
Biitüıı ~ alkıthvor 
Türkçe eözli, tarkıh filmlerin 

en güzeli 

ALI BABA ve 
Kırk Haramiler 

1LBA11 B A'da 

Sene 12 - No. 4160 Y UI itleri telıefoDU: 20203 CUMARTESi 7 MART 1942 ld&Te itleri telef oma ı 2020S 

Japonlar 
cavada da 
il şehir 

zaptetdller 
Batavya da 
Japonların 
eline geçti 

Felemenk tebligi: 
"Vaziyet ciddi fak at 

ümidsiz delildir,, 
lapnılann ~ .... u..alarUe ...uoelema kanlı Ye ...t ae&leell mıdııMftenhl 
Olh,JaD eUll' _..ııf: 111ıap...,. aa.uu ......_. eıaleUne ı.th1aıa INMldln 

~D lhaeaitf• •etlırer 

Sumatrada zengin 
petrol kaynakları 

Japonlarm eline geçti 

r ............................................ , Rusyada soğuk 

JAPONYANIN i dalgası tekrar başladı 

Tokyo S (AA.) - İmparatorluk 1111111-

mi ka.rarcilıı bildlri.ror: 
.Japon kuvveüeri, dün aQa.m Batav. 

Ja>a nla'im•tlar ve ııece, 4iifmanm .W... 
detll nıuka.vemeUne rataıe.ı. tehtin Is. 
Pi lı.;:.U.i tamamam.ııtlanbr. 

. Surahaya tehdld altında 
Tokyo 6 lA.A.) - Domel a.Jammm 

bWrd..tin.e cöre, eavaa.uı docu kımnm
da bulunan Sarüa1a Japon llu''&lanmlı 
doirlldan cloin&J'a 1aptmları ta&rruml 
tebıli4i al&ındad•. 8orak&rt$ dftllr1ulu 
lı:aYupj"uun .Japonlar &araflndan qpll ı 
üılerioe Suraba.ya He adanın bata kısmı 
arasmd& muvasala kesilmiştir. Sorü&rta 
tehri Surab&yanın ZH kilometre ba.iı • 
aaı.da bıılunmaidadır. 

(Devamı 5 inci savf ada) 

KARŞILAŞACA~ı ı Alman va 
MÜŞKÜLLER i Sovret 

Avustralyada 
muvaff akiyet 
ümidleri çok 

şüpheli 
Ankara, 6 (Radyo gazete • 

si) - Japonya.nın ıhaırbe giTme. 
a! yaırın tam 3 a.y olacaktır. Bu 
müdıdd İçi·n.de Japonya mühim 
~eıı1ıer kuaınmı~ Ma11ezyayı, 
Sıngapuru ve F elemenkHiındia • 
tanınııın lbüyü'lt bir kıemını iga1 

tebllilerl 
Leningrad ağır 

toplar!a 
dövüldü 

Sovyetler bir şehir 
ve 20 kasabayı 

geri aldılar 

Amerikahlar 
Alaskayı anavatarıa 

bağlıyorlar ..• 

Maazzam 
bir rol 

rapılacak 

• 
ilkbahar 
taarruza 

Almanyanın isveçe 
karşı bir hareket 
yapması muhtemel 
iki hükumet arasın-

j apon ların, bir gün daki münasebetler 
Mançuko hudutlarında pek iyi durumda değil 
Amerikalılarla kürşı
laşmaları mümkün 

Ankara 6 Utaıb'o ~l) - AJm:uı 
:J1UllD. llkbabanla Bıuyaya kartı hare., 
Mte •fllllUden eneI. daramu etipbeli 

- . l&Ydltı inoe kartı bir hal'ek~ 1apmuı 
ADlrıara 1 (B&cbo sue&eal) - Amerı... &k1& selea bir Jhı&im&ldlr. 

lıablar, Alalıka71 wniaaa bath1an br ~le inee ana•ndaki ·· 
J'oian IDtUm& bl'lll' vermiıtlerdir. Bu betlerin pek IJ'l bir danunda. :;;:.ue
Jol KnNlwua ltatllllldaa •eoec>eldir. A.. __ .__.__._._..._ İ ıj-ı _.....__ ... Esaaen MC9ln Al -

..... 10Junun ın.us loln _h.vb bMı • manyaya kartı büyük bir eenıpatiei d~ 
mmdan ehenvniyetll. blr badiaecllr. Bu yoktur. 
yol ..,eııhııde Amerlunıo. U•lulotu 
a._a:ra ukeri lr.nvvet ve malzeme cön
denDeai cok Jr.olayla.pcakhr . .Japonların, 
blr etin Man9-uko budwllannıb Amert • 
iıı&n kırtVtCJerlle ka.rş&i.L!llU&lan mum ·• 
idin olaoaktır. 

