ek itirall yoktur 

tile rahats!zlıgımda ibu tedaviye mu Kendime mezar k ki ı..;_ ..iip M L ____ w h,..,ı._dı~ım . . "k 1 tt azına u....- ....- ez.arımı .ıuu.nıa~ _,..ıa • 
r
1
acadat etm1.'.1 1d.ü~; mu emme sure e hesiz., hayatının herhangi bir saa-ı gün biraz düzeldiğini hissettiiim 
ay a!l1nl gor m. t. d b' ı' 1 k d. hh · · · ~l---· d . 'b· b d b a ın e ır nsa.n n en ı mezarını •l atımın ıyı""""u..,.,ı :evam et -

Bu a.kşamdan iti aren en e u 1 kazması mecburidir d,..O.jl mi ki · w· • f · ... ı_ Ha11Lukı' 
d w; . . t -- mlyecegını arzetınlp..uu. .ı:o 

nu eneyecegını. kabılemiz..ın kanunu bu ihtiyata ria. 1·-" d _.ı: ' "k ·-- _ı . . . r-e evam co.ıyor, mu ew.ınoı .su-

dl7e her manasflıe müsaid bir hüküm 

ver:meıkte acele etmemelidir. 

Sıra.sı .-eıın.e. ba tereeme işine tekrar 
ba.şka yazılarla rücu ei~k lsierlm. Ba.. 

rada İsma.lJ. Babibhi bu mühim f'SCri 
t • G f1 yet etmıyen insanın kım olursa oL rette devam ediyor! ••• 

18 lkkanun - ene. za~ı ~ sun gömülmesini menetm~ktedir... · .. . bulunda hiilisa el&rak aö:rleneeek tek 
dım G,.,.en ay 65 kiol id1ım. Şımdı F k t '- • ~L • _L .• ..ı k lşte on gı.ın var kı mezarımı kaz.. ,. .... · -.... a a e~serıyeuc yet-rn•0 yanu:u se bir söz Yardır. TP., ecltbioyatma b1rçok 
52 k.ilodan fazla degıw'l'm. Vücu. ..ı k' ih; ·~1- b . 1• maktaynn ve burade .iııtdraden ŞU-

. sen yaşınoa ı t.yar arın u Jt e d .. 1. . k' b ... '---t•- •.!:-'·-•- olan bu ü-'-dın dum böyle ne zamana kadar enye. l ld k.l .. ·•ı.· k nu a soy ıyeyım ı u ı:nezar, mat .w"111C ..,,.. • .,,. ..... .._~ "'4 son 
meşgu o u aırı ~orumr en. otuz ı · b l d . r w. buld E. eserini, büyük \'e mühim kitabını, (';a.11,.. 

cek~ yaşında bir İnsanın 'böyle mezarını u 0 an erın lgı u .•• - Y 
Bataka·nın bana öğrettiği teda. kazması. .. Ne sefalet bu 1... işte ... itte o aylarca süren çeıid çe. dan ,.elen bir takdlf ile alkışlamalı: ... 

viyi nümune olacak bir ıararla takib tid tedaviler sonunda aklın kabul H. Z. Uşakbp 
etmekteyim. Heyhat! yegane elde 21 Mart. _ Son derece haya-et .. etmiyC:Ceğik lıi~. ıe.y ~~·geliyor .. 
ettiğim netice, burnumun tfi uoeun. teyim evet. işte en lrnl .arı ır auN;tte mez değişik?ik neden ileri gelmek.. 
da, oldukça çirkin kilçük kÜçük. ıL Dü~ öğleden 90nra, saat dörde iyiliğe yüz ~tmu~ hiaeediyonun. •• tedir~ 
vilceler ekle etmek oldul... doğru; kendimi her zaman.dan fazla Ha~ ~alJ~ lı:ıııf~ tu~ak~~n. korık 

Meseleyi kendisine anlatttğım fena hissedere'k. v~ kırk &ek.iz saat muam ryıleştım hı le d.tyebılırtm. Hasılı .•. kim bilir? ..• mademki 
bir başka dostum, Haha.tutu şu çığ. geçmeden öleceğime kanaat getire.. Çehrem terütaze. Kendimi kuv. İyileşmem için ba~ka bir izah yok .•. 
lığı bastı: rek. artık mezarımı kııımağa başla_ vetli, çevik. enerjik his9ediyonım ... yahud ben ba~ka bir izah bula mı-

- Hani vallahi hayret etmem m.ak zamanı geldiğine biilcmettirn.. Yemeklerde mühmmel iştahlı gö_ yorum ..• o halde bu meseleyıi şöy. 

4u at 25 

TltRKİYE İŞ BANKA 1 
KUç~k tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLA~ı 

lt!ŞIDEI ER: ~ Şubat, 4 lda}'l.S, 3 Ağus1.(». 2 İklnclı.e~uı 
tarlhlerı.llde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı &det 2000 LiraJ.Lt. = 2000.- Lira 40 • 100 • ... 4000.-
1 • 1000 • .... 3000.- • 50 > 60 • -. 2500.-
2 • 750 • ""ısoo.- • 
1 > soo > - 1500.- 200 > » • .... 5000.-• 

10 > 260 • c.. ısoo.- • 200 > 10 • - 2000.-

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

• 
• 
• 
• 

CerJ'ahpaşa hastahanesi (ÖZ klİniğinde yaptırılacak 1197.14 lira ktş m ta. 
:an.Irat 12.3.942 Pe.r~l·mbe günü saat ı:; de rektörfükte açık ek!llltme ile ihale 
edNeoektlr. Bu işe aid e\'l'&k rektörlükte görülür. (2706) bunal Bataka"mn sana tavsiye etti. Bir kürek yakaladım. İşe başla. rüniiyorum; yiyiyorum, yiyiyorum. le izah etmekle hata etmiş sayıl 

ği tedavi usulü faydasızdır. Sana a. dım. • yİyİyorum... Geceleri mükemmel mam: evet. ihtimal buna &ebeb. -----------------------------
kıllıca bir nas:hat vereyim mi. Tah. Güç i~ere alışık olanlar için b.öy bir uyku uyınnaktayım; uyuyorum; dinsiz oluşum. Kadir Tanrı.m:ız Ny. 
Rah • Tah • Rah'cığım} Gece çö. le yoru<;u olan bu uğraşmanın bana uyuyorm, uyuyıorum... Croi • Pah.a lazımgeldiği gibi iha... 
kerken. bir çayırdan bir avuç ot pek meşakkatli geleceğini tahmin S:hhatimdeki bu değitikliğin, bu dette bulunmayışımdırl. .. 
kopar. Bu otla kulaklarını m9n-ıkü11 etmiştim. Haki.kalen, Küneo batar~ kadar ani ve bu k.adar ümid e.cliL Halit Fahri Ouaoy 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğ~inden: 
Parah yat.ılı talebembin üçuncü' taksit zamaw 1 Mart 94% dlr. Ta~.Ucrin 

- ıöre ~ olw liıqmdır, (%437) 
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Memleket Haberleri 
Bartın kOylerinde zirai v~!.~~Lzale 

koruma teşkilatı kuruldu e;?:::.:.t ~ ~~e 
İzmit (Husuai) - zmit körfezi. 

Köylü için de pulluklar geldi ::.~0~~e~i. ~~I:oi'!: 
· · · . . . . Umum Müdürünün alakasile halle.. Bartın (Hu.uaı) - Çi.ftçı maL , d.anın.dalci Wedı.,.e haheç.lemıın ge.. d'l · tir 8 Şuhattanberi evvelce 

lannı bnııına. kanununun yeni eön- lifimi için. çamogil Sanoberi"' faai. dal mlalf L' ttı 
1
· letile Suvak vapu 

de ·ı-.L- la · h · .. 1 · .J _ I kad -.-.:..Jll; - a r na na f n rı~ ~u na:;ıeaı~e gbre, ~nuen ~ ar 1 ~f'dHS ru her gün ika defa bit Karamür. 
azam ı ça şma ara 8.f- agaçlarının ucy .... oır: ağaç ama 1 an.. ad . k I le · ra.ı d -.eferler yaıp. 

lanmlıfl:U, Lüzumlu evrak. ve tahai.. lığına ~l karar1ıattırı1 !9 ebae l rı a n a 
"" __ LL __ _ı :ı... - d ril.. maga 11 amı.ştır. 
-~ m.11ıUJ~arı v~yette~ gon e m19tır. . Suvak aıabab saat 5,45 de İzmit 

lft~. Yenıı. yıl bütçeler! y~ıAbnıJ, Fi~. geldığinde baır:ır~ . ben k.al~cak 6,35 d~ Değirmende-
tıudık olmım.Ufbar. Aynca zıraı ko... yerlerıne d.i~ .... ~ı ıd V'81'111C&kit c··ı ük Eabriltala-
ruma tetkillt~ri brulmuttur. re etmek. için B.ted.iyece bir de çi re_:~ __ 

1 
~r. ·1ı_ ~1 cd alarak saat 

y 1 "-k'-- . . . rlıı.uo youl.Şlln ltç aer e 
~ P"~:._. . çek bahçiyanı getırUlecekbr. 6,50 de Götcüie gelecelrtiı. Vapur 

. Kazam12 koyleri ıç.ın Ziraet Kom Hayvan Uatalıi'fnın aCSadlii saat 7,55 dıe Karamürsele varacaık, 
ıuala:noa ıamarlanan 25 pulluk y.-ler K miraeklıen. bah saat 8 de ha-

buwyakınlarda gehniı Te çiftçilere Civardaki M)"V&Q hutakiı .Ön.re~ eder-ek s.55 tıe Değinnendıere 
agıtı'hıı)ftll', clüiü için. Sa.franıbolu • Derecik yo ye 9, 1 O da Gö~ ve aa.at 9.40 ta t•z'bu"'- ~k!!~rlna ~ U~D lundaki k.oııdıon aldıı-ılmı!l'llr. lzmite gelıeoekıtir. Suvak. ikinci se
.. n . pu. . an ~ . ıçın Kazamızın Gecel, Giirgenpınar ~rin.i dle İzmitten saat 13, 15 ele ha 
erce~ Ziraat daıreaıne baş. Fealid, Çakıri>ınerağa., Kudubey, Taııelcıet ederek doğruca KaramüneLe 

vurmakta ıeeler ?e b~dan ~qka haklar köylerindeki hayvan buta. gidecek Kanmıfüselden aaıat 1O,1 O 
pulhık a6ndeftlmiyeoefı komıbınalar I·'-' d ___ :L _..., _ _ı,,_,!.L.._., _ı_ ,_ ___ ,_ ed---L l '-20 dıe Gölca.. 
nı.üdü..lır:.~:....J bildir.leli~- .ı.ıuarı ıa ta111MDUC 800a\UUllDUf ve Qll neı>e&.et ~ u. 
. . ·-.uuıu~ . 

