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Bu sabahki 
haberler 

Sovyetıer 
Poltava 
yol ana 

kesmeje 
çalışırorıar 

Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 22 MART 1942 

Denizlerde 

Bir Japon 
kravazirl 
batırıldı 

Almanlar da 8 yok gemisi 
ile bir Amerikan sahil 
muhafız gemisi batırdılar 

Akdenizde iki ·mihver 
gemisi torpillendi 

Londra, 2 l (AA) - İngiıiz 
amiTallığının tıe'b1iii: 

İdare itleri telefonu: 20203 

Mihv ercilere göre 
• laglltere 
ile Basya 
arasında 

ibtilil 
Sovgetlerin 
iki isteği 

Ruslar ikinci bir 
cephe kurulmasını 

istiyorlar 

ı····································-·······, 

1 • E i ilkbahar 1 
ı taarruz ı 
bazırlıtı 

Sovyetler y :ni bir 
ihtiyat ordusu 
teşkil ediyorlar 1 

! 
1 

ı Bu ordu 7 5 pi yada ve ! 
25 süvarı tümeni ile 11 

20 tank tugayından : 
mürekkeb olacak i 

Londra 22 (A.A.) - Sovyet ıtusyada 
muharebeler bllhaıı&sa B arkofun doiU 
bölı:-eler<ndc ve Donetz mınbJı;;ı.ı;ında 
şiddetli olmaktadır. Alınan radyosu R~ 
Jaı·ın ~ddetli hlicumıarını V" cepbeııın 
bit" noktasında bir rahnenb• açıldığını 
kabul etmektedir. Ti.. 

Orııa Ak<ienizde yeniden büyük 
i.k.i d~an iaşe aemi9iıne denizaltı. 
larımız muvaff&kııyeıtle taarruz et.. 
milştir. Bu ilci: du~an gemiıılnin 
ba.ııtı.ğı tesbit ed itlmiştir. Gemilerd~~ 
en büyüğüne iki torpido muh1ibı 
refalkat ed'iyordu. 

Ankara, 21 (Radyo cauLesıı - Mih
ver kaynaklan. İnciltere ite Rusya ara. 
sında b.ir anlaşmazlık mevcud oldıığunu 
iddiada de,·am etmektedirler. 

. 
! 

• 

iki tarafın 
Sl-ot<ılıolıuden alınan bir haberde 
nıuçenko kuvvetlerinin doğrııda.ıı do~ • 
;·uya ıııırkofıı. ta:.rruz etıne~ekt.c olduk
!uıııı, mulı:ırebelcriu bu ştlır lu etrafın. 

Alman tebliği 
BerHn. 21 (A.A.) - Maltada 

Venezia hava alanı ve Valetttı li. 
marn !birbirini ta..~ ib eden dalgalar 

İngiliz başvekil Çörçll, ihtilaflı mese. 
leleri tetkik etmek ve anla.şm:ızlığı orta
dan kaldırmak için, Londradakl SovYet 
bü:yük elçisi M~lıy'i harta. S\Jnu t&tili. 

tank imal&tı 

da cert"yan ettiğini ve 15U kilometre o. -
lesinde !;ulun.an poıtava levıı1.1nı yolunr 
kesmrğr matuf bulunduiu bildirilmek. 

_,..,,.-..~~Jllll..-ıııı..-ıııı..---.-.illııııılllw~"""'- halind.e Alman taıyya.releri taraf:n. 
ili birlikte geçlrmcğe davet etmiştir. Ankara., ıı (Radyo :;-azı:l.e:;i) 

Japonlar Alman Ve dan ilri çapta tahrib bomba1ar ile 
bomhalanm ıştır. 

tedlr. 
Slaraja Rıısjad:ı Alınanlaı· hli.la nev • 

nıicLrne ~ukav•ınet ve her lctrı~ topralı 
sonun:ı kadar müdafaa etmektedirler. 

Birma.n yada 
taarruza 
geçtiler 

(DE:vamı 5 inci sayfada) Sovret ---~ 

tebllilerl Nabbas Bu s.ıı.bahkl Sovyeı tebliği 
;\l oskova 22 ,A.A.) - Bu sabalıki 

Sovyet teblltl: Paşaya 
Dtin cephenin blrkao bölzeslnde ta:ır

ruzi hareketlere devam edllıniti ve bazı 
mctlkün mahaller &'t'rl alınmıştır. .. 

20 l\lart &'ünü 35 düşman tayyaresi 
dtişürtilmllş. 29 tank 'e 225 kamyon 
tahrib veya hasara. utralıhnı~tır. 

---t>---

İki şehir 
zaptedildi 

Kerç'te Sovyet bir saikasd 

General Mac Arthur 
Filipinden nasll 

ayrıldı? 
Generalin bindiği 

motörü Japon muhribi 
görememiş! 

Nevyork 22 (A.A.) - Avustralya. ltı&ş. 
l:umandanhğuı.a. tayin edilen General 
Mac Artburwı Filiı-in .ı.dalaruıda. Ba • 
t:ıand.ın ne suretle aynlml>J olduğLı bu 
ltcre biidirilmlstir. 

General karısı,. küçük otlu ve 21 ki. 
IJllik uı:ı iyeti ile Martın 11 inci .ıünü 

~ Dclbl, 21 CA.A.) - Blrınıın1a 

teblitlnde Tu.ıu~.U ol.varında ş.iddetll 
mılharebeler devam ettiği haber veıil

mektedir. Japonlara 700 ,. yakın telefat 
ftrcll.rlılmisti r. 

Japon ileri hareketi 
Tokyo, 21 (A.A.) - Blrmauyada :Ja. 

ponlar, Sit•ll&' boyunca. yılclııım hıllle 

(Devamı B inci ıayiada) 

General 
Mac Artar 
iş başında 

taarruzu 
devam ediyor 

Sivastopol deniz 
tezgahlarında 

tahribat yapıldı 

Moskova merkezde 
müstahkem bir 

mevkiin zaptedildi
gini bildiriyor 

Fin tebliği 

fl"Uptan sonra adad;1n süntll dört mo- Avusiralya/ılarfa Bertin. 21 (A.A.) Umumi 
törbot ile ayrılmıshr. 1karargahın tcıbl İ'ğİnde, düşmanın 

Bütün c-eee Japon ,.eml ve tayyarele_ Japonların karşılaşma- Kerç yarımadasında taarruzlarına 
rine hii) rastlanmamıştır. Generalin / h b kl . hiçlbir muvaffakıyet kazanmadan 
motö~ti bozulmuş, diğer mot~re ~çmiş. arı er an e enıgor devam ettiği lbi}diTİ lmektedfr. DilJ-
tir. 40 dakika sonra bu motör de kafileye manln 16 tankı daha tahrib ediL 
iltih:ık etmiştir. Poı·t-~IorOljby, 21 (A.A.) - l\lütte., mi§ltİT. Pik~ bomlba tayareleri Sivas. 

İkinci giinün akşamı uzaktan bir Ja- fikler Ja.p0n remilerln• ve Kopenhaı tıopo1 limanında 400 tonilatoluk 
pon muhribi görü'müştür. F:ıkat muıırib ile Tlmor adasında ve 3alomon adala. bir ticaret ııemisini batırmışlardır. 
ltMlleyi görmemiStlr. rında bulunan Japon tayyarelerine ve Bu •tayyareler bütyiiık b ir sarnıçlı ge. 

Roma basmma 9öre 
kurşun Mısır Ba~'ieki\in~n 
elbisesini delib ·geçmiş 

Suikasdi müteakıb de 
bir nümayiş tertib 

edilmiş 

Nihayet mot-Or:cr muayyen nokt:ıda hava. meydanlarına karsı taarruzlannı miyi ağır haısara uğ'raLmış.lıar, denirz 
kendilerini be.kliycn uçan kale tayyare - gün geçtikçe şlddetlendirmektedirler. tezrgihlarlına., elektrilk eantra.line, a. 
lcri ile blrleşm lşlcr ve bunlar General Avustralya kuvvetleri ile Ja1>0n kuv. Jcaıryakıt depolarına isabetler kay-
He ma iyetini alarak Avu&tral;raya. ıö. veUerinln l\fa.rkham nehrJ vadisiude, clederdk lbüyü'k tıahrilbLer yapmışlalr- Nahhas Pa,a 
türnıfü<1 t>rdir. Port...l\Ioresby'nin aşa.j'ı yukaıı 300 kilo. d'ır. R 

d 1 1 oma, 21 (AA) - Roma ba.. 
Port Darvin bombalan 1 metre şimal batısında karşı aşma arı Donetz' de merke:z ve ,:mal ke. 1 K h' d C 

y; .. i 22 (A.A.) _ Avustr:ılyada Port 1 tedl · . R 6 m aı ıre e uma g\:ınıu Nahhas 
.., her an bek enmek r. eıml.erınde yeniden yapılan us ta. Paşaya karşı lbirr suikaed' yapıldıö..,_ 

»-ırvln limanı Japonla.r taı·afından şlıt- General Mac Arthur'un aözleri anıu.zlarıı dü~ana ağır kayıpla.r ver L b .,. 
detle boınbardnnan edilmiştir. ı 21 (AA) G 1 M nl ına. er verrnektecHr. Bir talebe 

l\Ilhver kaynaklarına ıöre SuvyeUer, Yabancı bir kaynakt.an \•erilen ha 
b~hea şu iki talebi ileri siırmekted.lrler: berlere ı-öre l\laresaı VoroşiJof Ar: 

1 - Darbden sonra .\vrupada, Sov. hail.gel, Volga ve Gorki mıntak la. 
yetlere serbestçe harPket için İngiltere ruıda yeni hır SovYel lhdy:ıt flrdu. 
ve Amerika tarafından k.ıt'i teminat ~ sunu \'Ücuda getirmekle me>;gu\dür. 
verilmesi. : Bu ordu 75 piyade tıimenl, 20 

2 - Gell'cek hafta ve aylarıi.l, şark E tank tugayı, 25 süvari tumeni ve di
cephesindeki SovYetlerin yühi.ıniı hafif- S ter bazı birliklerden muteşekktı n ! 
letml"k üzrre. Amerika ve İngllicrc tara. E (Devamı 5 lr.cl avfada ). S 
fmdan ikinel bir cephe kurulm;tsı. \. ....... ........................................ / 

mil 1 Ko un a mahkeme i 
HM hararın uerdi 

• 
iki muhtekir, 1000 ner lira 

para cezasile 3 er sene sürgüne 
mahkum edildiler 

Muhtekirler, bir bo:!rum katına, 1000 
teneke sadeyağ, 150 çuval reçine, 30 

çuval karabiber saklamışlardı 

1 numa.raılı milli korunma mah., de b ir kadlına a.i<l binan ın bodrwn 
kemesi dün büyüllc. biır ihtiıkar dava. tkaıtını ikira.lıyarak buray.t iht ikar 
aını netidend irınit ve faaliyete geç. I maksadile 1000 t'en~e ııade yağ, 
ciği.nin ikinci günü de ilk mühim 150 çuvaıl reçine, ve 30 çuval da. 
kaırarlnl vennlştir. kara bi'ber saklamı,,,lardır. 

Hadisenin şıııçluları otomobi!l ve Mahkeme dünkü karaıri lıe ~uçu sa 
bi.ik.J.cıt levazımatı satan Arşimid is biıt gömıüş ve iki İ stifçi muhıek~i 
şi.ıiketin in meclisi idare azasından 1 000 ner l ira para cezasına, 3 er ae 
Yorgi Pa-paıdoyı.ıı1ıos ite komu-syo°,:' 

1 

n: müdd~tl~ SiıvereKe sürgü ne rnah 
C\1$1.l Reşad Oguzdur. Bunlar Beyog kum etmıştı r. l\yYJca mallar ı n mü. 
lu:nda Parma.kkapıda Ka tina ismin. (Devamı 5 inci sayfada) 

ı············································-·················-··········--········ ·········-,., 

ı Erna Sack A ıkarada ı 
\, ...................... ----·--· ...... ·-·······--· ..... ···-···-...... ····· ....... J 

Me b911me, . . - enera ao s:lirilereık püSk.ürtü!lmüştür. Ağır top Nahhas Paşa camlk:len çıkarken Pa. 

Ankaradak•ı bomba (De"""''. 5 inci .. yfada) • (D~..,, S inci ,.yf:•l ganın ualb .. ına b i• el ruvel••• .ık. 
rmştı;r. Kurşun, BaşvdcHin elbisesi-

, hadisesi Sıhhıye V ekılı tetkık ~.d!~:E:~·~::v;.~~1.n:'.~ 
Suçluların muhakeme· 

sine 1 Nisanda 
başlanıyor 

Ankara 22 lllususi) - ".Oc~enlerde 
vokua ıelen bomba hadisesi suçtuıarının 
,ı;orcuları nllıayetlnmlş ve >1u9lul.ar attr 
ceza mahkemesine verilmltkrdl. 

h e d d e e d •• .Suikasdı, talebe tarafından yapı_ 

Seya atın en On U pı•hın bilr nümayiş takiıo etmiştir. 
. Polis nümayİışçileri dağıtmltt.ır. Ta-

Vakii diyor ki: "isteklerimizin çoğu 
yapıl mıştlr. Yapılacak olanlar da 

yapılma yoluna girmiştir,. 

lebe arasında 3 ölü olduiu. suikud 
cının tev'kiJ edildiği haber veril. 
mekt1edh. 