"işin pa~aşıldığı 
devirler geçti,, 

.ı.ponl&r, b&rbı ne kadar kıs:l bir za. Ber~ 6 (A.A.) _ ia . . 
manda blUnnek l&liıyorlaraA Amerikallılar ._....... " şe müsteşarı 

.._..e nVllQNlBlD l~sl meaelesi hak 
lla harbin o kadar uıun ıtUrmeslni ann 'kında Mii9tak -
eıllycır ve ona cöre şimd'.den kdblrter 1 « il Avrupaıt bqlıtı aıtmda 
aı.1orlar. « oka.l Anaetrer•ı •aıeteslnde diyor ki: 1 

• İşin p&yla$ıldıiı devrelerin artık reo. 
Yolun 1nfa masrafı nrlş olduiunu ve her devletin blua.t keıı 

Vaeiqt.on 6 lA.A.) - Harbiye nazırı dl kuvvetbtt cilvenmeal Uı.amı reldltinl 
8Umııonun aöyledlğine ırörc. bal.ı Ka _ anlamalıdır. Daha 1"C9en Dünya Harbi, 
nadadan reıçerek Alas.kaıı Blrle<tfık A • bu 1t bölümünn ndloelerl ne oldulun• 
blıel'~a ulaş.tıran 101 proJeıı!, Amerika. 1rÖ9termitU. Bundan Alman1a kadar ak 
Kanada mQterfık ofisi taza11ndan tas. la Yakın sonuola.r ~ıkaran devlriler ol • 
vib edllmlttlr. Bu yol, her taarruzdan u- mamıştır. Eter bqün Almany:ı 1nıiltz 
zılf. bir mlina.kal-e yolu olacaktır. Yolun ablukll51ndan korkusu kalmadıysa. ve 
bışıısı pek. yakında ba.şlıyac&ktı.r. Fa.kat eğer lhtiya.cı olan milleUere ııda. mad. 
taklb eıtece!i ıüzerıah ile diler tef er. deleri bile ıönderebilmlt ise bu Almanya 
riıat bildlrilmemitUr. İll$I masrafı 25.H *ut.inin, büyük llerlflrıeler elde ettllL 

mU1en dolar olarak •hmin eclllmek&e. Dl leba& eder. 
dir. 

Denizaltı 
harbi 

hızlandı 

Almanlar Amerika 
sularında 12 gemi 

ve bir büyük 
muhrib batırdllar 

lngiliz sularında da 
b;r vapur babrıldı 

Berlin, 6 (AA) - R~ 
ıtıebTiJğ: lngıilllere etnfında.k.i _. 
lıuda Alm.aın hava kuıvvetled 
3000 ıtonilltoluk bir ticaret ge.. 
miıiıni lbaıtlırmıt\ardır. 

Günd.üziin. a.danın cenub .._ 
hıil»nde baraka kampları tahrih 
edilmilt'ir. Diln Kece PorttfıOd 
li.ınıa..nındıııddi iate tesıiale.ıine de 
ta.arııuız ed i lmıi ft i r. 

Aı1meın dGnizaltılarl, Şma, 
ve orta Amerika auia.rında ye.. 
nıiden tıopydd!n 82,500 ton1iL 
todıuık 12 düşnan gemİıtİ batıTll • 
mııtır. Bunlıarın y-edi.s 'büyük 
petrol vaıpuruduır. Bu harek.et.. 
1ıe.r aıınıe!ında büyüık bic AmerL 
kan ıtorpİıto muhribi de haıtırıl. 
snı, v-e diğer iki vapur torpil _ 
lerle ~ra uğratılmıştır. 