1 
• ~... bu köyleıdeki kıord.on bklırıhn)f... ie. 16 35 dıe Değirmende~e ve 

erimizin ıetekletı yerine ıetı. 
17 25 

'd t ! - --' 0}a,ıcak.tlT· 
Celecek · · tır. , e 1Z1D1te va.sw . 

yrıca yazdıp. istenecekt:ne l9Jl (S~) 265 kiiıiük gü:ııel, tdlllz. 
~ &cl.ahit Çorluda Hallı Tiyatromnan rı b.ir vaıpul'Clur. 

v~ fid.anlıiıadan. merakhla tem.illeri • ---4. >----lıkları 
ra, ıimdiye kad":r paruız nrilmek.. Çorlu (Hu.at) _ Ki.fi• fidd lzmade ~·~ ha.ar 
tıe olan meyva fıdaııla.rının bundan tine ağmen bütün ır:oduk•ı ,-ene- ilerlıyor 
110nra parui1e veritmeai kaıarlaıtı. ııek Çanakkale Gelibolu; Ketan; hmlr (8.-l) - Vlll.yeUmisde 
rılmıttıT. Çünkıü, pan.aız "'8rllen fi. Uzuıııköpril· &biııeai ve LülebUT. lık ~ en u illi kata '~ 
danların iyi bakım görmedikleri ve cazda ......dn.,r veren Kenan Güler lçln tedhlrler aluulıimı yazaaışWt. tın 

u yüzden paraa4~ vermed~n a~nı. ve ark.ad-.lıeaı (Halk Tiyatr09U) mna için~ Yali Faad ~tsas 
faydanın .aglaumadıırt Zıraat 24 'ki ilik bir kad'l'O ıle Çorluya da reiı;Qtnde 'bir topla.ntı 7apdmıt. ı 

Y~'kiliğince ~rülm~r. Bunu~ gelmi: ve tıemsillıer nnniflir. sablblert 'N a)üadaıtar, baD& flürak e -
ıçın, paruJrz fid&D verilme usulu Heyet'in aen.i uzun müddettir mftlerdlr, 

ldırılmıttır. Vıl8.yet fidanlığı bun tiyatroya hamıet çeken tiyatro sever Tohunılm patıa6eslerln Ödemlften t7-
dan eonra meraklılara vereceği eL leriıı yüzünü gittdürmüı, manaub. mini mleae• ıirilm~ " b• ıuısmı~ 
ma ve 61'1mld fidanları için onar ku ları deıha. ilk gıeceden rağbet gör. öelemı. lraJllll'kamlıtıM da tebll 

alacaktır. ·· .. r bulunaım-.. Jtıan ff Uclan toh 
Vilayet Daimt Encümeni, fındık muttu ' lan ela ılerbal satın alınarak elft9llere 

dik.imine yarar yerlere dağıtılmak Gebude bir ecz:ahane ~ddı tlaJı~ır. 
Gzere 1000 liralık fındık fidanı aa.. . . Bu ı.ıer loln formalltealn söraU. lk 
tın alma71 kara'l'lqtınnııtır. Bu fL İzmit (Hususi) - Geb:z:ede ıkı mail hamnıula tedbir al.ınmutbr. 
danlardan bzamllZln ihtiyacı olan aeoedir eczahane yok.tu. Halk . bu öntl:mlmekt hafta btlttin kaa kay 
miktar istlyenleTİ.n verecekleri ilmü yüzxlen 90k sıkıntı çekiyol'Clu. Şım. kam.la Ue nahiye müdürleri vtıAYet 

ber kutıbğında vi\6.yetten gön.. di bayan Nadi')"C .~~ tar~ından :.ke.: toplanacıü ft yulık .ert.,at 
derilecek.dr. (Yeni eczahane) ıamı ıle bıt ecza- h.aklPnda nJIJe lsaba& ~-

WSeledQ''e L.J......lerl '-in aüa -z--'-- bane açıimı., ve halk ta etkıntıdan ball1l'lıklan 
• ~ "' .. ...,,._. recıelı:lerdir. 

Beledi önünde ve Gazhane mey kurtulmu r. 
Jl'ltJ 

.a.. r-. • ... a.frllalau 223 Askerlik işleri 
ihtiyati eratın 
yoklamaları USUF 

Emlninli Yerli As. Ş. den: 
Şubemime ıtayıdlı iiıtiJat eratm 1ok

lamaları a.şatuıa JUılı Pnlerde sab 
itstüste galibiyetler 

saat 9 dan 12 7e kadar şube bbıuında Yusu!f, lköpıii kumıuş olan has.. Biır baıfta sonra, Boimerin de 
;yapdaeakttr, mının üızer.ine çullanıp gi~e mü'saraasıı •ıdi çaıUtı. 

iliıı olunan möddet sartında 7olda.. ıludar Jıeınllmin !hemen sıçrayıp aya- I 
maya .. e~enler haklı;ıDda t.aa m ğa kaJllmuştıı. AMER KADA JORJ BOH • 
melesi tatbik edllecekMr. 315 Seıy.iırciler hem Yusufo ve hem NER iLE KOCA YUSUFUN 

Peqanbe ZG/Şubat/942 ll3-I!~ 31S: de J enik.sini a1k.ı.şlıyor lardı . G ÜREŞLERI 
CUma 2'7/Şubat/941 116.3 - Am 'k 

Z/MarltHı 31&-320.n1. . erı ~ Pehlivan, hasrmnın Ameıikahlar; Jorj Bohnerla 
Panrteaı s;Martı9u s:&ı.3%3..JZ-I. el~ h?.Y~e ucu~acık ikurtul - Koca Yuswfa diğet" ar.kadaşlan gt. 
Salı •tMari/9u sıs .. sı&.,3Z7. d~u. g>orunce bıra.z açılıruştı . bi yenileceğine kani idiler .•. FL 
Çarp.mba S/Ma.rt/91! ıZB.329.130. Hucwnll;arıını tazeledi:. kat; üç d6rt dakikabk dahi olsa. 
=ıüe a;Mari/94! ısı.sn.ıs3. . Faık~! Yusuf, AımerikaJ.ıların Türk peh1.ivarunın görülmıediik mi 

b oklamalar1 b~gı ~ban teknesi denilen sara.asını seyretmek hey~nından 
Y ec!ek ıu az.. Y ş, den: bır oyun.la hasmını; havalandıra • kendilerini alamıyorlardı. Nite • 
Eminöııii Yer! Uıay8'leııec5 olan ralk çok fena bir vaziyette sıırtüstü ikim, siırk gene ağzına kadar dol -
1

5
1Martl

94!_1 .. m!n itin uan edllmle yere vllr'du ve üstüne bindi muıştu. Yüz binlen.-e dolar gişe,. 
Yd. sübaT .,.,.__ J · t,.,:ı: diı-.; ..... ; ' 

.. ttncaır.t etmeınlt n bu 7011;.. enikstn bayıgın ve sersem bir C\Ulyıe e .... '-""~· 
aiinlen1e m a~.:mamış olanların derhal halde nalkavut olmuştu. Giln!ş he!' valt.ili'ki gibi tam 
~ ye -,olı;1ams nlbarettne ta,. Biçare Amerikalı,, dört dıakilka- vaıktiınıde başladı. Hakem ~ 
m bnfyenler' b.akkıDda ll076) •Yili da ~i. Bu mağlubiyetten beıımutad güreş şartlarını ilan ettl 
dar se tatbik edllecıeti Ulo olunur. Aımeriitalı ve ecnebi pehlivanlar Kinson ve M'"osyö Piyer, Du.bJi. 
lı;anUD • d 'dil K y y dek ıubaya gidecekler ve menejerleri bir şey anlama ye rı~ yamn a ı eı-. oca ı.ı. 

e -al a. 1:1 Dair 1.ıı.....a.- 0 n-o-lmdı swf; beşuş çıehresile aııkasında si-Elnfııintl ,..,. .. - 9• ..._. ,....._., .. ~ • 

337 doğumlu n 1ıu dotmnlularla 11111,. Yusuf, Jenksiniı tuhaf bir oyun- yalı mayo meydana gelcti. . _ 
_.eleye tAbl tanı a*eri ~ la Y6mnişti. .. ~· arkad~. gı~~ dü ,. 

L,_.. .. ler i(ıln to11Ianma aiin Seyw..niler· durmadan Koca Yu- şunoeli ve dalıgın .goriinmuyu-du.. 
ye 1ı;ım ---· _._ ' H haf tt ' i'(o' -..:ı. · zsıSubat/94Z car.amı.. rinü saat (14) suıfu alkıŞlJıyorlardr. Yüz binlen:e .. eyecanını .. ~u aza e. .ı~~ go~ iP 

döl'. Ms6r &iin ft ..at'4! 111becle bu_ dolar, dıört beş daıki.k:alık güreşler luyoıdu. ~u~u~r. kmdisın.ı. alk~ 
ıunmatan Ula olanm. uığu.runa tediye .edilmiıptiı. 1.wan seyırcillere !'elftr8llS yapı • 

Şubeye davet Amerik:a.Jlıflıar; aslanlaı1ı olan yol'du. .. . . . 
BalnrkiY As. 8. ılen: Fran Goçun dta Türk pehlivanına Bo1ııner, yuz yırnu okkalık b~ 
Em*ll makine tetmenı tbrabhn dayanaanııyacağına kanaat getir _. pehıliıv~. ~ ~aran bir 
~- A-' Parm (1995) acele - 1'l'lAl're ihMlamııalardı.. bab~ idi. iBa.briyeb olduğun • u-,- ...... .... ""-E>' ·~ ~ dıan ~ kollan dövme ile süa 

mliraeaatı U&n olun•. ~atta; gu.ete~er Jenıksinin gii - lıenıni$i İ>emrz: ~an suratım 
K :reşın~ sonra; ilk say:falarıında şu kalaysız bakır bir levhaya dıöndül'o. 

