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Cava, Sumatra adalarını ve havalisini gösterir harita 

Bu sabahki 
b b r er 

Pası i 
• 1 

• 
leaız r 

dev m 
e -:y I' 

f aponiar bu muhare· 
l>eyi kaybederleı se 
~a vanın istilası geri 

Japonlar 
Cavaya 

ı r 
Deniz muharebe
sind 3 iki taraf da 

zayiata uğradı 

Pasilikte 
dt:niz 

barbleri 
Japonlar 3 muhrib 

ve bir kruvazör 
batırdtl r 

Wake adası önünde 
bir deniz 

çarpışması oldu 

Adadaki Japon 
garnfzonunda ölenler 

Zegnebhanım konağı dün 
gece tamamen yandı 

Fizik ve kimya laboratuvarlarına aid kıymetli 
tesisatın ancak bir kısmı kurtarılabildi 

Dün gcıc.e; sebebi henüz anln§I -
lamıyan bir yangın neticesinde Ü • 
nıvers te Edc'bıyat, Lisan odalarıle 
Fen Faküftesine aid fizik ve kim. 
ya liborn.tuvarlannın bulunduğu 
Zeynebkamıl konağı tamnmen yan 
rnıştır. 

Yangın gece saat 22, 1 S geçe bu 
bınanın zemin katındaki fız k la -
boratuvarıına tahsis olunan odadan 
çıkmış ve kısa hır zam.rnda bütün 
konağı sannışllr. Zeynebkamıl ko -
nağının dahili ııhşab ve yağlı boya 
olduğı.:ndan ateş ümtle büyümüş, 
yangın:n genişlemesini d ğer oda • 
!arda bulunan kimyevi maddelerin 
ıştinl le de büsbıitün kolaylaştıımı:;ı 
tır. 

Ateşi ilk gören 
Yangından ilk defa haberdar o. 

lan konferans salonu bekç lerı nden 
Hüseyin ad ında b ridir. Hüsey n a... 
teşi görür görmez bulunduğu yer. 
den fırlamış, ateş ve duman sütun.. 
lar nın yükse1mckte olduğu f z k o. 
dasına 'koşmu tur. D h 'i söndüıme 
tes" satile ateşi bastırmak n ·yetinde 
bulunan gece bekç"sı }'ang n c;ıkan 
bu odanı n kilidi" olduğunu gönin. 
ce t elefona koşmus, yang ndnn "t • 
faiyeyi ha.'berd:ar ı.-tme stem · ş r. 

Telefonda sakatlık 
Hiaey'nin fades'ne ve 'dd'as na 

göre, bu rad telefon tes'satın. 
da b • r sakatl k o mu" ve bu sebeb. 
le itfa yey•e mahlmat vermek 'm -

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yangını ilk gören gece 
bekçisi ne diyor ? 

Y angunıl sebebi henüz anlaşılamadı, 
adli tahkikat devam ediyor 

Geceki yangından bir lntıba kalacakmış! 
Bat11' ia 28 (A.A ) - Ho. 

landa. tcbl ğinde kayd'Ctl ldıği • 
ne göre, Cuma günil öğleden 
sont'a Cava aç ğında şimalden 

tJandotn 1 (A.A.) - lto) terin bildir- gelen b · r kafleye refakat et -

4 ııe n zııran bu muharebt'nlıı eıı bii. mekte olan b · r Japon f losu ile 
~k \e en muh m deniz mt:bareb si b'r den'z muharebes' olmuş ve 

ve yaralananlar var 

1 •• ~.:.-:.!~n :::.~,- , ....... wnı. Milli Şef ı Murakabe kontrolör eri 
urıb)a adası açıklaruıd.ı dun bulun hav.a karardıktan sonra da de. 
dC.: le d ,.ım etml Lir. ~eticc heııuz vam etmi~ir. 

cıcllı olınanuştır. İngiliz, Uolaııd • \C A- Her iki taraf d:ı zay:ata uğ • 
mrr kıt deniz ,.,. hava blrlı .ıerl azamı tamı tir. Japon f !osu geri püs. 

de:":u~:~~~~b~a~:ı:~ı~:::nıı:r~:~ Dün Dev-ıe;-kon~erva- bı·r ı·btı·kar şebekesı· 
yapmakta olan mtitteUJderln mÜ$terı k • 
filosu kum ı.u,·uuıe tem:ı l'eımtşttr. tuarının konserini 

I"•" re IC'r.nı sarf tme te:J r er. kıirtüln:ı~ tür. Bu hu&usıa ba!! • 
J poıı f rı h ,. f o kU\\etli nak. , kn tafsilat yoktur, 

u, C' gcınllerlnden ınttn:i<keb idi, Saa~ 1 3 de Cavaya asker çl _ 
Dun ö lt-d n .. oııra \C bulun get:'e ınu. Scarıqdtgı haber ol nmıştır. 

::;~r~~·~~~z:::\:a;ıı:~~:: ,:~::i şe,eflendirdiler me11dana çıkardılar 
batmıştır. Japon kuvvetleri şimdi du:j • J 

ıı:ırebr ıı ' ığı altında d vam etmiştir. '-., .J 
man kuvvetlerinden l'ctl knl:ını ta.kib t
mt'ktedlrlcr. •Dc\'llmı S ıncı a) fada) 

nu> u"J( m ktarda Japon n"kliyt· gemi- -------------------

! ti .-erh e c!o r.ı • ••. Japoıı nakli. 

, ,, gem 1 rlniıı gl'rh c ctoıım ıcrı muUe. 
(1 .l'rin galıb grim 1 rlnden ınl, ) oksa 
t h' keli mıntakadnıı uıaklasnıaları > ü
zunden mi ileri gcld ği lırııuz anla ıla. 
m . ır. ll<rtice ne o urs:ı. o',.uıı l az ııç 
buJ uk olacaktır. 

J • onl r bu denl:r. ıııuh r~ b ını ka) 
b tik eri takdırde ('ava ad ı 1 til.ısı 
geri kalacak \C Japor.l:ı.r ka> ıblarını te. 

latı <'lmcte uğl'a .l.l'nkl rdır, .1 ak ı nıu
h:ıreh muttert kun 11',r tarnfındnn 

k:ı bedıl e m ttefık ımvvetltr o knd:ır 
z:u ıf duşeceklerdir ki J:ıııon3 a nrtık 

kın'\etlertnı bted klerl g bi kullanmakta 
tamamıle serbe kal cakl rdıl'. 

c 

Bir radyo muhabirinin 
bildirdiğine göre: 

Pasifikte deniz 
harbi ınüttefiklerin 
lehine neticelenmiş 
Ncvyork, ı (A.A.) - Bir rnd)'O mu. 

ablrlntn blldlrdll'lne röre, Cava nda. 
ndakl deniz muharebest mu~fiklerln 
lebesi ile ncticeienml tir. Kat'ı netlcf' 

iki J>aate kadar bildirilecektir, 

aponların Cavaya 
çıktıkları haberi 

teeyyüd etti 
tıvya, 1 (A.A.) - Japon kıt'al:ın 

br DOl'tasın.ı. karaya çı. 

1942 yılı bütçesi 
hakkında Maliye 

Vekilinin beyanatı 
------------ -

Veni bütçe geçen sene bütçesine nazaren 7 4.294. 705 
lira fazlasile 384.035. I O 1 lira olarak tesbit edildi 

Yeni membalar temin edilecek 
Ankua 28 (AA.) - Malıye 

Vekili Fuad Ağralı 1942 bütçesi 
hakkında bir yazarımıza §U demeç. 
te bulunmu tur: 

1942 mali yılı bütçesinin umu • 
mi yekunu ( 384.035. 1o1) r ra t>la. 
rak tcsbıt edilmiştir. İçimde bulun -
duğumuz sene hütçesıne nazaran bu 
yekun ( 74.294.705) lıra fazladır. 

Bu fazlalığın hır kısmı, ba ta ta. 
sarruf bonoları olmak üzere; milli 
müdafaanın fevkalade iht • yaçları 
jçin yapılmı veya bunlara karşılık 
tutulmuş muhtelif ist~krazlar mü 
rettebatına karşılık olarak Düyu 
nu umumiye bütçesine konulan m k 
tarlardan ileri gelmel·ted" r F kat 
en mühim fazlalığı. üçü cü senes -
ne gİrmi olan Avrup harbin n k
ll!adi tesirler altında g' ttikçe ar -
tan hayat pahalı] ğının umumi h 'z. 
metlerin in''kası net 'ces" olarak, 
Şubat 942 den it'baren maa~ 'e 
ücretlere yı,ıp lmıs olan -:amla la; 
muhtel'f kan~nll\Ji;.ın.~'b · nce maq 
ve masra~~C'tribl~tlnı-·''f e iaşe m s. 
raf l b olplak ~zere aleı':umum ş.. 

0-.qw G yfada) 
"'4./ ;, . 

' • .,,, '!.= ' , ..... 
Jflaliye Vekili Fuad Ağralı · 

Ankara, l (A.A.) - 1\llllı Ş ·fimiz I • 
met inonu dun yanlarınch l\Inarlf Ve
kili olduğu halde Devlet Koıısc.natU\ • 
rının kon rlni şererterulirml terdir, 

Mlllı efimiz 1ıalkın co kun tnabıi

ratll ~arşıl:ınınış ve uğurlanmıştır. 

• 

lngilizler 
·rransaya 
paraşütçu 
indirdil r 

Manifatura ihtikarı yapan bu şebekenin 
üç azası yakalandı, şebekeye dahil başka 

firmalar da bulunduğu anlaşı:ıyor 

Fiat murakabe koııtrol teşkilatı çok mı le muddeiumumill e tesı:m edil • 
muhim lJlr ibllknr şebekr.sint me) d na m lerdlr, İhbar terzl Zcld tarafından 
çıkarmıştır. l\I n!Ca tura Jhilknrı ) apan 3 apılmıştır. 

bu ,,cbeke aza ından uı;u dün 3akalan. (Devamı 6 ncı sayfada) 

r····································· ... ·······--············ ................. -................ , 

p Süs ... PeB ıazıa ·· s ı =:j 
ı 

J.ondr:ı., ı CA.A.) - İngıliz paraşlıt- i -----------
Büyük şehirlerimizde korkunç 
bir süs ve lüks düşkünlüğü var! 

çulerlnln Fransada kara) 1 indikleri ma. f 
hal J•'ransadıı ]laue limanına lG kilo. 

metre mesafede bulunan Bruncvat .sahi. 
11 olduıru Jfşa edilınlştlr. 

Londra. 28 / AA.) - Am'rf'I • 
hk ve hava na:.-ırlığı taraf ndan ne§
redrlen müşterek tehi ğ: 

lng'liz deni:z, kara ve hava kuv. 
vctlerinin yaptıkları müsterck bir 
harekette Fransanın şimal kıyısın.. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

i YARIN 1 
Tevfik __ _. 

Fikret 
YAZAN 

Ustad 

Halid Ziya 
Uşahlıgil 

(Yannki sayımızda) 

.. . 
İstiklal caddesinde veya Şehzadebaşında ! 
bir öğle vakti rastlıyacağınız boyalı kadın İ 

çehrelerinin onda birini bile bir Avrupa ! 

şehrinde bulamazsınız i 
1 
J 

Sabun cilde mız•rmıı: ... Krem kullanmalı imiş. Bu yazı - ! 
nın Yirminciasırda ve Üniversitesi olan bir memlekette 1 

,akmasına ıaımamak mümkün değildir 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
lk"nc' ve hak ki Cihan H rbl- b r y 1 pahalı ki.ırk almadıklan. ! 

nin b rçok memleketlerde sefale.. nı suylıiyorlar. Miıc "herci du • 1 
: te, h ç değil e h >at standard n. kanları adeta ta an cd lıni" b r 1 

da_çok esaslı tahd 'dlcre.sebeb ol- vaz yette. Tuv:ılet e~as n'n tn 
dugunu b liyonız.. B zım buyuk pahalısına görülm m ş b r rağbet 
şeh rlcrde ise .bunun .aks ~e o ar~k , ar. ipek ve diğer nahalı kuma{! 
korkunç bır sus ·ı- luks du"kunlu. sarf"yatının da başka yıllarda bL i 
ğü goze batmaktadır. l nmeyen b r se\ "yeye ç ktı~ı S 

Klirkçüler bu seneki kadar h · ç açıkça .gorıilu> or. (De\'\lmı ~/l de); 

\:.............................. . ............................ -........................... .) 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün ~-Resimli lllak-.Ie ı 
-····-

Rusya Avrupada 
İkiı2ci cahpe 
Açılmasını aleni 
O.arak niçin ist yor? 

\. Ekrem Utaklıgll _J 

A iman ordu.su İlk.kanunun G ncı 
günü ileri hareketlrıl durdurdu. 

O gıinden l>ucüne salda-ma sırası 
duşma.1111 elindedir, 

Kış ö'.edenberi Rus ordu.sunun ıafer 

elemanıdır, derler. 
Tarih de bize Rus ordw;unun en 

meyv-.&lı saldmlarmı k:ır fırLınaları a. 
rasında yap:ıfuıı cöster!r. 

Bu defa da öyle oldı1, 

Ruı; ordusu bir .ı.sırdanberi eı;i ıü

rulmemiş bir soğukta, an'anelerine sadık 
kalarak., kar fırtınaları arasınıh şimaWe 
Buz denizinden cenubd.ı Azak denizine 
.kn4:ır binlerce kilomctreliı< bir cephenin 
heı- noktau üzerinde ileriye a' ıldı. 

İlk -.ldırı rününün ümidl bahara 
kadar Alman hududuna dayanmakta, 

Bu ümid tahakkuk etmedi. Fakat ba_ 
har da henüz gelmedi, }{u, ordus:.ı kı'fiın 

son haftalarından istlt.ıde ederek ku~. 
leler halinde saldırıya devam etmeite
dlr muııaffak olacak mı. olmıyaeak mı. 
bilinmez, yalnız ~öri.i.lülor ki ne insan, 
ne uçak, ne tank, ne de nıalıemı? nıh·. 
cudu tü.keıuniş değildir, maııc\I ku\'\'::.i 
de biç sarsılmamışa benzenıek'-eı:llr, bu 
ordu kuvvetlerini yıpr.ıt.1 yıpraLa tü _ 
ketme l olunda değilı.e balıard:ı geleceği 

söylenen Alman saldınsmı enıni,retle 

bekllyeb!lir. 

O halde Anglo-SakMn aleminden bol 
malz•me a.J.nıa.kla iktifa e' mlyerek ikinci, 
batta üçüncu bir cephe açılm:ısını ı-; • 
rarla lst"mesinin sebel>l, haydi yükün 
hafifletl!mesi an:usu ile izah edilsin, fa. 
kal bu talebin adeta açıl; bir münakaŞ3 
halinde llerl sürillme"1 dikkati çekse ge

rekUr. 

Amerf',ıah bir iş adamı blcldebdeıı çıkar çılmlaz bayata ;ıttlan ltir rencl 
fabrikanın yeni seri bir otomebill piyasaya. atmadan önce aümune olarak 
yapt.ığı ilk arabaya benzetıyor. Bu otomobilin hcsıalH 111ua emek nıahsulii o. 
larak yapıhmştır. Iİk maddesi mükemmeldir, yapd1Ş dotruılar. Fakat elbette 
bir ırnsuru •lacaktır. Bu düşünceyle ki ö yollanla 1PW1 lıir denemesi ;ra.pılır, 

kuıs•lan 1nliunal"llk dü1.eıtilır. Seri ll:ı.lincle yapıbna.'Pmıı saası seDra &'dk-. 

Na.sari bll&i baya.ta aldan hlr adam için ilk temeldir. Fakat bn 
bılde taklıl'ı müddetçe iılçblı' rayda Termıez, bDakis bazı ahvalde 
bile muclb olar. Onan için nazari •Uainin anlama denemelerinden 
ameli blJd Ue tama.mi.anması. aJDI samanda yiirütülnıeı;l U.zıda. 

dlnledJr ki otomobil bozuk Jola cellnce zorluk çekmez, 
mas. 

bilgi bu 
ararları 

başlayan 

Bu tak_ 
parçalan. 