Dd kemi çarpıttı 
Nevyoık, 6 (A.A.) · - 4 hin 

bonİ~aboluk <ıCYP'Y" Prince:ro in. 
Kİ'Liz gem!İııfi 5 bin tonilatoluk 
«V oco» petro~ gemisile Ddtı • 
wa:~'in ıiıldi mıil flçığıncla çarplf
mı• ve baıtımı,tı.r. 5 kişi ölmü.t
tür. (Devamı 5 inci .. yfada) 

\. J 
Pravda gazetesine ı 

güre Riom mahke- 1 

mesinin mahiyeti 
"Esas hakim Hitler
dir, ikinci hakim de 

Mareşal Peten •• ,, 

etmi1tir. Fakat mıeeeLe bu ıka.. 11 k 
da:rl• bitımi't sayılamaz. Çünkü lYI. OS O Va lnpata derhal baflanacak 
J•pon pni~i timdi en eon b b d Ottawa., 6 (A.A) - Mack.en. 
haıddiınıe vaıım.ıt buhınmekla be. 0m alan l zie King; Birlıeşik Amerika i'le A • 
nıber, yıenıillmeıi İcab eden da. ba bi'r çak. müfk.üliıer vardı..,. laı&a'yı birb.iri.ne bağlaıyen yolun in 

Japon.llarıın, Felemenk H iL llldln 1 (AA.;-:. AlmaD ordulan fMlna derhaıl ~tıla~a~ğını ~vaım 
c:Hııtanınln iwalini tamamladık:. tJaşkumanıdanlıPun &ebllil· Kamaraıı1ında 90yemı,tır. Bu lllf&L 

taın eonıra A'\l'Ulltralyaya kaTfl ha.. Dotu cepbeslnln mah~ k!llmlel'ln.. tın .ebe':". münbHıran askeri mahi. 
1ıeıkete seııııme'eri bekJeınoiyora de. 1enl 80I"* ~ına ratmen. dıle • yettıe müliıhazaludır. 

Mos'kova 6 (A.A) _ Tue ._ da. bunwlaı muvaffakiyet eldle i manın menli t.rrullıan tlddetli maha.. • 
jar18ı bild•iırıiyor: etmıelad çıok fiiphelidir. Avu - rebeler ne&lceıılnııle pö.lldirtlllmiQ&8r. lr d 

. Pu.vda ııaızeteıi, Eh~'un tı.ıyatım 089Uet nt kahra.man. DtiılmaD atır ka:rıbl&n ainUDlflır. Yüs. an a 
-

Rtom ~ıaı~aatı hakkında bir yaır;ısını lıı1dla çaııplflllll ineuılardır. lercıe esir ahnmıe&ar. 
nefll"ed.t)"Or. '-. ............................................ .-/ (Dev.aıı 5 inci •Jfada) kabine 

Ba,vekA.letln tebliki 

Benzin tevziatında 
tatbik edilen esasda 
bir değişiklik yok 

. Makaleyi yazan töylıe deme'kte. ---------------------------

:·~:r~'J:m~:~.:~~~ !:"'. C: Havacılık mütehassısı ~iyor ki =ı balıl'anı 
~t .. ·:& :;.;~~~! "Havai,, baskını mesnllerl 

(Devama S b~I ayfada) 

Romangadaki muhakeme edilirken baZI 
Kabinenin teşkili 

meselesi güçlüklere 
uğramaktadır 

Bnlıarlar U0fQŞ Ve d0ŞllDC8ler ~~~:n~;:~ 
~s ere Yazan: Milat Tuncel . !~~:·\fr~i== 

çagrı/Jı/ar · Ajane lıaherleri . Amerikan do. tirabat etmek üzere Pearl Harıbour'a ~ etımıı ve ~-end'iıi h~ b.şveki .• 
.. nanmuının «Havai» adalarında avd.eıt etmilti, ~iddetli bir yağmur eı;ı hem ha.d>iye nazıdıııını ~deaı. 

da BUkret ~,J~·A8ul.) - !o:mankye- uiramıı olduiu baeltı.n dolaşı•ile ve fıııtma buküm &Ürüyordu, tekmil : t::ı:~Pa.~ll~entonun aynı gün 
. otunu>~ . K•T t~auı ~ aerk deınıiz kuvvetine !kumanda e. i'emileır müretAıllba.tı derin bir uyku . .e l9tJ~ında 65 meb'ue 

di •e~retleırıiınıdelc.ık~eırli.k k~te~ı.. ~en Amiral Ki.mmelin, gerk.ııe kara ya dalmıştı. Japon kuv~tlerinin bu ~.A..~e.~'ı~lın lebınde, 4 meb'u. a. 
ne muraıcaat eltmıe uzeıe enur fiil -ı ıuwvet1eırinin komutanı Albay Shar 'k lb ''iL _ b 1 l ...,.,..,.ınQIC rey vennifler, '4 3 meb 'ua 
nııf\a.Tdır. Bu)g.a.r elçiliği ~ biT timin askeri mahkemeye verıL 1 rdaıya:b' a:h:19l klllUISS& biul ıar.t arb~ tbı~ d• İ•Ünlkaf ctmit~erdir. Netice talt. 
t_._'l' w __ J__n __ 1 _ 

8 
.. ıı.. --.l-- 1 . 