Hava urumuna ~lda ilAnlar YS!J>ll:f?r~: müıştü.. Hülha; çetin bi.:r adam ol 

b •• d b l 1 - Fran Goç tehlı'kede.... ...ı;...:;d belli 'dl ' te erru e u unan ar Laıkin: daha Fran Goça geii'n - duğu , ....,,,~ en ı . -
ı ' .. · b · Bdıınıeriın Goç ile yaptı.ğıı mu • Hava Kurumuna ya~ı an yar • ~kadar Yusufun gu·reşeceği ır ddid güreş]enien birçoğu bera-

dımlar devam etmektedır. Son gü çdk :pe!hlivanla.r vardL Sırada, A - tea 11r ... ı ........ .....,1,... • ., b" t . ..:ıı-
K ebe .. d b hı bere""""""~ ,,QA~ ır anesınu. \erde uru?1ı:' t r~ e u nanla meriıkalı Jorj Bohner ondan sonn; biır lbuıçıuık saaıt sonra; maf.lftb ol • 

r'ln iaimlerını net~dıyoruz: Zibİ1\ıko, daha sonn Hakinşm.it, en muştu. 
laak Kohen,1 Mihran Ohannea. nihayet~ dünya şamp~m.11 Goç Aıibilt:r iki hasmı tablim ettilıı-

Rupen Alaluf, sak ve Rob~rt Es _ vardıı. _ .. w • • • • 

lcina:z:i 5000 er lira, Mığırdıç Ser. . ten sonn, düdugu çaldı·. 
· an 1750, Riza Hatim. Leon Sa. Fran Goç; du.nnadan ıd.man ya.. Müsaraa !başlamıştı. Bahner ar 

vıy I OOO. ,.. , "ıf·ı. a··r..ı. pıyor, hazırlanıyordu. Elden gel - kadaşları ,n;.ı,.i acele eıtmedi. Mü • 
ran ' vmer ı...u , u na net • d · ;~ :ı.-..:ı-- d T'" k pe'hlivanının &>""' 
tio Tantavi 800; A Şüveyke: E '.:6 .. ~.w.a, Uır dafaa "vaziyeti. a)ch. Hücum'l.lll 

Zara Horaaancıyan; A. Levi gu.reş teknıgıniı anlamağa çalışı • Tüıilc pelhliıvam tarafından olma 
rem + . ._. d . . il . b -...1- h 500; Nq'et Derviı 400, Sami Ga.. Y'OMU. .ıuU -güreşi e mene]erı e sıına dikkat ederek 1ca ı.u.u.a. are-
bay 250, M. İşeever ve şeriki 200; beraber dikkatle seyrettiıkleri hal- kete geQmelk ütDere bir gi1n;!ş tam. 
Nihad Güvenil ve fÜrekiaı 200 de daha lh:iıç bir fikre sahib ola • yesi aldı.. 
lin. .(Arkası var) 
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1 e 
Çörçi in Avam JA.m nlar Amerikan! 
Kamarasında sahi i önünde 8 

beklenen izahatı gemi daha batırdllar 

Çinde harb 
aleyhinde 

bir hareket 
ı ı:~::!'. ~~t~~~~;~r ı 1İtli. S'JL ~ 
Amerıkan sah ıhnı ...... ~imiii~~-~·, ;;..;;........;..;:=-==-=--.:..:...:.._;,.,;;;;;__;;,;;;.,,... 

~ Şanghay 24 (A.A) - D N B: 
( n •• taraf l inci sayfada) Berlin, 24 (AA.) - Resmi t Jponların Pasifikte kazandtkları ~ · · '. ı'ki sene ~"r- li<7: Hususi bir tebl:ğde de evvelce 

k tımızın son ...,.,. • · 1 zaferin Çarı...Kay..Şek karargahında 
ea • vazıy~l 1 z.arhnda çok bildirildiği gibi, Alman denı.za tı ~ ne kad~ .. buy·· ük bır tes.ir ıbırak.tığı.. 

Mister t ooseveltin ölümle net1ceıenrce.ı. bır ıeııişlik aıw 
bombardıman etti yaptığı hasb hal lilıldan önce beşcriycün &llşıaıı oldu 

lıa3 at şe&Weruu mııhaf:ı.zaya imki.n v 
ttbileeek bir uzlaşma &nlluw.a aracıl Iında doğı ; 90~ ~y ar k - ları Atlantik denizinde ve Ameı-i. -

fazla düzeleceğını gayıet a&l ııo - • . nı göstermek mabadile Ja.pon söz-
reıbiliriz. Bu düzelişi elbette Rusy~ k.a aehili önünde;_ sey6r3eg~ kaf~~er cüsü demiştir ki: 
cln muazzam kuvvetini ve ku~re. arasında t~ye~un . . tıonı ~ Bau Çeldang.da yani Çung)cin -
Un.e (tuvib hareketleri) ve Bırle.. to!°:1t olup ı~erınden 5 ı. petrol ~e.. gin 3 Ün<:Ü harb çevremı.de harb 
tik .Aınerikanııı. ölçülmez kaynak.- mısı olmak uzere 8 gemı daha a.- aleyhinde bir hareket vücu.d bulmuş 
larile !beraber mü~terek da:vaya gl- tı.mıı,Jarchr. tur. Salı giinü bu hareke-tın men -

ri~ine boıçluyuz. d b k subları Şaınıgbay ile müna.sebete geç 
Harb vaziyetinin son &afh~ları- Venı· Lon ra :· yü mişler, ayni zamanda Çan-KayŞeke 

nı ve hassaten Pa..ifik haiih bölge.. bir tel-graf göndererek Japonlara 
s.ini gözden geçirmed~~ e~el M. 1 • • c ma gu··nu ... kaI?ı mukaveınetten vazgoeçtikler~nr 
Çörçil, kabinedeki taclillerın h~e~ e çımız U ve bir Uzak.şark refoh sahası ya!a-
Eini ve lüzumunu uzun uza<iıya ızah h k d" tıhnasl İçi.n işbirfiği lehinde kıa -
etmiş ve müsteşarlar arasında ~":. are et e ıy~r Tar verdiklerini bildirmiş.lerd.ir. 
ha başka değj.şiklikler y.a.pılac.aglnl 

sıöylemiıııir. Ankara, %4 (Hususi) - Londra BÜ- Parı· ~te buzlardaı1 Ticaret filosunun kayıbları 1ük elçimiz Ram Orbay Cuma rUnü ~ 
M. Çörçil, harbin geniş ibir saf- şeiırlmiııılen b.attket eaecddtr. Iiend.is1,. 

haya yayılması üzerine İngili:Z ti • ne e1çilllı: başki.tlbliiine tayin edilen k:y .. ı,n 91 kı·şı• 
caret filosuna tahmil edilen ıııddet. Hilımet ret.a.kat eJifyeceJdlr. _ 

li gergin vaziyeti bahis mevzu~ et· ---o--- 1 d 
miv ve son iki ay zarfında tıcaret Çan - Kay - Şek Hin· ya ,.a an 1 
fiJ.osunun soon derece artan kay~h. ~ 

!ara uğradığını söyliyerek. demı~tır distandan Çine döndü Par~ 24 (AA.) - Dün Paris.. 

ki: K. 24 (AA) M te sok:a~ar 'buz tuttuğundan yaya -
Zira, denizaltı ltarşı koyma ge - Çun.. lng •. · - a~ lar arasında bazı kazalar olmuştur. 

mi fifotillaml!Z ve hafif her nevi tal Çan..Kay...Şek ın Hindistandan Sıhht İmdad arıahaları yaralıları ta.. 
deniz kuvvetlerimiz, hı,ayaıtımnız L Çine döndüğü resmen hildirihnek- ttlmıak. için dün 267 defa yardıma 
çin zaruri olan gıda maddeleTini tedfr. kıoşnuşlarchr. 91 kişi kırık veya 
memlekete sokmak ve müıcadde • ağır yaralarının tedavisi için has ~ 
mizde kunandığımız mühimmatın Bir Amerikan muhribi battı tanıeye ıooıdlTltmıftır. 
imali İçin muhtaç olduğumuz mıaL 

Nevyork 24 (A.A) - Kali -
fornia sahilinde Santıı B.ubara'nın 
50 Jci)ometre kadar cenulbnnda Ja
pon olduğu tahmin edilen bir de -
nizaltı bir petrol tasfiy~hanesini he 
def tutarak bir bombardıman yap
mıştır. Ne ölü: n~ de lıasar vardır. 

Taarruza şah id ole.n vali Rown: 
deni:ıahı gemisinin sahilden takri -
ben bir mil açıkta meydana çıktı~ 
ğını ve 20 dakika kadar 5-6 pus: 
luk tıopkula ateş ettiğini, fakat iyi 
niMn akımaıdığını ve mermilerirı he 
d~fe isabet etmediif ni söylemiştir. 

Denizaltı; gece karanlığı basın -
cıya kadar görülebilmiş ve 44 de. 
fa ateş etmiştir. Harbin bn ındı:n
beri Amerika k:ıt'ası: bu suretle ılk 
defa olarak doğrudan doğruya bir 
taarruza uğramıs bulunmaktad!T . 
Taarruz, M. Ruzvelt nutkunu söy. 
led.iği alrada yapılmıştır. 

ister Roosevcıt Amerika ve ora_ yapma.ya liizu.uı &'önnemiş olsa bile J 
da.n başl.ı.yarak buLtin dunya ef. ponyayı terazinin kefesınde tesir yap, 

lirı UJDumıyesı öııunde bir ba:fbıbaJ bilecek, ağırlıkla karşı tarafa UJb.ak 
yapfı. 

alıkOYmAya. çalışabilirdi, halbuki mlİ.:r.; 
ezan sö,>-ledf, faım.t cesaretle, saınlmi.. k.crelerin muharebeye lnkılibından soı 

rnıe. ümidle ko:ıuştu. ra anlaşıldı ki tekliflerJ dinlemekte 1 

li.ıtııo söyledi, diyoruz, zira hasbıhali karşıhklarJDJ yapmakta nınUub olma 
yanın ~n fazla Dı-man almıştır. fcab eden yolwı tersi tntulmuşhır. J: 