................. ......._ .......... ____________ _ 
------------------.... ----~------------..... ·------------·--·----------

[ Şehir llaberıeri l 
50 lira çahp 
kafaları çeken 
küçük hır~ ızlar 

-Bazı fırınların karnesiz 
ekmek sattıkları . .. 

hakkında ihbarlar yapıldı 

I 

Emzikli kadınlara 
En büyüğü 13 yafında olan 3 
bacaksız kömürcünün cüzda -
nını çaldıktan sonra 37 lira.ile 

açı~;;;.e:;e;~~~a;:1;;_f)~:nc~!~ Beyoğlunda içki içmiıler Kayıkçı ve yük arabacıları da ağır işçi 
adamları ile l\lo~kovada b.rı;ok deıalar aade~ilmelerini istediler, vilayet çiftlik 

biraz faz1a ekmek 
verilemez mi ? 

bul~rak konuşmak Jırı:.atını elde et_ Zabıta dün Beyoğlunda 1 3 yaş. 
mlşler ve bu konuşmalar esnasında mal- larında bir çocuğun elebaşılık et • Sahiblerİ İÇ;D bir tebliğ neşretti Dün matbaamıza bir kadın oku 
zeme yardıınııu ki.fi gormediklerinl el_ tiği gene kendi gibi küçükler.d..e~ )'Ucumuz müracaat ederek, alaka 
bette söylem.işlerdir, almış oldukl:ın ce_ müteşekkil bir hırsızlık §ebekesınl Şehrimizdeki bütün fırınlar dün 1 Lerindeki kartLarın geri ,.Jı.nabilme. darlazdan su ricada bulıındu: 
vabw mahiyetini t,ayln etmek ıuç de -, yakalamıştır~ Ab sabahtan itibaren 600 gramlık ek.. si için, ağır işçi çalıştıran müessese. «- Bir aylık çocuğum var. Do -
ği.d.ir, esasen inıUtere ba!)\ekill dort be!1 Bunlar, Ta.Tlabaşı~da A~uran R -, mek çıkarmaığaı başlamışlardır. Ağır ler vaziyeti derhal .mahallin en bü. iurduktan sonra, her kadın cibl z:ı-
a;) evvel Avam Kamar:ısmd.ı yap:ıtı bir dullahia 11 yaş~_arın a ve e • işçilere eskısi gibi 750 gram, bü • yük mülkiye amirine bildirecek.I.er~ yıf düştüm, süt de verdiğim için 
demeç esnasında, ceb adla.rında uç ~cuktur. yiikkre 300 gram ve küçüklere 150 dir. kendimi toplam.ağa vakU bulamıyo_ 

ingiltererıln çok ~cç kaıar:ık ve çok 1 Hasızltk yapmaga karar veren\ gram demek verilmektedir. Kayıkçı ve yük arabacıları aıla _ rum. l\lükmadlyen acıkıyorum. Ca -
güçluk çckere.l kuvvetli bir ordu )':ı;ı - küçük yaraım~?ar, dün • ~ab.abA~u Şubat ayı karneleri dün tama - kadarlaıra müracaatla ağ:r işçi ev _ kat Yttilen ekmek yetmiyor. Acaba 
mıyıı. mu\.ııffak olduğunu, fakat bu kuv_ maksadid fa~ .. ıy~e -~~ıt er, M - men bitrnıo. hu.günden itibaren Mart saf.nı haiz olduk'Parını bildir.mitler diyorum, ainr işçilere olduğu gibi, 
veill ordunun anca1' aııavııtanı koruya- madnğın. a 00:Wrc~'. u:. Y.~p.~n h~s karnelerinin kutlan:lmaıılna. ba-şlan.. ve kendilerine 750 gram ekmek ve. eınlkll kadınlara da uıuay-yen bir 
bllecek bir durıımılı bulundu unu, söY. tafa imıındıe hır komurc~nun r ımıştır. Muh'te!hf sebebletlc Mart rilmesini 1Stemişlerdir. Bu ınÜTaca- müddet için fazla ekmek vermek 
lemek suretile inefüercnın Rus)'llya ce. fırsat~nl bu!up a<~'?a bu un~n ce - karnelerini vaktinde alamamış o - at tetkik olunmaktadır. kabil olamaz m1?a 
vabını açık olarak verdiği gibi daha llir ketin1.~ cebınden ıçınde 50 ıar 0 

• lan vatandaşlar dün bağl~ bulunduk.. Vilayetin tebli"gi Son Posta - Okuyucumnroa bu 
hafta enet de gene Avam Kam.ır.ısııula lan cll7.danı.nı aşlrmı~a.rdır. . lan nahiye müdür!üklerıne müra • cli~ğinl makul bulduhunnı için 
yaptığı bir hasbihal esnasında, Tenha lbLr arsada bu 50 Irayı caat ederek karnelerini almışlardır. Vilayetten tebliğ edİJm.İ§tlr: n'"Şf'OOiyoruz. Böyle bir im~an varsa, 

Baı:ı telkinlere Jtapılarak Avrupada paylaşan h•rsız çocuklar, gene ~ep 11 Bazl fırınların karnesiz. ekmek 1 - 5 ki~iden fazla ame]e ça]ış. şüphesiz ali.kadarlar hal yoluna g-1. 
bir cephe açmış olsaydık bugün halimiz beraber Beyoğl~n~ ~e.lmişler, istik- verdikleri yolunda alakadarhlrca Uran büyük e.razi ve çlftlik se.hible.. deceklerdir. 
nice olurda? lal caddeıs.ind.ekı ıçkılı lokantalar - bazı ihbarlar yapılmıştır. Bu şeki1- ı rinin ilan tarihinden itibaren üç gün f b y d 

Sualini sormak suretlle de fikrini te- dan birine gırerek burada kafalan de hareket eden fırı.ncılar şiddetle zarfında aş.ağıda istenilen mahima- yü ~r ımseven'er 
ytd etmiştir, vazi;)etln 00~1~ oluşuna çekmeğe ba~lamı~ardır:. ce-za"and · r .lacaklardır. jrı bir bcfyanname ile bulunduğuma Cemiyetine tes,ekkür 
rağmen Sovyet devlet adaml.uının bu_ I• Bir müddet 30nra ışın farkına Diğer &raftan Ticaret VekA'leti 1 hallin eın büyük müll<ly~ amirliği. 
sıısi lı.onuşmalar esnasımh yaptıkları varan kömürcü. ~1us:a.fanın vuk~ - günde 750 gram ekm~k verilmek- ne bildirmeleri tebliğ olunur. Eyüb Cçşebidler mahallesinden 
taleblerle ve aldıkları cevablarla iktil.ı bula.o mür&:ae.tı •ızer!ne zabıta ha- te olan ağır İşçiler hakkında ala • 2 - Beyannameye yazılaıeak hu Nazmiye Cunbul, i<ılimbcy ma.hat. 

·· '--~ d' t k ymu• ve 2 saat sonra d · 1 dı lesinden Zehra, Bülbüldereslnden etmlyerek meseleyi 11.Çık bir munıta.a 7·• ıseye e 0 ~ kadarla.ra yeni emirler gön erm:ş... susat şun ar r: 
haline getirmiş olmalarmın sebebi ned.ır'! da küçiik hırstzları yakalak7'11tır... tir. Bu emre göre talimatname He A - Halen çalıştır_dı.kları ve ça- Cemile Nuran isimli okuyucul~~üb 
Bu nokt.a üzerinde uzun uzadıya dü • Yap·lan ~ra.m.a.da çocu arın u - tesbit edilmiş o1an ağır işlerde as- lıştıraca.kları amele mi.kta.ıı. 1 mı.zdan aldı:ınuz mcldubda 
şünmiye lÜflılll yokter. zerinde 1 3 lıra. çıkn:ıştır. ~·Iıraız ço- ga.ri bir ay devamlı surette çalı,mış B - Bunları ne kadar çalıştım.. ~rihm.sevenler cemiyetinin muhit-

t 3 7 1. · 1 • 1 ınd sarf · · k teki ta.all:v. etine, E""b balkı namına İngiıtıere lllt cünden illbaren So~e cuklar ırayı ıç. Ki a ;m e - veya çalışacak olan fara ağır ışçı ca tır. ~ -
1 l dl C -El k d h 'l' teşekkür edilmektedir. Rusyaya elinden gelen her yardtmı yaı>- ettiklerini SÔY em!ş er r. kartı verilecektir. onma mevzuu a 1 in -

ınayı mt'Şgalelerlnln Uk s.ı.fma aldı, yol İşlerinden ayrılan ağır işçiler el- de hükumete teslim ettikleri veya \...., _____________ _ 

ve remi bulunca ıı.endı thtiyacınc1.an arta Yenı· fzmı·r anbarında te.>lim etmeğe mecbur b·ııunduk1a - p I • d. 
) 

kalan her şeyi Rusya_ya :ı;oll:ulıktau baş ı···••U••••••••H••········· .................. , rı miktardan fazla olarak ame~e ih-ı ara mese esın en 
ka ~rikayı da ayni :ıola evkeı.tı. Fa_ l87 teneke b~nzİn H t hd•d t . tiyacına karşı1ık mevcud bugday, . 
kat gt'De İngiltere bu noktad:t ikiye a1. avagazı a 1 a n .. çavdar, arpa, mahlut ı:1ı~ır .ve bun-1 b. 1 . do·· d·· ı 
rıldı uzağı düşiinen, eski inı;-lliı. an'a - bulundu • ıar·n unları He darı gıbı dıger ek-ı lf ame eyı Y U er 
nclcrlnln içiude kalan !çln in~tıb yar - ih- kaldırı"ldl : meklik .hububat miktarı. d b 
dınunın hndudn hal 'iC htikbal. eınni - Alakadar makamlara yapılan ~ D - Halen mevcud tah~id .hü - S9nra a ta anca 

Uerlnl ayıran hattm u1erfndebiter, hl$ bar üzerine lbir ambarda 167 te - k:ümleri kararname 24 7 daıresınde 
~= l;apılan için ise )ardımın ve redak.ir_ neke benzin bulunmuştur. Sirkeci. Bugünden itibaren bu ekmeklik ~t~kunun amelesine ı·ıe yar~ ladılar 
lığın hududu yoktur. \'(· an1a~ıl~o.: k~ de Oıhaniye caddesinde fırıncı ne kadar yetecegı. a 
Ru.syanm aJ'ZU.'lU ikinci, lıatta üç~mcu Şevket ve gene Sirlı:edde: otelci ocaklar her saat 3 - 247 No. 1ı kararname' v-e 

. h açılması meselesini aJnru blr Hasan E.sentepe muhtelif partiler Ticaret Vekaletinin 46/ 2/ 1942 ta.. 
bı~ ~P e h li sokmakl'l inıUterede halinde &atin aldıkları 18 7 tenl"ke yanacak . ih manakaşa a ne · . t rihli emri mucibince ekmek ıst -
hüküm süren ikinci kanaat _s:ıh'.blenne benzini; yenli ızmir ambarı sahibi laki 7 yaşına kadar çocuklara. (ye. 
kuvvet vermektir. )tl-;ter Çurçllın mu. Ahmed Yükilede anla.şarak uzun Havarazl sarfiyatınd::ki tahdlda. di hariç) 1 5 O; 7 ya-şından yukarı 
add

al .. ~ ... •n~inde solcıı sır crlppı;ln. en müddet saldamışludır. Benzinlere olanlara 300 ve a<>-ır icrilere (bu 
~ "~"' ""' lk 1 1 k 1 1 h kk d tın kaldrrılmasma t..arar verildiğini " Y'ıt 

n -•ı~. bir mevkie geçmi~ olması ınc e onmuş ve suçu ar a ln a ta.. işlerde çalıştıkları rnüddetre .. ) 750 
.... " .2 ..... , ---ı k'b_. ı·,_; ... ir dün yaz.m1.Jık. Bu kararın tatbikine ..,.. 

kanaat sahlblerioln yer kazanW>Va .. ; l ""a geç '·.uli.9• • 17" gram ve ta~im satışı yapılan köy. 
gö!Jferlr, kazanılan yerin genl15leylp g - o - 'bugünden itibaren başlanacak, şeb- lerde büyük küıçıük yaş haddi göze. 

1 temlye~ğinl tnglltcrenln kara AT • • Kızı \ay Beşiktaş re, rünün her saa.tinde havag-azi: tilmeksizin bethe.:r nüfusa günde üç 
;.1~a bir çJkal'1Da ~,ellbüsU yapıp verilecekt.lr. : yüz gram hdbuba.t olmak üzere tah.. 

:raftınıvaeab gösterecektir. kazası kongresi '\. ............................................ ./ did edilmiştirı. 
/ '7 ı I •/ Kızılay Cemiyeti Beşiktaş kaza 

&kt!~ln U1aklu;ü ~besinin yı:llık kongres.i dün Be - ( -
•••••••••••••••••••••••-••........................ şik~ Halık.evi salonunda yapılmış. 1 S TER 1 N A N 

TAKViM Mart 
tır. Kongre riyasetine lsta.nb~l me~- f 

usu Ziya Karamürsel seçılmış, mu.. i S T E R 1 N A N M A ! 
Ru•l sene 

1867 -Şubat 
16 

cONEŞ 

~. 

6 

D. 
85 

• 
1 1 Aral.i ıııne 

P 
l5ô1 

azar -
Resmi uıe K..ım 

1942 114 

teaıkıben kaza, şube rei&i Saffet R~
na tarafından şubenin yıll~ faah
yet raporu okumnuş.tur. E.skı. ve ye. 
ni şene ütıç.deri tetklk edıJ:niş. a~a. 
nln dilek. ve müt.leaları dınknmlş.. 
tl·r. Bundia.n sonra yeni idare heye .. 

IM.:iAK 1 ki S f ti aeçimi yaıp&rak a.za ı ara a -Safer 

13 
s. D. f.et Rona, lhMn Özkaya, Ekrem De. 

4 f:ı6 ğer; Baha Ka.mı1 Cözüm; .Kıymet 
M> 156 Pekdcie.r; Faik Sayar; Pakıze. A~-

ll--!~0:-t""'ıe ...... ~lki-.u-d:-in-A:-kta--m-';;-""'."/:t,.taı...__fl kut. Bahri Kınacı intibah edılmış 
ı-.-,.::.--tı---:--ıı--7---1--,...._.;.·-ıı ve H~·--t kon<rre murahhaslıklarl • 

1 ~" 27 llS .,,, l& 00 · na İstanbul meb'usa Ziya Karamür. 1 
:, l>. S. v . .... D. S. ,D _.._.~ ·-o 

il ,E· '; 26 ıı ~ 1lt' _ ~ =~ ft eel v.e Denbli md:ı'uau HaydaT Gün 

Bir dost söyledi: 1 
Barb mwıasebetile diinyanın lıer 

tarafmda olclul'u &ibl memleketimzl_ 
de de ister yiyecete, ister ıır1Yeceğe 

ald olsun, birçok eşyanuı fiatı dei'.a_ 
larcıı arttı. Birçokları lse artık ,..n. 
larına yanaşılmaz bale geldJ, fakat 

&'eleeek, fa.kat rene söyllyellm: 
~Iensucata miıtea.llık Avrupa ma. 

lıdır. Çünkü bu mal diikkinın viırt,. 

nine rfrmeden önce fiat D1ürakabe 
komkyonunun incelemesinden geçiyor, 
&a.tUJ flatı.nı o ta;rln ediyor. üzerine 

umumi yiil<selişten en az müteessir 
olan nedir bilir misiniz? Size garib 

--

konlllan eilkd onun ~edliidir. 
Binaenaleyh oyun ihtimali aı:aldık,. 
ça azalıyOI'. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

. 

lb-V. ~ ver~ t!oplaa.uya nibayeıt ye. 
.-.."Ci!ı•w~ ......... ~~l.._ ....... _. ........................ __ ,_ _______________________ ~ 

Evvelkt gece Bostancıda Ko -
ruyolu sokağında 1 O numara -
lı evde oturan ve o civar • 
da inşaat kalfalığı yapan Çer -
k~li Şevket; evvelki gece saat 23 
te Erenköyünde K.oruparkı mevki • 
inden geçerken önüne birdenbire 2 
şahıs çıkmıştır. 

Meçhul adamlar ortalığın tenha
lığından istifade ederek süratle Şev 
ketin üzerine atılmışlar ve dövme. 
ğe başfamışlardır. 

Bu ani taa.rruz ve tecavüz karıı
sında şaşıran Şevk~t bu mütecaviz.. 
lerle 'bir hayli boğuşmuş ve bir ara 
fırsatını bulup ellerinden kurtulmak 
i$temiştir. 

F akait meçhul adamlar, inşaat kal 
fasına 'kaçmak fırsatını verme -
mişler, bunlardan biri tabancasını 
çekerek l:ıir kaç adım ilerleyen Şev
ketin üzerine ÜÇ el ateş etmi~ir. 

Bu suretle yaralanan Şevket kan_ 
lar içinde yere yıkılmI§, mütecaviz.. 
iter de vak'a yerinden U!Z'8.kla.~mış • 

lard1r. 
Silah sdlerine ve Şevketin fer -

yadına koşan zabıta memurları bir 
müddet 90nra bu meçhul adamları 
yakafamrŞ!ardır. 

Suçlu'far, Erenköyünde oturan 
babçıvuı ~. oi{u. !(eıpa-ldir. 

1 

Mart 1 

r ' Sabahtan Sa~aha: 

uPr.ıra,, nın vatanı 
Yoktur, yeler ki 
Geçer akçe olsun .•. 

._ ... ___ Burhan Cahid _ 

A ra sıra bir bardak sııda .cır.ma 
koparma .. adeLinıaılır. Bo. ih~·adı 

mu; kadınla.rın sinir buluanJa.rınu ben 
zer. Zaman zaman heyecallllDu a.rıar: 

Geçen ayın buhranına Şehir 'l'iyat. 
rosu vesile olmuştu. Bu ay da gene ona 
benzer bir tmsat muharrırlcri, nıu HU
leri, san'at.karları birbirine düşiırdu. Şe 
hir tiyatrosunda yerıt gôı.tcriiweye b:ış. 

lanan «Para" piyesi iıs1Wıe bir fınına 
loptu. 

İşin ne olduğunu derli toplu okumı .. 
yanlara anlatayım, Devrlmi~in kuvveUl 
bir şairi olan Necib Fazıl Kısakörck 
(Para) isimli bir piyes ya:mııştır. Ş•blr 

Tiyatrosu bunu bir haftad:ınberi guste. 
riyor. FakaL bu eser\n ~ırin öz malı ol • 
madıtı, İtalyan muharrlrlcrlnden Gher 
hardi'nin Oro.Puro yani halis 11ıtın 

ishnll piyesinden aktarıru edlldlğl, hat_ 
ta bu eserin Almancaya da rrçri'crelt 
Berllnde sahneye kondul!'u söylendi. Bu 
hususta salahiye•lne lnandıtım eslcl ar 
lı.adaşım Rt!fl Ccvadrn kanaatine güre 
bu bir intihal yani edebi hırsızlık değil 
belki de tevarüd yani ayni mevzuun a:v
ri dimağlarda yer bulmasıdll'. 

Fa.kat Ya~r Çlme-n fı;mtnde bir za& 
diyor ki: 

- Bu eseri İtalyancadan, hatta sahlblle 
~ yıllık lt9nturat yapara'{ türkçeye çe. 
virdim. Şehir Tiyatro. una verdim. Ka. 
bu.l edilmedi. (Para) vf1csl sahneye to_ 
nunca ne goreyim, İtalyan muharrirlrıln 
eseri telir diye sokulmuş!,, 

İşte mesele budur. Şair Necib Fazıla 
retince en kestirme cevabt veriyor: 

- Karşıla!)tırsınlıır, ispat e~inler! 