----<ı>-...,--

Aııkanı. atırceza mahlıeme&i dava c-ü- , . 
:ıiinü tesblt etmiştir. Davaya. Nisanın Ankara, 21 (Hu!u&ı) - Te~ik,maha.llerı.n umumi sıhhad~ri endişe 

Milaslıların 
teşekkürleri 

birinde bakılmah başla.nacaktır. o gün eeyahaıtlnden aıvdet eden S;lhhıye den o.ridır. . . Anlc.ua 2 1 (Re.d!Yo gazı=te3i) -
mahkeme bütün :ün y&lnız bu davaya VekHi Doktor Huli..-si Ala.ta~ şu d e. Htfz1S3I~~L u~uan.ıye kanunu • ~ilu kıeyma.k.ıamından aldıgımız 
'-k kt ,...t bulumuc::•ur: nun canretıtııgı vecibeler her yerde bır telgrafta, 'bomhardıanan kaza-
.,.. aca ır. mev e ,.... · . . d l ıı1CI h f 

-o--- İ9parta, Burdur, Antalya, NazlL ~~mden yıeG~! nde .. ~~tıırıhruk"ye çal. lışıl- sdından b·~ı:yı yu .. ~~ ~tr tt~Tba ıln-

B
• A •ı, b ı b f{ . v • • ma;ı,ı;:ta ır. or ugwn no san arı a. an ve ıuıassa unı'Vemı e · a"° e e. lr m&rlr.all gam 0&U a 1 h. aydın, Mı gla; lı:mır; l\lanısada IJ.a-darlara. kııaa bir umanda yeri. rinden lbaıpağlığı temenni eden tel. 
Vaşington 22 <A.A.) _ B:ıh::iye dal. tefkilkler yaptlım, tetk~katım n neti~ ne eetirmelerini &Öyledim. İsted~Cde gra.f alınmış olduğu bildiırilmekte 

resinin bil4trditlne 1:'5re 1200 tonluk bir coein.den çok memnum o!arak avdet rimizin çoğu yapı)mıtıtn. YapJlacak ve ra.dyo gazetesi vuıtasile bunla
Amerikan pmbotu cava Ml• •' ıartliaule ettim. Her yerde sıhhi hizmetler .ie. olanlar da yapılma yoluna girmiş.. r ln hepsine teşe:k.lktir beyan edilme'k 
ba.tırıJmıştır. ~d:iiimiıZ tarzda rürümok.tedir. Bu tir. tedlr. 

Ankara, 21 (Husw;i) - Piı~·ük Alman ses san'a.tkt.n &rna SM.ll'uı _..,rfbar, 
Kızılay ~mlyeti Ankara mcıkezl tarafından bu alı~ A.Dk.IM-t.p&lul.ı i<'rUlı 
edilen suvareye baı:ı vekiller •e bir kısım sefaretler ertf.ıu Ue llmhritı ıııırço\ ı:'ıl... 
zideleri ]$tlrak etml.şlerdir. San'atkir (,'Ok alkışlaumı, TI: kentlisine mük-addk1 
btıkctll.'r takdim olunmuştur. 

* Şehrlmlule bir konser veren Berlin Operası başmurar.n\;yeal Sayan SrıJA 
Sack'ın Ankara.ya c-itUğini yazmıştık. :\Ieşhur \"e k.ıymdll san'atkar bu akP• 
Ankara. llalkevlnde ilk konsrrlnl vereeek, bu konser saat 21 de radyo ile de neıı. 
redileoektlr. Resim, sıı.n'atkaı·ı Ankara garında k0<npl1'vnnbr ara.ında ı.:&.ıltr., 

meldildir, 



• 
t 

SON POSTA: 
Mart 22 

Hergün R ;;;;; Zeki ve abdal görünmek mese!esi ~ 

A1ii i Şefin 
lzmir demeci 

\. ___ F.krem UpkhslJ -

'\wta~ illa Şcı( .-1111 4aaUl4I - lıaalr 
.LtA ......,.larUll •er.ctUkn leal'a is .. 
kı..ıa ......... ~ ~ .. &'1-1 
~:a .. ltil"fek ~eri .. " 
~ .. oı&.ir fıetıWerlai ve eMDOln.i k. 
fdıiı."1leriıd ~ ea.derı ...atte. 
•riılir. 

isuın-cs- •rntm.cbn enet eralara ald 
111~1a .. 0-0 ve Pnaıttlerinl bir ffCla de 
111~.lt: .i-lrlüere lııiliirtiıel'. Burad~ 
a.vr.tırkeıı de, oradaki gibi uyıua l.lltı -
a..ıar hi5&1 etmif lılr Jıal4c A:Nıaraya 

avdet blQ'lll'-.Mannı dllert. 
)lillı ::ıctla İ91Dir demeci, ıtinün ea 

enendl ~ mWılm mnzu• iiılubıde dar. 
ln1'Ş ve lla.,.a ısrar cLm.ifUr: 

( ---

S yaa.a, d.onaml ve me~ ihu-1arı. 
Milli Şefin slyui vaılyet hakkında 

J'&Ph~bn be,Jaaat, sfadJyc kadar malum 
elaıılar.a bet'baql bir 1enl şey lli•e et. 
mlş ckCildir. Öiedeaberl &.Mlb oıu-n 
a.raıs~ W.. al7a«tln riia fcablarıaa ve 
ıel.ıc lbtlnı:ıllcrlne 'karşı idamesi Jıa
nu-t11.1 ve ıutcburl)"dl, )u dıınuaa tarif 

le· ıı S.Utllıa.b cclilnıi, olaa ltaşhea foraul 
4t'mllGWr. '.l iırk Cumhuriyetinin muı.a.. 

r.lıb &aranıM"la JteJııanai bir lbtilifı elet. 

)llıt elmrrodltc olmaatna rakmen ulaar-

Sö7imea plaw aıhl aJ .. ._.lhtuu ııGrlcmek Mı Millk, ıdlaNı 
~ınaak ise bir •uanota. -······· __ ..,_.. 

l'Uamın mu'Nftak olduluna DDall cHlşnıan hat.alı yolda aetı.& mer, pJinoun 
mdTaffak olmadıtmı cördtltü daldkacla ise nnlsfnl J'&JIU,, ......... -...... -·-·--( Şehir Haberleri ) 

t.lıı 'en~ Ye klU'atık malaircii lçln4le •er Ev almak behanesı·ıe 
lhth11111in c~na.c&en •zak tvtalaa • 

1U1R c~mlte aJd h&dlselerln ortaya b k d 400 kol'dııh bir iaı.ilıab dersidir ki ea sa • ir a ının 
)l.lıf~ bir atsıa bnnun ifade edilmiş 

otn.ae., Tİİra MilWi lciD &)Ti~ emnJ- ıı•rası nasıl 
7f't .--araı olmmşhır. 

Cumb11~sJmldn ekonomi dllJ"UDIU d 1 d tı 
bl&kkınd:ıtı;i beJ'••ları da milletin kalbini o an ırılmış r 
dolduran bin bir·üıald için Jenl bir ki. • 
yflı: ta~J'~ ot-w,ııtur. Der kararın ~ zaba..ı, dün garih 
b r elt!ik iaratı hl•~ilcıceğfaJ ve za. ~ o ~ ele cü'ctiarane i§lenı. 
IDMlla lıüliıin lııeolaha dı.1'3 b'l:rc, daha m1' bir odlolandı.Jlkılık. ~·asının 
ıinle cidevet{qj tfade e7lemis bulun • talıkikaonaı ba~r. Had.ise §U. 

Yerli deri ve kösele 
niçin dayanmıyor? 

Şikayetler üzerine yapılan tetkikler, deri ve 
köselelerin, havuzlarda lüzumu kadar bekletil
meden piyasaya sürüldüğünü meydana çıkardı 

1ıı1:Yan, son :ramanıia dualaıa l'eçim d11,. dUiJ': Son ~e piyua,ya arseclilen yeril 

1 

Bu taleb lıaısıamda fabrikalar maDannı 
rıumı tçınde cl.:ıha iyiyi bulmanın daha D~a Çzvuş zade ma.ha1. mamlilMı bazı derilerin ve kôselelerln bi.r an evvel hazlrll)'arak ~ ~ 
1 a d.ı .anm;a.lı;b lı:.abtl elablleceil 111r. leısbnde 21 numaralı eıvdre otınan clttlkçe kalltclerinl kaybetmekte ve mu- 1st411Deiı.tcdlrlcr. Ancık w ela 7cru dcri
rını. mnhzkklltı ld, \'W ekaflı Ye ulb.le_ Ncmaz ~ında olddtça paırah bir tavemet ±be&leriDln de lnmet.ie olduk. ıertn kalitelerini diifürmüte o1dui'w tıgln 
rlmı• en tetrir <1lcr fekiHle aşıl27a1tll • lda.d·n bİ!J' müdl~heci. ~ satın ıa:1 ~öriilmiişLü.r, Bu '1iisıilen clert ve b11 ilde tlıtlaası olan bam kiımeler, ha. 
nı len!\T. aıtımk a:nusund:adtır. Bu mabadlla kosclelerden yapılan eşyabrın ve &J'ak.. n1111a JMılrlenlnuı samanı lolo aecarl ve 

Jstlkh>ll ırnçllftn, gP.nÇIJJı 15Ukballn bazı ~ ya.zıhaınclcrine ve tellal.. kabılarm da Uiay1*b aıkiılitl ve YIP- ıazaıai bir .müdaet ..,ını lizun ,.eımıını 
olması \nd:ır tabii ne 'l'llni•r. Pdt az IS. lara 'ha§ vur.an Nemaz'a C"VVcik.iı gün randığı hiıllında şlli""1er ,.tmaktaclır. ileri lllirmddedlrler. Ali.tadarlar bu hu. 1 
tl""ıı ı~ t.-onırn biH-tln diiey:ı.rı kap ıyan Aharayda dakt~lu.lı: ve ayak tel. Al.fıbclarlar 1Nı h._.ta T&Phklan tet.. _. J'Qptırmakta olduğu tet.a.lkler 11e
nnihan:kntıı yannma.ı t.ab l b:ılunıın ıan~ı yapan Mciımıed Hikmet adın ldlder ~ ~ deri ve köecle tlccsfnde derileri Up tip ayırarak ha. 
ı ~r.ya rttuı kıırş131 b C :n T da bi!ri geılmiş ve: tabrikalannın, bam ckrflerl havozlarda vada bckldllme samanının a7 n a1n tes 
r !ırln .. ıe :atmnkta bü:ril\. fayda cönlilk o:- Sana istıodiğ:.inden r.la ku.tu ecDb. maddeler lclnde pek az bekletU.k. bit.inin mümkün olaıbfleeeilui Deri aü.r-
1"1 bıı lftCTZDDn ıb, tam r.am-ınıncln tc. gih" b'i:r' ev bu!dum. baydi k.atk bu lcrJ anl!lfllmş(Jr, llM'8Zlarda OD on kş mektedlrler. Ancak, bu taJ'bı tşbıde pi_ 

n ~ f'dflmlıı clımı r~ll b r JReınkkct ~phıl bera:ber göreliml-» demi§- l'iin chıraD aer:ller Wl mlldarda pişme. FManm acil~ ve ipinde bulun. 
rr. ı ı ol.ıtu Dtld:ı be yaiktur. Ur. c!lğf için 9Mucak ~. Fab. du!umm ekonomi tcablannm cözöndn-

Olur mu? 
Haşkalannın havadis· 
leri ile geçinen bir 

gazetenin yeni 
marifeti 

Endııl l"tbddi lla7Ullmla. isken. 
derun ~ dD4cnU.. 
ii, Şamda cereyan eden kor. 
kuno bir clna,-eUn talsllitı 
vardı. uSon Postaıı dan iki 
saat sonra ~ iti re!ildmfz, bu 
1.iiylt'I' iİl'perUcl cm.,etı bütün iaf
slıatue siitunianna geçlrdllcr, Bir 
faritJa lıf. cliabeb arkad'fU"I~ 
meslek terbi,yesmc ~ bnana karşı 
sa.yanı takdir bir hassaslye& l'ÖSLere_ 

rek, lba.vadJsl «Son Postaıt d:ın aldı 
imı 7azmışta. Son TeJ:mf ı.e kt 
dalma caıdemb:den havadı;lerl 
nakledip, kendi malı &-lbl kul'lanmak 
la maruNur ve okuya l:ınmu ken: 
dlsine yaptığımız Artln M:ıkasya.n 
azWlibıl ha..tırlarl:ır • uSon Postaıo_ 

En büyük mekteb 
Hayat meydanı ve 
Harb megdanıdzrı '2._ 

\. Buroau Calaıd ~:,J 
A sıJ meıkteb lf me14anıdır. ı;aıwt 

harb 1De7danı bu mekkbın de 
Uıtuaa ~clir. Harbdeo &lınaıı ders_ 
ler 1&f&YJe earilarınt lçUmal duşwıce • 
leri hMta maııeri melhmalan de&iJLb'e. 
cet kactar önemlidir. Hele ~unka har 
bin 1.mianlar ve ceml1eUer tiaerinde ya. 
pacatı tesir &>ek buyiik oLacaltır. ııarb 

lal'UftUerl nıidıalaa lhUnoıarı ulcun 
mlll.e&.lıerin keşli wı foad kadı ellerlnl 
arttırır. Fakat ruhi ve uzvı bun.>elerlnl 
4e o kadar &arlM' ki o ileri bamlt')e rat. 
men manevi ~Jıklaruıda eski salAatet 
blmu. Ahlik ielikltllert decişlr. sami
mi taraflan zaylf du.şer. Böyie ) akıcı ve 
sürekli bir .harb buhrıuu töluıo &&raf tçln 
daJıa elimdir. Onun bozulan lıuVl)etlne 
can ftmlek ipin mucize b&cr. Ne el • 
b&nP mllleüer bir hor.cuııla > lkılmıt 
ft bir daha beUerinl doinatt&mamışlar. 
dll'. Zaten her siyasi varlıtuı bir yük. 

sellş bir de alçalış de\'11 Tardır. Tarih 
önilnde aab1' ..... hakikat ae tudur kJ 
7ü.ksellş ne bdar ıruratıı ohırsa ı:qı.ülüs 
o bc1ar acele olur. Eıikl Roma. diki Yu. 
nan, eııkl Ara.b ve eski Osmanlı lmPM"a. 
&oırluldarı hep ayni tabii nizamın lauL. 
nıllne kaWıp ıUmlşlenilr, Yedl yuı. yıJ. 
Irk Osmanlı bnpara.torJuiıınan yar.ısı 

yilbellı, ;yarısı çöı.ülüş&ür. 

Bu dün7a muharebesi en bil) uk mn. 
letJerio &arfhi imtihanlara sa3 alacak. 
Kunetlerln U&llletl 1'6neri7or ki mü
cadelenin şicl4eU kadar zafer kahir ve 
matlüblyet öldiiıiicü olacaktır, Önıi • 
mlbdekl ııumdnıler bu mlJ~&.leıin talibi. 
nl ta1ln edecek. 

Bu ~etin lmtiba.n blı.e de çok şeyler 
ötreW. Yaşama, dayanma kudreUmlr;e 
katacak ,ok den:ler aldık. Fakat asıl dik 
katlmlzl ve emdlmlzi tberlni! koyacağı
mız kl)'Jnetln yetişen nesil olduğunu aa 
anladJk. l\lHli Şer.o tzmJr nutku bu an. 
layışunuın en fQ'd•n ifadesidir. Yanu 
için haıtırlanan gençlik bııgünun 'lenen. 
mlş 7enlUJderine unun 01-ra.k yetişmeli 

1 dlr. İsb:ııı, iıt'anı d ncnmle s:ırsılmas, 

1 

eli, kolu blikıHmez, tcblıke l>nünde fÖ
rafilme% bir ı:~lik yarınki Tür1dyenln 

l 
bJ duvarlandtr. 