Cesaretle konuşta, dlygruz. Zira Ame. ponyanın harekete geoeb leceğfne ıı 
rıluıwn hedefine \'ar .. bıimc& için ne fna.ıulmadı, kudretlnin dcrece-;ı mi blUı 
kadar buyök bır em~ s.uı:etmeyc .uuıh.. medl? Bu, Amerika ile bernb•r biıtü 
taç olducıınu flutiıu &\:ı.klığı ile a.nlaL dwıyanın merak etuğl öyle bir sualdi 
mı.şLır. Amerıı.ıa bugun Atlautiiio şima. ki, cevabı Rel RooscveU'ln hasbıhaUn 
Luue, cenuı:ıunda, ıa..ı.sifiktc ve Uıııd de de tarnamen baş kalmıştır. 
nlzıncle dört ana yolu emniyet ai ınd= Bir 7.afer bek!enlyor, beklemeyi nıı 
tatmak vazifesi.le ınükelletUr. Bu vazife h.k g&."terecek s bcbler sayıtıyor, falr 
yapılamayacak olursa Japonyayı b():.r.- beklenen zaferin tahakkuku luılbıo 
:wıa uğra.tm.-ıkta mıihım blr unsur sa. başta Avrup::ı olm.~ ınerc bütün dün 
yılan Çin 7lLl'dmısn kalır, Japonya Hind T<Mb. yer~ y ni ~m ne olacak 
den1=e kadar uzanır, Orbşa.rk tf'hll. Uğurunda bu kadar ek s:ırff'dlllp ka 

... eye clöşer, .Rwıya ile, Jnciltercye ınına- ılölriill'n sater t:ıh:ıklmlm lıa'inde ger 
sala k~ilir, bu VliollyeUen de pelı: miihbn ~ten ük&!a.t teUJtki edllect'lc btr s 
neUceler dQG1U', bu bii.Yülı: vazifcnbJ ba_ ma Ue mı g run~l::r. cnd St' scbeblcr 

~nbm&ı bü.Jiik haQl'lılı:laruı yııpdma_ yok ınndnr? 1\1 h •rem Cömbtırrelsi 
~wa bağlıdır. ıamni davanm b ı noktrurııı11 da tema 

Amerika Cümhun-eisl sa · iye".J.e etmt-ml~ midir, aııhtıh:vor ki m· !!k' 
.ı.on.ı.\Ştıı. '11.yoruz, zil'a. Amerikanın uze- pyı nr.ıelb obnütan ~n1is. <1Jlf 

rine aldıfı bıiytık TWicyı başarınak i~ ~den l!Vftl h:ırbıı prenslplne riayet et 
muh:.aç oldııtu vasıta.lan d~ :ın4tmış. ~·ır. 
ıır. Amerika kenıiJ ardusuııu cihazla. Ame.rln Cömhurrdshıtn dllYandıJ 
nWi, bir taraftan da müttefikleri.ne \er. 

zemeyi getirmek zaroretile gayr~ 
lerini aza.mi hadde kadar yüheLt.. 
mişkrdir. 

ümld fohıtkkt& eMcek mt, rtmlveer' 
mek uure her cinsten s:ıvnş aletine, mi? Bugfmden bh· şey söylenı~ .. tn t.ılb' Vaı?ington 24 (AA.) - Reı • b ( 0--tarafı 1 inci sayfada) bun'-- ki •-..ı.. f ı d ı •~~ t 

U kd ..., d h ~ ....,., na e....,,_..,,. ç n en ı -..ı ına. atile fmkii.nı voktuT. elbette '.r.Uhverı. men ha.beT verildi;:;..ine 
0

öre·, Birle.. za ogu a ar · A ka d-'-' ·· 'il · bt. .:r--• '~-· f 
• .. rın n ra .u.ı mumessı erme r UCll>:i\ ._,.mı koruma.ı: iç n de uzun de hm funtdT•rl bnl1111ACak, karşı.im 

fik. Amerikaya aid hir muhri:b vo kaç defa müracaat edildiği gibi bu menzilli tayyarelere mııhtııçta. Bo, bu_ timldlerden hanıtlslnln esaslı olduf; 

769 Ya!:udiyi hamil 
bir vapur Boğaz 
dışında battı 

SID&'apur bir yük eemisi fırtınalı bir havada rnll.5 ta.ratı ı inci <ta:vfadal yahudilerin. gcldiklcrı ımemlt·kete 7iik zamana. lht~ ~österen bir işdir. Yll.kmda. anla$1lacaktır. ** 
M. Çörçil, Singapunın dutu Terre-Neuve açığında batmıftır. Batırılan Japon ~neri iade etmek irnk.anı olup olmadığı Fakat bu büyük r.am.ı.n içfnd .. Amerika. 

hakkında sözleri eöylemi~ir: Vaşin,&"t.on, 24 (A.A.) - JJublTe ne- araştırıldı. Diğer taraftan da bu ya.. nm hareketsiz kalacai"ma ln:ınmak hafa 
Meclise bikfüecek Sirı.gapura a. Yeni Kahire elçimiz :aınıtııiD ıAlltiode Wlha sijyle drnll. hudilere ya yollarına devam etme- olur. 

id herhangi bir ç~id hiç bir .. _,__ .... cu~5i) _ Kahire oriıl meldedfr: 1 · · d'" ] 
1
• • · hı" Mister Rooısevelt iimidle keuştn diyo.. 

d k ~-... "" - ir Souk"-aud nbcri Ameri- erı veya gerı onme er ıçın r _ • , haıherim yoldur. Gazeteer e ço ~ .Harld,ııe VekiloU mmım .Ba Mme b _. a · kaç kere tebli€alta bulunuldu. Mü.. ruz, z.ira Amerikanın hm:ırlıkla.rını biti,. 
bütasa edilmiş bir şek.ilde çı~an ü!lb ııu::ıTlnlerlnden Nıımaa Tabirin kan hava kWTVetlerialn Holımda Dlndls.. rip te &-enlş ölçüde salclmya geçtiği 
b_n_ --lerl· •--ft-lıyabilecek. mahı •---""- &te dik.leri fa&"-et neUoesln- r.acaa.t edi1en devletlerden kimi a.. · za_ 

Bi1>CT .-ucuu. f.ayfni lı;;a.ııu'laşmıştll'. _,,_ f r u
3 l.~ L •• ed • L' • d L buJ mana kadar OOŞ durmaya.oa.ğuıı, her ne-yeltte hiç bir baher almadım. Bu de ea aşalı 9 düşman .remlsi batırılmış ıa.Ka 1rosterm ı, .ıo;Jrru e ıt.a e. . .. 

t 
d h I.. • b" d d · ~ · · bild' d' R rede, ne şekilde olursa o\&un du.şmanı ı:nesele ıhakkın a etuangl lr e... Ş k h • ve 24: ıeml hasara atnııımıştır, A,yni emıyeceglnl ır L. omanya • buld-'" h ~•- ı.ag .. ı;..~. 

' d ~ ·ı· ar Cep e~I · · R UJLÇ::ı ırp'"4ma.ya oa.._c-uu, ne.. Vi h 24 (A A ) F meçte bulunacak vaziyette .egl ım. J miid.det lçlnde 48 düşman tanaresi dil.. nın Ankara sefın de bunların <>- Jwie muvaffak olaca,gmı tataiJiUle an. c Y . • ransıı 
Tafsilata giri~emi temin edecek CBa.s tarafı ı u .cı sayfada) sürülmfü~ ve7a yerde tahrlb edilmiştir. manya t;ebaalı yahudı olduklart.nı, 

1 
tmışt Gine'sinde muzdan bir nevi al~ 

malum.atım olma.clLğı için, Avam batta ene.!« bild!rilditi ribi ıs ı!ejil, ' mJ k · bu b' k.ld k a ır y&.pılmıştır. Bu alkol, akar yakıt o. 
K ·zı· . . kd Avustralya tayyarelerinin akınları rne e etı yıo z ır şe ·ı e ter - ·Amerika «Pirl-Harlxıru da bir baskılı '-- k çok ı'yı' nelı. celer vermekte , amarasının gl ı ıç.tıma a etme.. 22 Alma.u. ia;naresi dıışürülmüştıir ._, iki · · k d"l · · R · 1 JAra 

k b h ki . · Melboarne, 24 l.A.A.J - ATI1Su·41ya 

1 

ett erını ve en ı erını n uman. 1r .. ~·nda kaldıı;.. zaman epeyce k:ıyıb,. clir sini tekllf etmiyer_!! u ususta 22 Şubatta 28 Al ta tıUı,. 1 -~ 6~ 
muz .. aLer..._ın· _1cn•ı olaraL yapılma. man yyaresı tayyareleri dün Rabol ve Yeni Britanya. yaya kabulü asla bahis mevzuu o a- lar vermi5f.ir. Fa.kat. bu kayıbla.nn dere.. • 

... .... 1tJ ıt: rfb ecliimlştir. 12 SoV7et tana.resi ka- . . v b.ld' d" 
smı istiyeceği:m.. da bulunan Japon kuvvetlerine şiddetle mlyaeagını ı lr ı. reıJ muhklif maı...ıuilarls izam edil- El k •k 1 
Fakaı Slncaııw-mı bir kAle olmaktnıı ~Subatta MOıliilı:ova civannda bir Al.. taaıTuz etmişlerdir. Japon cemllerine ve l Gemİ_nin tamiri ·ıhitadm buldulğa miştir. ha.kikat.te hasara u!,'Tll)'aJl .remi. e tr1 ~ ;z ev are 

ıdşade bir deniz ii.ssii elduiıum söyliye_ man tayyaresi dllşürülmiiştöl'. ha.Ya nttydanlanna i.sa.betler b:ydedil_ halde b1z21aıt yah~dı c:r e ne yo. - !erden bir kısmının tamiri bitmiştir, bir 

cetı.aı. Bu deııWere hakimiyeti taııa.nt.- llıloılluıva, Z4 (A.A.) - SoYJ'et itle ınlştir. !arma devam ettiler; n~ .de gerıye Jruımmınki de bltmf'k üzet"edh. Şimdi petrol dag"' ılıtacak 
111un eden bir durumdu. Denh bakimi. tebllji: Holandalılar Cavayı kuvvetle döndüler. Çünkü geminin kapta.n Amerika Jı:uvvctlrrf berliin blııı.:ı: daha 