İspat etmek için salahiyet sahibler!
nin tncelemeleri IAzımdır. Şair Necb 
Fazıl aynca İtalyanca ve Almanca bil 
mediği için eseri veya mevzuu kendine 
mal etmesine imkan olmadığını da söy 
lü.~or. Buna karşı denebilir lll: 

- Eserin aslını almata hacet >Ok. 

Kuvvetli bir kalem sahıbi kulaktan duy 
dutu mev:ı.uu aslı kadar belki dalı.ı. &Ü. 

zeI yaratabilir. Fakat bu iddianın ;) erin 
de olması için hileyi yapanın mevzu ya 

ratamıyacak kalitede olması gerektir. 
Bu vadide eserler yazmış ve muvaffak 
olmuş bir kalem sahibi imzasının şere. 

ti, edeb gururu ve fikir hayslydi iiS
tünde rok titizdir ve ıltiz olmaktı.. hak
lıdır. Bana da kalsa şair bu escrd bir 
c!cğil ~lk.I birkaç fikir cereyanından 

mülhem olm~-tur, Fakat bu şartlar hlo 
bir zaman hi('blr kalem :-;ahlblni intihal 
golgcsi altında bın.kmaz. Birçok fikir_ 
ler, mevzular en yüksek şöhretler ara~ 

sanda. paylaşılmıştır. Dimağın, hayalin 
hududu olıır mu? Fildr de para gibidir. 
Yeter ki paranın geçer akçe olması ıt. 
bi fikir de zengin olsun. 

···················································~ 
Ziya Gökalp hakkında_ 

konferans 
E.'\tİKÖNÜ HALKEVİ~DEN: 

%/l\~art/194% Pazartesi giinü saa& 
07.310) da Prot. Ziyaeddin Fahri Fm,. 
dıkoğlu tarafından Evimiz salonunda 
(Ziya Gökalp) menuunib bir konfe. 
rans verilecekUr. 

tsu konferans tçln davetiye 7oktur. 

1 KAUYO 1 
PAZAR 1/3/942 

8.39: Saat. ayarı, ):l.:!S: Hafif mıizlk 
{PL), 8.45: Ajans haberleri, 9: Ha.lif 
parçalar ve m.ar~lar Ll•l.) • 9.15: Eviu 
ı;a.aU, 12.30: Saat ııyarı, U.33: llulıt.elif 
şarkılar, 12.45: AJans haberleri, 13 : 
Şarkı ve türküler, 13.30: Radyu salon 
orkes'rası. 18: Saat ayarı, 18.03: Radyo 
dans orkestrası, 18.45: (Ziraat saati), 
28.55: Fasıl heyeil, 19.SU: Saat ayarı va 

ajans haberleri, lUS: (Çocuk Esirge-

me kurumu adına), 19.55: Meşhur or. 

kestralar lPl.). 20.15: l Ta.biat fılla ), 

20.30: Kan~ık şarkı ve türküler, 21.ıs: 
Temsil, 21.35: Dans musikisi ve Çla'an 
ha.\'lllan (M.), 2%.30: Saat ayarı w aJanS 

haberleri. 

... 
İstanbul borsası 

-····-
2.8/2/942 a~ş _ kapanış ıflatiarı 

Ciı:.lil.&& 

Aı;ılış Yt ka -,.ı .,,l 

..:ındr& 18terilD 5.24 

·'ew.Torıı: 100 '.>olar 130.70 
tadrid 100h0Ma 12.9375 
1.ok.holm ıooı.,,. Ki. 30.72 

Bir alltın lira 34.00 
24 ayarlık bir ııram 

kti:çe altın 480 

E.6ham •e Tabvı.aa 

Tahvilat üzeırlne muaıneı.e olma _ 

m:ıştı.r. 

.... 



• 

1 Mart 

Süs, pek_ fazla •• sus 
Bnynk şehirlerimizde korkunç bir sns 

s.,.ı. 3/l 

SPOR 
Bugün Beşiktaşla Fenerbahçe karşılaşıyor 

" 
Maçın çok heyecanh 

tarafından 
olacağı ve büyük bir seyirci 
takib edileceği anlaşıhyor 

kitlesi 

f.t.anbaı lta' ınatıbrmm bütün ca.s1 ·ı için bu işin aksini dil.)-ünmek nıumkün müsavi olan iki takımın oyununda cidıll 
besinJ üzerine oetıecek ~unlarda.n biri dei'Jldlr. bir çeldşmeyi ma9m nlbayeUne kadu 

bag1in Şeftf sahasında J'enerbahçe ile Diğer maçlar blllemek lıizımdır. Oyun ta.lihl olan ta.-

ve Inks doşknnınon ooze batıyor 
Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

Beşiktaş arasında yt.pdaoaktır. Bt-ykoz - Kasunpaşa kını bu maçın p.libldir. 
(Baştaraft 1 incJ sayfada) \it başına deği~ saııki karnaval alil- hu i.şde erkek cinsinin rolünü ıak - Fenerbabçe _ Beşilttat maçının taşı - Oyun tarzı ve kuvvetleri birbirine 

Biz buraıda bunun sehebkri Ü- ylna katılaıcald ılıyamayız. . . makta oldukn hususiyeti burada. umn 
ı Devamı sayfa 41% d"] 

i "Son Posta11 nın bul.nacası: 14 • (8) 1 
~-----------------------------------.) 

zeri.nde durnuyacağız. Bir nevi ser~ Şu eFfü.i.k büyü.lr. aınne., vakur bir Bu 'boyanma.alık haki~a~en tyl boylu izaha mahal yoktur. ner lld Uı • 
may7 ~a.çalo;1lı!ının, diirııya h.a.<li ihtiyar1a.ma devri y~rlne k.endisini midir~ ~erçekten güzel mıd'lr? Sa. Jum lig lideri GalataSMa:rt hararetle 
seler.lnLn baış dondüren hıeyecan ve a.ıııcak gü'iü:nç yapan bir reklama u... hih mıdır? Başka memleket~er~e takib elmt>kte, dolayısıle buJ"ii.ne kadar 
azameti kar~ı:s:ında şah.si a1ıyi dü -yaradı.: bu~klarını kalın pudra ta.. .de mevcud umuımi · ve beşen bıx P.ltıla.n 01a9la.rda. ka.yl>e'knl, oldukları 
~meğe az imkan kalmasının rol. baka.sile örtdbileceğin• k.ilnİ 1 ıte~yül müdür? pın.anıar, telafi etmek ve b.ıı:;a geçmek Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
!.eri ola.bilir. Hele şu ucuz losyonla sivilcele - iyi bir tey olamaz. Bu, sarsılan arzusundadırlar. okuyucumuza bir lıediye takdim edeceğiz 

Fakaıt asıl mühim mesek l>u hl.. rini örtm.eğe savafan İşçi ltızınınEbütçelerde kondini gösterirb Mu;e- Son bartalarda yapılaıı ma~lara. na- Soldan u~a: 1 2 3 4 5 6 1 i 9 1 ') 
disenin ifade ettiği ma.nadır. Bazı ter k<>kll8UI madiyen artması ic_ab. eden oya e. ı _ Bir erkek 
moda mecmu.a.larında, bazı gün<le- Helıe ş.u kan.sız, mosm-0r dud.a~ • a.z·.z:nın~ para yetıştırrı;ek ç~k de- zara.o Beşiktaş Fenerbalıeeden daha ol- ismi (3)' uvvetli l EllJ Dil' 
lik ga'ZC'te:lıerde tuvalet ve yüz ba. !ara sürülen kötü nıjun dudak ıçılelfa aılenı.n, hatta çocug~n luzu~ılu ırwı ve daha diridir. ya:mur t.3). 1 ı•I__ ____ fm l ____ I_ 
kımı hakkında malumat veren nıü..çizdiği m~~telcrah hudu~H.. .. ..ımaısraflarından kı:tmayl ıcab edı - Kupa maçlarının tlömlJinalinde Ga. t _ Ya,ın i~a 2 j• I .. -
tehassıs!ların yazıları insanı düşiin _ Ya fU goz kapaklaıın·n u9tune suybr. . . latasaraya m.ağ'hib olmakla beraber kuv- reti 

121
• __ 

1

J' ____ ....., __ -ı.iliiJ 
"' n-..L-d'ıyor Bu muharrirlerin rülen kaılın yağ tabakası. Zavafü Aeabn güzel mıd ı r? Bu ka)pak vetinden bir şey kaybt>t.mcmiş. bilakis 3 • mege ...... ıt.'- · v • • • k"h 3 - Zaman ('?J . 

bazılan meseıa yüz cildine sabunun göz kaıpagı yukarı. kalkamıyacak bır meVZ'Udur. Fakat .~e:ın °~ · bU&"iin Uakkı da oynı.yacağın:ı göre, da. Bir erkek ismi (4) 1 · 

_.J•v· • • d ·'ıldı' çat. kadar ağalaşmış vaızıyettel ne tarihte hu hal ge-çlcl bır dalalet 1u sağlam vaziyete bile gelmiştir. Ihyr~• ni,.ıı~ı l2 J . 4 --.. ı-------.--zarar venalglnl ,suyun a c J k ı.: ~ • · • · • E k d ı ~• "' ~ 
1 L.._ ...... d "' ·ı · .. ·· Ya ~ cana Y:\ ln esmerıııgınl.devresı de obıhılır. n es 1 ev r • Fenerbahr.e bet: rreçen rı.in daha ileri , -•."·~be' __ -------- · ____ 

11 
atLp .,...,~.ur ugunu ı eri suruyor - . . . ..!'. " .. ,. ,,, o • e. 

1 y l • ? B it· Gece sun'i bir beyazlığa çevırmek için lerde de kadının süslenme temayu u adun atma yolunda bir gayret s:ufet_ da.tı (2). 5 -
ar~ a ne yapa m ha.ah k. lk lgu"nu"n yansını fed.ı eden kad n!malum. Fakat evveli bu siielenme ;:::;; 
f 1" ka.l ,___ ı mekte ise de maatteessüf &'tten mt'v - 5 - lJuacı l3), ----- -·--------ar.an ~ '1 Lrem; saı a .. __ ,a n. Bunlar 0 ha\e aeliyorlar k.i sanki buoünkü maınada bir boyanma de - 6 

f ••-- L d J · k r • ı 0 ı.o;.imlere nazaran haJdk1'len mu!:!kÜI an. Hayat mayii (J). 
~ aı.ıı.n man.a an oayon; og.e va vi.iıcud başka bir insanın, yüz ba~. ~ildi. Saniyen bur,ünkü gibi bütün ıar ıreı:i.nnektedlr. b - l\luzır bir --------------------
ti tekrar krern... . . . ka bir İnsanındır. k.adın1ığa yayılmış değildi. Dar hır 7 

Böyle YMıP ... ı .. lırsa ııuaıı ı~tıyarla - Dogvru, tam ol.ata'- 'ıfade için "u.'Aristıokrui sınıfına mahsustu ... Bo.. B~ilnkü maçta Cihadın oymyacağı, 1 haşere (10). 
b k. 1 b l .., " busu mu.kabil, Melih..n o) nam.ıyacağı ı i - ::uemleke. . --- - . . .-- ---maz:m ı-.; uyu anne er ı e genç d .. km r . k' . v • d Ç' 'yıanma.da bu demokratlaşma iyi mı 8 1 

kızlar gibi görünürlcrmİ ... ilah ... nu a 90
} e ·Y z l ç gr.n an v:-, 'h .. hakkında pek kuvvetli blr rivayet do • ı.imisin.en m"~hur 1 ___ __ 

. . . kan ya'Ln z ba.zı kadınlarımız de<'ll. olmuştur, fena mı, bunu tarı gos.. 1 .. .. ·· 1 lOJ 
B la d 0 

!aştı.tına gore, bu takunın bu kadar 10r uzumu · 9 - - ı. il il u yazı rın ymnLncı as:r a ve dir· Sinemaların re•İmli mecmua - terocektir. 8 - Tersıen o- : 
.. 'ı ;t ı· l~n bir memlekette rı ' ' l d -L~L d l ı bir işin altından kolay kolay çıkacağ'ıru . . anversıes_o.... . .. ~.-1arın daimi ve ıı.insi tesiri atına sarım midir~ sualine ecıa. ve k k ···r1 -- - . ---------· -·---JıL_ it ümk mak ldd .. ı·· urıaru.z e:. ı ,,_ •ı O lc.a!bilm~ınoe şaşmama m un bir çok erkeklerimiz de kadını bo- bütün kuvvetimizlıe hayır dernek ~ c en ruç ur. bimizde po.stacı -r-
değildil'. v .. yasız olarak düşünemez hale gel •1ılıa.ztmdır. Bilakis. kadınların kul.ı7 lkl '11\ku.-. • birbh-ıni daima ve her (3), Bir uzvumu~ ------- --

Ticari ziiıniyet; kadınhgın .we mıişlerdir i.na ŞWlU ha.ykırmak laztmdır . kı nıaçl.a zorlıyan renkleri lşl.e bu açık şart 

1 

(Jı. J 1 
düşkünlüğünü ancak bu kadar in - Yüzü sıhhat ve iyilik fışkıran; clJd İçin sabun ve sudan daha ıy lar içinde YC'kdi~erini alt eılinciye kadar 9 _Bir alkış nl ----1ıllllı -111. 
safsızca istismar edebilir . teni ~.allnız sa~_u~ k~kan. kadın ar-lbir güzell ık vasıta~ y?kt~r ve ola- ciddi bir mucadcle yapacaklarını pek dMı ızı. 12 - ----'-'-=' 

Bilgi namına yapılan bır şarfa- tık Tur.k erk.ogı.nın ıdealı oLnaktan,maz. Her krem yagl ıhtıva eder, tahmin ettiğlmf;ı: içindir ki bu 10 _ Şeıef 13), l~!!!~::::::c:::b=='~=~~~~~========· 
taınhk anıcalt bu kadar korkunç o -çıkıyor. bu yağ ba«..ada•uçan milyarlarca toz maça. bakh olarak ehcoıoıjyet verlyo - En büyük Miilkiye &mlri (.S), Tersi. g'e.llir.ie kuçıiğiin 7.ıddı olur <21, KılmetU 
ahilir. Faka.t itiraf edelim ki bu Erkek zovkinde hu deği,illik ol- parçası İç n mükemmel bir yapış· cey! nurlandırır l~). ı bir şark kumaşı (3). 

gibi yazılar, verimH bir toprağa a-duğu için mi kadınlarımız boyaya ~a. vasıta~ı.dır. Sonu~ bu toı:!ar.la Beşikta.'j Fenerbahçeyi za.yır b'r hal. ıı - Nota (2). 6 - Bir m~kJ aleti çalan (3), A.s.. 
tıamış hir ıtohum gibi filizlenmekte, düşüyorlar? Yoksa artık sokakla . jbırlıkte trılyonkrca mıkrob da cıL ııe yakahıdı. Bu ı;ek.lşmeileki. ııellıcc 12 - RüT.giır (3). Işık t3l. ker (2), ~lültemmel l3) • 
dallbudak: salmakta ve menhus ro. nmızın manzarasına boyalı kadın de aşılanm:ş oluyor. İşte tam mana. her halde Be,iktaş leııind~ biteçek, ı-·e. Yukarıdan aşa~ıya: 7 - Yalan (.Sl. 

lünü oynamalctadırlar. Delilini mi!hakim olduğu için mi erkek ;z.e'\·ki:sile tem iz bir cilde o kadar aı. ne.rh·oıhçcnin yağ-dan kıl ceker gibi· bu ı - Şeffaf bir clslm (3), Nota ~2J, 8 _Bir uzvumuz (Zl, Bir ecnebi l:;.. 
j 9 tersiniz: !değişmiştir? Bu sun! ıbiraz ta\uk layış:rnızın e~ebi de. ~u.dur:.. • çllrpışmadan zaferle çıkması, tm\'simin Bir doluma maddesi (3). mi (G), Dayat veren mayi (2ı. 

Şu on beş ya~ındaki çocu<>uınu ve yumurta hikayesini hatırlatır. ! Bır kremln t::-s rın d ger. b r ikinci bir siırprlzi olııcaktır. 2 - Sıra !41. 9 _ Sonuna bir ;ıİij gelirse ıslakh~m 
za 'bakın. Dünya~ . n hiç bir t7trafın: Fakat bu re.klanı muharrirlerinın ç_o k:emle gidermek yalandır .ve ım - Ayni sahada yapılat·:ı:,, istınbal ... ılor- 3 - Terı.i bir rt'nk (2). na .. tıın de. ifadesi ohır (,l}. )) 

da bu yaşla bir çocuğun boyandığı ğu erkek, bu tuva.let eşyasını getl- k?n:sı~ır. B~ haın b r reklamın :~L Taksim m:ıçı bilateredtlfül , ısınlni ona rctmek (Gl. Soru edaLı (2). bir 

g .. "I Halbuki bizim çocu;,unlren satan inı~anların çoğu erkek,,kın:dır. Yagl ancak sabun er tır. yazdı~mız taktmın mağ-!\ıbiyelllc ta_ 4 - J\JH-0!0,tide sık sık Ct'Çeıı 
oru emıez.. ~ 1 ' k d k G l li 1 •e. Boyanma lslm (t). 

(yüzünden boya adeta damlıyor. gözleri daima boyalı a ına . a~~n e e m ııu mese e:,. . ınanılanmı~ olacaktır. . 5 - Bir tatlı (3), Sonuna bir ı\t~ ıe 
t_Şu işine gitmekte olan gonç bayan·llar da gene erkeklerdir. Onun ıç:n ______ ~D.!_v~1.!1.!_~l-- _ _ _ .İkl takuu arasınd.ı.ki farkı bi~eıılcr 
~~ ~~~4P+•V•·n•n•W•'W·M•'*7 ..... 