Dfkka.t edelim, Atııturtı:, Türkün mu.. 
1 kaddes kitabı olan o büyük nutkunu 
gençliğe 1aııt\kı hltDb ııe b rmlştl 

1
1\lllli Şef l'avıız ismet İnönü de en buh,. 
ranlı anlard soyledlğl siyası nu kuna 
mekteblerlnılulcn ve g-ençlerdm b:ıh!ıe· F JJl'!crt. lsUktıallıı olaylar na baur. Acele, .:ele cti).İnerek eoıltaıia. çı. ~ ealllbleriiU ~le lıılr hareket. .Ue. de lııahmdaraJacat da mnhakbk adck 

lam.ak için ber taraftan ı&ks<!d n csinU. kan Nemaız ıil~ Hikmet bir müdde!t elen amll, ııl.Taea4akt tahıl» fadahNır, ............U'I', • - ...._ ollıa .. J"8'D71 ._ .._ c1enılr baıtJıyor. 

kr ~1nd.a, b!lh:ıss:ı h b d1Ş1Dth Aksaray cİı'varnda d.olaşmı,Jar, ni
kaL,11 b r IU ml&et ı:encllıt fclo, her ı be;re't a~a!k t~ltıLı, kadınca~ıza dört iyi undan bir ekmek Un işinde sahtekarlık 
tcY en en•cl 1'\lllJi blma.k• esasi ve ıo.da'h !bl1' eıvı dı..-,ıı.ndan göstererek 
mati bir vecib dir. Genci, bu gibi teb_ şun.laırı 8Ö)~ern$rı: nevi daha Çlkanfm8Sl Ve sayım fişlerinde tah· 
l ke t"re karşı ikaz ;ı,ır zaruret olduğu gl_ •- Bu cvıiın iı;.in<lek.i ltiracıLıır h 1 •f 
b, •nu. ı.unctan en iyi konınıQllınek çok aka inean'laırdtr. Brz.e thndl mu teme n at yapan fırıncılar 
aeVkilnd bulunan aile oc;atı ile horayı İçeril8ini gezdıiırmeder. Bu eYİ'. sana Şebr~e dün müh1m miktarda Küd4elamm:alllk, sabltaduı JllUhav. 
"'ıvlk etm~le de, danam e11 fllıcmnıl. 800 liıraya kaıı>a.tm:aiım, sen üst ta dldstra un adrı>~ Bu unların ne ftl müblm Wr .U,t.elri.rfık ,., ..U.Umal 
1ttll ~ r nokta ma temas , d lml tir ki Taif na lkarıtmal..> Nrdtle Jru!lanılacaiı tefırimizddcıi bld..,...nln tahkikatına el konDQi ba-
bandan dola1ı l\lllh Şefin lıı:ıbet ve nii. Harici man.za.rasa itiliarile gö&\e. a1aıkadada.rca T.ık:aret VC!kitetine Immaaidaclır. 
fm1U1a b:lyrao olmamak bblJ cleıUılir. dşli 'bir bina olaa bu evi Nma.zal90nı:lnuıııtuc. Za..ıediıdli~ne göre ba AyııS •maacla milU l(enuuna kan._ 
M 1ı olan her teYI benlmseyrn bir fır. çok lbcğonrnio, 'bete fiatınln 800 lira len biflanıilmalcla olııuı uadau, diieri nana ela m.Dbalil bulanan ba vak'anın 
lııulııı faal& şümuDll &'ibl ı;örilnen mü. o~nu aıdan ucurz bulmuı olırwUı de cbıtra 1IDÔan ~ \izer ilet çe. Wdla7a nazaran malıl7etı pdur: 
Jalıın bir umclesinln bu müruısebetle biz. ki: ~ ebnek çılca.rılmaaına müsaade ~. IU.ldnd1«ıt.bnlll17e cadde. 
zat o rırl<anm en ınllıemayh bir sfmuı «- Amıın bu evi elden bçır- edDcedkııliS'. EUtıraı unla çıkarılacak ldDıie Ba7&Cl 80kal'mda 3 nWnarıuta fı
lıorafından buciin bir dda daha Ye lay\k mıyahırn.I .. » d~m·ştiır. ebnelt mİldM1 bugün çık.&rlhn.aba nncı1* J'&P&D :t.n.an ~ Jlfer bl.rbo 
elılııtu chemmf1etle tebarüz eıfülhnesl, Bu Mll!C'IİJe her iki.i de Mhmed oian 600 graml.1t dtmekten daha tınncn, Toprak Mahırallerl Oflslnclen 

111nttJ'l'ipl"l'Ver her Türk için Mr aevlnt HfJknveıtin Ak.sar&&"daki yazıbanc.i .. .ndban vezinli olacalcttT. mllbtellf samanlarda muanen istihkak.. 
tts!hr:lıllr. nıe ce4mi.,leır, Neınaz bum.da cebin.. /'' .......................................... "' larıodan p fa&la un almışlardır. 

Mfllt!t ye mettteıb bagilntln şartları den .f 00 lira çılkaııp t:v uhibfue f p• • f 1 1 Gene 6ildla.ya Daıı&ran '.1Qtl11lar 7ekünu 
içinde taklb etwıelert 111Illetçc ett faydalı .k.apaııo goti:rımdc üzere teılli.la. ver. ırınç asu ye f bir ha1llYI bulan anlan -1mak lolo on. 
701 h8"mcla mllletln en sallhlyef.11 e\'. m'İŞ. o dıa kad'bnı bırak.ara\ yuıha.. ' 1 se 1bru eWlderi A7DD n.ıertnae tabrl-

twılarma pçlnıı~, faW kat'iyen Tilrk mlllr.tl bu imanla baklkatlı>r il. 
nereden aldığuu (as:rih etmemişti. Ne zerinde yürüdiikce :rarına el~tte huzaı 
tarnmıa. ne fsnafb, hatta ne de ve emniyetle ı,.kaeaktır. 