yeti İ$ll hı:ı.va hakimiyetine ba,ilıdır. Sla- Geee i&~ tıt'Marı ılü$laılna kaq:ı müdatae edecekler . ve tayfası Bulgar olduğu ve Bulga- art.nıak yolundadır. 
ı-apurda.kl t.alıkhnatla daimi bata.ryalar faal ~rı.e ele.anı etmfşlerdir. Ba.tavya, 24 lA.A.) -:- ~a hitaben ristanın h.arb halınde bulunduğu i.. Bir dünya bari ası ı.la.rak öuıinuze &. 
..:ı..-•- '--•m'-"tı lA"blarına "'Öre ı .. ..a edil.. radyo vaınta::Jle ~ttifi bir mes:ıjd:ı. k · · çınız. Amerika.um, ClnJn, Rw.yarun, bü-uı:ıuz ....... ,- ._ • ._ çin yollarına devam etme ı.steını -
-•- ve -rı..,.,ftrilmf.. ""··'unnvordu. Jo- yen J'e.ui te.h.Wı.e Tiı sorluklara karşı k~. Dolanda Hinclb·'.anı .alisi bilhassa ŞÖY- . . l tüıı sömür ... eleri ile blrl.ıld-e incilkrenfu 
._.., ,,_ "'9- " ..... ..,, yorludı. Sjna.eoaleyh. geınlyl ge - " 
bore'de vücuda cet.ırUmış olan muhtelit mak için d.:ıha iıJu b.ir liureUe batlı ve le demekiedlr: IKal etmdtte olduklım sa.baların ua_ 

tul ,,.._ nls '·'- ... ___ t . ..;;;;.: . ~-- ca.~a _ .. .,. ........ um·~ ... ; ............ ~ ""'JJl. diği denize iade etmekten baııka ........ müdafaa hatları muvaffa.lu.retı~ ta •-rmu: ... ca """" ı ........ ~ıa e .... '6ı:mı2,_... e- •· ............ _. ........ ...._. ... - metine bakınız. nfifuslvınıu Yf'a.ununa 
•-"'-- ..,..., imkan kalmad,,.;ı cihetle bu h.u6UL mamıştL Ada öztrinde bObxı müdafaa min bulllllU)'w:u.m. Birkaç bakımdan la.caiı zaman yaldaşımakwwuc. &- .. omU- ·• hesa.blayınım, ilk lı:ayııa.klaruıı ölçünüz, 

etmek maksadlle yapılan tabld:ınat tse Yeni harb kabiııe..! ı:eçen l.ı.ıı.ı:Meki narb mn prensipi taarruza ceçınektlr Bizlm ta alaka gösterecekleri z.aroıedilen Mihver ıı.a.r.ısında düşnu.nlarmın ümid 
Jetecek de-ecede geııfıı bir ölçüde yapı.. ~ oldll.İloa, beazeıoekteılir. Şiın,. Cavada lnıneW bir ordum~ ve Jıa-n devletlerin müme.,sillerine haber bağladıkları saba 'fC kııvvctln ne derece 
lamamıştı. ıli Lie.Jd Geocp'ım harb ka.bİllesdwlen kşkili.tı.ınu; vardır. Cayanın vaGyeti dış verildi ve baddıu gemi 23 Şubatta ceniş olduğunu anlarsınız. 

Slngapa.rdald kuvvetler ımwuui blr lıoşnudıiu&hlk 'fermİ4 ve har- &o_praklarımıı.m nzlyetlndl!D büsbütün Karadenize iad.c edildi. Ertesi gü. Bu bakımdan Reis ~IVln hasbı... 
nJ~ şiiphesb: harbin hı: sutlıasmda bl nekeau~ bir IRll'dık ve. araau bir başkadır. Diiemanı burab deo.rııaı birun nü sabahleyin Boğaz dı:ında Yön hali Anglo-SabM! Aleminin barb taraf. 

lat.'alanmıs veyahad comutanlan hak_ muvatfaluJeile .idare etm~ sUli ba.b5et. kunıetlerimlze üstün kuvvetlet1e hare.. burnunun 4-5 mil kadar açığında. 1arlarmı mcmııma dmiş olsa cettktir. 

tında her~ bir hüküm \"'el'l!ttk ele- mck ad.J.r. Tnabıe elarak.. • zaman Jr;e!~ ııeçmesi &'ÜO olacaktır. bir Wilaktan tonra geminin bat ~ nna ımakabil ha.rWn bıaşladağnıı vı mi. 
lillm.. Dü::Pan erierimlsdc'l '13.000 ~ ~k kııvveW iCi.. 1!>17 df' Vali, halkı&n, kd.'alar\hn metin olma- makta olduğu haber alınarak ma - hllll da kim lıillr han:rl a.liJ"e kaldı;mı 
l!iift esir eıtftfni U:..n etmiştir. O anda ~endale katua.mr 'fe CaporeUe tela- J.rmı isteifkten 901U'a ııöderini şöy~ hallline tahlisiycler gönderildi. eza il~ cörenıer .. aeah ekııik .rörünme. 
(Mı mevcuddaıı daba fasl1' lanfttkrin keti cJM maaa:am felikel.ler 'fe 25 Hart ~: mit midir? 

sı~apurda buhındai"ıuıa IÜP1le 3"91ttur. 1917 den IODt'a beşinel ordunıın y1>lı: el. Çetin muharebelf'r bi:d beldiyoır. Fa.. ~ AL KAZAR ıuia RooseııeU muharebenin mutlak3 

Ankara, 24 (Hususi) - Beledi. 
yeler hududları içinde elektriksi2 
evlerde oturanlara ayda 4 litre pet.. 
rol t~i için hazırlıldar ikmal e.. 
dilm.iştir. 

Rusyanın Tokyo elçisi 
Moskovada 

Tokyo, 2' (A.A.l - Nlichi Nitchi 
Slııiml>Qua Japon ga~tcsinln bildirdl~i
nıe l'öre, SoYJiet RusYanın Tokyo bU,.W... 
elçisi M. C~nttn Sm.ctanin dün 
Takyod&n llılotıkova;ra celmlştlr. 

Büyiik elçi pek yakında 'l'okyoya d.ö. 
necrkiıd bum muhabirlerine bildlnıa*
tir. 

Bir hüküm VErm kılzı Umaıı.Jll ooJI J111ı11S1 ı:iW zmn:z:am rd,i.k~Je başka lı:M Wz bütün kuneLJerimfzle çarp1:;>aca ..... --

elverlş;iz oldai'unmı ve bv.nllll esaı.en felAke!lcr 1aak1ı elarak ~bre' bnLm ba tu;. BUGÜN ,aaamm•mı••••••••••m~cm1mı::m=amaı:' 
aankör bir iş olduğuna kanllm. Yapa_ l.darmin başına ,elmlştir. n. idare mii- Londraya göre Matinelerden ı.tbaren Hiçbir filme nasib olmam<ık. coşkun rai'bet karşıtında 
cak daha müstacel işimiz nrdtr. Bu üs- teaddid ağır yanlışla.r .l,lemlştir ve 1918 Londra 25 (A.A.) - Uzakdoğudald Fevkalr.de fed.uatlıklarb 2 latanbulu baştanbaoa tealıir ecl.en 

ıe ıut•abrımızm ve maıumenin ka;ibe. de ba.rb ımsmn bittiği =man ıaertte!I bu 1ıar1> vıu.ryetın muhfm bir detio;ikllk ttım birden Gençlik, A . .:k, Musihi Tufanı: 
dilmlı,ı olmasmdan doia.n duruma karşı kabinenin a.Z3Smda.n daha biitiik h2y. olmamıştır. Blrmama.da, impa.raJorlnk - 1 - v 
toym:wu:ı ıaumdır. Uiz orada bütiın re~ dü.şm.emlşt.i:r. Ib.rb kabinesinin a. kuvvot~rile Japonlar arasında ağır (ar. Şölu-etı dünyanın her tarafında 

r ordu kaybettik. Bn byblanlan do- zası, memleket.hı blltan ııi7asetinden ınşmalar cereyan etmeKtedir . .Japonlar cUnere destan olmuş cinai, heye_ 
tan vnziyet.I ve blzfm üzerlml:We patlı,. m~n v ferden me3'uldürler. mühim takviye kuTI'ctleri almışlardır. ranlı ~ tılnılerlnln en me. 
,an ,eni Japon Jıarblui karşı.lam.ak :ııo- Bir itiraz ve tashih rasifilı:te, Sumatnnın yarumı ve nklısı, en müt.lılşi, Amerik:ı R. 

ıımdayı:z. ~ partisl.nhı lideri, milli kabinede '&ıli Bdaııını ~gal etmiş olan Japc>alar K. O. FJiın Şirketinin 941.942 
• ... _d (Am-'.... n.:•.n;k Bri hAn:.~ r...._...._ .. _ _.. harekete ceçn:ıeın~ #•~rJ-ındm: Çörçı.l A .. ,, a =•iL'-. ~.. • en büyük pa.rtbıhı şcti ınta..ıı.e. itirazlar ~- ~ '-""·-·- - . .,. ~= "'' 

tmın, ~ Felemvık. Avmtra).)'llo) böl.. bu ar-Mta bir mcb'us ;ıö:rle ?Jaiu'ınışlır: 1erdlr. GANGESlLER KATİLİ 
eesiDi1e %6 Japon üimeni bııluıulntuml «~lecck bUiseler kendbıf hissettirL Robal adnsl lle Yml ingiliett adHı.. GEORGES SA.'IIDE S - . 

--•- d-
1
......_ ld· n ... __ akınları -pılmı<:tır. Jaımnlarm WE:'llDY DABRİE ıııöyl<a&Uq ve ~-~.. • yor .... H. Çörçil IÖZ!Uinl t.ashlh ederek ..,.... ,,_ 

Şlmdllik Abcda bö1;$nde bisim tti- d.evam et.mlştir: her hangi yeni btr ~ıkllnn:\ t~bbUsö Biı~ l~bul sinema senrıtti. 
menlerlmhı d~ınkl kadar dejlldlr. Milli Jaiilrumet ~ sıra itibarile 1_ yaptdtlarma. dair babtt yokhll'. nbı hayret; be,-ecan ve korku 
Düşman havalara hakimdir. Bu da hava kinci meTtdJ işpl eden parti lideri bae. _ _...,_ -- içfnde St.'Yft'decdderi en 1"i7iik ei. 
takviye ıaıvvdlerimizln ycrle~'ni tt yekfI muavbıi vazif'8iııJ sörecek ve cı... Sıvasta gÜTef çalıpnalar~ . nai sinema romanı, Aml!rik:ıyı tlt.. 
bUlm bir durum elde ct.Dlesini ıııasrafiı IDİJ'OIÜM •zniıkıw ya:lH'caktır. Sıvas (Hueuai) - Vilayetimızın reten meşhar poll11 hafiyesi 
'Ve &'Ü9 bir hale koyuyor. Bu ltibnla çe_ Harb u:.ıyacak Son yıllar içerisindeki artan güreş ~ E N T» bl emgalsiz ma<'eraları, 
&hı ve talihsiz blr~ok vaziyetlere lntkar ,JaperlJ'ıuun hıube karı.iaıtllMll iiserilte faaliyeti bed'C'l'l terbiyesi ~uın mü tiiy)ao ürperÜd n.k'alan. • 

et.memlıı: lazvndır. Jıarbin hiı IİİJllM'.siz uayacaj·mı hesaba cfürlüğü tara.frndan taltdırle kartı.. ARSEN LtIPm - 1''İK KAR. 
Almanya katank keıulim.iı:I ona &'Öl'e harı:rlama. la.umt~ ve gençler arasında bu epo- TER - NAT PİNKER.TOX -