10 - Mülk, servet 13), Fransızca 

alfabede bir harfin okunuşu (2), 
HaYVan giyimin~ ald 'll. 



1 Mart 

Ali bir ayağile ualık kapın a~ıp dı... 

pnya seslendi: 

- Durman yolda,am, içeriye relin. 
Patrona: 
- Hay yoldaşım, diye sı~radı. Ardın. 

dan l't[usln atıldı. İçeriye &iriP kapıyı ıı. 
kı ııkıya snrkölediler. 

Ali ısiliblığından kocam.an çureslnl 
çıkararak kelları ara."lınıla bay:ın yatan 
kadının atxına tkıı.dı, ya.rund:ı. duran ar. 
kadaşlarına döndti: 

- Karsatulumb;ı eylen şuau kann. 
daşım. 

Ötekiler t.ltriye turiye serdnlar: 

- Bıçalıladın mı? 

- Avrad bıçaklanır ını'! Okşadık im. 
di. 

- Kendündttı iyice ~cçt.i mi? 
- Brll, durman, omuz.lan dedük. 
Ölü clb! k:ıskatı duran kadını, Patro. 

na omuı: başlannd.ın, 1\Iııslu a1aAıarın.. 
dan kavradılar. 

lUııslu karanlıkta ~ylendl: 

- Camuz leşi :ibi iınbj k.aJıpe! 

Ali Ue Patrona cüJeccklerdl, dudak -
]arını ısırıp kendilerini wrlad•br. J):u 
ve 'karanlık ınalılftan yıld•:ılı C'ilı. yüzü 

görünen ,.enlşçe bir iç taşlıi'a çıktılar. 
Burası u aydınea idi. Yan 1.ar•rtan J'll. 
karıya bir merdl.,en oıkt1tı Sf'~iliyordu. 
ic taşlığın sa~ 1anında açık bir kapı 
vardı . .Kahvttl Ali -palası elia<'Le, önde J'I. 
diyordu. Açık kapıyı gösterdi: 

- ClllDbalı oda budur yoldaşım. Ana 
glnnlyelim. Sokak üsıünedir. 

Dedi, alt ~ bah~ tararma b3ktıtı 
anlasılan başlıa l>ir oda ka.ı.sı önünde 
durdu. Kapı lı:ilidli detlldi, re:ıeslni kal.. 

dırınca açıldı. 

~z sessis ~riye l'irdllt'r. ııum 

)"alı.ar yakmaz ~ünün de sisleri ka
maştı. Yqilll kadın inlldiyerelı: Jupır. 

cluıdı. Oda kaptSJnı hemen örttüler. B11 
rası dar ve buık tavanlı lıltr yenlL Yan 
ııla kapakları ye,~ll boyalı 1rii:riik bir 
cyükliikn vardı. Bahçe tarafı.na bakan 
iki pell()('re önünde )>eyaz örtülü bir se. 
clir klunuyordu. Duvarlıuda. bir iki 

elevban cöze çarpıyordu. 

Zelihayı sedir üzerine matı.tar. Ba:r 
ırm kadın J"aft~a ırö'derlni aralayıp 

inildedi. Ali cöDeri parlaya parla1a ar. 
kadaşl:ırının yinüne b:Utı: 

- Ayılacak k.ahbe. 
_ AJı]ıııca ba.ğırmasun yelda.'lım. 

AJJ ıiildü, kallı ardında ·Zellluuua aı 

nna ~ırdıtı pembe 
i.şarct etti: 

- Gam yemen, elbette baiJramaz! 
Smtular. GÖ'Llfflle ~laanın hareket 

lerbü t&Jdb et.ete Jııaşiaclılar. Atzı tı
lııalı oldntu ba.141.e Ja.1ıwı burnundan so. 
lu:rUIDyen)u. 

Ali m:a111p çeneyi çektl. Geniş Ye ra 
ka.t nefes aluu.ya laaşlayan İbrahim Pa 
Pom aracısı, Wr dakika ııonra. bir 
dalaa siz.lerini açtı. Dwaanlı b.ıkışlar. 

la etn.fı.na ı.akıamaia ~ı. Yava.ı 

Y'&l'alıi ıııedir üzerine •!ardu. İlkin rühun 
iied.i, ard.mclan cözterini açuak b.ı.:ır

.mak lııtedL Ali hemen a.taldı, ellndelr.i 
I'~ 1üzıü yatat.ını aracı karının 

helecenda.n rörüklenen cö!csüne dayadı: 
- Dahi ~ çıkara.yun dt'meyeı;in, 

tatlıca ea.nmdan olnrsıın! 
PaU-ena ile Musl11 devrik Ye kanlı ba. 

Jı:tşla.rla 'lıakıyorlMdı. İk.isıniD de ellerin 
ele yalın palalar va.rdı. Zelih.i. ürkek ür. 
lu:k sonlu: 

- Siz khn&iz? 

Ali l'illdö: 

- Biz ml? Cıı.mba4oın: ıı.IJI,, dcyu 
..ıeıunedin :mi? Celile ı-ciisüniı fa~ 

elU) hJte «Afiıt benim! 
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Patrona ~ parma.klarmı Zellbanın 
~tına l'eıılrerek homurdandı: 

- Söyle imdi~ «Ni&'i.rl» ne.rledl.D.7 
Kadının cenb n:rmesi i~o parmak-

l•rını az C'evşetti: 
- Bak, eyü mülihua eyle, caunı e. 

Umdedl.r. 

Zellhaam yünii d.untr &ibi elmtış. 
tü. Vezir bahçesbıdeld tenha odaya al. 
tıklan zıunan ~pmıp dövünen rü~I 

Nl&'ar &'ös.teri önüne "eldi. Patı-onanın 
ceııc kızın nI:k.i.lılısı Bslll oldu.tonu he 
mencecik sezdi. Bütiio şeyt.anh!l'ıllı kul 
lanmata karar verdi: 

, ............. __ ..... ___ _ 
Süs, pek fazla SÜS Son Postanın edebi -;:;:::~ .. ;;-H-..... _._ ...... __ ~ 

(Bıl.ş tarafı 3/1 ele) u~----· _ _ ... ~_lı_,, ,, ~, hıer mem1dtette görülen umumi ve 
beşeri bir temayül müdür~ İııte asıl 
anlaşamamazlık bura.dadır. Avru • 

payı ve Amerikayı yelnız fitnılerdezı Nakleden: lfuazzez Tahain Berkand 
öğrenen kadınlar böyle sanıyorlar. Şak 
Reklamcılar bu telkini ver~e ça.. . - a ~ Neri, çok cazib · yerme geldi. Garib ~CU'k! Ben~ 
lışiyorlar. Hakikat bunun tama _ !bir kad.un oldugunıu sen de bili - ailmk.i .bir a,.<;k:la sevmediğine ka ..: 
men akaineıdhı. :YOI"SUDı. . mım ve a}Tıldığınıız za.man beniE 

Avrupe.nın V'e Amerikanın hiç • ! - C~tb, fakat güzel değ:il. düşünm.ediğine, gön1ünü eğlen j 
bir ~rinde İ'Stanbul-da olduğu ka- iBU--kıa~uze~d~ daıha güzel.~ ~.ey .. dirdjğine de eminim. Fak.at beniE 
dar günün lıer -.atinde boyaiı ka.. io~akıt ıın ılıÇin, 3:11a~'ken ~bı ~zel gördüğü zaman, be-iki er.kekliık gu~ 
d.ma tesadüf etmek nıöm.kün değil.. :h ıb· ~ sevmı.ı.r, ~rif, zeb- "':,ell'UTU ile, belki de kapris olsun dH 
dir. Bizdıe boyananlann örnek §e - : oş alı;;r ınsan oltmak ):ız d~a n:.u- ye, beni böyle seviyurmuş gibi g~ 
bir diye gÖsterdikleri Pari.ste cLe -~1:--· .. Hetkes seru• benı.m goz- ünmeği tabü buluyor. i 
ğil şhnd.i hmibden evvle de İstanbuL : R~e. · • Yalnız tkaldı.ğım.ı.z zaman. sonE 
vari bir boya dü~künlüğüne teea - !Bül - ıca ederim, gene başlama ·· erin vaık'alarını ve kocamla aJ 
dlif edile.meı.di. HeLe boyanmanın j end ramızda geçenleri Nezihe Hammai 
zamanı ve yeri bakımından garbi : - Son ve k.at'i cevabı.nı ver - a-nlatu.ım. Beni dikkatle dfanledi'k J 

- Yaoılursuz karuıdaşım. NiC"i.r Js _ ı l k B ·m J ·· · N · M r • büsbütün yaruış an atna tayız. a • i e Js;ın en. anisada .iken ele Len Ei<:>nıra .şu cevabı vcrd-i: • 
mlnde bir hatun tanım.ışl.ıı:ı.mı~ yoktur. lo ile sıoka.k ve giindüz saatl.erini ka ~s~na ayni sözler~ söylemiştim. İs - - Sen de, kocan da, ya.şınız.J 
Yanlşlıkla IJQna ,.adlr etmek ls'ersiz. Yal 1 "k!Al dd ed b 1 - d ""'" rıştırıyoruz. nız st:. a ca e - !V'ıçr e u undu.gwnu:z zaman a .. rağ:me.n, i'ki şa.."lkm çocuktan bz.._<kai 

K.alıveel Ali bir kahkaha d~b& Jıı:oyu. sinde değil maalesef bizim Şehza- : --:- Ben de sana :ıyni cevabı vcır- bir şey deği;sıniz. İst'ld>alle ara -: 
verdi: debaşındıa bile b ir ö~le vakti raslı. ~rniıştim. rlıza gülünç bi!r duvar öıicyorsu ~ 

- Bre alüfte. Damzabey çeşmesini bl yacağınız boyalı çehrelerin onda :· - Kafi deği.1, ben seni ~viyo • nuz. Onunla buluşmayacağma, aS..: 
ı .. · · <? y ... _,_. k h ....... _ ı;a bı'rı.ni bir Avrupa şehrinde bula • le ek • u.r mısın. a, onllAAı a ve onun..., .. - :ru.m, seninle ev nm is.t.iyo.ıı.ım. la ooıun ihaiktlk.i ve tam manasileE 
lınara.k C'eçip bostan ..<~na~mdakl kulu_ mazsınız. i - Yaşı seninık.iındcn daha küçük kanısı olmıyacağına dair bu kat'iE 
beye giren sen delil ını idın? . ,,_ kt_ . .. 

1 
. . :a.rmna seni kerı.dinden daha iYi ta- ve 'kı.rııcı sözleıri söylerneğe nasıl: 

Zelilaa 1 rın· ld -zı . 1 t. Yıne tam '{la Jır.<1tl soy emek ıçın • .. 1 d S 'nl b. . • 
ele ı ka ll'•ı.ı go erın aç 

1
• şunu da ilave edelim ki bizde bo _ ~nb~yo~d ~~len . ·ı enıb. earkbakiki cesal:d ı::et ede ılıyors1 un? Yarıı1nın _ neE 

- Haşa aalanım. Benzetmiş olauk. k kolay ta .. : ır ~ egı , sevı en ır adaşa ) ugunu ve ne er baZJC adıgı.nı: 
s:z. Ömrümüzde Bamzabey çcşmesı bil- yaıu:ıaknıdn -~~ 

1 1 1 
a.mıhhamtu~l.~! 1 • :karşz duyulan derin bir şefkat nereden biliyorsun? , E 

m~ı a ıIU<ir m z n s sız ıgı eı: rlı h' il · 
meyiiz. Erü bakın sulı .. '\ıuın, dedl~nlz ı-k .. Lrdı 50ı-u b'ı b · k :me anı.et.le, 1il'Tlaye e ka.r:tş'Jk de - Her -=ye rag!ımen asla! Asla!: .. a a ao.cı. r. "!!> n T enız, . ısa • . b' . ""- • 

Aracı kannm 41.llıllaklan zorla plüm- haiun bh: mJylz? (hı~dı) cunaJııma b' boy kadının .,,uuraltı Al 1. d 1 :rın ır sevgı. diyebiliyor.um.. : 
. ·ste . l ır " a em n e • ~..ıı, d ;:;..ıl 'di • 

!Jllmeie serildi: ctrmek 1 rııız. boyanmak ve olduğımdar. başka tür E - Bu ~ e5• mı r? - Bugün için evet, fa«at yarın?! 
- Sizi çıtırmamıştık karmda.şım. Ali Zeliha.nın suratına 'lıtr sille aşket. }ü görünmek zeminini hazırlıyor.!: - Ha~ır. - Her zaman ic;ıin.. . E 

«All•ı olabilürsi.iz. Yanll!J sehnlŞ8iz! tl: . 
1
1 Ayna zıalim ilhterların1 yapıyor. Bu ~ .. ;- Beru ~1-- 5evirm.eik içiırı - Uzun senelerin tecrübcleriS 

Ali Nşllll salladı: .. -. Y~ ~ulübeden. ilkin nenesile, lklnd raya kadarını aınlıyoruz ve insani ~~:y!l.e boş sozlec soyluyorsun Ne - bana hiç bil" b!a;in ebedi olımadı -! 
_ Yani~ değil. ,.a.a1ı, ıletil. Get,ıtli. men Nirar ile Eyub sultana C'i.den st>n buluyoruz. Fakat bu eksiği boya ile :nman. Şu abla/ksız ve h'Odbin a- ğmı ve herlı.ıesin değişebile<!eğini: 

:mil yeri ft ettfjimlzi e:rü bllüriiı. eleji! misin? (Bir şamar daha ekledi) tamamlamak çöken bir binay1 sı - ~damdan ayrulı;> benimle evlenme-··- ~u.: &...lr ib. kin d ....:~=- b"li ! 
br 

-
1 
_ _, . .._..."~ .. ·• 1 aı .~ 1 ogr=ı ..... ~ g Jo e ~e ı r1 Zel!ha yerind.en ııana.nmak 1.ste41l: e kahbe. g-or. mmın ı:o·u-unıı ş ro vanıaktan farklı mıdır~ Kadına sıh :ge razı o san o za..11an s<ma karşı unı.ıtu.1.abüir: Llı.ğattan lkaldınl.m.a: 

., -.anp inkara au yeıt.f'"ör.ı.ün"! (Patrona bati kazaındıra.c<'.k daha ne k•ymetli :oı:an duyıgularmım. hak.ilki mahiye-..,., v...&.. eden :ı..: keli""'"' v---l- •. A"; 
,- Ya benden ne ı.ıers.. il* M sı d" du··ı kt .. - aAuu-' M.. 'b _ı "ti · lam1"" ola '- """ n.._, .ı.ı..ı ......... ""'~ "'"" 

Üçü blıden omuzlarına bastınp yerine ~ u uya on yı n ~u .. Y'" va:eıtalar var. . unası gıua, spor, : nı an ...., CaAsın. la v.e daiılna. •. ! 
otu.r.a.ı:ak dişlerini l'LCU'dattılar: p:ı.trona ltfmlaya mt-ydan bıra.ıma_ haya·tın tanzimi ilah ... Belki bo • : - Kocamdan ayrılınıyacağıım Olabilir· fakat Ömer· be im! 

dan a•ıldı, Zı-lih311 döşeme iizerlM. ya_ yanma bu vasıtelıirdan daha ucuz =:Büllend. h ~ ... ı---...:ı ' "?: 1 nd·-·= 
_ Seud.en mi? Beli. senden ook teY - . 0 h ıı.l :ı.. w ' a:A:AJ11u..ıa ya.uiı.ğı ve say e ıgı• 

tırIJJ dizile ~o!'<ıtim• ba~ı. ve daha kolay gelmektedır. Fakat ! - a.llje •uec ne ~acagım? .. . 1 
lsteriik! 

1 
Ali homurdandı: bu hazin bir tetellidir. Çünkü sıh.. : - Sen mi? sözlerden ~a onunla biç bı: ya..i 

ZdU:aa üç ~ aılamm basit b ;;r - İmdl ağzın tıka11P el 'ffP ayakları.. hat bozuldukça boya artacak, bo ~ İstihza fle !kanşıit bir samimi _ . ~ ve ~rak ~~ edeınıyeceİ 
ıece d1ıue~ln okluktar•nı r111anı.ror1 u. 1ı nı bağ'lan. «Zeyt,. yatı kızdırıp &'öWI • ya arttıkça sıhhat bozulacaktır. :yetle ve ukala bir abla ta.vrile t1a.. ğıımı talu.nin edersını.z. ı 
·~~yet ~~riui ~l.ııı ııde er! .. d ye, n" dökMk g-erek! E've et.tim: - Biraz evvel M?yledim ,e, 6e!1f 
duşunerek "uHimseıll. Zeliha lnlldlye !Jlllcliye yalVannaı:ı Üzerine vagon devrildi : - Sen imt.i.banlannı ibitirecek de 0 da irocama.n iki çocukm.muz.İ 

- Üç kişiye 'ltlr aY!'el olur ıa.? Bari başladı: Pasababçc şişe fabrik;-ısı rıhtıma. batlı :aıl/lllikat olacaksın. , IBi.ro.enbi:re, hiç sebebi yokkenl 
ikialz ci41P blrinlz kalıat - Durun, kerem eylen benlm kann. c<Burp711 vapurundan dlin kömür bo • a - Alay etme. IJ:ıııçk.ıırıadarla ağlamağa başlac1.ı.m.. 