meSlek terbiyesi ile kıı.bllf tclfl .ım~. (j) /, C I 'd <~)ur ra,,,, alıL 
:ran bu liö"ba.llllit bir .tela .da-ha teş.. ••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••• ••••• 

~~~ 1 1 \, J Askerlik işleri 

Kaçakçıhk yapan 
Yunan gemisi 

Gümrük muhafaza 
memurlarından bir· 

kaçının da methaldar 
olduğu hadise nasıl 

anlaşıldı? 

338 .i,er sevk edi,iyor 
Beyoğlu YaW.ncı A5kerlik Şa.bcslnden: 
338 ve bu dotumlularla tubemWie 

ilk Te son 7oktaması yapılmıe bulu.naa 
erlerin ıtevkeclllıneıS mere lo&Wıa güni 

olan ıs/B/94! &iiııii "1be19 J'ClmelerJ 
ilin olunur. 

Şubeye davet 
Belfk1aş As. Subcslnden: 
Em«*ll t.a.blb binbaşı Lfitll (329.':5) 

P'* kısa Mr samanda f11be7e nıuracad 
eıtmcclitl takdirde 10'78 a71lı kanaa 
:maddel ınah.smuna ıöre muamde 71'. 
pılacaiı illin olunur. 

IA.dmt!<ın t'llJ"ekU~rlnl alnuşlanlır. Ban. neclen •Y"'l'irnldfıln yag ve peynı•r fa' JaPmlflanl1r. Gümrük rnuhalaza memurları 
dan ııonrası 0112 barfl,eta •yaakbn lba. Aradiın eaaıı.1cr gC9fDİt. Mdımed Mticldehımumllfk ba miihbn •h&e. dün yeni: bir Jcaça.k.çılık vak'a.aı mey 1 u A 1: 'il y O 1 
ret kalıyor. Hilcııneriaı biır tıürlü yazıhaneye dön. t • t b 1 klrl* bidl8esl eirahnclald t~ertne dana çıkannl.§lardır. Çok dikkatli I• 1..1 

> I '7 / f, _ l mıediii görü~tür. N"hayet gece. evzıa 1 aş ıyor ebemmlfdle devam etmektedir. teı:t~lıcnırniş vıe cüretkAnt.ne yapı?. ---PAZAB---22-13-1-19-'2----ıı C!71~t!P-.Hı U.-ral:u...1.ai. nin acç .aaıtleri'l\C kadar yaz hane- m•• olan __ ._. ··.ır_ · . r .,, "" tir. "Y: va&. a '°"'"" cereyan etımıı,. 8.30: Saat ayarı, 8.33: Marlbr (.Pl.), 
de td!alın <lönll'lıC$ini ibekl'i)"cn Neı- ı Gel~ek senenin odun ihtiyacı 

' maz, i "ln ~inde İ'I olcJıu<iunu an'la. iaşe müdürlüg ... üne Bir hafta ~1. mooteüf idıalat 8.4S: Ajaıuı haberleri, 9
: Ma~ar iPl.), 

Misafslikte hınızlık etmiı. mı• soluğu Emniy« Müdürlüğünde için timdiden tedbir alınacak maıdıd 1 9.lri: Elin saati, 12.30: tsaat ayan, .,.. d } b d Ön ıcıeri gettirmıeık i1zr lhnan1mıza 12-33: Qvnn ,bavaıan ve &.ürkUler, 12.45: 
l skudıvd:ı K khda Ça.t.aUlaiı ııoka- ahn"•ır. evro Unan U gı a ümii7lileki bş mevsiminde odun l 1 v lb _ ..r l T ,,_ ~ gc on ı unan anaıra ı cc a§o<>zı> ge:rnı a. •~-0 baberlerl. 13: •ı .... lu>lr 0 .,un hava. 

t"' 1 numıırah evd" oturaa Necatı. Şilmdıi zabıta j~j oündenbcri m- şlntn esaslı surette hanı ·~tn •likachr- · d }·L z h "'-- ..... J--, " .. maddele . ·~ .e ll~l lıK yapan a arya tdıtı. lan ve türldiler, L3.30: o .. .a-o salon or-
D n evine enclki ~n mls:ıfir sıfatlle talaTda göri"mmİye!l Meıhmcd Hile. rı yarın larc."a şlmdlden tetkikler yapıJmalrl:ıdır. l'llmixdldk~ TWTiılaib ve Ywıa:niaanJa keı;trası, 18: Saat ayar~, I" O,): Rn""o 
~en umşularından l\Iehmd. ev sabi. nııed aram.a!ktadır. t }" d•l k - al: ahaia ~ Tüikl .. ~ 
•inin dışarıya çtkmu ad:ın istif de e- es lffi e } ece J r Ti n . e:Je tema. dans OJitestras&, 18.45: Ziraat bkvlml, 
ılettk koNOlcla buhuKa bir 7fizüklc Wr _ ~ Ham buçuklara el konuldu ea geçerek onlarını Yunanıatandakı lS.55· Fasıl u.ı.ı. 19•30. Saat a~an "' 
iakım elbiaeyl &fl?Ullliar. il evruz 1 Ticaret Ot.isialn ella.de bulunan~ 897aw.1Deye tabi 'u&ulan bam bu_ ~abaılaTlna göndermek Sst~dik.1.cri aj:uıs• haberleri. 19.45: niWlk $ilrlerl, 

Nl'\ tinin nriimoaa.tl kerlae Meh. : ve prin '-fesi 1taın ~ Lıfe u~ İ pulda.r&11 ~ ft khnlttrin ellncle bu- iıbrac.ı m~nu bazı m~ddek:ııi bu anı 19.55: Kal'IŞlk parçalar t:l.), 20.15 ı 
mf'd yııblannut. now lıtlrat et.ittir. 1 r..tf? i 1 ı.ıuıutu a'i'ada.rl:ırc:a tcııibiı edilmiş n <la gianrük mua~ıa~ geçmesi (K&lııam3nlar uatl), H.30: Kan$* 

1000 ton maden kömürü geldi 
Adana vaperile z.._..ıaaıctan teltrl. 

mlze ıeeo ten madca ümiiru weJ.ıstlr. 

TAKVİM • 
R.ııml -· 

1Bli8 -M.Tt 
9 

U.ıNl:.Ş 

::». D. 

' eo u 

2 2 1 A.Nlti •oo 
P 

1881 
..... -

R.e-1 M3a K..ıa 
1942 ıa6 

R. evvel 

4: 

IM">A" 
.s. u. 

' 211 
09 67 

nası geT . ~ tllırtilbe ......... ııılriftf.. bsal.: bunlua htlkia~tçe el konulma.an.ı ka,. ~ ~ -~~'-1-ı kcndıı gcmis:fo törldile.r. 21.15: Temsil, !1.15: üvcrlıar. 
i ya •. 7Sl" 'l'C pc~ riW cul.ı madde- ~ rar wrilaDlftb'. Bu mallar bir ara7a ~e.. gö'tıi.-rmeyı .:ızerııne a.lm.ırtır. ler, senfonJk müzik, Yarasa .,perı-tınden 
i lerini:ı ttsdtlllnti:ne hu~ i tlrtw.lktea aıeıara, U..- Ye "M&lk Jq.. B"ılr ~acı~. para m~k.abüind~ ve Marta Ec~erUen parplar CPI.)' 

Dün halk, kar yüzün
den mesireye değil, 
mahrukat depolarına 

koştu 

i Kllıaren başbna.e:ıktır. i rikalarına t~a.ç ~lıııle clafdda. y..pmaGc Ptedı~ kaçak~ıh.g~n mtn·~ 22.30: Saat ayan ve a)ans llaberlerl. 

'··•••••••••••••••• .. '••••• ... •• .. ••••••••••••-' cattır. ~rydtl.c ~el~sı ıçm g.eını 
a..&ptanile ve ıtayfalarla anlqıftu Za. 

,----------------------------"" '-Ya llfT1'lea eümrük muhafaza mc lstanbul borsası 
lSTER 
iSTER 

(NAN, 
(NANMAI 

Bir arbdaşnaw ~: 
- GepealenJe JCaradeah banllsln. 

deki bir ka&adan nannma bir telcra.t 

celdf . .ı\.~ n ha71'e& e«Jm. Çbkü 

1dcrat &7ReJ> törle lill: 
«Ali 6Mlüm, .eeJe Dtilus tnlıtftml 

aönderinla.> 
imza, akra>ırtan lııirlae alddl. l'a. 

D&t ne tkmel< w.:.ıl'üft hlr tirli an,. 
lıyamadlm. Tel,-raruı aa.ıua, lthamr.la 
izere ~n.~e &it.n.'* ....u.rf. 

,-eUJMJe kaldan. Yapılan m.abılhn 
aeUceslncle telv&fıa .. t.anda oWuiw 
anl&fddı: 

~ hiri.ni de elde edC'l"c'k, 
iki ~ ıaoed.e paltede.ri Ca\ata. 3"lhtı. 21/3/942 açılış - kapanış füıtıuı 

im~ ~ t.aflmıttw. Zahal")a 
kult•etlli uıi'l.'-"1a piriı\ç, salam, 
iJı..erve, ~1- 'llO ~t paket bdar 
·~il ~a Ye yiyecek ~'
jya&.ııaı müır ...... t k.amMoutnda 
~7~ ~ İ'yice Y~mM..-c 

1 
de ~aç.ılrçılti; lwıLec- .... cümr6.L-
mıuhal.- ~1 ~...., lf\Dr 

~ ~+ı.rı a ı..O. ~n 

AçıJıs ve kaparu, 
J.ondra 1 Sterlin 5.%2 
~ew.York 1110 Dolar 1!0.10 
Cmevrc 100 isviı:re Fr. S!).3 5 
l\laclrld 100 Pcçda J !.89 
St.okhc.lm 100 hveo ICI'. Sl.16 
~ .ıı.n nr.ı l!.641 

evalaa ~d...a. ça~ •. · 4. ~ bir vam 

iSTER 
iSTER 

bitcil.. B. ~ıı. ·l.m4e01 ,..ı..ı .. ~. 1teıo. ~ tse 
1 NAN i.rd•. GtiınNL muh.afe:a lllftnur.t. --------

rlTld..a bir ~ de p~ old•. ...._ v• T>lltrllA& 

1 NAN MA f . ı iu ....,,lan laçakçıi.k ~iJ.iıııee:. 'l"NmlM --- •• 'e olma. 
• Wı.kibt Ntirildib-- eotlla Ulıla. ~. 

'-------------------------------................................ __ ........ ~ ...a .,dınl.-«111 ohcelr.t'T. 
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: 

e fiıtları 1 
serbJst bıraluldı ; . İbrc.him P.aşaı)a k~ve getirdik-ıa.."'ZUS\m bbuıl .ettiriq>, niçe vezir/boynunu i~riıuzatrp bircl.Fle saka- f Nakleden ı fl.fuazzez Tahsın Bcrhand • 

!erı için sustu. Kahvecı oglanı çıı -ı başran lkesti.r.ınişt:iır! Sabıka <Hal- lını tuıtamG:amış, gö-z ka.paı.1{lanm ~ .• i A!kşaım yemeğinin ha:z.ırlanma- - önrer Bey yeım-eık yedi m~ 
knıca lkarş~ı'lla clpençc cLıvanı dı.ıı.. lach İbrahlnı Bey denilip bir tak. yan lkçı.y.aralk dilk!katli di:kkatti Fakat buna ragmcn dun gene :s~na nezaret et.tilkten sonra yıulltar. ka.Ma? : 
rruı ka udanm omuzW'.lıU okşadı! rib ile şevkeUı1 pa.dışnha hülUl f;ırr. dinli.YQı'<fu. Kethüdanın sesi su ,.. kasablarda koyun eti bulmak ~çilayoroum. t..k .katın sofasında ko - Ne münasebet! Bir saniy : 

- Baka Mdlmıed, ülemadaaı ol- s:tf.ın bw.up ve-.t.:ırıazam ve da:maclı s1ınca b~ıru. kaıld.ınp gözlerinı de- ka'bil olmadı :-..amıa ka,rşılaştırn. Beni gürü .cc dayıs nm yanma mw, durmadan: 
sun, vOOc:r.adan bu:ııunsı.m en çok mülkerrem okın İbrahim Paşa da- ğll'mileştirdi: E 'urlaklarmdan mahzun bir tcbes • t(tkrar odasma çıktıı. Bıraz cwe i 
imnlerc. n ~clemirsüz. hi yedi d'ÜJ\:ele baş eğmiycn bu - Bunu saray irnhve ocağına E't na.rhının kaldırılmaı.ı kararı :süm geçti. ln:.pısını ç.a1-d'.m. Açma.eh, b.r şeye: 

Kethüda az dll:.c;ündi.ı: dov:Betı aliyeyi. envaı mezellete dü. m1 bırakmı:şlar'? tiık.e.daTlnr.ı. ıbltdirilmi.ş ve et aatlR ~ - K:z:zxm., ~cınğıda kimse var ihtıJyacı olmatl'ığmı söyledi. I 
- Rütbe ~c mansaba b.ımtadan şii~i mi? Ya,.~"" M9.•l Kethüda iŞin iç yiizünü bilme • füulan dlln sabahtan itibattn ,.,,'. !mı? diye sordu. - Ben de yemek lst=ı orumj •rzedelım '"' su<ıtaru.ın? .. \"'1'il\h? Ya, ~ız muhafızı Mus. dıgi ;ç,n yruubaşında ayakta diki-jbest bı»'kılmı~"· Dün de gme he.. i. .Beıu <ammadığı muhokkakt>. alfa. i 
-;- ~bam o d"'1i so)len. ·"'!_a Paşaıa. •Kaleyi ~I~ \e Kı len zab <e lxrktı. Zal>it başını sol- men bütün bsahla.da koyun oti ;Içimm h•)'-"•ımu .., ..... veıımc • Yüzıirne aoyarelt baktı, ses çı.: 
Kethüda b mı kaldırıp dra - zz.ouşa teslim eyLlycsı.n. de-)"U lad!i: hulumannam h:ru ve sı~ır eti de :ıneğc gayret ederek ceva.b ver - kamrmdan gnti : 

z gOZ<cnne b !!~ Y""P bunca d n karındaş!oıımı~ - Kahve ocağında bulı>ndu sul- evvel1.i ı;iin!di )'iibek fi ar üxe.. 1'ım" Ölü ile baŞ>a>;a, ö ıimle knrş j 
- Şeyh &n Abdu lı:!ı Efend. K<zıllbıış toalıfındiuı kılıçıtan ge<;ı • tanmı ri=len tıbnı<ır. Fiaı münbbe : - Ekrem Bey yemek odıı.ındn b A : 

bı.-banız. Esprızndc elendi, Zulfil~ riln» !ıne robcl> olmadı m<?• - Ya <>lruy<>n oldu mu? komi..yommun =mı, olduğu "°" 'aır <>fen<liın. .ıı:ıa 8':.'1<f" r gece •• "ı ®:: 
z Sü n.') mtlderr!sı Hü- cMuı arrrırıÜ haramın on seki - - El..:ı....n ele gezer ıdi kararın mezbahada hayvan kesimi ! - T.<><:Yl.,.ıı-"'!_ ed . ~--um,~zyerımın Y?! ;I. '~ 1 :ı.. Ef d ı.. •. h R . -.3 b .. · .... ~ it b" .. d"" u~ • ' • ~Al!Ulir' cnıın yavru:m MU'U'lnU~ a ız, g .. ~a -. 
SC) ııı en .., ıt1.Urau şey 1 asnn 11.ııuan e u ı~ a llUŞ ır gunc ur - r ba=-la<Lktan eoımıli fi tlara rnücıJS"r : O ıbitk b" t ırl . "- ki ~-• :lden: 
E d ordw ru hümayun Üsküdar sahra ·• · · .. _ıı~ • : , m~"Us ır av a ve rmı .. npana:ruyor, rpıl\.l : 

w .ıi"i bas b" di:d d ~ m& •\kr Anuı &asdı a : ~- Poşa derin derin dü - olorağı ooylenm-ed '·Ancak, a<>n jl-UlilUJı ad.;ınI:rrla rnı>rılivenlerde nlmma doğru çcki"'ı> b un ! 