Bilclltbıılz gibi Almanya. iRlll )larbfn ır. ıaznndır. Fakat ha.rb sonrası de'f- run daha fazla yapıhnı111 v~ geı;vr. ŞERWK DOLI\-R:S serrli-
DDcak beşinci ytlında yenildi. Simdi biz ;:i için bu ih2:aJi lşlere umumiyetle ek. ler~. yeni. ~~eş eaaslartna ~ör~ ye~ zeştlerini g-öl.rcdf' bır:ıkacak 
'-~-ünkü harbin üçüncu 5ene!inde epey- lı:ii ......_ • ..c. t-.__,_. •;.,.ırılmesı ıçın de beden terbıyesı 
.._ va.m e~ ıere r. vuna.ı;ı ~ ~,,~ • d b ··ı meraklı ve heyecanlı bir mevzu 
ce yol almlŞ bulunuyoruz. Bu sefer .Ta. . daha evvel a.fere lı:a'f'qm:ı.y:ıca. umwn mü.d.ürli.iğü taratın. an . o ge.. 
_,.vanın ela hesaba ntılması şartlle mızden . ı·-•n nıize bir gu .. reş öğretmenl tayın e -_...,, ;ıaıızıııı.n tllll'1 o - ~. 
ceçm.lşten çınlayıp ceıen bu akiste bir Çörtil, wzlertDi bithirlun şöyle dilmişt:İT. . 
te.elll buluYormn ve uıecllııe de böyle B. Ayrıca 600 lira deierinde bıT 

"-etlerimi tavsiye ede cıadştlr: .. mı· nderi gönderilmek. üzere. yapmasını b...... e ~ Sarledeocllmiır faaliJ'9tkre ve ta.taca- gure~ 
rfm. cAlluşla.rll. - ..t.ı•- ı:öre, daha kıD 'RJ'3 dalla dlr. Kabinede değitlkllk .,......., .,,_._ 

Başvekil, nuUnınon büyük b1r kıstnm. 1lllWl olabllrcelı ba taJU•sizHJr Dfbasm. Edirnede lle'rf so~hlar 
. ..,.. .. _~_ft.._~~ ılım llOllra Bttrik ~. BlrJtotlk • a· k .. 

da kablnı-deki cleiişfkli ... en ........., .. .!ll"1 ,. Çhıtn htlki- Edirne ( Hwn:ı:sı) - ı r aç gun.. 
1 "'- da. daha bazı AmerCkanm. Rus,..ımın v ' · _ı • _ı_ .. _ ,__ hava 

ve mi}ıfeş.v ar aramıwo. kıı.tte böttin btrlellik mflletleris IOD. D. dedbe.:ri müsaı~ g.ı~~. OULDI 

d!!!Wklikler yapılacai'Jnı söylemiştir. bdtüft ~anı Cumarrtesi günü birıden.bıre b~uş 
h..o ı --4-Jlk milcadeleden son- teri Dlse hücum eden 1· b' fırtınaslle uu yı 5.,.,5~• ve _----.s..., .. k anıla.calt olaıt tam za.I«' kat. ve şiddetıl ır poyrarz 

ra hü!rilmette detl$1k1lk olması yec ..... ..,_ ... a~ı • esk.iai ~i ~r.t 
8
oiukJ.a.r ba.tlamı,tır. 

ıllr ve Ji«Jmd•l', c.AJJoıJla.h· Bisl beldi- diiin1 ~idedir. 

Talebeler, .rençler, 11.orkmıç ~ 

ler mera&hları ;ı7lanlımheri bek. 
lediiinlı bıa filmi mubaJdıak 

göröırii:r. 

-2-
Blıft.ur. hata laareket 1'e 

maeeralarla ıiola 

ÖLÜM KATARI 
Baş rolde: Yeıı.I ıtovboy &rilsU 

TİM BOLT 
Eıneaı.lz Amerikan kovboy filmi. 

1 
yaratanlar: 

MIKEY ROONEY • JUDITH GARLAND 
izdihama meydan vermemek İçin tam ııeana saatlerine dikkat: , . 
·r • bütün Kı-alları tahtlar1nd.an... Inaanları m.evltikrindeıı vaı:geç~ren 
bibi.ere en ta:tlı heyecanı vaen ... Büyük aşk.lıarıın en guzel romanı 

A • 

Yarın Akşam LAL B de Yaşatacak 

GÜNAH GECESİ 
BARBARA STANWYCK • FRED MAC MURRAY1m 
yarattığı büyük. luıd'I'Ctleri~ süslediği hakiki biT hayat~ .akışı ~erk~ 
ain göz:leTind.e ya§. Italblerınde h~ 11eyredeceg1 eşsiz bıT 
filmdh. 

ı:nmıımıılı yerler şimdiden •tılığ.a başlanml§tlT. Tel: 43595 



Libyada son 
harb vaziyeti 

Kabıre, Z4 (A.A.) - Oı1.a~rlı: inıili:r. 
tebliği: 

Ta ymise göre kat'ı 
nesablaşmada Sov
yet Ru; yanın rolü 

Londr,a., 24 (A.A) - Timca 
gazetesi yazıyor: 
Kızıılcmhınun muvaffaliyetleri 

AŞK ~f 
BEDtl BiR lHTIY ACDIR 

Falı:a.t herkes işdt olamaz, 

1alnız bu işte 

BELFAM 
kullananlar müstesnadır. Cilnkii 
aradıldan, •J'llJlda ve kendi J'ÜZle. 
rhıde bulacaklardır. Ne mutlu 

21 

Dun savaş de,Tlyc lı:ollarmu:r., Tlml
m in n batı cenubunda ve cenubunda 
hareket yapan kuçük du.şman miilre11e_ 
lerl gorulduğünu tclaar bı~dirnılşlerdir. 

Bu mufre.:r.cler, kıt'alanı:nız tarafından 

plisk urı.ülmüşlerdir. 
I\lekill'nln ocııubunda 7apıla11 bir kt

şlf harck~c bu bölıedt'ki durımııla 
hlçb r detişikllk olm:ıdıtı •orülm~tiır. 

Uava kuvvetlerimiz, .ttart.b:ı bolgesln_ 
de dtlşınsn hedeflerine muvarfaluyeU 
hilcumlar ;yapmışlar ~ avcılarunız lle
rl kıt'alanmıun harelttUenlli bim;ı.7e 

etmişlerdir. 

C$kİdcn Sovyetler Birliğinin ((ikin. 
cİ derecede bir ferilt.ı> olarak 'İiti -
faka girmiı 'bulunduğunu ve istik
balde hesablefmk eanıuıında baş ro
lü oynamaeı beldenilmemeai lazım 
geldiğin i diifünenlerin bu delice 
hulyaLannı boııa çıkarmııtır. 

BELFAlU kullananlara. _,, 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
r: Doktor 1. Zati O§)gt 

Ticaret ve Sanayi Odasının 
heaabları tetkik edaiyor 

BeJe'17e brşwnda.kl muayene
AR~n4e öfleda .onJ'a ha.sta-

- l&nnı k&bul eder. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerd~ Pulla lrtıtuları ı6Tarla 

Keser 

Alman tebliği Ticaret Vekaletinin tavzif etmit 
Berllıı, u (A.A.) _ Bes1lli teltlit: olduğu müfettifler heyeti İ&tanbul 

Şimali Atrikada, kesir kollarının yap_ Ticaret V'e Sanayi Odasının 1941 
tıklan Jıarekttl~r esnasuada birkaç mil- hcıeablarını tetkik etmitler ve bu it 
rabö:r.liı tank tahrlb cdl'-ııştir. Dişma_ 2 ay kadar eürmüştür. T eftiı heye. 
om gerisindeki mun,sala.lara .e motör- ı ti, bu tetkikler neticeeinde, 1940 
1ü kollara tesırU bava hücumlan ;yapll_ heeablarınln da yeni battan göz -
mıştır. Alman savat tanarderl, )lan. den gcçirilmıesine lüzum görmüş -
ııavaşlı&rı esnasında 4 inclUz b71aresl tür. 1940 hesıııblarının yekunu bir 
düşurm~rdtr. j hayli kabarık olduğundan bu jıle 

Malta ıulasında hava al&nları tesisleri münhasıran al't1 müfelt.İt meşgul oL 
n tayyare lı:arşıkoyma •enlleri rece maktadır. 
cündiır. bombalanmıştır. --<>--

ltalyan tebliil Denizyolları umum müdü-
Boma, Z4 (A.A.) - baı,. .. ord111arı rünün teftiıleri 

amumi kararcahınıa Wthil: DenizyoDarı umum müdürü Ha.. 

1 •-- Askeri vaziyet =ı 
(Battarafı 1 inci sayfl\da) Hindlaıtaoı adalan mıntakatıınd~kl ha. 

etmeleri l&zun l'elec:eılnl derme;Jan eL reketlerine hızla devam dmddedirlcr ve 
aİştik. Milli Cin llavveUerinın son ha bu hareketıeribln büldn atırlıcun Cava 
reketiea'i müli.hazanwda haklı oldutU: adasına karşı tevcih etmi.,terdlr. 

Bir Adet Hasta Otomobili 
Alınacaktır 

Maliye Vekaletinden: 
Resmi bir daire için 0.5 ili. 1,5 tona kadar Şevrole, Fort, Entem..,-onal " 

Opel markalardan her hilnl'i birinden olmak üzere bir aded oınbulau satın a _ 
lınacalı.tır. 

Orijinal karııserlll bulunmadt41 takdirde rene ıoC7.kür markıdarclaa ;yeni psl 

bulunmadıtı takdirde aı kullıını..lmlf ve maUüba muvafık mdııtamel IUi üaert. 
ne 7«'rll olarak J'aptırılacakhr. 