Kalrvecl Ali bir kahkaha ~verdi: daşlanm. şaıtıl:rkcn kömür nakline mahsus va _ ! Kaşlannı çatrnJışf;L Bereket veı-- - Bana hakaret etti, hala dal 
- tizü•m('n el:ma&lllL İflmizde •J'&ta AU cizll bk lı;aret ~ktı. Patron:ı dl. gonhırda.n b'ri, bu esnada orada va_ asin, uza.kıta bir ba~kondaiı Nerlhe ediyor. Gençliğmıi heba etti. Şa!h1 

tına» cöz koyan ,ek. zinl lmdının rötsünden çek'I. Zeliha ra zftr gören vapur katibi Ömerin üstüne EHaru..trm bif;e el sall.adığttn gm- _ si.yıetinıi ayaıklar altına aldı; izze-: 
Patrona bAnJlnnl&adı: hat bir soluk alarak• döşeme iiurhle d"vTIJmlş, al:ır sureı'e yaralanmasına ~düm ve ona cevab vermıedeı:ı ~ t1nefsıim.i tınıpaladı. hatta saf'~ 
_ ııarama UQkur ç~mii' delllük! bafdaş'tl, atlaya atla1a. 1alvannata b:ı.ıt "Jeb•biyet. vcrmı,tir. :mağa baş]admı. ma, tecrübesizliğime, genç kızlı 
Olpn kadını dehşetli bir korku aldı. la.dı: öır.er, tedavi rdilmek Ü?:ere h:ı8tant. i Bülenrl yemekte btraz su:rat etıti hislerime bile bünn.et etırnedi. 

Göslerinl ürk.ek ürkek elrafıua ıe:Mlinll:j - Be.na kıyınan karındalillJl. ye kaldırılmL!J, kaza elrarında talı'kikata :aımıma, kahvelerimizi içerken Dei'e (Arkası var) 

- Ya ne lıftenb'l . (A,rlcast var) ba,,lanmı.ştır. '--· . •-Mmmmmmu•,,,/ 
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dltinI anla:ram.adığ"ım bir kahkaha bo • 
iammhn fırladı. O hayretıe, acile bana 
baktıkça daha çok ıfildüm. 'Nlhayet, il 
;yanla. yerinden fırladı, reldl, omuzlan
ını tuttu. 

Kadın avcısı 
, Benimle nloln alay ediyorsun! Söy. 

le Dedi. 
BirdeJJbiı'e lıie.lblli iopladım. Olcldi

~eıte dotnııdwn. Komedinin sonu cel
m.i$U. Yii%üne 1D1lll 1IZ1lll baktıktan son 
ra, biras arkadaşlanmm lntlkammı al
mak, biraz da lolmdeld. kini akıtmak 
~lıı IJU aözlerl söylecllm.: 

Semih Beye uKaclm IWGl9l» ismini 
""°.rdiclm ıün, dön arkAdapmın inüka 
IDını a.l.m&k karanDı h ~. 

Beu otm yaşında clul bir kMJmım. 

Kocanıda.ıı bana oldukOil bti.Yük bir ıııer 

•et kaldıtı loin ömriinW l'eziı> et~k 
Je ceçinnek&e;rim. Foller teaA1lar1, f.!llY
Jar, balolar, na.h .... 

Çok a:enlş bir muhit i9inde l>irıta, ta 
P(' samlmi arkadaş peyd:ı. ettim, BıınJa. 
rın çofu benden ı:enç kadm ve kızlar. 
dır. Anlaşılan beni :ııeş'eU ve a:ır başlı 
buldukları için bana e.ınnlyet ve it.im.ad 
la yaklaşmış olaeaklar ... 

Topluluklarda ben, da.ha ziyade, mak 
sads~ el;Ienmeii arar, ~avallı kocamın 

hatırasına. bu kadarcık ol511n sadık kal 
mak arzus!Je, IEendbni erkek~rden, on
ların yakınlarından uzak tutardım. 

Ba.nıı dl't"dlnt lllı: ~n Nedbe old'll. 
Bir gün telefonla. bana retecetlni bildir 
dl ve benimle yalD.DCa rörıi31Dek ide. 
dilini anla.ttı. Derhal bunun altmda 
bir kalb macerasını semim. 1calnılm.amı 
şun. Nezihecik bana y~ 7ü.ıla Semi.. 
hin ken.dılsine naaıı sılu 1ıılr kar yapt~ 
nını ve ltıdivao tmlllile lumıibtine lU.ad 
ıeııun eWldeu 8GDI'& ILMA1 ~e• uak 
laştığ'ını anlattı. K.ıMtatıs öt'ke tle, kiıı. 
Je sarsüan.k ail~or. ve Mılm: 

-Böyle adamlar ~ia ü.ziilıaeh det. 
mes. 

Yollu teselli ı;izlerlnıe: 

- İşin fenası bu: Onn hali llCVİY•
l'Ulll. Mukabelesinde balunuyerd•. 

O giitıden sonra Nezihenla drrd yol. 
daşı oldum ve her zaman aempatı Uf 
c-ördüliim Semlh Bey nazanmclan clÖ$.. 

tü. Onun terbiyeli, medeni tavırları al
tında baya.tı bir r.mulılişta 1DsaD eldu.. 
tunu anlam1"mı. 

Aradan blı:Di! •J' •eod. Bir r.u Pn.ö 
SenJymfn Bostaneldakı köı:;künde tep. 
lanmışhk. Bir ara, bah4en!n blr kite • 
ıı:lııde Seniye ile -yanıs kaldık. Bundan 
istifade ederek bana açıldı. Onu diuler_ 
ken lrnlakla.nma Jnaua.uuyordum. g,..n_ 
dimi tutma.sam !JÖYle batu'ac:ılthm: 

- Ben bn hlil.Y'en bUlyonmı. Nesi. 
beUm dinledim. 

Adata rüya l:'öril:Jonım ııandım. O ka 
l1ar iki arkadaşa- bltınclan ıeçen 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 
'tlH'a lıtrbhiae ~. SemlJı denJ. 
lflll c,ıaplwı, ikisine de • )'Di söıderi ıöy .. 
lemiş, fkWn.l de a.7u feklde aldatmıştı. 

ty:t 'btltyerdv.! G6ya bttt.thı ömrü l>enhn.. 
le bir ıuıada ıetımlşti! Gü:ra günlerini 
benJ anlamaia pa~ geçlrqordn. 
Sa.ta Ue, alayla &iniltim ba 07unda kal. 
btml bptınnakı& oldutumn yavq ya. 
T8' hbı&etmete başla4.mL Bu pek kor. 
~ bir fQ'dl! Oaan ne yaradılışmda 
bir adam oldutmıu bile bile yalancı 

8ÖElerioe, sahte tanriann.a kapılmakta 
idlm. 

- Semih Bey. Siz rok acemi 'bir av
cısmn, tazaftnmı hep aJııl muhitte tu 
ruyorsunu:z. 

Şaşırdı, ~ cenb ltulamedı. 
Müstehzi. lılr tebessümle ilave etıtm: 

- Bnden evvel dört arkadaşnna ıiy. 
letnlş oldutunuıı bu sMieri tşltmıek iste 

Bu ~reUm, Nermlnln ve sonra Sti
heyJ.i.lun ~ diJıkdltim raman 
evveli. iCkeTf), aonra da itine müıdıallb 
oldu. Bıı adam, kadmla.rııı ka.lbUe ba 
1Cktlde ~ kenılisinde nuıı h&k 

ve salihl7et bıtlayorda! Namaslu ve te. 
mi2. aUe lı.ızlarma muallat olaB bu y1. 

la.111ı11 ıc.fumı ezmek •erekti. 
Dörı aı1tadaşımıı slrlarıın lçlmıle l'lıı:

leditlm bide onların intikamını alma_ 
ta azmettim. Fakat aasıl '! J1llıaldka 

Sıcak, cana ,rlren ltlr sc<ıl, çok has- dJflm Jçln sidn bana yaklaşmanıza mü 
aas eUeri vardı. Onlarm tesiri altmda saade etmlırtlm. Göl'ÜJ'orsnnıu: ya, sl:zin 
kalmamak için büyiH bir irade km...,eti le alay ettim. Aramı:zda hiçbir yakmlılı: 

sa.rfetmele mecbur blıyordum. Kendi. yoldu ve olamazdı. Artık gicll"bllirslnb 
çok modtrn Wr hayat yaQı.vordum •m. mi bu tehlfkcll adamın atına bü. .. btitün Semih Bey. 
ma bu benhn namus telAklrllerlml ve ka t k ı · ba I ..n~ı· dü P ırmama çın zı ıeec er .,-J " Gözlerinden ale$ltt saçarak yanıma 
ailemden aldığım saj'la.m terbiyt>:y! değiş 
tlmıenıtştf. Hatta, modenıliğl bafifmtş 
reblik sayan, eril.eklerle olan m.ünase. 
betlerlnde lıi..übalillk röstermeAI alafran 

şlinüyordum: yaklaştı. Beni döveeek sandıoı. Kork-

- Bana söylediti büfün bu s()zleri tum. Birdenbire lı:endlnl topladı, koşa 
d6rt arkadaşıma da sôylemtştı. Battı koş:ı ~tı. 
dört defa dinldltim bazı cümleleri be. 0 ....,, d _ --d av- m 

plık addeden b:ızı ldms .. lcr benim için 
«C'el'ide kalmı,ş, lptidafo derlerdi. Bu 
derece ciddi ve ağır ~tı bir kadının, 

a.r1ıııMlaşlannın in'ik.a.mını a.lmak için bi 
1ıe olsa, ııtr erkeii Nştao cıkannata 

sö aun en !'M>n ... , «~ ın ..,_,., 
şlnci defa · onmı ağzından ve b~na Y: ı~lm. fak.at ondan lııll& bir mek. 
lerken lşltiyordwn. Onların l>uytileylcı t b ld . 
eaıdbesfne kendimi 'Yermemelyim. ona., n a un. 
dört arkada$un•n intikamım almak için «Sisi ha.kikaten 9eYJDfşUm. Başkala.. 
_,,.ı~~ ""'-· t --• n rının hıtfkammı almak i~ln b0 nlm kal-,_ "'9•Jı;.uau UDU Dl&DUMl)'ll • 

kalk..-agı kolay detndi. ,Blr akşam, kendi kencllme yemin et. blmle Vt': ınıru.ru.mla oynadınız. Sl!ıl 
Falrat «ilı:Mlıllfn bttedltfnl Allah ela tim: tel'in ediyorum.» 

ister» arMJDe9elt, bir drfa daha tabak _ Bana ela. dört arka.daşıma ,.aptıtı B1t kiiı;ült kitıdı okuduğum aman 
kok eW ve 1ıoen Seıaih ·Bey1.n nazarı elik i . .. h:ı ilkin prib bir ııanııntı duydum. 1Çlm<le 
katini ''-l'"'-- ~... ff k 1 ıtbl. lıd ~ tekUl et&iii ıun, ona • ..,. ........, o.__e muva a o - - 11_ • _ ... 

0 
ılaca- teessüfe, teessüre benıııeyen bir sısı Pf'Y-

dom. Ondan •nraaı t.lola.ırdı, keDCU lı.eıı 1 DkaU so:r...,eeetım ve -n ayr da oldu. Likln ııonra soğvkJı;11.Dhhkla 
dine 7Ur-üclü. tını. 

o..-ı ı dÜŞÜIJünce onun cibl bir ada.mm •ml. 
Evet luıudl kendine yürüdü .unma be. FUat aylar ı-eçlyor, Ssa.lb .,.,...m e 

...... ml ola.mıya.catma !cana.at geürdim ve 
nim için ne müthiş bir IJntiban denesi evlenmek lstedltlni IJÖylemlyontu. o.&•• 

k d ha istlbbrta omuz slltrllm: oldu! Meter bu adam, dört ı.rkada.şı. ctaşlarımla olan ınaeeraları, 00 a 
mın anlattıklarından daha tehlikeli ileri rttmtşti ft ancak blrkaç •Y siir. - Kadın al'Cısı, av teknithat d~,,tir. 
imiş. Ben onları tlinlerken böyle bir va- müştü. Halbuki ben ondan unlt kaldı.- mek t.~em~ ... dedim. 
ayete d~n ne ıurpatancl olduıu.. I tun halde, bana sac1ece km :vapmaıtına 
nu tahmin edememistlm. Benim icin 

1 

mü..<;3ade ettlt1m halde, altı aydanb~rl 
~mJh Bey tam manaslle oaptwı bir er- hala bana evlenmeku-n babıtetmtyordu. 
kek, bir .. Kadın avcısı11 odan başka ~ Sinirlenmeğ, •bırsııdanmah, il.endi 
şey deifldi. Halbuki. o tatlı bakışlarile, kuvvet ve lra.clemden ftİPb.e elmele J»ş.. 
yum~ aesilc ben.im ıdıılı'lerlm üzerin,. ladıtım sırada nihayet cKadın avcısıu 

de teslrtııl yapmaia l>aşlayı.noa iş ılo- sahneye çıktı, son roliiDii oynadı. Bir 

tışt.t. cün bana: 
Bu adanı kadın ruhuna ne kadar iyi - Y~ıtıın bu ııerseti hayattan bık 

anlamıştı yarabbi! Benim saçımın tellD tım mandmı. Dedi. Artık kendime bir 
ckn ayak.kabl.IDlD batına. kadar ııWa. yuva kurmak, ömrümü bir tek ka.dıııa 
dar oluyer, hislerimi t'lhlll ec1iyor, sev • hasretmek istiyorum.. Bu kadın ancak 
ditlm ve sevebileceğim şeyleri benden sen olabillrsi.n. Benimle evlenir misin? 
evvel lleşCedlyordu. Benim ruraruıuu Sesi titriyor, cöderi alev alev y&n.ıyor 
oqayablle<ıek aöderi ve ba.rekeLleri ne du. Birdenbire varlıtunm nercsbı.clen reı 

Baılık 
1 nci 
2 nci 
3 ncii 
4 ncü 
iç 
Son 

Tek sütun santimi .......................... 
maktu 500 
ıahile 400 
ıahile 250 
ıahile 200 
ıahile 100 
ıahile 60 

50 

)) 

)) 

» 
)) 

Mart ı 

T'İtRKİYE İŞ BANKA.Si 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANJ 

gışuwr ER: ~ Şı..bat, • Mayıs. S Afu.stoı, J İk.lncttO§l'ilı 

tartlılerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri . 
1adet2000 Liralık - 2000.-L11'a 

°'° • 100 • - .ooo.-
1 • 1000 • - 3000.- • 60 > 60 • - 2500.-a • 750 • -U()I).- • - 6000.-1 • 600 > -1500.- 200 • JS • > 

10 • 250 • a....2500.- • 200 • 10 • - 2000.-

iki adet binek otomobili alınacak 

Maliye Vekaletinden 

• 
• 
• 
• 

Besmi bir daire için azami satın alma. bedelleri altlşa.r bin Ura olmak üzere 
iki. adcl yeni kapalı binek otomobili pazarlıkla sıatm almacııktır. 

Talib olanlann 11.MART.91:>. tnrlhine tesadüf eden Çarşamb:ı ı.iinü saat 14 
de Maliye VekA1eti l"va:nm müdürlütünde kşekkül eden eksiltme komlsyinuna 
miiı'aı.-at etmeleri (1311~2649) 

1 
I 
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izmirde ekim hazırhkları l Şikayetler 

185 ton patates tobnmlnOuGe:~~::":~::" 
kazalara dağıtılacak GeliboN::.:::~:.· .. 

Bu aene, Geliboluda mieli görül. 

İzm.İT {Hurusl) - Viliyctimiz 1 ve ih~iya.çluını yazdırııcaldardır. memiş bir çamur bollui'u vardı. Bir 
dahilıindıe ekicikre tevzı olunmak Bu l'isteleri ihtiya.r heyet'beri veya müddet evvel yolların bir kı.-ınırun 
üzere Ödemiş mınta;k.a~. ndan 185 j mahaHe mi.imes9'tleri tasd~lt eckrekjya.pllmasın~ t~bbüs .edilm~ 90-

ton pataıtes tohumlugu sa'l.ın alın_ vi'layebe vey .. kaymakamlıklara gön kakların bır kısmı kazıhnış, fakat 
mıştır. Bu tohumlukların k:azalaYa derecek1erd.ir. Vilayet yo-l'ile ziraat öylece kalımıştır. Oidukça zengin 

aid tevziat listesi yapıfmı.tır. Bun- bankasına gön-clerilccek. olan bu l isbir bütçeye malik olan belediyebu 
lar hemen mahallerine gönderilecek tele.re göre alakadarların tohumluk hususta henüz bir fıı.altyete geçme. 
tir. !.arı temin e<lilkelıttir. mİştir. 

Mısır ve darı tohumlukları da Dağıtılan fidanlar Nıı.iianın yardımile yapılan yol -
hemen tedarik edilerek dağııtı1acak Bu yıl Mersinli fıdanlıığında ye.. !ardan .hilıassa çarşı ~e i~kele civa. 
tır. tiJtiri1en 18885 süs fidanı ve vi1a. rındakı kısım daha pmdıden bo -

K1t2:alarda, elleTinde tohumluğa yet fidanlığında yetİ.ştıİTİlen 72 32 zulm~{'tur. . 
1 

• 

yararlı buğday bulunanlardan beya yvalı fidan istiyenler.e dağıtılmış Dıger taraftan Gelıboludaıtı 
na taobi tı.rtuLanlar. vilayete haber rne saplar, beled İyenin koyduğu narka 

tır. 

ermek şarti'le bun~arı t.ohumfok o. itiraz ederek aylıı.rdanberi koyun 
larak kullanabileceklerdir. Bu hu- Manbada ekim itleri 

. (H .) V ,1• F .keti kesmemektedirler. Arasın kesi-
ını.9ta vilayete bildiriğde bulunul • ManiSl!l u~usı - al aı l d l · . 1 k · 'h 

T .. ı H ~k v1nde züna ·ı yapılan en man a et eri ıse memıc etin ı · 
muştur. ıneı. a.ı e • ' e . - ..ı - b' . . b"l k 1 

Nasıl tohumluk İst•Uecek? 