-:-""' t"?1küa:.ııı:. a.:a. ,:na t

1

~-de - msı~~ din'ü devlcl 11.b-·- _ fis:1ı..· ş:indü. Somıa acı noı :kömürdedi: giiJ.CTde şehre y~p.ılan h~yvan se':'- :ıne.r'.ıren d>"n de başının önüme e~ !!i.bi acıfk dı.muyordu. Göz! rimin! 
r n..n ur sunu çabsan c=.Jiilı an '""""""' ~ı·wl« ı;.ul - K ,__ bu .J k •1kı a'tl durmuş G !hı o'dugunda:ı fı ·~:- a..~: .. - d....n.~t ğm b • o~ ar.ıru bı.t.irüz. Y vüzerıı _ H!)l.fıh cihoo cyle.m...""lk d~l5ı.1., vatt:i( - aymaıuııııı paşa n'-la yo • Y . • • • .• ~· • :W!lu., ·uw~un =~ .ne ra >en 3 - ırileşt<gmi, b :Ş bakışlarla etraf E 

dan? geçirip: «İştt> ~'ta gcldi, hu ~ ~ mu? .. . . atların ~rer i!çınde dutıee.cgı sa. r1a ~ Y_dkm ~en od~a, kn;;n - nraşt rdığını hiS>eaiyonlum. Ba -: 
- B" ; dnıı.... . t •·uyu - -=-.:ı- '"el''haddP hareket ırr.cllal ve Ma'ınncd kc'tıhudn ellerJJı ~ıp mlmaııntıkt . :vahdeınnn yanına s ğlndun. ~ a - smm koltu2tıın 'k arına d am.ıı::.E ır.ne uıuı ernnıy:e 11 r :::.JUı~ .., bo bütkıt-. "b cı1 b · ·· · · ·· ~ ~ ıt • 

man sultanım. E"VVel 'b ham <kğtn intizar 15.zmı~ yn.ı.mu u. . A... ~ anı. ~n ~ı go~~ sını,. ~te -di.ı.şünoeıe dalm um. Ne d !.inü.E İbra!hnn Paşa s '~alıru tutam _ d:c:vıı r~dt geçirmek vesilesi buil- - Teşrif -etırnedıler ınırtnnım. İtalyadan .gelen ltagıdlar :cessıs göiler.ı.n yuzume dlkılme _yordum? Bn!nriyorum. Fnk t ha .: 
ludı: m~tıır.> Sadrauıım ocfada duran -zab;tc italyadan C"ctlrllm~kte olao mltbaa ~sini istemi.yordum, kendiani bu ev.yatımın en acı saatlerini ) ad ğıJ 

- Pek d0: ru. ..Ey Çaldır211 marekefilnde can dömip bağ-rdh: 'kil:ıdLl.nndan son günler içinde 11 b:ıl. ~de lürumsuız b~r s:t bi görüyor. ma e.'lliniım. Kendimi a d ığım~ 
Saray muhafız r;abitlcrinden w• thı-o; ~en k~ıpı ~hh:·,:ır ai'·fa. - Bre ç:lk! >'351 t;rJırlmlze ı:elmlşUr. l\IuJıteıır nevi :dUIIll. K~nvalı\'.fume karşı duy - günden itiharen ~n sene r bi .: 

•IX·lı lJ :;an. ın b'.rdenbire odaya dı! Da~a durur musu1? Vezir de. Zab-:ıt aıya'kıkın dol~a dolaşa çı- ma.tbaa kMıd~nnı f.htlvıı t.<len lıu mal- ~du:ğ.ımı !hünm~ mani olmasa ve rer tbirer kaırş:rndn canlanı or, u i 
n rd·~·nı .gordüJer. Zab:.t te aş.l te. ...,r-61 ~th->.rn ~"--'! t ve ü :m('t Mu.. Jcmca Mehmed Paşaya 'bakıp kc- tar, lth:ıl!ıt ıumriltiinde mımm~ıesı l>U. ,:Ekram ve Münir Beylerle Neza'k t n· ..... t ~•Rm f-""'·~..1emedim sandı : ı--. • • • - • • • • l li ~ . .J.......;li ··1~ .....:ı• ~ten sonra allkıı.d:ırlarıı ttsllm olunA_ •• ı.ı ~ ,.,.,.ı,..;...,,_~"""" h ı.n Usuu , cuın.t.-.ı ·: 1 t bağınlL Elınde bır k d tu- hcınımed ..:'pr n b.ir yt'.n" lb crı Qlltp < ... r 11>."eu.:ı gu umsı.."Ul. ' ;Knu.auan '<=--"'"''"'=''-~' ean~n O ge- ğım vafk'alar anka ark.aya ziiıni..~: 
~-ordu. Damad İbr>him Pıışa Y - ~ v• l(ÜPd" • d"""'z 001 vo bos. ( Aıı.a.ı vnı-) ....,,. i"" apartrmlll1J'1la dönc<:E!ktli!ll ·~- hücımı ediy<ırlardı. Kend 'mı öylei 
rınden sııçn."'6.rak boğuk bo[!u • tnnlerda ~ ·(ıfc. sı:fao:: .f!V,f"r :C'. n~- - d ~~a cenaze evdeı1 .Qh."l{ın.a~~m •. Şazı. ıaylf, öyle aci'.z ve yalnu: hissedi i 
hay nfı, .. nın 'Or1''t"lr.r ıstifrasıle da&ıı iJ<ti. Giresun Nafıa Müdürlüğun en: ,,. Hanmıa son tazım vazilemı yap. •ar<lımı iki... ı 

- Bre yaldq. fo .,.•..,..,.~vü,o ,.. ""'li d"o karon > ı - EUUtmeye •••ulan'" Ghuun ..ıı;.,etıne .. th s. ""•hı... .... ;madan ayrlsmııdım. S ti biri>irınin enlınr geç: ~abit y ı:şmcn elinOOkl k~"Tıdı da:şl:m ~ a1"mi 
0

S!Tl"Urıe . el u:rat - c rcnhi Y~ıl ıc:ıa.k JW.rgtr UHI ~llk cezaevi inşaatıdır. ~ Gene .~ltuğa gömüldüm, gene ti. .. a~u e-::nüdtlat zarl nci.a !b r def 1 
ç "'P nldl! mad<tan "b ev'""1eZ.• N·cc....., <'th- ı _ K.,ıt dl"""' u.ı hin be llm Ü< """"''"'· ,kendi duşuıu:elerlme daldım. Ha F1krem Bey blr d fa da Mü r e.;l 

- Ya im, nedir? •; bot .. ~ '!ar ""'" b •ico; ş ~vo. 3 _ llu ,.. .ı.ı -••m• ve .,.,,,. u ıunıu, i tt h"'1ınılar Y<>meğe "ndller, >okrar ·çorlye girdiler. Ekrem B Y el"' i 
D J Hasan atekeledi: tl <>"lr".t~..ur. A.c:iyan lerindf} gün A _ Etsmrue şutnantesl. muııııvcle proJ~I. : löndüter, Kur'an okumajtn ba~la saçmu dkşadı: : 
- Kahıve oc ;;ına b rak..lmış sul vmü -dahi .görım.iıvm n.i:ce pcrii pey. Edılar. Ben göz}erİı7]ı an kapalı, U- Se d tm .... 't k : 

• b"v .. ı.. b B _ aymdı.rtık işleri ccneı rtuameısI, yapı blcri ı-enel ~rtruınıf'si. : 'J.. lk ..]• I "tı .;,,...· _ n e ya .,.a gı ı~ı • 
t. mı. kor du.b teı:or • ~ ··.? a. onm pon- c - """ D»lri "'"'"· "'"' """; "-"s>t """1 """'•meıuı .ıwıeı ; ••, llZl' u ıynr nrn g. n-..ım. . dedi. Reddottım. Münir B İ Sadrazam llrağı.cfi k('thüda:ya u- çei desı.sek!unrna du.şı..ı.p .iğfal tuza. : Bir ara Nezaket kalfanın ses nı : 
zatb: ğınd3 iffet ve ism ' r.ı. ~lık çfık rıa.ı cetveli proj ır. Edt.":J"<lı'tlll1: • ;---- Yan~ ~ene. yonılac . ·nı : 

_ o.ı.u 1'\!n imd" C'dil:miştir. Daha nice durursuz? .Bu 4 _ ~ı.J.llcr bn evrııkı N:ın3 M idü .. Juffinden para ı al ... b lirler. : _ Küçillk ıhamım, bı:rnz çorba stıNdhaıt ed!!Uiı, dıye ısrar et •. 0-:E 
Kethüda üric relk etrafına ba - h:ıtı esef ~.ıfanal daha ne 5 - F:kMitmc ıo.uın Cı<m:a &:iln;ı t on l\ltıd:ı Nafia tiiılurlu:fintıe top- iiçmez misin? nun srarma d'a mu'kavernt!!t ettım.: 

kınınc-a, e..."llI'ini yü!ksclt sesle telk - vakte deyin sürüp ıgi.de!'? laııac:ık olan eksiltme tomtsyunun:!:ı. kapalı s.:orr usu1.ile yurıılac.ııttrr. ~ - fstunh'U't'U!ffi kaJfa. Bu odadan aynlma€a koıi.""Uyor 1 
ratladı: Shlerde ,ga,-.Tet:uliah ve gay- 1 - Ekslltmere C'iftbllnu:k tç.n ısteltll!erl:ı lGS 0~ sekle k lu' : _ o maz Şı:j yavrum. Açl ktan d'Um. Burada, her şeye ':meın: 
-~ Ce!ır i:ie kı!raırt ey- rnti dmi ml.fuin kalmadı mı:• muuhkat teminat ya.tırılm 1 bımdrw ru h ta h~i:n baıyılır. kend=mi enmiyette hissecliyu~um: 

len. Yarm ruzu oe.7.a::la Sa.llallahü Tea.. olması ş:ırttır. Ve .. n az on ~ bin Ur lık b\r )"a!;.lı işini mınuffaldycıte i _ Ac:'kımad'lilll.. Gece ·yansmı biraz geçm şti sa.; 
Mehmed P yu k eesle o • [iı a'.!,eı,.'hi vesc-rem Hazretleri mü- b:ışardı.taı!ı dııtr Nlltl:ı lalrelcrindtn atm..'Dış v B. cari seIH'ıde J'io:u"ct ~ - Öyle zanm-divorsun. ÖmeT nırırrn. CJf:.Ja gene bir ~~ k ses·~ 

kumağa başladı: ~ ıhumrkmna ne yüzlın vara- oa larmın b!rtnde 'itayı: 111 
oklu!una dair '" • c dıll:reı ' ı ıısı. iBeye de söyledim 'kızım, aç rl duydum. Başımı kaldı:rmadun. Fn1 

<Ey &n lkıı:rııııdaşlanmız l!aeı oaks"- ve müi:ıarek d<darı şerifleri- 7 - """'" "'''"" •labllm<k tein lhalo --· "" "' ·, - .....ı ~ ,.,, }'Ori baŞkadtr, blrk<ıç kat lc..ıiılmin Çlll1lıniısı ban iııe -j 
~ Vcll ocağı kulları. .. Ve ey ne Q\:an.ni gör.le.rfo bakabilccGksiz?.- .fstid:ı ile maknmı vlln>etc miiracant edHm lhmıdır. f,tnşıık çorba •vücudınıu dinffendirir. ri-ye IJtimin girdiğini anlntmoğ k81 
Ali, Hasan ve Hüseyin ve ciharı Mehmed b:iliüda alt yanım o - 1 - Teklif mektubları 'S inci maddede J'l1ZJh a.a.Uen bir aant evveline kadar : Başmnı ka1dımm, nl5.ka ile sor- fi geldi. : 
yan ıgüzin ıhaımrat:ı muhiıbleri!. kuyannadı. İbrabim Paşa a'leyhinde komisyon relsll!ine makbuı nıuknblllndf: verilecek ve posta .ile dndcrite. :.duım: (Ar4'3.Sı vaı ) : 

<Ne dmıurnuz, daıha vekil gel _ öyl~ a.ğıT şcylc:r ~ı kU !ki kağıdı ctk zru11ar mül1Ur mwnu Uc l3lce kapatılmli olac:aktır. Po~ ~e. '--·- ----·-- ----········ .. ····•; mcdi mi? Bu oca.'k nice padiŞ<dılaıa clindcn yere düşürdü. Sadr.ızan1 cllmıclcr kabul edllına. •3513• 
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n linluı keskbı aşddaı- altmda tlln ren- r 
cine bürünü r; f'llyılrJor; ;ra3:ıh70Tl1u. u1 C Si: Rrmı ronk kuşlu nruşuyoniu: r1bnlİ$ \.. 

Jlanlhh b:ı.lıkbr surü sunl )'UZÜ}"orlanlı. So~:lda:;::n~~::":a:": ----:2:--2":":, -""".3::--4~-5:---()---7------llruı.op ya.rubaşında '!tir ı.ııtır.tı duydu: 1 - \Jckctin al- i 
dönUp b ~: Tetf;rl g rdu. Bu uzunc:ı tındaki 18). 1 
!burunlu dellk:ı.nlımn b:ıb:ıs. Fitab ma ·ı 2 - Blr hı:ıy .. 
lb:!dlu!:o b:&şp•Jl3ıa 1'11; isi pa,paz ol- van (%). 2 
mıumştı; :ıuabcdı!ın _r.u:ibasında.kl biiylik 3 - ·nı tZ). 
b!n:\d;ı. tonı:tT to=r p:ıplrüslcr arasmd!ı T · (1). Ttt .. 3 
siınlerce bhrmı:J; olmrmu.'}. okurmuş sinden 1Jkuyvnuz 

öttü; yüz 'bln i,,ç! 'b'i.nlaıln ıztJ:"ablan~ p.hi:l -ulacak, 'fa. ıtünde ılarl>:ıı;lar kladı; ölüye l ve ~:ı:ıa.n d~ b!r 8l"3'icr ynz:ırmıs. Hazoıı bir renktir (2). 4 
~ >ua~.ıar: l.lıJ. Ql\lfmı 1kaJ. bunl:u:ı kör ve r..q- k d.ı. kol.la.Tını :ıdeb kır.ırak ayı..rdıl&r; ürb~ buıuann ~ olduğunu b!l.mfyon'lu; bil • 4 - Haber gc_ 5 
çb.rmın e4iJ:l ber.ız ~~ Yolun t.en:ı.t:ıoo Lot.iıs ~nııdan kil.. bir 4drun onu bi."kaç &:lım öt.eclckl hen. d ti 1b!r ~ ;.ırsa Tciinlıı ~cu!du!rlım.. tiren (3) • '\emek 

ılın k.lr:ı. a!.b e.~ ~ort:ırd.ı; ~- çU:• JMr ~ kurulmuştu; he.ııüz on ~ ::nmı.rladı. B!:- fAkım şert cmlr.lcr ~rı kendisine karşı sevrı ~ost~n. 121, ;ı~m ıarka - 6Jı---t---ı 
lı;ı.ş k~ 1UUD nuzr ~ tunç e ~ J s:.rub. bin ,gözla, kıpıwu s:ıçlı, l var.J111; :er ö!ii, l&t.t:r ;yıım1ı. or.ı.d:uı en Dnrot.U. H_-ılb:t:tl ;:-mç kız ımam cla:ıı on. 
cc!nı.ş o:nn ~ .gun~ p.:ımyorııJ.u. ince b1r laz.; ıto]lraktan bir ~k için k.:ıJka.mı~ııkı.rıa hCJ)5ini _yoiuıı kenann.. b.'l.Şknsını sevmemişti; sm'emczdl. ?i - ı•an (4),. v 
Km :'"ı:ı..r nltm lşlemcll., .kısa kallu, IUSll 

1

1 tJe3 ~ordu. Dl:ıtcrlnlu nOOı _ d:ı: i buyük çukurlaı-J:ı.ıı blckaçıııa dol- TeU on:ı fısıldadı: B111J4acı {{). 
o.ck.ıı beynz gönıJokkrl u ltadar tc - rusmd:ın gubetlne katbr olan klS:ılmı dardıı.!!:lr: üs'.JcrinJ ört.l.üler ve bu ls - Nt'lcr diişündutunu 'bfliJ.oonım, gli- 6 - ?lcniöen 
miZ.il; ışıhı:h yar-q ediyorüu. Onlar o.c.c'.l.k örlcu 'kdctı l:'ÖJlıl:et!ru iki askı ile Firavunun .oray~ vıımt3SlnUaD cV\•el bl- .zcl Jl;ı2op! J::ter ldıııst)e .suyremezsen yapmak (4), l\loth. 