Talib olanların 5/3/942 tanhine "'8adül eden Pet"şembe ctlnd saa& 14 de Ma. 
ll7e Vekaletinde müteşekkil elı.siltme komisyonuna müracaat etmeleri 

(11401 CZ3381 

K~f lı:olları aruma 7apılan n le- 1ıim Babacan dün umum müdürJlüğe 
hlmtme bltaı ba!lkmlar e&auowla diiıf. aid daireleri ve Denizyollan acen -
manın birçok zırhlı arabuını t&brib et- telednf teıEtiı etm i tttır. Halim Ba -
Uk. nan şarUan tekrar kötüleşmellle bacan bu arada dairelerin eksikLe -
bera.b~r ban lı.unetlerimhln dÜ$Dlan 1 ~ini tesbit ettinnş ve bu ek~ikler in 
toprakları rerfslne muvaffakı;yetll hare_ tamamlarunaaı için alakadarlara la. 
ketler yapmalarına mani olamamıştır. zım gelen direktifleri vermiştir. 

mw.u ~ytiaaa çıkarmıştır ve CJinlller Cava adas.uıda Holaodı&ıı ve yerli kuv
bUpJı iç.in ltu harek~ıı bekledikleri ne veUerden başka bJr m.iktar Blrleşi Ame. 
ticeye ulaştırma.ta muvaffak olamamı; rlka kuvvetinin de bulunduğu ve Su. 
elaııu.kla berakr .JaPonlarm Birmanya.. matra adasında.ki İn&'ilis ve Holanda 
claki onluJMının d.ı&ha çabuk Uerlemesf. lut'alannm ela bu son l'iiıılenle bu ada.. 
ne 7arcı-& olacak ckaemli takYlye bir. 7a nakledilm4 oldutu ı&bakkuk ~
likleriıU ita huclud ı.ölrcelnc et*metle Ur. ~ıca, lc:U eden 1crlercle lı.uvveW 
Birmall7Mla oek sılı:ıfık •urumda bulu.. tabldmat yapılDlJI. ~ı mhdafaa ted. 
aan İn&'lliz imparatorluk urdusanun yö- birleri UWıaa edilmiştir ve umumi ola-

küniı pek z.iyacle hatlfletmlşlerdir. r&k tahmln cdild:lil gibi .Japonların bu K I z J L A Y 
Oin.IJer bu tarzdaki hal"f'ketlerinl rıt. adaya taarruzları, tıpiu Filipfnlercle ol.. r~••••••• 

tlltçe miktan.111 aı1.tırae&lı'4rı kuvvetlerle dutu ıib, sert ve denmh muharebeleri ANKARA • MAMAK G ff Z" .... ASKE 
;yaparlar ve Birma.n)'Ml&«I tnıfllz kov. intaç edecekt~. P, n 
wtlerfnbı hareketlt"rile de a~ ve a_ HerhAlde Japonlar bıı hususu anla. 
bengi ıor.i11ünde tuı.ralı: Jııpon yan ve ınış ve takdir etmiş olacaklar, ki bu ada
.-eriıttlul daha ciddi bir surette tf'hdide yı, carbınd& oldutu clbi ~rkında da eı_ 
teşebbüs ederlerse Blrmanyadakf .Japon de edecekleri daha yakuı 11çra.oıa ıisle_ 

ileri harekf'tlnln bundan ook miitt'essir rine l&tinad eylemek, ayııl zamanda A
ola<'atı ve .Ja.ponlarut işin sonunda mill1 vustı'alyadaki ıstill kuşkusun" arı.mırak 

Çinin 1'a1s oldutu bu büyiık tehlikeyi 1 bmada.n yeni takviyeler relmrslne ma. 
kat'i ltlr şddhle bertaraf ~k tedbir_ hal bı.rakmamak ıureUle blnııisbe daha 

Kalabalık ltlr kamycm toplulutıına mit. -o--
raly<n attŞ açılmı.$tır. Kiılll:retıı ınlk. Matbuat suçları hakkında 
tarda kam)'on tat.a,tarulmuşt11t, konferans 

Kral· Boris Macar 
genel kur,,,ay 

başkanını kabul etti 

BEYOOLU llALKEViNDEN: 
26/2/942 Perııcnahc cunu saat 18 de 

Ha.l.lı.evlmlzln Tcpeb mdakl merkez bl_ 
nasında Hukuk FakiilttSI asista.nlarm -
ilan SnlhJ Donmcııe.r b.ra.fından .. ~ıat_ 
buat suelarıadan dola71 mes'uliyet me. 

ler tttlhazına mecbtır kıılacalıları me7 _ 
dandadır. Çinin bu t.esfrJI dlll'Umu do_ 
layıslle iki mutl.a61111 sarat, yant .Japon_ 
lar ve inılll-zltt şu l1d düsturu bir ım 

kolay bir tarzda ele reoırmek daha dot. 
ru olacatuıa hükmetmlşler Ye bwıa fÖ
re llOf1 kırk sekiz saa.t artında ıu işleri 
~rclır: Sofya, 24 (A.A.) - D. N. 'B.: selesb menuund:ı mühim bir konfe • 

Kral Borls; Macar ,...el lnlrma7 .._ rans verilecekUr. bile c&.rltrlntlen uzak bulundurmamalı: 1 - Sumatranm f>aleınba~ mmta • 
._ r~ l 8 .._,.__,_, L--• J-1.. n:'rrarındadırlar: llaslle Banka adasındıa lyloe 7erl(':ftıkteD 
-.anı '""' .. era P'ID-""""'' ....... ~ Hum ~lıeltiUr. 
ve nn~ harb aallbi ın.aıuıu vtr. l - Japenlal' için her harekette sürat eonra Can adasmdan Bali boğazlle a:r. 
miftlr. Kral, renel lmnDaJ' 1J35kuuna 1 esastır. Zira Birl~lı: A.merilta laaııırlık- rılnıış olan ve mabedlertle meşhur oL 
refakat eden Maear slibarlarma da n1- ki fırın kapatıldı ıarına dev adunlarlle devam etmelri(odir. I malda beraber üzerinde nıüteaddid d .. 
llUl talunıftll'. Dün belediye müfett ·şleri tara - 2 _ İn&'lll:r.ler ~ de milli Çine lıio 1 zel ta.;y7are me7dam bulunan Ball ada.. 

fından muiıtelif mlntakalarda yap!- durmaksn;m malzt"me ve p.ıra.ea yardım.. sını b;cal etmişlerdir. 
lan teftitler sonunda iki fırının da bulunulması şarttır ff tnılllııler bü_ 2 - A•ustral;ranın ,tnıalindeki Uar-

Ar aşhrmalar hakkın• noksan vezinli ekmek çıkardıkları tün kuvvetıerlıe bu şartı yerine retlrme_ vin deniz ve hava üssüne ka~ı olan ha. 

da Ticaret V eki.letinin ve pasa bezkrinin kirli olduğu gö- te ve artık emnlyeU münsellb olmlllf 0 _ va taarruzlarını temadi ettirmişler ve 
rülnlüıo, bu fıTınlur hakkında hirer lan bucünkü Blrmanya yolu yerine, buradaki kara ve liman teslalerile barb 

vali:iklere bir tamimi haf!a ~~ddoet!le kapatılma cezası biraz dolaşık dahi olaalar, daha carb_ ve nakliye semllerl aııwnda, ajansların 
\ 'Y'Cl'ilm.lftır. Kapatılan fırınların dan ceçen diler 70ııardan istifade hu.. bUdlırdiltlerl mühim z;;uaılara aebeblye.L 

Ankara, U (Hususi) - 'l'lcaret Ve- unlan muvakkatei'1 civardaki fırın- ~u temine i;alışmaktadırlar. vermişlerdir. 
ületi vaWilı:lere yaphğı ltlr tamimde lara verilecektir. Japonların, bllhassa atır topçu takvi. 3 - Darvin llm&nının 700 K. kadar 
milli korunma kanıınu.na tcdlkan mes. . . ,,.____ ...ı l b tıs daki Tim' or ada.~ını ror ~ yeler! de ıetlren'k Ba..taan yanmadl\,Sm- ~m:ı a ın • -
~nlerde yapılacak IU'&Ş&ınaalarm ancak Mahkum olan dolandırıcı dakl Birleşik Amerika • Fllipln kuvvet_ teldzlilere ald kısmı da muvakka.ten da-
lllikümetoe beyannameye v .. el koruna- K di . ]j .. .. lcn"n• k•""'ı _._1....,ı.. oldukları 500 taar_ hll olmak iızere, iş&"al etmişler ve bu su. 
1• tiıbl tutulan ve lstlhı:.a.• de tahdld en s,1". e ma ye m emuru su.su ' ... ., ....... -·~ ~ ı l ·nı ak _. k N ı_c K 1 R f 1 ruz'ftrı da henüz bir netice vermemiştir. retle Avustralyabların .a ben 1 • 
edllmlş olan maddelere miinhasır oldu_ verere . huor, o ıen vı: e ae Gen.,,.eral l\fak Artorun hava, batta dtnlz makta olan lstlli korkoswıu daha :r.iya-
z... b cı da esk 1 ti adındaki şah:~ılardan 400 l ı ra do -•u unun ışın m en masan 7e l d v k Ik C"h d dı d yolile -'zil taJtylyeler ve ikmaller al- deleştlnnişlerdlr. 
mahfuz kalması Jiz•m celdltl esasının an ınnaga a ışan 1 a a n

1
. a •• 4 _ Bali adasının hemen .,arkında 

,,_,, iind ... 
1 

,.11 .. lr ı ... ııı. biri dün bu suçundan dolayı as ı • malda olması artık tahmin sahasından Ilı:\ ad n 
fVM.On e uu unnı.asuu ........ ·~· 6 hı_ . ·1 ha' ... ._at -'-•sma lnUlı.al tsUdadını ıös. Lombok adası vardır ve bu anı 

ye ncı ceza ma "eme!ılne ven - ..... _... arasındaki boiaza Lombok botazı denir. 
-.o-- mi§tf r termeğe 'başlamakla beraber nlhyet mah t ld 

lng"ılı"z ku"ltu••r Yap. ıl•.... duru•ma sonunda do • dud otacatı tabii bulunan bu takvl:reler 20/21 S1ıbat reeesfnde Japon .. 
0

rlep u··~ 
..... " muhrlblerl bu boi&zda iki kru..a:r.or " 

landırıcılıgvl aabit oTan Cihad 2 ay ve lk.rnallerle havada, denizde ve karada kk b ı n bir 

h t • • • f t• torpido muhribinden müre e o a eye ının zıya e 1 10 gün hapse mahkum edilmio ve tam mana."llle bakim •e üstün olan Ja.. Dolanda fil~una hücum rtmlşler ~ 

L d 
d d tevkif olunmuttur. ponlara karş1

1

mukavemetlnl nasıl tema. ,,_, ların Ur.l mubıiblerlnl bata. 
on ra a, yur umuzun dl§lnda di ettirebildltl bug'Ün dahi anlaşılama- Dolan.....,.• 

kurulan ilk Halkcvinin açıhşl mü_ ~ - - 1 f 1 t ı mışlardır. 
·ıe eh . . Otomobil altında kaldı maktadır ve eter Japon ar aza e e. adasına bir ı;ııkarma yapılması 

nasebetı • f rımizdeki lngİÜz kül tattan tcUnııb makıııadile kat'i hücum.. cava _.. .. ,_ .. a nın n 
tür heyeti dhcktörü B. Tompton, Beşiktaşta otuıan 11 ya larında ve belki de Danın us mm-.. 