Diğer ıtaTaftan, tohamlulk.ların te. 
darik şekli hakkında tec'eddüd hasıl 
olduğu ıe.nlıaşılmı~ır. Tobumhık Js-

. . . . . tlyacının OIKJ'll ırını ı e ar~l a ~ 

bi.r toplantı-da mevsı:n zı:aat.ı ıçın mamalctadır. Bu yüzden balılc fiat. 
tazı:m rohumluk ve aldtJıcrın satın l d · _1 • •• ··1m · b'ır •ekil an a m 11'11 goru emı ~ .. · 
aı.nıp dııtğıtı4mMl itteri~ loonu~uş de utmıttır. - . ---
tur, 

SPOR 
C&a.ş ıar&fı 3/ 1 de ) 

Vefa - Beyothıspor 

Geçen hafta oo t.Alihsizlik netleiı~i 
berabere kaldıtına. hiç şüphe olmıyan 
Vefa takımı, lic-de sonuııeu vıu.iyette 

bulllllan BeyotlusPOr kaqıı.ında her hal. 
de rahat bir onuıla zafere sideoekUT. 

«Soa Poetaı. Din tefriluaaı: 22C5 

kocAm usu .. E 
Y usuf Zibisko güreşi 

Netice böyle olacafmı, iki takımm da Z!ıbisko ile K0<:a Yusufuın mü- Şbnıdliı; Zi:biSk.o hasmını çenıgeL 
bildiliJıı.> wı·Mld.öd etmemek Ia.z•mdır. saraası. enıt.eresandı. Bakalım bu liyeıre!k ye:re vuırmaga veyahud ha-

G:ı.latasaa,- - Söleymanlye zorlu pehıJ.iıvana Türk ne yapacak- va:lamiı:raraık yanlamasına c:üt;.i.i.r _ 
Lig şampiyonlutu yolunda kat'i a tı. ~ğe çalı.şıyordu. 

dım.larl:ı. cidrn Gala.tasa.ray, kendisin : .. Ç~; Z:ıbisko daıha, Yusufun Yusuıf da; iıki ayaklarını b:·ıer 
den bir hayli :ıa:rıf vazi.l·ettP elan Sü. ~<.~lıgı Ameriık.a.n pehlivanlartla kavak ağaıcı ~bı !rok,e~t.ırert•k ye
Ieyma.niyeyi yenmeı..-te zorluk çekersP gu~ .tutma.dıığı için ayan bel1i re dayaıruş. demir p~nçelerini }•as 
bir.deki futboliin bJLline aneak acımamız degıldi.. mıau.n b:.eklerı.ne gcÇ<ırmiş sökmi-
icab ıeıclecektir. . Faıkıat; serıbest güreş c.iıhan peh- ye çal.ı~ııyordu. 

Ömer Besim bıvaru. Fran Goça b:ııc buıçu.k saaıt 
zarbli ve ezıi.ci bir ~ ı:ıtmıeyt:ı. Hiç Ziıbisko gı1bıi b ir adamın 

Mektebler arası futbol maçları Ameriıkan ıgaret.eleri, Alnıaın ve kenetlenıımş elleri bu suretle açı
labilir ımi ~ıd.i? :ıueklebler arası futbol IDJ4çlarına dun Türk pehliıvanlarının müsaraası-

Kad•köy ve Şeref sahalarınra. devam e- nım, &an Goç içllll tam yerinde Km~t oyunu çok sünnedıi. Biır 
dilmiştir. bıir deneme oLacağıını yazı.yorlardı. dakiıka biıle uızamadı.. Koca Yooui, 

Kadıköy sahasmda Tak~im. Ştşıı Te. ztBISKO İLE KOCA YUSUFUN hasmının göbeği üzerinde ki!itli 
ra.kkiyi 3.0. Tiraret, Böl:-.. San'aU 1-0 GÜREŞLERİ olan ellerini açmıştı. SiLki'Tll."l'~k 
rrrakliib etmişlerdir. Siırk. her vak.itki gibi fırladı ve ıhasm.ından aynlnı~b. 

Şm-ef sahasında Uaydarpa~ Bo k d cLol 'd' aığzma Gülerok Çlı'pındı W zed~'ki ııkincl 
· - a ar u J ı. *' na:r3.s.ını attı: 

p'Ziçinl 1-0. l')ık Muallim mektebini Sah ']ık ı· z·b· ·ı~ k 
ı ı dir neye 1 evve 3 1 ıs.n..o çı - - Aferin pehlivan be!. 

10.1 yrnm şer · tı. İri gövtlesıle bazularını şişire- · 
.................................................... ,_ b. w b . uk lt ed' Seywrcıler, Y usufu alkışlıyor .. 

reıK ır aşagı ı.r y arı vo · a ı- 1 dı R. hl' 

1 k l .k ·~ d v ·· w· 11.. - ar . :mge yaıkın or..uraıı pe 1 -As er l lŞ l er; d:.r u ~ud'U Heı g e •l.Jt'fl.Zlyor v~n.ıar h~Y!e~ içinde kalm.~la~.dı. 
/\ -- "k d bul Alın k Z;bı~o giıbi bıır adamın el~erı ooy. 

b .ld k ı·k L'1l1ı1.1=n a a unan an o- le 1 a.zck. e }'azı .;,ı a as er J l'Onisi Z~biskoyu alkı.şlamaık için açı am .. 
1 • k ld gj,Iik.te kala.balılk bk surette y.er Koca Yusu.f; on ve arka ça.pra -

ŞU . esı uru U tubmu.şlardı. Amerikalılar karni - zından ~rıtuıl'll'.1' k~rtulmaz, has ~ 
FatJh Askerlik Dairesinden: len Yusufu twtuyorlardı. mına mUıtebessJITrl biı' çehre ile ya-

tiyenkr ma'haBe müme•H'ler~ ve
Yla köy :ihtiyar heyetlerine bili! vura.. 
rak İstek ve borç listel.erinc adlarını 

KöylUmüziin dil.ekleri İncelen.. 
rni'ş. gerekleti yapı1ması için ·bazı 
tıedbiTl.eT a.lının.uı k.ararlaşmışıtır. 

l - Beyaıtd askerlik şubesi 15/Şu_ Hakem heyctl alclılsud. güreşin na.şt~ .. .. 
Bigada bir kız alıfverişi bat/942 tarihinden itibaren hali faali.. o;:artlarım ilan ebtıi. Ti1Iık peıhlivaınım tebcssumun -

yüzünden bir adamın alnını yete geçınlştir. .Aı:ıbitr dnuayenesin) yaptı. Ve den şu anlaşılı-yordu: 

Bartuıda yeni tayin oe 
nakiller 

2 - Beyu:ıd ve Küçükpa:tar nahı _takdimini geçen güreşlere benze. - Ya; demek çapraza girer::;in 
Kızılcahamamda Kızılay yardılar M.. yeteri nüfuslarından .kaJıdlı yerli tırlerin mi yen biır şeıki'lde Han etti: bana ha?... Duır, şimdi görürsün, 

seçimi ı lliga (Huaıu.si) - Burada us. yerli Eminönü şııbest ya.n~ndaki Beyazıd - Nımıağ!ub, Türk Koca Yu - dlüğün., derneWi.?. 
• kiTat bayiliği yapmakta olan Etem a.!lkerlik şu.besine müracaa.tları tlln olu_ suıf. • • HaıklJk.aıten de böyle oldu. Al -

Bartın (Hususi) - Maarif ~- KıritcaMmam (HU$usı) - Ce.Ç . . d b' d aylardan. nur. - Alafra.nıga güreşin başpehli - men pehlivaınına :;ag~lı sollu hafiıf .. .. avuş ısmın e ır a am sk 
murluğuna İştildal okulu başöğr.et- çen Cuma gunu saat on beşbc hal:ko. b . IA dt k 1 kı ı 1 kundurac' Şubeye davet vanlaınndan Alman Zi:bi o. bir j1ti elense vurdıırktan SOTl!"a; 

ni Vehbi Tümer vekalet.en tayin d~ın~ k.a\a.balık bir hJk kütlesi- ç~~ğ7vR"em~i rs:~nd:~ ~ence ver . ." Beşiktas Askerlik Şubesinden: Müsaraa düıdıüğü çaldı, Koca daığıılan basınına meşhur çaprazıru 
nın iştıra'k.ile Kızı'klY: 942 toplantısı mey'ı va· detmi• ve kendisinden d. u. YUSUıf, ZX>r'lu ve iıri bN' hasım bul taktL Çenıgell'lıyercık kalıbı. kalı • 

edi.l~il' O .. Şubemizde kayıdlı yedek i.lçme tet. dum dıiye n~'eli idi. J?.aha. ilık et. bma sırtiistü yere vurdu. 
Husu~ Muhasebe Vari~ tabak k.aza hakimi Abdullah netin reis.-;;... masrafı olarak elli, altmış !ıra meni Fehmi owlu "lu de "''''""'""l'P hasmın1n '""'"'r.ıın.e .ae 

~· g~. .. " ,. ammer 1."olaçar . ....- r.r~· · • """"' " Zibisko iköpru kıurmuşt.u. Fakat; 
ku'k memuru HaMn Zonguldağa liğfodıe yapılmiş:ir. Es.lci hesa.blar pua almJ"'-tlT. Buna iağmen sözün- (42154) un acele olarak: şubenı!ze mü- lırken Aırnerikalılann pek h~la- .. . . L- dkk 

1 
k 

0 
.. desı'le 

d d ·.a -"'- k A _.._. ,. yu:z yu:mı ıı=ş a ı nov . 
nakledilmi$. yerine de Safranbolu görüldükıten 90nTa kaza idare heye-'den caydığı için, müstakbı-1 ama racaa.ti Uaıı olunur. rına gı en. eı,K:C Qe narasını cwLl. .. _ .. de iıcl'iı. Elleri de çaprazda 
ah · K T ı · · · ·ı · 'd h · büyüklü * - Hayıdı aslanıım be' gogısun t sıl mem-uru enan o on tayın ti seçimine geçt mı~. ı are eyelıne Remzinin attığı yumruk - y f h, .. ..;.. 

1
,. kitli iıdL İki tarafın kıuvvet ve zo-

1 kt Aı.: R B k B 1 d' I d B -ı y il A usu , asmının uzer.ıne ge ıır- .. . ..... o unrnuştur do or u ıza a ay, ~ e ıye g-ünde bir taşla dükkanın a oturur. eyog u er s. Ş. Bşlı::. lığın. k n Alman """'ı.livan b; d b. ·e ru kaırş!!l.aştıı Alımım koprusunun 
h. 1 ı_ 1 R ' . T h' B l P t Ş f H d e .• !-'=' 1 .T t'n 11 1 y f Diğer taraftan sala ıyet e un un. cısı . a iT a; as, ~s ~ .. e ı a- ken aln:ndan yaralanmıştır. • . . an: .. Yusufa çapra:z girdi. Tehlikeli bir ktrılmama.cn iQin ça ~~yoc'... usu 

dugu~ Zonauldaktan dönen Ceza ha san, Zıraat Banıc.ası Muduru Cem ı. B .. · k" d 'ı'kanlı hadıseyı Aşağıda stnırı ve rutbe>.i yazılı ıü ovundu da olanıca kuvvet ve agırh.gııle has 
'O • - • • u cur et ar eı , .. • . ' 

kimimiz Saffet ('nana, Vekaletçe Sıhhat memunı Emın, Ankıua otel .. k k . İs!!oe de der- b:ıyın acele şubeye muraı·a.atıa.r nan o. Yıu&Uf' ansızın girdiği bu "ap _ mını ibasmıya sava.şııyo-rdu. 
. "f . 1· -· '-'\.f d·ı . h'b' Eth S ' D D muteak•b açma ıstem' 1 ur , . . . .. . . 1 11 tl Adlıye mu ettış lgl teK. ı e. l m · ş, sa ı ı ·, em ~n:r. u.nnı.r!} ur.

1 

. . mı adliyeye teslim) un · razdarn lrnrtulmak. •(·ın. bırde;ıbire Zı:uvall~ Z~bı~ntJ?. :o aırı ı 
kendisi de hunu kabul etm.iştır. Ta- han, Celal Demırcın se-ç.•lerıek kon- hal >akalan . ş ve ~ Yd. Top. Asttm. Mustafa oğlu İb. ,föndü. Hasmıının ıki bJJle!klermden keoede ıgıırmıış ı.şlemcyordu. 
yin em_..li ..!ıc:.!!.ü!.. ~'.:!!.a~ı~r..:_ __ .r:_re~i!._a~t2:;,.il~ll!. _-. _-. ~·!;,,r~~~ rah.im (55698). yapıştl. (Arkası var) 
.,..,,W~4WP~~~~..,._.,. ~-....-...r . 



elefon Ve 'rel.Siz 
Al•an we tlap .. n Başvekili yenil 

Seqet bir nutuk ~öyledi 
Meclis Rei.>i 

izm:rden 
Ankaraya döndu 

l Neyyorka göre J ' 

teldltlerl "Japonya mücadele 
kuvvetini arbracak,, 

Mosktva ile Tokyo 
arası.tda gertinliJ< 

.~ :t"~a~ -:::. : alametleri Fransızva Amerikan 

S'
·v1stopul ve Kercııı • ...., Tojo A...aa ve ........ llhe ....... basul bir Ya. münasebetleri 

kat fyetJe kes!ll'Jema Ba ••ilde 4!Ullı 
saret&e lair lllllYlaffaiw'el &ide edUaai 
)'ecejl alibdar devle& adamlanuu! .;_ 

,.- ~ J,.ailt-•v. L-1...-•-- d ·ı.. _ _.... t.ntr.en telarbnlse a~et e&mlfUr. k ---.~5,_ Olll'alVUMUI •ve· hıi•ll'onda BQ-yettc@rplıpr namma u.. NeQOrk ZI (A.A.) - New.Yerk 'it. artısında Mihver IDlUI -- 8l'ia1'a aıau, oMm•an lıılr 
kar~· yapdan hU wnn l>liyiii oLlııiana mmni Utlb Kemal Gedeleo Bqvekll -- ..... hı Benı mllbablrl 1ıUdlrl- llakılıa'Ur. au.ıu ıilıawer inl..-Ued ..... 

\" .. ~ ...._ ....... , • as~ ...._ ror: G erek •llllduı eYYd uaıdıa 1aaat ıabndan 1 .. . 1 1t*1 ......... , -ve ,.. 

' püS Ur'· ıl ..in Faik öawrk, llecıUa UdMi re11ı1ert " Mo8knaclan a1maa bir ha~ ıin. ......_, .-- - ....., «iill ..,... lıDln .. ..._ Wr ....._ ..__ cum.ar .x IUIUtl T .... (A.A.) - Jepon idare Amirleri, .Bb'ueUeiimJuar ... a 8"7• tepraklarmda 1Mdanan böttbı Ja. loillde ... i ~ ........ dn- .. ~ ................ .. 
barvekil'i Tojo, «~ Aaya imar ~eri Celll 1'aer, liuaai b1-n ,.lllri poa ..ı wı ailMert Seq-eCllS' Blrllli ~ Frama De .Birletik Amenb miiDa _.. "1A ,_. ... ..r: ı ...._* 1-. 

L 
n.ey-i» aia i1t aelaeemde Cuma Biftnıa ........._. ....., w~ itik. rei&imn emrııe zap&edttmlfl -.e 7abaocı • her an lıılr ııarl'a U11a aaa1k ttııladm l'iBmm mııW'tdıre. ~ 

ODdra r&dJOS\818 ıriı.ü öğle&fttı 80111a ~ediii bir Rk Rft' tarafmdan istikbal edllmlftir. mtilkltr baııheritttnin bııtroli altma b·r safbıQoa slrmelde o1dutana lıUdir. l'la, ea eherilfll bir •Ul'Ulla 11• .. a-t 
•• R be • nutultta Birlqik devletlerle Jrıeil • konmm;tur. 1926 .ıı.eaeı.bade Bu.slann mekteıllrler. Bu aebeble Od de-vlet aruan iaı&eaekl'I. lalıöıl r. Alaan7mıa Fr--. 

gore us çem rı Rl'e:Jlfl 'ftml'lan das:D~hia eok büyi:k F fak .. ı . Vlidlvostoka. u.... mahtemel taamızlar da 'btr minase'bet keaUmeshdn balık JI ........ ,.,..... ma&lak olarak ... 
gittikçe daralıyor oldujunu aöylemit ve «Bıa darbe o en U tesı ltia miiMt ıl W.. ban imi &eekil e. mewua oldutu 'Ve Amerlb7ı Vltfde wllDM lmkin&ııılldılua oailade, ille ti-

- kadar büyüir.tGro lc.i, bu maik\hiyetin den Sak.u.ba tilaal kllllUDI peirol il • &emsil eden AmlraJ ~•eri oaiı. ma-. Vlşidekl Amerikan nüf.-. .. 

Berlin 
26 

(A.A.i _ Alınall or. neticeeiııde tlekraır do~ru:Imala.rı im yangını le'-ıılı. az.e lapoa&ara &eneWlderl ate- .rılacata bu rlva7etler cümleslndautlr. taraf emek suretle lmllli 'bir teminat 
daları 'b.,.lwandanhjının tebliji: kanalz ol~aktır» demıft,ir. ltr:iJmeıkjeıiir. Maskffada Wr lefıılııei. .,. Amerfb. harbe s'nllkteıı llOlll'a Fran elde ederek bal'ekeie letlDeJ'l tercih "' 

Kırıaada cliiıpn.an hüıcum anha • ~I. .. J~n . kunederinin A <~ıa ı incl aıufadal JQOD)ar adadan ......... atau dl'YW et. bil' • Amel'ib mtbawbet1erlnba DUlk ~ eıı.et&e ki maatıkiılir. p....._ 
Juınm v ~el i kUVftdl b.i Çu~lurc reıımı uzeıınde artan bir !tanını bulamamıp F k b Lilderi t.akdlnle muh'&IMa tedblrlerblln kne1e llineetlDclm tllıılle el1lle.. .ameıtUa ~ 1nldn llJ,. 