Fb'':n-cnun ~ a$erleris dl: hı.ıısl de omırıl:ıımıctan tutturmuştu. T~ göz- t.irlld • Bu taze to:ıntııı üs.tun de aı;la_ ~ b ı>ır vereoethn. kcmOO?n ıı.Jman 
Jı1 n en tanınmış prenslen.."liıı o.tul- t:ıli, et~ dudı~ ~ '1$-larl l':lr.:lL m klon l;o::; n llazop gen aJ,ılth. """" <4>. 

; ?tllt'..ıntı en ıs~t' fıınnla..'"1ydı. ~ b!:r .el~ tepeıdııe ~ r.ckcn O!u7. sen:eıc"!cn'berl, b1r ıııezar icdn - Öııumiı:ıdcn C'CÇen bu lfULv tz' in 7 - Dir (3} • H, 
~ ,ır ride Fira.vuıı Kcovs &u1'Ullu. ~ b:"rbıc 1ukıyor; Wr sende! e bo 1uz blll erce mn:ı.r 'kaubn1 L ıcö:ı ~ Noia ~2ı, tl:ııim 

7ordu; yüksek b!r scllyode aı.ltın b;r t:ıht olors::ı. cözleri koıtw ne bliy~or, c-og;ü nt t:n ~ clkrlnılM -tut Sml_ - -·'·· )eilş'Urflen )er 

Yazan: Kadircan Kafh 

4 - Snn'ıı.t (2) • .o'ta:"m.UŞta; bu 'SCdlyeyt tavm:ılc h!',fCC3.llb Jı.abL-ıp in.1yonlu. Üc ~-ıldan.. aırm:ı~ ı duSüm-n yoLto; 'fa! at duşı:n - {!ilnkti ilz ya.Şian tnUıı .olur; ie!' '{B). 
. b.ü:ır dd4li; ba.zula.rı bilczik:ll; • ıı.1- berl ılıt:'p böyte ve hw:.2ib 1-asıyorcJu: eh- ıı.tıl fası ge~ "elıramın tepesine, om - tuzlwlıır. iz~ hm yemişi olan .bu 8 - Boy lkığU C!l • :n·uınat etml'mcli 

nzz &:'Ö l:lmirr!:n :ısın ku _ r:ı.mm b!z an evvel bitmt-sı iç" du:ı c. d:ı.n lr::'lm h "it' k3Ç nsn SCJT!!tml'lt ~ern ı6lU şeyin tk.lsl de tuıludu.r_ Mukaddes (4,, Ur:ı.k nlı!a.sı (2). 

fi - Dlı.ilincc, cnıi1se (4). Dlr erkek 
ismi ıt>. 

t'ÖCiih bı:y:u b z taşıyıı:n se'.Jz k ö'.vo:r: Xnıui & cv~"'!Ull ı, Jmkanının koymak "çfn Y"'ll lm?'blaııbr ;çokta. Mlı!n nları ise tatlıdır! 9 - ' • (2).. 

tıı.o;:J creu.. Sof' \'e &Olunda beyaz "' bol y m i.şüı:.d.;r, ka.t> he)'t'can- * Bunu aı.na kim sa,icdl? u..tiik ınillldye mc:.. 
..:.t4sclcr ~-miı;ı ohı.n llt1 teszm ve ın ~ordu. • :ıı Pa,p rüs.'ı-r! .. 
... n ... -• llııa:op o ırutıeRnberl '.her af'1'&" m 1'\ Yıün.nd , i\'u ıdan ı: 
ıı;......::.r adın yüriiym:du; arbsı:ıdıı y:ı.!n z ~ 3 den ve 4->4ıa ~ o.tu; ne ı!Jıhı. en 0 ~r; aglıyor \'e ~ ls:.1::. 
kıı.a go;n\elder tı'b-nı olan ca.."'tf:cler, Y1ll ~ ~ yeniden hurm ıı c.Şb.nıt t~ - wı. lT.w. cdl!nm; bem ae ~im ı - Bir .ç (Bl. 
be;} .'Z kötr!.er v:ı.rc1L Il\lnlı:.r~ fr"'...sl t."ı- bn- ...... _ v-.. rt &u.ı: y 1 nc.'ınn snı:tnna. " .. at.. Pek kohy!.. • 2 - Amuden, dlhlcnıt'Sine ((l). 

...,....,. ~ ·~· ehr.ımın Çün.iı.u on:ı deını:;'lerai i: 
vn.s ve <lf!'Veikoşu Uly'l~dCll yapılmış! :ula}XJ'or'Clu; bn ırivti b1r - İyilik tanrısı ob.n Odrls her Jia.zop )'Crilıden frrbulı; h ı u.. _:_-:_rzıık __ l4_>_. _______________ _ 

o n pyat UZlltl birer Dl!>l.ve u .. Flro_ taştı Tn D.'f:I 1ıı.. .... son t ohe'.lk!L M tan ı1 ıdiin gfin .dün ayı zaJd:ıstL rir; J;tta.ıı butüıı kıı;'fıbla.rı cnntı :ill:"lr, 

vuns ~ ve riiz:rilr yapıyari.'U'dı. ~ YUn bu son tG.şın koruhılonu gur • sr tı.ı.ıır ~ ı:-u~~- Dlalt ıtarclqi Aradan ayni ey balıklar "lı .. ktml; -s n ~ lcyı ~T ~-
'l üz 1bı amel ~ ~akışı. 'b1r tlaldk:ı ~ OTdu. 1 rru.ıhk t:uınsı oln.n Set onu kur.wrıh\rla m:a tarlalard~ bliı bir ku.; ı:onııını~. brreketım 

b!le ~lşti; rürı'kü kü?ürler ~ar:- • Klifür'-.er du.:.ru ; kırba~ ı:u.lı; öldcrur; pa.roa PlU\JS ~; clUn.Ya~J 'kU- Yük:sclmete l>aşbduı 1D1 duny.ı se~çle .)UCU!-

G- Yanan ve yakan (4)' 1·azı 
(4.j • 

~ - •ota (!) • 

6 - B:r uzvı:mm: 1{4). 

9 - Okw:uk ((;) • 

10 - Ta.Um :raııılan 1ı:z (81. 

~de 

swıenın 

Durma, 

' ıırb:?Çl:ır • ıs ymt.ilm b:l3- otm: senedmılıeri h \-akit T:lldt f$1- bkWu ·~·r. -Ozirlsbı Ur; 1 t • dolar ha .m:ıh1uk yi~ccetlnı nlll'; her 'Genç kız gutlerlni lraı>ru!ı; erin a~. 
lzmıştı. Doks:ın a.ıbm b:ıyanıbhi chra- tnen lm za.ii.ın seskr a:r:ısınd.a bir çı;;lı', n:;u ~ ud• hıP. J'1l cibl .aı ıı riue ~ diş cttucr; ttth yiyecekler, b1 $eyler rın ~i ve ')iiı1ııiii. 

'l-.:lıı:..::•=:ı~ do". :ırh~1 bir 'ıC~ ~ yw.s.."""hU: 'tas J ydı; 0 _ k.ca hıçkır.'.l ~bı.r. nb ~kırJJ". ıt;.oz ı:-mıı m bırba.o l1ecf'kıt; ııehrln en mcytt:ma. gtllr. nııyv nln.r lcı1ıı otlara Blrdeablrc lw:ih1ktıı buldu; 
mu:ı: ereni .yu 1 ıef.U; oekcnlerl 6U- Lster. o cıı.ınsuıı C"üzd km Bar.o,ıı: b yutur. mslnsdlllrıı. kurt> ııl.ır llıazır4-. '5oılra 78.Jl ~el41; J'll\ rlanıtı; suluca go_ 
~.e: -. *'a ta ,corilnilr; C\-Vcl kızı - Bonl İzls~ı ı:oz yaşl.'U •nıı vcrlııJz! ın! 0 'IDüldu. A&uıu \'UT lwvretilc açtı; hlsin 
~:ı.tı ru~a.nma.ta tan kJJıkır.mu.ı ve bu,yük, Eonra Dhe Fit.ah mab lnlıı bıl$1 pazm.-ı H:t:r:QP 'bunlan işit iyonlu; o. h 5ln coı: 7as' mümktın .olıltlbu lmdar 

m .ı b ın: ~<1m11 gtızfNi .., :ı.bnmbn fı.rlu'am!ö c:h -<11.. .l VC'! .k ~ut rek ~:,. c_ .sıı.lvardı; başrahip Tcthlln gönul mııce.. goı: ya lırını d~ünuYor: 'b r an e\'V iJ .çok lçDıt'k t.sttyonlı&, l~orilq_ Gozltrln!n 
~..r:m b ğl:ınd-trı lp'er ,vckenlMin b '1- .clu; Jı yk.r.dı; yeı:hıdt'n fırl:ı.dı; .t!i uz:tk_ Ur; k1nuı~1 s'J r· d n Y\ sol:un; fıı-rr.ısın• b {yor ve ho .rürmuyorda. onbrıı. "k rışın k lstiy du. "T mutlaka oııünde git. Ü3' e11, dönen ve .lııı., 
u·nc 'kördii.."üm b:ıilandı:h ıçtn kn.ydıl!l ta t'.bramtn dibi ı1 lis'!~ .luTransn kıı.t ııevimU b!r l}Jk ır:ımr. Bu b:ıl O ·I - Prld yavnım. ııenJ bu saadetten yıd. n soyltırordu. G01: t:chı bnlLD ışık halkalan gö ~ordu; nk. 
t ru::nı .. hepsi ölüme malıkQmdu: omuz lınl' en mva.•u:nnn a.nısına a.tıldı; ()Ola.. ~:s ~~,-ı t'a!\ n rıı.1.ı: tr-lcrar bu un m 1hrmn "Ctml ecetlm? oklı.ılunu, so Y ları zonkleyol"du l.!Udn dilinde bır zerre 
Vl'ml'ler ~ect''.kl'T. çek~nler et vıı ke- Nn en ırc:nç ve kuvvetll&inln w Une ı..11- UıUş:ı.ınBe görilrcllnM..v-r. kadM t.lircr. Dedi. 'km .. rbnn~ üıı:nlıyan tuz t:tdı bulıımıyorau. 
m toi'lr.ısı h l'no- ı:-clcc&lel"cUr. p:ın4ı: İşk muluul<les Nll: h'.sln ;:"liı ynşl.lndıT. 'G~~ kmı lte,.Wnr ~ lrildl; il :ı yal llın um: n anhm Yoksa Teti doğru mn söYlenılştl? 

Bu 1iş dtuz sme6cnbcri deV&.-u edl • - Ka;pn? .. K1qld!.. m op iç,lııde Umsa.h WiJ ııde t.ıınrı- Lo'iüslerdm bir taç kondu: bü fıJ;; !r "Ona aldatuwJl:ı.r mıydt? 
701"ilu. İşçlttır zahmd.ten <ı:e hastaJll.."'t.a.n Dcy:e baıtmlı :'bwr :rOilil ttel!kanlı.vı ı :nn a >er ~ITJ11lld~ bu f>Ubro ıat:ı~lll lı>r.l .. N"ıJ b 1 röl.ütiilılU Çtrp ı: " a fıı'lııdı; garl b""'r n~ 
~. odu; 1' e ,-entlerl -ı; •rlCım:d:ın. p.kJikt.vmdım, dmlakb- l:Jlk:ır.aJ; 'fmrenlr; 1n1enli: lh pi\% iblr ka.ı;lde okulla: mP.'Zllrn bembcr t:'<>t.ilrrnôk il n 'il- fes aldı; elleri r.ısgele uzandı; ttrlli 
g-eI!rwcbı: Jmbnlıın bu IJ'ira:mn l11flUl".l- :nrnh.n opmdt!, sa.rsmata "başlaaı: - n1 St'Vg~: iyi b!bll İ::!s; bı!nim - Sana ıseE.nı. O" • 11!.. 8M bu tcl:n<k- toii :ı:M1mlıştı; bü)le aıınrallılr.ıa St'f>ltt çıkardı. Yeniden mlara gömuldıi. 

1emclınf h:.::ırlıı.m~ı: ı.uııan _Kalk! .. AmonJtilnın ıış!.ı lçhı u • ı:lir. J'llshnm p!"'ir ıız! Uım de -srv::f1im t-0prak nd rülür; l\'I sıra hnyut uzdlnı\iyurdn; çUnkii mn:m '()lmı:ra • ranı 'b1r ç:ılkanms oldn· 
r.ı;ıruı.ç 1Dş ~ışlanlı; ııa. ;,:an!.. 1ç'n 5 ,_,,v. lcndu ııt"anuk ı yor.un! vermek ~ lzoe ~cllrı.in. Kıyılazın cnırtı; tzls'fn ~öıo: 'Yll t.ın nısıuda &pük1cndl-; .koc btr 1 
rnıllan ~e giden mmpada ter v~ Dtre yıı.hıan.vor6u. Faırat bun1:lr hl'J> Git ('<; 'R'ımrm itmn ""' ıt iz ı;ik1e_ nA:nıelerlc dolıil !':u. snla-r.ın su nıJarn yaşı öltiıı z:ld~ekti. 

enç 

ıöı ŞIU d&di.TO?iaı-ılı; bu terler ve gijz bostu: ~tn dece •inler'! bh nn 'rinı'lt- nı romerd a.n'11TI111 ~ m:tl\"3 e:ın vermek Jıılıı gü~n o!gunlaştınhğı 'Kn 'dPler ve füı"htltt bH.tl. 
1ıısları .o cJcllkanhların babıUıı.nnm. dl'..- ~--ldı: sonr:ı Nb b\'tSl:o4:ı.n 1koı> :Mbntkl ~ rttf'?I mnkıld~s Nil tmb '1)0 ordu; b:ığla: üı.erinde coştuğu cma.n gfuel şp:ıp:ıı genç ior.ın elh:ıilen ıtuttn: 

Jeırhrin ter ve g"öz yıısların.ı emen tara t;'OI kı;rL'JIM atılan btr l..otus rllrl su-ıır- ~ b'r Tenk alrytmla: J'!l.°bğını lbranlı'd:ımb gh:l n:ln. Al - nPlırln iistiin~ do~ru mııtıbnı.ş olBn blr 
toıır:ıın 4.:ımkyor. hemen kuruyordu. Bn '<lı; S<l1du: renksb. ve C'.3l!Slz 'kaldı. '}'ordu vr k&tr.lnn:ıkh cle\'ll.m t.mFOl'dn. çalmab b:ı :ıaaıtın ı::ımnıı topralt t:ırı- ta:Jıta tSkrlt" r yilı'&ttü; 'UCUnd unlu: 
Ftra.vuıı ve bu t.opJ"a.k clab3 nloe Jilx ~ yarubaŞınftn somıa ~mm iis- İ:d$hı giiz ~ ~otft!11'ordu. Kızıl NI. nsı cı G:mıı ek , Napti erzak ~ - Ne mutlu sana ~\CllJ Hazop! 1 • 
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Memleket Haberleri 
. 

TiYATRO 

Trakya hududlarımızda 
kaçakçılık yapmak isteyenler 

Bunların hemen hepsi yakalandılar 

Kız kctçırma 
yüzünden işlenen 

bir cinayet 
Bir köylü kızını kaçıran bir 

Ed"me (Hususi) - Sım gün • Tataı:rköy köyü anMıınd.a Yunaniı d b kl d."k k 
· · h --.ıı L-._ • a amın arsa arını o ere !erde şehrimi zd!e ve U'd~ ~rımı~ ~ sa.bun V'C ~ı.n bıber ce- •. •. .. 

arasında ba.z.ı ıkaçakçılık badıisckri çırilirken yakalanan f ayakadıın kö. oldurdu 
olmuş ve kaça!kçıhırı.n hl".meın hep. yünden Bdızatb Elçili köyünden 
aı gumrük muhafaza maruırlarımız balokal Hasan de.rha.I tovkif ecl}lmi Boye:bad (HU'SUsi) - Ke.zannza 
taraf ndnn yaka.lanmıştır. }erdir. bailı İçviran köyünde bir c ınayet 

B h U"Sta alcl!ığım maliimata göre Dördüncü vak'a. d'.a Edirncaıi K lş1enmİştıİır. Bıa k.•z ka.çırma yüzün_ 
hiıdjselcrden !biri Mm ı.ç kazasına yık ııem tindıe o~. Kıyık.t: 0 _ den işlenen bu einaye~· n h fsilatı 
bağl Sarhaınlı köyü karşısında ol turan Ahmed ça~ adında biriııi. ~<:hır: 
muştur. Meriç nchriınm Türkiye hu- evindoe ka.çalc eşya bulunduğu habe Bu köydeın Mu:s>afa oğlu Ahmed, 
dudu tnrafına Yuna.n balıkçıları ta. alının'·• ve evve&i .,.;;.,., ıl ., batiJcuın.ıı n'~nlanınlş bulunan 

f d '} h l" d L • ı•v• '!!'. -v o-~ yap a.n ... . 
ra ın an ç-ı e . a n c Jpı:a; .uı;>aıgı ı e r&ştırma nıetıiıc.Wnde yatak. ya&tıl.; Derviş oğlu Hamid.in 14 yaşındııkıı 
rslııh ~ilmcımış koyun derıst eokul h~ine eokulmak wre4ıile gizlcnmi~ kızını sevmiş. bir ge~ gizl"cc C'V'C 

ma'k ı"-' n!lirken suçh.ılu yaic:alan • kıüll' ı· :,,_ da '-- k k • d"ll k 