51 
• • 

d k P '- C b' k d K l:ardan nkınıyorlarsa 1ukandakl düstu- __ .. .,._•·n olsun ••galine başlan-
ün a şa.m ar ... oteli &alonlarında cmal adında ır çocu ün a - ı ı bl ı muv.-"""" .., ra nazaran çok yan11$ ve tı:bl ke 1 r ev .. .. ektcdl 

bir toplantı terLib ctmiıtir. bataŞ caddeainden geç.erken, şoför hareket yapmıs ohıyorlar, demektir. masa pek yakın l'Orunm r. K. D. 
Çok samim'i bir hava içinde ge _ Serkisin idaresindeki 3800 numara Bununla beraber Jape>nlar, Fr~mtnk 

çen bu toplantıda Üniıversite Rek.. lı otomobilin çarpmasile vücudu - ::.:.::....::==~-=-~~------::=========-: 
törü Cemil Bilscl, Eminönü Halke- nun muhtelif yerlerinden ağır au - '\ 
vi reis Yavuz Abadan, Beyoğlu ret'te yaralanml§tlT. J Türk Dil Kurumu taratın.lan neşredılen 
Halkevi reisi Ekrem, diğer Halkev. Kazazede çocuk hastaneye kaL ı 
leri idare heyeti azaları, lngiliz SC- dırılmış. şoför yakalanarak bak - ,· m 1 aA K ı I a v u z u 
farethanesi matbuat müsteşarı Aş.. kında takibata baıılanmıştır. ı 
ton, lngiliz hMkonsolosu Payton ---o-
~iskonsolia Puler. Üniversite İn.gi : Dört kumarbaz yakalandı 
lızce rofeırörü ;\1ak İllayt ve bir_ 

k T • '- f · Bafatta Ayan caddesinde 52 nu~ ço ur~ n.gı!iz mütefekkirlerile 
matıb"uat mümess;ıler: ve l'Cfikası maralı Tuthana aid kahvede kumar 
b irlikte hazır bulunmuşlardır. oynandığını tes'bit eden zabıta dün I 

B T burada ani bir araştırma yapmış, 
• opson, ayn ayrı bütün mi ~ 

' safirlerin hatırın ı sormuş, kendile- İçeride kumar oynıyan 4 kişiyi cür-
• • y ...ı k mümchşud halinde yak.aTamıştır. 

rını agınamı:ş v e i i dost m.emleket 
arasındaki kültür bağları.nın daha 
aağlamlaşmasım ve ~eniş?emesini 
temenni etmiştir. 

Yeni Halkevleri 
binaları 

Ankara, 24 (A.A.) - ötrendltimlııe 
röre, Cümhuriyet Halk Partlst tarafuı
dan Kayseri, İzmit ve Çankırı merkez. 
lerlnde, o muk~z~rin lhUyacını tama
men karşılayacak kadar buyü1ı ve mü. 
kemmel reni birer Halkevl binası ya_ 
Pılmış ve bu evlerin konferans ve temsil 
salonları ile kütüphaneleri de tama.mile 
döşenmiştir. 

Pansiyon ve bekAr odaları 
Ankara, 24 (Hususi) - Pansiyon ve 

bekAr odalara Lşl tllmesl lşhıl Türk va. 
tanda ı olmayanlar tarafından J'apıl

masının ya.nk edilmesi Ye bcı Jasaim 6 
ay sonra tatbtlı:t Vekiller Heyetince ka. 

rarlaı;nu$lır. 

---o

Baldız, enİ§te kavgası 
Beyazıclda, Koska cadde'!'inde 

oturan Muhtarla baldızı Melek dü.n 
bir mesekden dolayı kavgaya tutuş 
11U1şlar, Muhtar sopa ile baldızının 
ü2erine yürümiiş. Melek de ekmek 
bıçağile eniştesini bacağından ya -
raJamıştır. 

Bu aile kavgasının tahkikatile 
cünnümeşhud müddeiumumiWği 
meşgul olmaktadır. 

(TiYATROLAR) 

~ 
İstanbul Beled lye&İ 

Şehir Tiyatrosu 

fepebaşı dram kısmında 

Bu akşam saat 20.30 da 
PARA 

Yazan: Neciıb Fazıl Kısakürek 

lat ' ldll caddeei komedi kısmında 
BiR MUHASIB ARANIYOR 

1929 da basılan imla lügati görüle? lüzum ve_ ihti~a~ ~zer~ne 
b k 

·d ·· d ·1 "ılerek, bır çok: kelımeler ılavesılc u ere yeni en goz en geç r . 1. b· ı... · ı . ' 
genel imla kuralları hakkında pek ehemmıyet 1 ı~ı er verılerek 
ik inci basım• çıkmıştır. 1 ,.. K ı ) 

Y 
• ı__ bd taet•rıabilen bu ( mla havuzu yazıda ve 

eni çıır;,aın ve ce e .... • w• i • h f h 
kitabda imla kıargaşalığının önüne g~tıgı ç.ın er sını alk ve 
L 1 k h .b. h kul t.alebesı tarafından alınıp cehde tan er mes e sa ı ı ve er o 

şınmaktadır. tst bul HİLMİ KİTABF.vtniR 
Fiatı 25 kuruştur. Toptan satış ytrl an -M 

" -lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

6"'0 kilo fırın odunu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27/2/942 Cuma 
814. .. 1 k 1 

cünü saat H de Tophanede ist. Lv. Amlıli.ii satm ama om syonunda 1apda_ 
caktır. Odunlar piyasada bulunabilen odunlardan olup lstekllJerin teklif tele 
ekleri miktar ve fiat üzerinden teminatlarlle belll saatte koml,ıyon" celmelerL 

c (580_21>39) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Makine Ressamı Alınacaktır 
Muhtelli Jcrlerilekl fabrlkalanmız Jçln askerliğini yapmış fazla miktarda 

bolce ı;an'at okulu mezunu makine ressamı alınacaktır. 3G:SG sal' ıh barem 
kanununa gore kendılerlne ücret verilecektir. Talib olanların aşağıda yazılı ev. 
rakını lstldalanna raplederck umum mudürltlğe muracaııtlarL 

Niıfus te7Jtcrcsl, as..\erlık terhis vesikası. ve mektcb şeh:ıde&.nameslnln res. 
mi makamdan musadıhk örnekleri. l'olis te:r.kile e\Takı, askeri bastahanelert., 
nln birinden alınacak 53(Chk raPoru. (2620) 

FABRİKASI DİREKTÔRLÜGÜNDEN: 
Fabrikamıza, aşağıda gösterilen itlerde çalışabilesek SAN'AT. 

KAR ve USTALAH. 3.lına.caktır 
İsteklilerin v~ika suretleri ve ikişer aded fotoğrafları ile tahri. 

ren Mamak'ta Gazmaske F11.hrikası Direktörlüğüne müracaatları: 

SOGUK ve 

KAYNAKÇI ve 

SICAK DEMiRCi USTALARI 
OKSiJEN KAYNAK USTALARI 

Otom bii Ahnacak 
Maliye Vekuletinden: 

Resmi bir daire için Kadlllik, .Kraysler, Pakart ve Hüdson markalardan 400f 
Ura:ra ltadar 7eni blr .&d~d kapalı blnek otomebW pazarlıkla aatm a.lmac:aktır. 

Vennete talih olanların 5/3/9t2 tarihine tesadüf eden Perşembe rtinü saat 
H de Mali;re Veltiktinde müteşekkil ~siltme lı:omlsyonuna miıracaat etmeleri. 

(1339) 

Devlet Demiryo lla r ı işletme U. M. den: 

Beher melre mlkabmm muhammen bedeli 70 (ye!.mlş) kuruş CBot o~en 

tüplerinio İdarenin nakil va.sıtası lçindaı fa.brikaya, dolu oksijen tiivlerlubı 
fabriltadan idarenbı nakil vasıtası içine kadar nan masrafı karşılliı olarak 

beher metre mlkibı ok5ljen için aynca 5 (be$) kuruş muhammen bedel ko _ 
uulm~tur.) olan 15,000 metre mlkibı ob:ijm 12/3/1942 Perşembe riınd ı;aa& 
15 de lı:apalı sarf usulü ile Anlı:aracla İdaft binasında toplanan Merka ı unCll 
komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe &'irmek lste)enlerln 843.75 (ı;C!klz yüz kırk üç lira 1et~ bet kunq) 
liralık muvakkat teminat Ue ka.nunuıı tayin ettiği veslk.alan ve teıılit1erinl a:rnt 
&iin saat 14 de kadar adı ıeçen komls:ron Rclslll'lne vermeleri IAzmulır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malseme dalreslnden Ha;ydarpaşada 
T~llöm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2700) ' 

Türkiye Cümhuriyetl · 

ZiRAA T BANKASI 
Jturolıq tarllıl: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aja.D.9 adedi: %65 

Zirai n Uc:ıri her nevi banka muamelele.rt 

PARA BıRiKTiHENLEı E 28.8 0 0 
VEriiYOR LiRA iKRAMiYE 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanıs tasarruf hesabla.ruıcıa en 
u 50 lirası bulunanıar.ı ııenede 4 defa cekllecek kur'a lle atalcıdaki 

plina cöre lkJ'amlye datıtılaealdır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lir& 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 >t 1,000 ., 

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

Dikkat: Jiesablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan qatı 
düsmlyenlere ikramiye cıktıtı takdirde % 20 fazlaslle verllecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, ıı EylUl, ıı Blrlncl 
kanun tarlhlerlnde çeidlec-ektır. 

. .......... -.......................................................................................... _ 
Son POS'la Matba11Sı: Neıriyat Müdürü: Çihad Baban 

SAH1Bl: A Ekrem USAKLIGIL . 