· e er a r taQ'S yapıaakta olduklarını sö le nıığm k le : a at una PıletNetbıl &61Jemltilr. ...U. ilana ı.hbo .....,. ftldı. 
• yardımı~ ayni zamanda hem Sıv~ mit ve fU aözlezi ilave etm" ·r~ • rumatten u vası~aıl~ ~etten ma _ Japon at-.emHMertnlD ~ sfJ"a. Bir 111ıfa ~ile llrtlllMK ltltlrli- Na ye .... da..._. ......... cilı&er. 

topola hem. K.eıç yanm a4aaına lıu. şı--.~.ı _L. _ _.af lfl1 _ ar olan F ati.b ıtial.ye 1ırapu ~-- ..a...-- ..... --.a........... ....__...... il - b1lld elln l'nımılmn .._ .. .ıll .-a w ...., iltıa .. lııUil lalılt-
C9111 tmjıfti c d "c:lcletl" ı.nm:ııa~ı mucı allmlz, o kadar auratle ya.ngı h R - '~ ~ _......., --· •- -., 

h 
e _.ı._ -L~· ereyand e en .. • ı bnvetlidir ki. milletimiz bu ı"h t. icab ed ~ m.~ a lne g~lf ve •U...,...tedlr. Mmkna llt T9Qe an. 19llıa ..,.,_ -....ı, llea ile ltele4eli ......_ ... .,.. Dlnana mae&l lıar'll 

ına ar-acr eanMJn a clüpnanın . • c e en eo.ndüıme am-•:- 1 4 lı - 1 • ... • hiicum.la:rı püakürtülnıüı ve dii;Pan ten 84~~ oltın h~ara k~T bqlamııtır. "-'
09 

ne smda Wla ...... ..,talik alf..tled Ur _":;.:. = ,l:a= :::: _. .. •i 
1 

Wlerhs ita ...._.. 

ağır ltayıbtara uğramıştır. Savaşlar 11 ~tamam- eauuyeıUıe lua At.et bütün koaafı sardı ~lr~ miPlltllıııır .,.. ıl + ... 1aa1, a7ld ___..11d • blmanp ı1aba fena1a'1Dası naran Wr 
kı~~ .. dievam ~tmektedir. Sınsto- ae To!olT. . Yuk.ar~~ da kaydett.iiimiz sibi landa bir,,.........,_. IN!Mem..:eıı:te: n el9mln lılr mataallt ._..etmeleri ılbt Watam ~ beklenmez blr şey de. 
po) onilnde 9 buıcum arab.ı Keıç tarlti 'A. ~:- .. ola~~ J.~ponyanın tına dalıib ~amen ah,.b ve ;,ağ. ,_... Wrle lılr -..n- _.s'mli•ta _,,la ..... ala~ .-r bMtle teş. lildlı". Çünkii Vitl üzerinde serb atfe 
yarlmed•lnda da 35 hücum araba. . 'k !u.ı 1 ~ 1 d~ atT1l boya old.ıiuzıdian 'V1t bilbaua o. , 1 Dhk ....._ ~ n ...-ı • ._ idi eilenll. lhmd&n ...._ Aıtaatik te ....... elM8k Amerikan nüfuana 
sı imba ediılrnittir. ~ ~ arı~~ ıaıgal emeh_nde bu.. •a~aııda ~~i maddeler bulun _ blMıle ııdeDelderlm ....... ...-. aWnla Amerikan sahillerine yatan n.: Jrlilnıetin "Üne'P'lııa etmesi iimkia 

Donetz cephesinde düşmanın . ~ ıaarı etmit ve fGy{e de- dugun<laıı ı.t~İn bütün gayret Jarmda faallJet l'österen Mihver denlır; • fildir Frna • 
çok büyük k11vvetlerle ve hücum mıştir: ·~ f~~eti.ne raimen &tef 1 O da - R• hk altalaımm ..... Pnnns möde=Wroe .. • e · ' Jtıld .-e aübta .W b.. 
arabaJaıııiJe ywptlğl yeni bir hücum ~ suretle Japonya mücadele kuv kıka lÇincJo Oütiin konaiı aarmıt • ıom ma eme• Jerlnclen Wtfade eUlk1eri tddJa Ye ,ii.,: rar daha Vermek 'f&llife\tnde bulDDU1'0I'• 

tekrar piieküııtiMmüttüz. v-etı:nı artır~~· ~~nya ve ltaL Ur. belerlnl 111andarabllnll ld bu da busün ** 
Keza, doğu cephesiDtn diier ite. ~ ıle ıı!kı b!r ı~ırltgl ~arak ln. aa --'"t 1nır'lmllula yangın JDa - s' de Dalad y bir "Vakadır. Her ne kadar V"1 hükfı.. • 

aimlerinde diitm~ hücwnlarını biç gıltere .. .ile. Bidqılt Amerıkayı auDı JMdllne lle7olta .,. Balur'kb IVafJ'e ın ye e meti. 'ba baau~ ileri *61en k1diaları At lan tikte 
bir mvvaffaJuyet kuaamtJtawn 41ek npmap İ.d>aMan ibaret ~Jan. 90D ~ da plerS taalı,ete ~er. bi'i BUl'e&fe ieblb cimekie be ıle tor 

rar ~ve bu hiiclllllla"f, kendisi- tt~1::t:'b:rek8~ef:t1!m:~ .kt.e ..,.._.. Wtte sorulan sualler plllenen semi laJIBmlll her dil bir~ 6 gemi daha 
ne qır bıırılılua mal o•-.. ,..~ pin eldwwelıılh. e rı ın l-~ ea74llllnıle __. ..:.ı ..::.::; cıa daha ka'bannumm 117&ndırablleuetl 

!o'V)'et teWlfl ,...-.._ ~ .,imd. bii.Yiik bi utııa MI 7 , ...W elen ve c ııyabl aaabl;ret intlnde, bu kabil re4Jerln bil b t ld.ı ...::-:..:.~; c-:-1dönüm nMluında ~nduğunu v: ..ıcıaa '°"..: _..,6 DM•= ü ar rik bir teııir yapamayae~cı becllhtaır: a l,ft 
ldJlde Mr .__ ~e ::.: • .':. tadtt Aaıyada ,.aı nizamın ihdası ..tan~. Riom 2e A. .. .. Jkma, Pranm h~ meıtteablde ser 9erlin; 28 (AA.)_ Remıi telt 
IDllDlen hoır;pna ---..... w .... _ ••-- arı~ 100.000-000 Japon ı.. . 'ftaslll ....,... ' allt ...._ e11n1, !seci Daıl ( ~) - Buaunku best surette faali.Jet cos&ereo Amerikan lil'F· Alm d . k 1 "· .. _ . __ ,.., _.. .._. k.'k1 d "fı • ' cıe e adyeyı a k ~ et •· an en.ıza l art· ~tsentık-\ 
pl7Ue lıümeldaln attr bir Jlllliliattiyete . 1 .•a2:1ışınası e __ ve -~pıan~n •baba lt&IJı 5 ele ZeJae'bUmn lı:onatı reis Caous· 3/8/ J 939 org':"~~ r e'!"' . he7 inin AlmanJada u.. te top)'dtun 42.000 t llat luk 5 ujratıldağı haber veriliyor So bir ıradeeuıe ıtaatl.e mumkun olabıiece Ulmımıtm yanılakf.aa IODl'a bastlZ'tlmış.. . • tarı ın e nı.. )'andaraMleoetl endişelel"l btaruk, Ta.. • on a o C'iİn f nda b h '. 0 • ~ ğini betirtmiştir. tar. çın yalnız tek nanıh.ılu yüz tayyare rJyetin ne derece telif lıab'lll etmeıı; blr ııeını batımıı,1Ardır. Diğe~ iki bü. 

mi dza.rAlı c~u cep esıntn bır kesı.. F ,. t . --~ topu ve ecnebi memleketlerden ge. muuara anettlti kola.yca tasanv eti yük ıemi tıoıpil.le huara uğramııı • 
n e man ıaarnanda.nlıtı t.u"afııufan ennı esı- ti il 269 d ld ~ t · 

b b hasına ,.e\iril p •f•kt d • Evvelce konak dahili d b 1 E r en top mevcu o ugunu lebilir. ır. 
A~:an-ihtiyat kuvvet:ı~:v:~~~~aı: ası 1 e enız debiyat Fakültesine aid nt:;.ku :::ıab: sormuştur. ıs. milimetrelik toplar Amerika i~ İnıilten!nba 1942 7ıb lngitterenin deniz hölge&İnde AL 
tına lıar.$1 bir mukabil taa . ·ı • h hl • la.r ıeçenlerde Dolmalallhçedekl yeai bi- ancak haırb ıç.ınde meydana çıkmış.. İlk.bııhar ft yazı.na kadar askeri haar-lman bomba tayyareleri iki büyük 
nıişlenllr. ml7.a ge91rı - ar en Da)'& ııalı:ledildiklerinden, yaoıın tahıl. tir. . hklarmı kendilerince de an.tlôb olan 1 ticaret gem.iıaiıni bomb& ile ciddi hL. 

batı daha ıı;iyad flıdk Daladye bu l.usu.ta çoktan.berl bir tl~ o*u'IP flkal'lllll~ sara uiratmıııılanlır 
Sovyet lut'aları diqmana yandan hü "''"' taraf• \ ·-· ~.,.fMla) telerine e '" 1ıdm7a taktii.. hiçbir &ayret aadedilmemiı oldu ·I ~ ---·------

eam edeıft 01IW JmJıalannıfaT Ye br - Wake ad.uı önünde .. alcl &estat '" 11.blll'lltanrbın m ..... ~=-Lü lte:... .Jı" d"" .. · · hi .,••••••••••••••••••••••••ı-.. . miiellir olmaı,tar. Dlfer tanrtan --..-·- ...,...~ nu UJUDceaJnln - • 
makant* rieWe .meebllr e...._.. Tek>'• :.:o \A.A.ı -~ •. fldk, kimya 'ftl bl;roloJI ~erl lafına_ olarak yalnız tayyarenin tay. ..... .ile• pjlmelı:, etJ= ık w llıea • tıaUirle aıre' * la&eı'enler 

mnmı ~ Wdalh1er: e • yare ıle çaııp.tıp.bileceii .kanaati bi. •• " 

L!byada kHif kol- :----::...-~ :.."!' ! = ::-.= kiR ~,-:.. oöyı.,,up. SUMER .aıNEMASINDA vy __.... ---
11111 

,, a da lalli tmllaim alJabn IPmDı _n eıs -v,.... tahrıbata mahauı aı--t -~- _ ----•-•--"- ... .u .. _ •--...llL...- ---.. 

la f I
• • --- lınl,_.,., ltlr ~-.&il'. ,_ aiır topların J91.of modelleriae p. -- .,.,_._ " - o •• .,...._lllUA --.... -- • ....,_. n aa ıyate geçli :.'"m!u•=ıllr~k bir y~ ......._ ..... Tllll •u ... re yapı_ld_ıiau ve bombard~man tay 1'fDI 18e Yml DEAlOılA DNJU1iN 

teı •·· --~ . i la Almaeıl ltllllk, eiiaıltiıw.......,..... w :var-:Jerının mnc:ud ,,hnadı•ını eöy. 6 L Q R 1 A J E A N'ın 
Kalalre il (AA.) - ...... ...._.k --. tllırMl fldıdel&l Wr a.. lıuılbati teütrlertıa •I" a Jemiwtiıı.. 

-a UıwwUamm ._ili: &et apıaae&ar ve IJ.ir krul•asörde J"&Dl'm etmfttlr m - .-!'il Daladye 9uoevabı vermi,tlt": EUGENE PALE l"l'E .. NAN ~DA Y 
Oiriit _.....,_ ~ iiserine ~. Dilw ltir DU!hrilMJ de • H.içbiT ~ )"all>mamı:ş olanlar bu.. ·~ 

ber lld....., lel1'1l 1'olları diiMeo dalıa lnht YMi ebanqtw. Japen laahri)'eıdne T.wdbt · IÜft -beni f>u kifayetwizlilc dolay:ı.sile 
birik Bir ,.....,._ .Werın!şk;rdir. • lalt ..... ._.udisi •iriık '* l&:nl. ...:::t eU&fmda tellduUa ......- iti. ... .-.ıebııdi..ı.. 

filıilıılıl9s, ..._ lnrne!.lerbnbln yar • -..uııiire · .......... ..._..,_ ve .1 I" 4411 m&Uehun..,.•I Neaail Ktitik,, Eai b.tvsil bundan ecnma Ma.. 
..._. ~ ~çm koltannnz lllç ~ •ilılii Mile dw. Bir Japell tiieil• ~ • lllll'et1e t*iaimJ a Yl• 1939 da yapılan Frwız. Po • 
.._. .. bir laaeai tankwm himaye _ deft"iye· PllÜli ~al .. ,..... ı· i 'ti a ~· loırya göriipnelerinden balnıetmi9 
llinı1e ~ ~- hne\H ..,,._. ke ..... ..,.. mfa ........ ili tııe .-ut • .:::::::. :. :':!: ~:.: ift de reis l>u 1'matıta g~zli ceı.ede 
tlf kollarını obtillıerle .._...,.._ e. ::ruah TMllllr. klbila ~atta <bulunmastnl rica etmiıt-
._ UiAmqWdar. J..,an"'1a -.ıa ayWı ----:.:.~~· pce 1lektlal B6se tir. 

YASASll SAADET 
............ nı•rtw. ... eMa: UÖl>&T DADIBI - 1Amt uurri 

-- ... 1l .. temlliUı ..... 
Aln.n teWlil v....- • lA.&J - ....... er.. :- ..._ • nan Wlcnlt ....._ Daladye ....lreeelanlan teknikçi .. 

:9erln • <AA.> - _. teWll: ...... .._il........_ laaı • •• •• lfti m•'ul tı11tamf Ye oynachia ro.. ~::::::::::::::::::::::::~ 
l9lma1i Alribda .41-an '"!W7a ra.ları aet.aoe.late .,...,..nan semt ka- ·Bir--~ ..,._.._..._ tün lazım olan maddeleri temin • 

tanare '-1Jleri "9d.::..::U ~ :rıWan tiJ'ledlr: 90IU'a 
7•ncın etmebea illuet oldu v eöylmıif. kıt'a ..,,.-......U ' taffDn M:H 11 .._. &ıl 'tt -~ ,..-- t>nhenMe nk&iril * IN•dan ti~. guna 

Jn
---•--'-- •"-·• ....._ __ •- bir lı'nl......-· ı muhrilt· ı ---'· lıilrtanlaa. t!ll1'& ft ._ruw aaldble ._ ... _ .. L-~·-~ L_J . --......-"'a -ve -m ·- - • • • --- se. sar t etmdfMr a.JlnO ~ KB e .tıertıhatını 

.ı.rine bombalarla w -...,.e1eııclekl mi, 11 ı.a&: * dıelliılalb. ~ ~lllle ririlen 1dr arka- tamamlıyan iiıçündt atntf !.nh1tam • 
tıllihtarıa W- ~nlir. Y9'dıe i ÖDemll buara atrayanlar: Bir Sll'hla lann yaai b~ın kiEayetııiz. 
İndllz tanaresl tahrlb edllmle, han ma 15 'kraYUÖI'; 1 1D11hrt11; 14 -.a: IMr ~~:!"==: 'blr teessür liii J.kkında müddeiumumi~-
~belertnde dlier $ tıı:YJtff imlla ._ ta;nare pmisl ltlncle;rlm. Fe fakllltesl aJd flslk, nau iJe Dalad,oe arasında UZUD bir 
lanm.uştw. H.... ~ lncills ıtmya libora~varlan ~ yamDllJ münakata olım.qtur. 

f nnifi"z'-- Fr~BC!'•ya Teb• • <A.A.t - DelMl aJnsı bil bahmu:ror. uebtnt hktutesı yenı bl. n ... a. l Zi . O 
:t ;• ati~ 4iri7•: naya tafınmaş o1dahnc1aa bu fakilteye ,. UV1\ter lı gel ... 

parafltçll infl:r4iler Mi-• ..._ ahmeie ....._ J• :a:..ı'Vnk n kltablar 7i111Pldan km - ı BeiedJııe brfaamdalıS mua1ene- I 
c ... tıaltıll 

1 
t.lll-.,.,.... Pllll .._.. tanarelel'I 17 .... &ta 8" S:»ı H" hant.Sinde 611'1ien IODr& hasta· 

da.b:ulwn ~iilim bir t•naN dia. ::, ~;*._Wr.!:"-..::•::.: Glce ~ ~:.-: '!!!:!....' Janm kabul eder. 