1 d olam " ıyıet l mıuı;.tv ""rı büyük g.ı.rere 1'2.'ln agzını men : e tı a. 

mışBor dlr, b k L I h' çile halinde İpek ipliği bulunmll§ mit ve l:a'.Va1lıyı kaçırmıştır. Hadi~ 
un n.n aş a a apa.şa n.a ~ye- • 

sin' n Uz:un!xıyıır köyü halkımdan ve derlla:l mfüıadere ec:Lilmi~ir. Bu<11.11e.den hab~a.r olanı zabıta Ahmeclı 
az r adında bLni Bulgnı!'ioStıından la.rın da Yunanıst.andan kaçak ola. yıakalıyarak kızı elic11den alıp hııba. 

koçak hayvan nalı ç.ıvısı alaırak rak geıtılıri\cHğJ anlaşıimışt.ıı. sırra teslıim etm'İ~ır. 
memıeket d.ahiHn.e sokmak bteıJken Gümri& ınuiıafau lıet"ilatımızın A-nı.dan bir müddıeıt g~tikten son 
hududun 300 met.re dahilinde me. Edlİlmedcld alakadar im.ir ve me - ra İçvİTan köyiin.dek.i bh düğiinde 
murlarımız tarafından ya.kala.nmış murlarınlın bıir rnüddcıt.tenberi teva j Hamid i1'e Ahmed :..aı§tl~ı Lar -
ve derh&l adiiyeye verihnıştir. eden muyaffaki~et'1:r' ni tnkdiırle d·r. Haımtıd biırdıenbire kamasını çe. 

Evve!ki gece de Doyıan ıköyü ik kar~ılar:z. kereik A.hmecfıln üzerine yurumu.~. 

Sivasta umumi mecliı ve liat Sivaıtan kaıablık hayvan jvaktHe ktrzmı kaçırmış olan bu ada-
• mın kamına ka.maı nı saplamıstıır. 

mürakabe komıayonu çıltarılmıyacak Darben-hl şiddctile /\hm.edin ıbar • 
toplantıları Sivas (l IUl.'JUS'i) - Son zaman. kl clfı dök" "'- .. k - 1 ·1· • ta d h" · d k .. sa a.rı ışan uunuş., ço e.g r 

S';vas (Hu.susi) - Vı aye~mtz .. r
1 

a te ~~-pııya..<>e.Bln a n<>I ~? go. ya;ralı bh hal&e kaldıorılan Ahmed, 
fiat mürakaıbe loomi.syonu valwnü ru en eıt lrnlo/ac•nın norma ı:ar ~u. .. . , 

Ak 'f 1 • .J~ , i.v _..,1• t.Itında rdJt'e 1ca...,.•lanana kadar vilayetten Ankara nuımune haıttıınesme vaır.ır 
ı yı"""l>an:.n r'V a ..... u • Y "'l .. ·· K ·t LJ 'd 

toplana:ra!k ruz.n.ıı.mıcsindeki işler ü - hariec kasaM:k lhayvan sevk6Ciıi.1 • varma.z o muıtur. alı r amı ya. 
· d k la • ıtı" mıcm~"ne vila"""tv-e :Carar vel'İlmi .. kalanmı,tır. z:erm c a:rar r vernu~ r. J......,,, " ----0----
0·~ a! Vlila et uıınurıU ve bu hlJ'l!IUSta ica!b eden tedbirlCTin 
~g~ tar tarı: . .. Y alın:maaına 4>a.Şlanmı~ır. Kocaeli tütün piyasası çok iyi 

mecl ~ı ~ıı.ftacla ı'kdıı gun munta.kz:a • Diğer taırafıtan d Hatlarının bun. İzmit (HU!9Usİ) - Şehrimizde 
man içtim.ala.Tına. ~anı ~ te • ~ iL•· 1 _..::ıı .. ~lmem . . . ·ı ·1· .. .. . k h 1 b' f 

• • •• • A • aa'n ıooy e ,.,.,......,. csı için ı g ı tutun pıyasası ço a.raıet ı lT sa 
dır. Medıe lbugün\orde vilayet~n ye. daireler tct'k-tklOl'line baa.lam1..na.rdı"T h · m; ... • J 't t'"t"" 1 · .j .,. ~ ·ı 8)'1l gıır .. ....,,.ır. zrru ır un crJ .,.m. 
ni yıl büd'çıcsi üzcnindoki cörlişme- -v diye kadar gömıedikıl~ri yüksek bir 
kr ne lba.şhyaca'ktıT, Bir adam d~vülerek öldürüldü değerle eatılrna.ktadır. Cumartesi 

tzmtt, (llasosı) - Ta.bakhane ma •.... y k k" ·· d Li h 
Edirnede yapılan kır hofU&U hııllcstnde arab:ı.cı Hl1ml lsmlndl! bir ·-,~_u;u, 75U\'kacı oyunt ~-n ._. l mvP -

'.5UI u • an sa •unl'l"!T. a. 
f.drne, (llııı.nısil - Beşinci CTUJ> lı.ır dıı.m B2~1!1ede Kayınakçı c;-lftlltlne • . 

koşu.<.'llOO LfU;ruk edecek olan Barsa, karım lk bfor ~r gidel1t.en yolda önle_saııı olara1c f•at 125 rte 1.35 kurucı 
iımlt. 7..oıııulcU:k eldplm şehrimize rln .. 3 pb19 çı\mış ve araboly:ı blrun~k aru:nda t~haılUf ~tmekt:d'.·~: 
celın~ler ftt unplaşmıılanlır. Gruplar l~mt.şlcrdlr. Bu yüUlen kavga. olmı~J Hendeıkıtc de faıtla:r ıyıau Kilo
Atıl.Wrk an""1A merasimle pelenk koY. üçü bir olup Hllml)'I re.na halde dov.jru 185 kuruşa kadar satılmıştır. Mi.ıs 
muşlardır, Mur.ab:lltalar :yann (bıaı-ün) müşkrdir. Hilmi bir hafla ~onra ö1-

1
tah9il bu durumdan pek memnun • 

,1 l'ıtktır müşitir. dur. 

CBas tnrafı 3/1 deı 

ruı ve mur!ecl mlyizT Btrakın ki, ben 
üstada. hücuma yeltenmedluı, o a.nlı.. 

yan. anlamcyan hukesl dA•a&1 elr.lfııııb 
konuşmatıı davet etmlşU, ben de aclı:a. 
ne kanaatimi SÖ)'ledlm, ııben mllU ti 

Sultan Hamid devrinde spor 
7aıro denen bir müesse.se anla.ıncyo - Hülasa, Cema!l Bey ağzın ı b · · 
nun!» dedim. Acıdır ld, ustadın mıiıla_ nı söyledi Üste de: a ge C- ır ~hbvaın oldu. Avru.padan geL 
ıaasını slzln rlbl beceriksiz bir avukat _ Ulan bu, Amerikalı deli mı 1 m~. I.:Ia!atmı bu suretle kazandı. 
deruhde ediyor. Bu, hem acı Dıı~ de ala•y etti. SLlivrUi İzzet Swlır?i İzret de muvaffnk gü _ 
h m rıilunç." ~rtıık Ameri!kalının yanında idi'. reşler y.arpt.ı. Kendisini Avrupaya 

Bcnl, ben cahlll, ilet olarak kulL1nı. Işinı gü.ciıniı bıra:kmıçt.ı. Mü!kcm.. ve Amer~aıya. tanıttı. Gayet güzel 
yortarmıs. Rica ~rlm. ~ktcb miıdtıriı, m€l yiJyor, içL'yordu. Gı.izcl elbıse. serbest gureşçı oldu. 
fdsere hocası. Ycnl Adam muhurirl, ler yapmmıştı, İdman yapıyor, Halil, Amerilkada o;,sa gerek ... 
insan ve vatandaş Yunus l<:onı; bu kadar kendini ha.ııı.ri!ıvordu. Nıhayet a. Bı:bnem Y1<l§ııyor mu? Öldüyse AL. 
fcoi ve korkunç iddiaya na.~d ccsueı. e- raibac• Hal l geldi. Aınerin.alıya laıh ra'ljmet eylesı:n .. , Bunlardan 
diyorsunuz? Bu l'iimlenl:ıln tek basına takdim ettim. sonra bir de Hahl hoca dıye birisi 
ıhva nıe'\rou bile o~a:ını Jıes:ıblanıa. Aımeriltalı, Hali'li göri.ınce mem Avrupaya ve Amer&aya gıtti 
dınr.z mı? Dakkında en ofıı.lt b\ı fikir nun oldu. Dev giıbi bir adamdı. Me~mr ZilbiSko i e muvaffak gü• _ 
sah'bJ oımuıı;ınızı iddia efUC"nrlz bir Nası!!. ~un o-bnazdı. reşleri vardır. Zıbislko An 

011 
am 

adam hakkında. böyle lisan nasıl kulla. Hüaasa, ara'bacıyn da Ameri:ka. pjyoııu id'i ş 
ruı.blllyorsunuz? Bu clir'ctı size kim ve_ 1 ıya anıgaje ettiık.. Hiç unutmam ' * 
rlyor. Sl:ı eü!lhr ~tmhoruın namuslu çarş ya erabcr gittik ... Aımcriıkah Bilmem yukarıda.ki anrovııula o.. 
...,_ ınsan, durust bir vataı.d sınız. !)izi neier almadı. Trablus ipekli sarık- ıı...,,-~·-·'ft-....- ı ·....,,,ı,n Tr '-1 1. ıı;. L" · ....... _,. ,W\..'uauu ~mıı sicrnış 01clum mu? 
bu :sıfatlarla, lddiAnııı açık olıırak ya:>- ar, 1~1 . aıu .US ~uşaf;ı. •• uı 

. kwm~ maıvı potur ve cep'ken ... Zannetmiyorum. Mevzu Karn Ah-
msta ne k sdettıttnızı, kamı ima et R · S k ' r b medin hayat ve gu"reş.lerın"'en h" · • • ugan yemenı... el' ı.so oyun- .... ..... 
tı!inlzl ve bo:n.lın ne &c-klldl' bunlara a. d ıkö t :1cl. • .mi muş" • t ıf 1 f" riç olmakla b be b' 
tet oldu~ıımu tsbatn çaf'ırı> orum. Ha.1.an s e ~- :;aa a an, l- rifrıl :ı..at-ı~t :raı .. r geçm ş ırd ta 

an... ıu ... er~ ıgı ıçın enteresan ır. 
kfmterı bu insan iseniz. arık kun~cmııta Sivilirli ile Halil yan yana caka Sonra bi2e Kara Ahmedden, Ko 
m~bur.;umn. Yoksa ıılıl bir milft4.rldc.-n cdereı'k gezer oldular. Bir yandan Meıhımedden, KJ:ıZılcıJdı Mahmud~ 
ba.~ biç bir ecy savmall\l\ imkAn kal- da halter. sandow idmanları ya .. d Tü"ıık · 

•acııktı.r 1 H .r • • .. .. an sonra pehlııvanlığının ne 
nl.JJ • pı-yor ar.. ıhtad'a i.kı gun sııkı gu- derece e d" f"ğ" ·· .. kl 

Bir mr.seleyl, bu !tadar hsi ıtir hale reş idma'Tllan yaparak ıgelişivor- . ~y . ~ş u unu go:.tennc • 
ıroymanı:ıı için alctllAi beııdc de!ll, sizde larch. ~ ıbret .~izd~r. Ve, .b_cn bu nokt~yı 
a.ramalı şftn_ d - ·~, I:I lil d 1 t de .. tebaruz ettırrnek rçın S vrıli Jz.. .. '*"'a egı;ı:, a e, zze us . . . 
Yumızda o kada.r ktSln hükümler te ikoyımağa başladıJe.r ... İstan • ~tle, a:ra'bacı H~~hnA menk ıbelcrı

var ki, cur'rtinlze ha:vnan olllwn .• ,.,ııu bulda üıç ay kadar kaldılar ... Ve, m .. YB2:1lanıma gırı~ah yapmamı 
edebly•t vardır.. derken, bıitün müte bu üç ay zarfında her j,ki5 i de de- mwrnsıb bun'Cium. 
tdôıfrll)l' sizinle beraberınl gibi konu.. mir gibi olmuşlardı. Her ikisi de Türlt peMBv:an1ığıl maattecssil'f 
şuyor.ıunuı:. Ualbııld, 6 yıl evvel •Mık mahouıb olcmamaık için hem perhiz Kara Ahanedi'erden sonra suıkutı 
90'K» :aıeteslnde yaptıl'ım ve kltab ha ed~yorlar ve hem de mil'kemmel uğrar:ııştır. B~kan Harb.n 'ıen sOI& 
Unde de ptŞrolunan ul\lllli bir t-dt'blyat rdman yapyYQrlardı.. Öyle kolay ra Türk pehilwanlığı Rum Jı ya • 
yaratablllr rolyh? .. menulu ıınke1lme kolay yeniılecek halden çılktılar ... kasm<la büsbütün öldü. IWm<:ll 
Of'va.b veren 4D blrlııcl mnır eübi otorl- Alaıfranga güreş bu ... Ne ola - Tün.it pehılivaınfannm ecdad yuva
teden so u Jalnıı, milli edebiyatı dı:til. cc&? Yağ güreşi olsa, müvazene ları söndü. 
mıtrlb ıceıi:meslnl bile reddetmtşıercU.1güreşi~ir. Adamı bir taraftan kay- Su'.ltan Haanidin otuz dört se • 
•MUll ı11atroıo derken de, gene hrrkts dınverı.r1~r. neli!k saltanatı ve, pehb.,,·anhğa 
rütii:yor. o vaıkiticr alafranga güreşte sal katışı olan ko~usu ve rakaydisi, 

Belki bfon de cülecektlm. Fakat tol ar, si!plesler firan yok ... Düpe. BafTuıa.n Harbi Harbi U~umi Türt 
pbsmıa karşı. sebetmz yere izhar etU.. dl~ tir güreş ... Avrupalılar, İz .. eh1' n1·~ 'sindirdi Es.k d 
tinl'z. k.lıı, hakaret, sadece bırn sl'lln zetre, Hali11'i öyle kolay lkolay ye- P wa '6ıım · 1 .. ır 
hesabınıza dudaklarımı dı,ıetfülyl'r. nrenezlerdi. Ne olsa il'kleri dolu kalmadı. Herıkes dero ne du.şt.ü. 
Evveli 411"fendlce» konuşın:ıC-ı v!.dedln, adamlardı. Bu, sebebte Kara Ahmed, Türk 
ıııizJnıe onıbn 80nra milnakaş.• edelim Nrtekim <l bu lki l>e'hlivan Av pelhlivamlı!ğm:n son yıldız dır. V~ 
unutiJUYuın: k.i, ((:ullli tiyatro oınuu. r~da ve Amcrikada • muvaffak Ja:f değil.. Resmen cihan pe-hliva
çun!.u .. rıı.rdon~ Slr.e bu ba.klkatı ö;; • gü.rc~r y.aıptıd<11r. baş olamadılar nıchr. Altın madalycyc, altın ke • 
rdoıeden evvel, mün•ka.ta ld:ıbını ta. • amma ... Onları da öyle kolay ko- mcre salhib ol!muş b:r Tüt'k baba-
llnı et.men.. l:ıv yenemediler... yiği'tidir. 

Nusret Safa Co~Wl Hele arabacı Halil, mükemmel (Arkuı var) 
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json Posta IS P O R 
Bugün yapılacak 

lig maçları 

SON POSTA 

(TiYATROLAR) 1 

lıtanbul Beledlyeıi l 
Şehir Tiyatrosu 

Tepeba~ı dra.rn kısnı ında 
Bugün saat 15,30 ve 

akşam. 20, 30 da 
PARA 

Jstiklal caddesi komedi kıemında 
Bugün saat 1 j,30 Ye j 
Aıkşa.m saaıt 20 JO da 

ÖKSE ve SÜKSE 

•. 
Mart 22 

. '· \ ·. - ~ 

Günün en alakalı karşılaşması V cfa i:e 
İstanbulspor arasın~:adır 

LI&' maçlM"IRlft !klAci dene 01unlanl iıttll lıılr 1HIMir olaa merhum K.üçiK 
arasında lJ(clcletti kar :rüünıiee kblr •. lt,..I •itin Yaıtılan ~u aaymı '*W>ÜS 
dilen maçlara bucün Feae~ n Ş..' aaalıa~ ooic y--..e Wr Jıarekeitir. 
ret sahaluında yeniden lıatl&aaealdır. 1 

B*s aja.aı EJMOWi lıu clüşıiincesini.en 

4 Nisan Cumartesi ak~mı s.an"atkir 
Hazım Körmükcüntin ~an· at haya_ 

tının 2 5 inci yıldönüınüdiir. ife sabah, Oğle ve akşam 
TAHSiLt EMVAL K· NUNU 

Her yeme.itten sonra günde 3 Jela mııntazaman Ji,l•rinizi lırçalayınız. 

1 
Bu ma~lar beş utta ıle9lllD etleeek 'N .ıolayı •e ka4ar teltrilı: e&eek azdır. 
hf.anbul ll&' oyun.ları bıa ııareUe 19 NL 
&anıla. nihaJ'd. Mıtaoa&tu, Hilal Klübünün kongresi 

V crırl, resim ve harçlara ald 
tahıili.t lıükiimlerl ve tatbikatı 
Yazan: M~liy~ Vekaletli. TaJı.silat 

Müd:~rü Tevfik Koral 

F enerbahçe - Kasımp&f& Jtnaı ~ Kliilıü Ba•anhillHlaa: Ticari, sU1ai Ye mali 1'ülüıı müesı;ese. 
Son haftalarcLı ciclıdi s;ars&~ı ...... ir. lleMo ~yelli a.en.W.- 117uak, aıe• leri alüalandıran menuatı Te tatbik 

·~ f*lllerinl mubte'V'idlr. Bütün kiltübba... 
Mf'ke bıı.şbimıs olı\o hwltalt.te lic ctllll ei1M>P'ne•i11 ~eleriRbt tatilli 

• llM9ri ~ ..... ~_.._ .... -L.&"""" ... lle-lerde ltuJunur 
oyunlarında en 1Hiyiik a.e~ı l'eçea ka& .... _......,n • .,.,....._e •il' • 

ç«ti. Herhal4e Jııtr ıa1um 911ıiı Wı.trier lıııHe're ...._ 1lllnl' ~. 'l.2/3/ --------.--.----
. 1H2 Pamr .--ti saat 1t .. ;,alK)aeak ZAYİ - Pertevnıyal Lısesl. oınııı<:u 

alarak etıaSlı bır ı.a.ıe 7ap..aia •8C. ..... ı.tı ... . k ll•Cft"e ~ ka~ı .... m ta Ut n .. an 53'1 senesinde a.lmıe ol.dutum 
hur •lırn bu klu11, ııiate'dıa ..Wutu kav- .. • t&sdituuınemi kaybettim yenlslııl ıklı 
~ti admıların ~elki ıle, ilk ~ııl 1tw_ .Tin .. 1111aıt &"8a " saaite Joöb Wıumnı ·. . . ç • 

.. .. ~ H~ifen ~ r&ea euur tae&Catdan ~nln httkmu yo..tur. 
rwı Kas1ınp11Şa k•rsasmu ~" .... ••1'. • 

Ne.ede~ Denlzmen 
Feoerb.ı~eoin d.tı KaampatAam .ı. R•&amıe: .................................................... 
&'öwiinıden lt~acatı 19'n 1H1 maça iki 1 - Betlen ~ ınl'W11Mı n&re • Son Posta Matbaa.ı : 
tara.f ta husU6i bir etıemml1~ vermek lilMle taa Nilu al-••e .a .. •. 

rillin ~ik n kMNtlü. 

ı - i .. re Jııt:r•l ~ te6kDd 

Neeriya.& Mü4iürti: Cihaft Baban 

SABiat: A ilk.rem USAK.LlOlL 

' . . i J. ·.: , . - • .. .. -- . " . ' . . . 

1 
KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMAT.iZr' 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kate alınabilil'. 
Beşiktat - Beyoğluspor 

Liı' şampiyon.asına na.mzed olanlarm 
~ında bir mevkii whın.ı.n ~ktaş, 
Hg-de sonuncu vaciyet~ olan Btyei'lu_ 

ft ltlaııe hıeyeüıttıt. flllttas.I. ~---------~~--~~~--~--::-----~--~-~~~-------~~--~~-------~--~ 

,BAYANLAR ve BAYLAR~ 3 - Yelli hlare Jııeyeti .......,._ ae. 
!;imi. 

spor kar-:ıaında zorluk ~ecek ~ildir. -------------
Lig- sonunda vuııubulabilecek hır aY6a

ja kurban :-l~mPk içbı Beşıktaşa IMı 

ınaotan d!lha "'lÜhİm bir ~ırsat. ç1kamaz. 

Ziraat enstitülerindeki 
talebeler köylere 

Süleymaniye - Beykoz ıinderiliyor 
İk i h afta evvel Vefayı ınai'liıb ~en 

Siılr-~ ma.niy~nln, Beykoz ı9ın ılaba. bü. Okullaru ıirai sefeDeı'llk eka.lıNia. 
) ,ik bir tehlike o1ması ııiinün meHUu. ki çalı.ş.r..alara eheım.-iyetle devam e4il
ı\ur. Bununla beraber, iki takımın mü- •ektedir. Bu cömei•a otarak Zlraaı 
:ıui şartlar içinde tarpışacak!M"ı a.kla e.a. ,.Vekillitl keAdi teşkUitıııa 1-iiı eaıtıitU.. 
uvııuı relen blr mütal:9dır. lerin ltlr ~ 1al)elerini, kem müstah. 

1 
sile bilfiil yardımda ı.uı-ıaak, hem tle 

Galatasaray · Taksim bleli dersler pnliirnı.ek aaksadlle 

f'ulbul mera.khlarmııı tepyekun 111.ü. ! memleketln •uatelif lstllısal :mıntaka. 
t..lt'a.-;ı , Galata&araym "u mevsim sanı.1 Jarıaa rintıermıete karar vel'Jlliştlr. 

p.lyoııa~ı J<azan.acatı yoluna~ır. T~-ı Genç~r cit.iilderi ;yerlerie detru4aa 
sım, lıgde sonuncu derece uzerindedir. detr•ya zirai itlerle •ewııı •lM?ak ve 
Bu lki l.a.kun arasındaki oylllıda lıerı.an. fenni ziraat hakkında. Kiyliiyü tenvir 
&'i bir ntiinzene, cayri ta.bii ltlr netl~e e4ecdc:lenlir. Tehum eklllf: ~vsimlmk 
ııııvıl:n:tk laıı:ımdır. Bu Jllaç, normal fenııi ı&Soullerle ekim, tepratı laa:ıırlama, 

"1rthr içinde Galatı.ssr.ı.yın !tol sayısile mahsulleri b.astelıktan itenuruı • ıtilılle. 
nlhayf't hulmalıdır. 

Vefa - lstanbulspor 
Bu maç, ha.flanm en ca.z.ib eyvnudur. 

rlni açık 1ıir lisanla kiylüye anlatacak. 
lanlır. Bilhası;a. lstthsalln ra.manmda 
ve za:ri olma4.an ya.pılmı&6ı i9ln köylti ile 

elblrlitl eGıerek ça.lıı>aeatdardar. 

İki takını araeındaki ..Ntcadelenin tarihi 
milli kümt'de.. JrT değlş&irlllk&eri zı:man ..._~ .... .,.....,...,...~"""'"'"'"'"-"""-'"" 
luşla.rntşk Bu çekişme ha.ti d.a aevam 
c-tmek!.edir. '6undan iola.yıdır 11'1., bu 
karşılaşmanın ı:aetlcesl Wlerinde kat'i 
bir rnütal~a yüriitmek mümkün jeğilclir. 

Tek sütun santimi . ............... -........ 
Ömer Besim 

Boksör Küçük Kemalin kabri 
yaptınlacak 

İstanbul beks aj:.İılıiı 5 XiaaRda ter_ 
iib cd<'~i'i bolı:ıı rnaçJaruun lılasılatlle, 

G1&lata.saraylı lMıltsör m.erluun ıtiiçök 

ıte-malin kabrini yaptıracaktır. 
Mrmlekettm.iıln yetiştird)il çok ele-

8Clflık 
1 nei 
2 nci 
3 ncü 
4 ncii 
iç 

malını 500 
sahile 400 
Nhife 250 
sahile 201) 
•ehi le 100 
.. hile 60 

~,, 

Türkiye Cümhuriyet. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ZiRAAT BANKASI 
ltunllQI Wırilal: 1111 

100.000.000 Türk Lirası 
9•bc ·..e aJamı 14kdl: 265 

Zirai Ye tlearl Jaer nevi banka m11&•elelen 

ZiıaM BaDkMllMia k .. ıtara1ı ,.. llııknıu tasarrlll besablarmda • 
.. 50 llruı bal..-nlara ııaeclıl 4 ckla çekUeoek kU'a ile atai*ald 
plina cönı lk.r..ı7e daiıtılacakhr. 

4 Adcd 1 000 Liralık 4,000 Lir' 
4 » 500 » 2,000 )) 
4 » 250 )) 1,000 ,. 

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

Dl.kkM: Be1&b&Mınaakl ııwalar bir..- içinde 50 llradaa qatı 

dü.tmirenlere ikramiye cıkııtı takdirde ~ ıo fadaı;lle Yt'rileoekUr. 
Ku.r'alu aeoede i defa, 11 Mart., 11 Haıtiraa, 11 E1hil, ıı Bil'ioc1 

üaım tarill.lerinde .,.&U~ttktir 

İnhisarlar Umum Müdür!üğünden: 

İmtihan!a Memur Ahnacak 
1 - T~ t.eşkilatımızdaıkl münhal 50 Jiiı-a ücretlli memmiyetleır için 25/3/9(2 

Oarşa.mba günü ötleden sonra saat 13 de Smcoolde İnhisarlar l\lemurln kıır
N Wnasında. biT imtihan ya.pılacaJttır. 

2 - TaJlb olanlar bir dilekçe, evrakı misbit~ ve iki lı>tof'rarıa birlikte zat 
İşleri şobemize müracaa.t etmeliıdirl!l'r. 

3 - İm!a'b.a.na &'trmek isfJyenlerin aşağıda yudı vasıf n şaı1Ja.rı halz ol • 
Jllll'laırı lizım.dır. 

A - En a.z iUc tahslUnı bitirmiş olmak. 
• - 20 ~ndan aşağı •e (0 yaşuı1an yukan olmamak. 
C - Vazih ttasma ~ bir hali buluomamaJL 

D - Askerliğini yapmış olnıak veya müec<>el buhımnak ve bilha!Sa her lld 
ha1dıe de son yoklanıalaırını nüfus cüzlla.nma ka,ydettirmiş olmak. 

4 - Mü:racat'Jıa:r 24.3.912 ı-önti akşamına. kadar kabul olunur. ı<32'ib 

lstanbul Bö'g~ iaşe l\1üdiirlüğünden: 
Ekmekte kart usulünün tatblttne mütea.llik talimatname hükümlerine ve Ti

earet Vekaletinin emirlerine ıöre a.ğı.r tşçl added'ihnJ<J olup da a:ır işçi kartı 
a.bmş olanların Nlrıan tenl.ı.tında da bu Jtartlazı alabilmeleri için halen o 

işte çahşt*1armı möbeyyiu batlı bulunduk.an müesseseden alacakları vf"Si • 
katarı tevzi memuruna ibraz etmelrrl, aksi t.a.kdlrde k~ndilcrine :ığır işçi k:ırh 

~yeceğt ve polis, Jandarma ve bekol gibJ memuriyectlerlne &id elbiseyi 
taşQ'anlarm buntlan lıttl.sna. edilmiş olduklan ilan olunur. «3727ı> 

Yeni veya müstamel bir elektrik kaynak cihazı bir 
alternatör aranıyor 

Bir aded yen! ..eya çok lyi vazb'etııa nıiic:;~mel Hl ili 25 kilovatlık alterndör 
ile lH &li 390 amperifk Dlttl ve1a benııiu ınıtt.irü Vf!ı1& lı:ıtywia t'!'h:,lr ..ıeıı lrlk 

kaynak cihazı aranıyor. 

Teknik ~hat n fiat blldirilenk Baımckr "lıWı. Ni fa~ ,.,__ 
tulJla müracaat edllnıest. 

,., GÖZ DOKTORU~ 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydazpa.şa Nümune hutan&I 

göz m6teh&SSL!I 

İetanbul Beledi.ve hl'!illl. 
'tel. !3Zl2 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oi.-anyolunda 104 No. da herııüa 

buta kabul eder. 

'felefoaı 3104+.Jl)98 

Möessesem~de daiına KADIN ve ERKEK 
kol, eeb s:ıatlerl, masa, duvar saatleri, altın 

ve platin nişan yüzükleri, kıymet.11 taşlarla 

süslü CİCF.K ve PL1KLAR ve yeni 11Şevali. 
ye» yüzüklerinin zengin ceşitıcrlnl bulun -
durdutumuzu bildirmekte ~d duyanz. 

iNGE 
SAAT Mağazaları . . 

ADRES: iSTANBUL, E..'WNÖNÜ CADDESİ No. 8 

Bronşitler& KATRAN HAKKI EKP.EM 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Aşağıda 1azılı teoblbi belcll daimi encümentı 19.3'.9t2 tarihll tçtimamda 

kara.r a.ıt.ım. almmıttır. Keyfiyet ilkı olunur. 
Belediye tenbihl: 

Madde 1 - Geceleyin senösefer eden motörlü binek nakil vasıtaıarmıa 
iç lambalannı yakmaları meebııriıtir, 

Madde 2 - BUafuıa hareket edenler umuru belediyeye nıütealllk ahkamı 

cezaiye kanununa göre tecziye olunurlar. «3'112» 

TÜRKİYE is BARKA.Si 
• 1 

Küçl!k tasarruf hesapları 1942 iKRAMİYE PLA,1ı 
~Jil.Ii:R: ~ Şubat, 4 Mayı.s, 3 .\j1L$too. 2 İki.ncite~in 

tarthleriAde rapııır. -
1942 ikramiyeleri ··- --

J ed.t ~ ı..ı~ ~ :.1\100.- Llr& 40 • 100 • -4000.- • a • 1000 • - JC/00.- • ,50 • 60 • .- 2500.- • 
2 • ?1'.10 1 "" J51i•~.- • ,. • iOO • - 1600.-- • 200 • 25 • ... 6000.- • 

10 • 250 • -- '500.·- • 300 > 10 • = 2000.- • 