1 

le)'9CI meae&lne muYaffakıyetle bü.. TUlril • e • • .., _._....._ ıtriml9e 7UllUldMı 991\ ... ....._ 91 
dilrni . • zc= v . --- ma.. • 

cum e ~r. . . _..,. ........._ ••Ilı w ~- •llib• "1 sareüe aa~r: 
Hava yoli~ nuledılen bir tü - -- lıakdısı ·- --- •ter ltlr ((-Konferans ...... :ramnd•kl o -

mene menııab par.ap.itçül., İncıih tanue ..-• .,.. da llata~ tak --.. 1ıahmlvonlam. Blralla ytlme-

han kuvvederi bomba tayyarelui r.m il m1J -'* ııı ald 1 im dmnanıara l'Öriblee flır;Ut odulaa 
ta11afından yare indicilm!ttir. Bun • lılıult pmislae tesadüf etmiş Ye .EJCef.el' k._. Daman -ve alet 'baracla idi. •a.. 
~r •• v~ifele,rin.i muayyen zamanda tlllllfladan Wr Unasilıe iki JaaW kaJ· pı7a )'Ülend.im. Fakat ldlldll>olduh Jeln 
b~ı,lerdır. Paraliitçüler, v~f'e. 4e&mıeie am..atrak •J-.tw. Böttin Ja.. aflP loeri PrenaedbL 
leJ'lnın eon kıMDJnda piya.de tara - pen tayyareleri, aaftınen lönmihJlerdlr. B1a defa te'felom !&nllım. Mllldae>' 
fınd~ )'l'ti!m sönnüfler ve fngiUz Biter liiw+ .. rler ... , ıl•da. * tiiırlö işletmek lmkinuu balw • 
baAa:ı~ tanhftdan geri gedrilmit Rmlooa"• ta ıw aon, dl'8!'1 elka..: im__.. 1*'7• 
lerdır. Londra 28 (A.A.) _ Salah" 7etlıJ'l.a 

Alman tel.Hit yedi bir membedaıı büdltiliyıor:1 - zanna llliktan IMlllis .Di'i bir --'-
Bedin 26 (A.A.i - Alman hi> Birmanyada Sithog nehrinin ıar &e tlllı1ıM ..uı..,..ıı olmu•na ntmeD 

liii: Franeaının rimal ahilinde ..._.· kında geri i1e iııtiba.tları kesiden mü. binada dabil bir ınllyen Ura kaür &ah 
o.~ h" . ...a.._k b" '"ki • ord mln ehmlmkt.dır 

takım paıraşütlü İngilirz •V'Cllan: ım ı~ımılıonu . ı.rt en u •• ======-·-==-==--==--== 
diita gece_ yere inmişler ve küçik bir j~ ltüllt k19mılına ıltıha.k edememı9 Japon kv o dsıi tıopl.amaktadtr • 
..ıw1 k-•f ,!.L. • h'" erıcnr. _,,... muııı-ezeaıne uama et • Bu L_.ıı....._ :ık .. 1 •_..ı_ 1 · ......._ - ( ..... tıik~n 2 _. Abaa maka . n~ın u gun el'tuae ngı.. .. ._e - -> - Demel aJupnm 
bil tecü.i..L_:_~:: ... :ı..• ~ --'~ lı~ seri çeldlme hareketi eanasında ba1ter ....... llre Jırpon bne&lert, 
~ -.JI'~ .. alflaı- hıır L!!~- • • .. ____ u-.. 

deniz yıolide 9Bı1c"L...:-1 d" _,.,.........,11ııa aıptı ~· p;pı - --m - dell11buda Semalnka 
L_ • 1•11U9 er ır. ._ tiddllllii bir muharebe emaımı- kirfednde bir Bolfnda -.ıs ma eJaa 
ıqX~~ ~~.rel~ai• dün da Japon1a-. twıhibeft ı hia k~i x......,., .... 4-lılllr . ..._ ..,_ 
~ uu.-_,-a •lıtJı UZer'lnde yap. ka.~l!llltiHs.İ ••eciilmelı:tedir. wıu.t. .................. ......... 

l ~-~ '!"!" ... J ...... fta lfOOll'• ......_ ._. itill ,._...., 'k6rfftlnde Teoloi.,Beteuc ile 

laYJ!Ua& ~·· --·· ...... .... .......... ..... 1i .. lill1" ........ 

lstaabıl görülmemiş 
alkışlarla çınlıyor ı 

ençlik -Aşk· Dan 
Tufanı: 

LAIOl6A 
Yaratanlar: 

Mikey Roune -
Judith Garland 

2 nci Hafta 

En IOPk un.Jeri .. atan 
En lrib'ü be7ecan1ara 701 ac• 

En 4eria m&araltlan ~ 

GDnah-Gecesi 
Barbara Sta wyck • Fred Mac Murrey'iıı 

Baldld ~ pra'taklan 4'l ıiUel film 

Bueün L A L E'nin 
• Gilltır.ft.ııet eıtmls tılr aşk romuulır. 

DİKKAT: ......,._ &-.e o!anık WALT Dİ8NSY'ln en - 7~ 

Hollywootta Yıldızlarla mükafat 
Şaheserini a.IJrJehnrla ....._ 

Y aln~ ,.lıeMI' filmJıer )'AZatan .iki büyiik si.nema yt]dwzı 

u!:!8~·:kı LAı7BENCE OLIVIER 
~!~~~~~ VlVIEN LEIGH 

tarafandan büyük bir ltudrc ft lw&kjmiyetle tıemail edilezı 

İZTIRAP GECESi 
Büyiit bir atk ... ., uıtırab f"Jmi. Bu Sah ..._.ından Utl.na 

SOMER SiNEMASINDA 
Yerlerinizi l\itfen evvelden aldtrtntz. 

ALI BABA ve KIRK HARAMiLER 
ELllA•BA'da 

Baain IMlt JJ~Tatlı matine ........ 



6 Sayfa 

1942 yıh· bütçesi 
hakkı :da Maliye 
Vekilinin beyanatı 

luk r:öze111mlstlr. 

Milli müda!aa 

japo,1ar Singapurda 
200 gemi ele 

geçir.:liler 
Londra 28 (AA) - Dün Tok. 

yodan b ld r ldığ nr göre Japo?lar 
S n pur dolaylar•r.da 200 gemi e
le geç rm lerd r. 

------0--

Yunqn ·stantla ortaokul
larda ltatyanca meclıuri 

At" na 28 (A.A.) - Bugün reS.. 
mi gazetede neşred 1t"n b r emırra. 
mt"yı.- göre biıtun ort okull.aıda İ . 
taly nen mecburi olaca' tır. ---o---

Tahranda kabine 
buh9"an1 

Cenevre 28 (AA.) - D N B: 
Tahrandan hnber nrildiğine gö. 

re, ornda dün b" kab.ne buhranı 
-çıkmıştır. Bütün nazırlar st fa et. 
m"şlerdir Tahmin cdild ğine göre 
bunun sebebi: umumi s·yrısi durum 

dur. 

(~:;:;_-~---." Yeni neşriyat .) 
İslam • Türk Ansiklopedisi 

Juhim hukuk bahl ferini Jhtha eden 
28 lııcl sa) ısı lntl r ctml Ur: 1 - Fet. 
\'ll, ,.e Tnnzlrnat de\lrlerhırll" iimıne da. 
~a ı: Temyiz ce7.a reisi 'Fııbretlln, 2 -
Amme hukuku, 3 - Amme menfaati: 
~ror or ıddık Sami, 4 - AmmP hiz
nıeti, 5 - Amme kutıreti. 6 - Amme 
m:ılları, 7 - Amme menfaati: rrofc ur 
Sıddık a.ml, 8 - Fıkıhta amme men. 
fa:ıtl: Ömer Na uhl, O .-. İslam huku. 
L.-unda amme ı;f'li;)etl: J'rofesor J~;,nıll 

l\llras, 10 - l mail 11 blb'n • A\TUpa 
edebi>nh ~e bin <'Serini tenkld, 11 -ı 
naıı mUtaleaJara ecv.ıbhr : l'roresör is. 

Murakabe kontro
lörleri bir ihtikar 

şebekesi i 
m 1 ydana çıkar dll r 

SON 

(TiYATROLAR) .J 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

f ep .. ba~ı dram kısmında 

Bugün sao:t 15,30 da 
matine ve akşam 20,30 dn 

PARA 
Yazan: Necib Fazıl Kısakürek 

latildal carldesi komedi kısmında 
Bu aikşnm saat 20~30 da 

BiR MUHASIB ARANIYOR 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

mış'ır. Bunun üarlne fial murakabe ~eşriyat l\IUdürü: Cihad Baban 
kontrolörlt>rindt>n b'rl Zekinin dükka • ı:;AHiRJ: A. Ekrem UeAKLlOlL 
nına ıfderck tugih'cırlık yapıyonnu5 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaıe alınabil:r. Her yerde pullu kutuları 11raırla isteyiniz 

clbl durmu hır. Bu sırada simsar Harun 

cetlrdlti ten bcıleriııl 334 kuru'l~an 

Ahmed, !"alma, Ha.ı.fce, limıııc, Zelı. 
ra ıı.rasındaki SUJ uwı lzalcsı ıçın Hen_ 
dek Hukuk 1\lahkcme ınılcn verilmiş ı.-e 

ke bl kat'l)cı ctmls ıo.ı karar 142 E. 
sas ve 25/6/941 tarihli 11.ım muciblnee 

1 
ScrveUyc kbyunde vaki sağı :Sule,>mau 
\eresesl lıant'si solu :soılih ham:si :ırk:lsı 
dere cephesi tarik ile nıahdud ahşab 

eski uman ynpısı iki kallı don oda ve 
sora \'C brlal ı miiştemll ve 900 Ura kıy_ 
metinde bir b:ıb hane Servetlyc küyü 
lcinde Te ;rlıılı;anl 928 tarih \C 28 num:ı 
ralı tapunun lhth·a ettl~i hane bu kere 
blrlncl ııçık ıırtırma Ue 14/2/91'? Cu
martesi gunü saat onda Jlcııdek İrra 
»alreslndt' parıı a ı;e~ rlll"cctlnden ve 
haddi lfh ıkını bulmadıtı takdirde ıklııcl 
açık artırma lir 24/2/91.? alı gunu nY 
nl saatk Hendek İcra Dairesinde para* 
) n çevrileceği ayni hıık1.ıı-L irtifak bak. 
tara ve sair lı!lkıara malik o. 
lanf:ır on b~ r:tin urfınd.L f'V. 

rakı müsbltelerlnl ibraz <'tm~ıeri aksi 
takdirde payla ınaclan hnrlç bırnkılaca. 
tı t:ılib olnnlar ., !izde ~ edi b•ıçuk depo 
ak~ \"t'Ya banka mektulı·ı ihraz etıne. 
lerl artırma ş:ırtn:ıme 1 bugünden l':lb:ı
rcn herkese açık buluudn " daln r:ı-.ıa 
maliımat almak isti cntrr Jicnd k lcr.ı 
dalresinln 941/395 Nnm:ırnlı dos• asın:ı 
mlıraraat t>tmelı-rl lliin olunur. 

!l.ıt/3!15 

Son Posta. 
Ycıetıatn.n, Çat ı e m<.' . O!< • ~:> 

t S T A N R 11 f, 

ABONE FiATLA 
1 

~eııe 
Kr. 

6 
ı\ ;' 
;. 

3 
Ay 
~r. 

1 

A; 
• -------

Türkiye 
Yunan 
Ecncb 

14llU 75v ..ıuo lov 
234°1 122 J 710 "l.7v 
2100 ı 4 ıo s ıo :wo 

Abone be..ie ı pc~ıııdır A1rcs 
değıştırılme, 25 kuruştur. 

-····-Ce\·ab ıçm mektublara ıo 
kuruşluk Pul 11 e'Jl J17ımdır. 

Posta kntıısu: :OH J.5t.ı>nbul 
Telgraf: &m ?usıa 
TelC'fon · 20~03 

İstanbul elektr;k, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum mu ürlüğüncie:ı 

Sa)m )olculara bir kolaylık olmnk uz re 1 1'\tart 942 t:ırltılndeıı itibaren 26 

bileti muhte\i tcm:illth tramvay karneleri satışa tıkarılmı!lhr. 

Birinci me\kl 200 kuruş 

i .. lncl mevki 125 kUl"U.$ 

Bu karnelerin plnntonluklardan ve Tünel klşclerlnden tedarik edllcbllecefl 

s:ıyın Jıalkıı ilin olunur. (12880. 

~---Sayın doktorlarla halkımızın nazarı dikkatine: 

Kuvvet, i§tiha1 Hazım ve Sinir lçin Olan .. 
müstahm piya.,ya. hol miktuda çtk.<1ldtğı a=lunu<. J 

~--- ŞEVKET KOROL LABORATUARl 
T~bbt 

İstanbu\ Mıntıka Ticaret IVlüdLrlüğünden: 
Son ıiınlt'rde İstanbul Belediyesi hududu dahilindeki Ila~·a C'a:ti s.ı.atleri. 

nin bozukl ut undan \'e fazla > :ızdıgından şlkfı) el edildiği gazetelerde gorul. 

muştur. 

1782 sa)'ılı Ölçuler kanunu rn 14826 s:ıyılı olçulcr nl1.amnnmesı mu~ hince 
memleketimizde clcktrılı: su ve hava gazi saııUeri 934 sene lndcııberı JJevlet 
Ölçüler \'C Al ar teşkilatının ıdliş ve rnürakabesl altında olup nıczkur lt:ınun • 
re nizamname) e levrlk:ın bunlar her be senede bir meeburı urette 'IOC ala. 
k:ıdar muesseselerde tes e llllp O çüler ,.t' Ayar teşkilatı nezaret 'lie mura. 
kabl'sf al ındn bulunan Ayar Jstasyonlaruıd:ı mu:ı)ene)e tübi tutularak dam 

galanm:ıktadır. 

J)amgnsız \C kanuna kullanma rnuddetlnl doldurmuş saatl•rln is',lm fi k.ı. 
nunen memnu bulundultu \c her ne ı::ımnn olun;a olsun şıkayet vikı olıiuğu 
takdlrdt' mf'zkfır saalleı in yeniden muayene edilerek alın:ın ııetlcl'l•r e~h ıbı. 
na ve alakadar mucs etere tebll{: edilmekte bulunduıtu dbctlc rlrktrlk, su 
ve ha\·a gazi saynçlannd:ın şlfı3 ctı ol.ırılarm adres. abone le saat rıum:ıralar. 
nı ıoslermrk suretlle pullu bir lhbarııame ile doğrudan doğru> Yenı po 'a. 
hane arka ında D:ıker bnnınd:ı Mınt:ık:.ı Ticaret l\ludurlüğu Ülçuler le A>ar 
U..-ı koııtrolorluiüne mUraca:ıtlan halinde ~kliyetll aatlerln u illlu d.ılrcslnde 

derhal mua)cne edllecckl ilan olunur. «2903» 

istanbul Levazım .Amirliği Satın A~ma ı 
Komisyonu ilanları 

20 toıı pamuklu kırpm ulan brz yaptınlae:ıktır. Pazarlıkla ekslltm • ı 5/3/ 
942 Perşembe gunü at lil,30 ela 1'ophanede ı.,._ Amirliği salın alma komls. 
~onunda yapılacaktır. iınallyc ücretinin kal'i teminatı 150 Jlr:ulır. nez nümu 

~elcrl komls~·oııda \'e kırpıntı numuneleri de Toı>hlln~le 2 N'o. lu dikim cylna 
de görülür. fsleklilr.rin lıelll saıı.tte kom1syona gelmeleri. (GOl.'!927) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Edl"blyat Ji'akuİte ı, DolmabaMe sarayı yanındaki lteslm Clalcrlslnc tn':m _ 

mıştır. l'aı. sömrstlrl dersleri 2 Martta bu binada başlayacaktır. ..2ss ı ,, 

İsta~bul Fi at Miirakabe Koınisyonundan: 
İlin No: 14'7 
.İstanbul şehir dahilinde )'eril mangal kömürünün kllosuna toptan 7 ,5 pe_ 

rakcnde 9 kuruş keza llulgnrya kömiırünün kilosuna ıminh:ı ıran perakende 
satılmak iııcre 9 kuru zaml satışına fiat tesblt edildikl llfın olunur. 

( 2932> 

Üniversite R~ktörlüğünden: 
yardım dll('ğ·i ile milr.ıl·aat ı·tmlş olan talebenin hcrgliıı sa.,t ~1 den 13 c 

,..--~------------------, 
Ülkü Matbaası 

e~eman ve 
otomatik 

Yarından itibaren yeni 
teknisyenlerle Linot=p ve 

makinelerinde 
Ber tirli matbaa lşlerlal ea temiz 

ve en za.rll bir şeklide yapar. 
Tabı :ıleriniz İçin bir defa da Ülkü matbaasına 

müracaat ediniz. 
Adres: Cağaloğlu yokuşu - No. 40. Telefon: 22895 

,.__••------•Sahibi: M. Faruk Gürtunca_., 

Askeri Fabrikalar Umum 

Makine Ressamı 
Müdürlüğün:Jen 

Alınacaktır 

1 Mart 1942 tarihinden itibaren -havagazi nrfiyatı iize -
rine konulan tahdidatın kaldırıldığı ilan olu11ur. 

M 
Ünivers te A. E. P. Komisyonundan: 

Cerrahpaşa hastnh uıesi 1:02 kliniğinde yaptırılacak 1197 .14 lira keşlfl1 ta. 
mfrnt 12.3.942 ı•erş mb • ı;unu saat 15 de rektorluk'e açık ek Utme ile ihale 
edilecektir. Bu işe aid c\l"al rektôrlÜkte goriılür. (27061 

Lbvlet Oenizyolları 

fVLüdürlLğü 

lşletme umum 
İlanları 

lkniıyolları umumi yulı: navul tıırlfemizde bazı tadilat yapıınııştır. 
Muaddel tarife l/l\lart/942 tarihinden itibaren lslanbulılan kalkacak o • 

lan vapurlarla yaııılacak nakliyata tatbik olunacaktır. Accnta.larımısdan lıa.. 
hat alınabilir. (28771 

Türkiye Cümhuriyeta 

ZiRAA T B NKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 TüPk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BıRiKTiRENLEr<E 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEr<iYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ,.e ihbarsıa ıasarruf heubların4a en 
az 50 lirası bulunanlat<.ı ser.ede ' defa çekilecek kar'• ae ataı•daJd 
ptana göre ikramiye dal'ıılılacaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 
4 )) 500 )) 
4 )) 250 )) 

40 )) 100 )) 
100 ,, 50 » 
120 )) 40 )) 
160 )) 20 )) 

4,000 Lira. 
2,000 )) 
1,000 J) 

4,000 )) 
5,000 )) 
4,800 » 
3,200 )~ 

Dikkat: lif' ablarındaki paralar bir sene içinde 58 liradan aşatı 

dlışmlyenlerc ikramiye ctktığı takdirde % 20 faz.laslle verlleeektlr. 
ıtur'ala.r senede 4 defa, 11 l'tlart, 11 llnz.lran, 11 Eyl61, 11 Birinci 

kônun tarlhlrrlndr. cci.:llerektlr. 

mail H::ıkk1 tzınlrll, l'ruresur Kiı.mlll \..---111!""----------" 
l\llras. 

katlar }td(t.öclule baş vurmaları. < 2802» 