1 

a ır are et yapa. nıesı ne ıç ır -~ d' · ah. .. . 
"O lg n~"' \Wl5ar vatcullWllt'" mıı olduklarını bildirmektedi!'ler l 'mkA .. rül zıd' B . . nnn e Jel m ıyette gorülmeIJUf, 
~Tin emir allıır almaz mern.leketk • AmerWtMllıl\ OkyanUBtaki ıkuvveti: bıurıelt ed 

1 ~nd ııfo . e?1e ._. 
1
' ir u ll~- y-enıi kabine 2 saat sonra istifa et. 

Tl d .. __ _l?_' • ,_ ·~· b ')d. · w ara a mu a aa ıçın nıçh tertı. '·'t' E....... .. 1. . w n.e oıunıeıllm"l rcaıo etıtı_. .. ı ı ır. nın uııramılf olduğu bu baskın har b 1 l b' Am "k m..., ır. r ..... u gun mec ıaın yaptıgl 
~İfbir. Diığım taraftan 1922 11ene • bi.n müvazeneei ve dola.yısile onu~ at ~~nmam~~~ı. şte b .~z l b. eTI fi hU9Wti İçtimada ekseriyet füıru~t 
eınde doğanı vıe Romanya.da bulu - iıstikam.eti üzerind.e büyük .tesirleri nın i ya.nusl~ o:unu oy e ı.r ga 

1 Hanı.n ibqveki~lii'i lehinde "ırey ver. 
nan Bulgar gıençleri. =lçilikteıki mu. yıapmış, Japonların birçok adaları ivaz ~t.t~. aıv 1 

.» . mip. Buınuın üzerine Şehi1*h, ka.. 
~ heyet.iıne müracaat edecek - Ma3aya ealıilind'eki üsleri ifgal et: L . Hbıç fU~e. yok ~ı. Japonlar da bineyi teşkil ertımeıtini kendisinden 
"""1lır. meeİne ve nihayet «5İngapurıu11 da ou askın ıçın çok ıyı ha.zı.rlanmlş. rica etmitti-r. Kabinenin tetkili i. 

ele geçirerek bir yandan Okyanus.. ı lardLr ~ lbu hazırlık k.ıaa bır ~ama.. çin 'f..stiıaN:beıııe deovam edilmekıte • "A } ta, diğer yandan da Hind Denizin., nın degıl, uzun senelerdenberl ahın- dir. vustra yaya de hakimiyet temin edebilmesine 1 mlt ol.~n -tedlbi~lerin •e.m~resi ola... 

h
.. . meydan vermştir. lşt'C bu itibarla rak müıSbet neıtıce .vermış~ır. Japon Veş·ııırmak taşt ucum hır mahkemye verildiği bildirilen şef_: ~r hava 'ktr;:~lerınde bı~a-- de ı, 

~fın mee'uliyeıti her halde çok •bü- nız tayyarecalıgıne ehemmiyet ver. b h il hafta m 1 . yülk gürülmü~ olacaktır. mişkr, en ıi.d1de~li. en fırtınalı ha- azı ma a er su ese esı,, Bu meıs'uiiyetin büyüklüğü Japon valaırda toııptl taılmleri yaptırmıt-
81'1n97 8 (AA.) - tlalezyaa AVUS. fi'l-o8llllcla bir tayyare gemisinde 11.a~dır. Bu ıta.1imler. ':9Maında en a. altında kaldı 

~&kuvvetlerine ınunanda etm.bJ ola.D enapektör .ıfatile bulunan ve bas- J fagı 5000 tayyarecıyı feda etmiş ol 
0...-.ı Bennet •ue&ecllerle yaptıtı bir kım idare etmiş olan Amiral <ıMa- duıkları söylenmektedir. Havai bu. AroMYa.. S (A.A) - Bir kaç 
..... eulaSında ıleml.ılr ld: taınmaca.ıı nın bir raporUJldl' vermiş kını için intibah etmif olduklaırt tründenıberiı yapn yajımmlar t>eı9i -

.._._ telita dtiftiren Mr aüm ol • alduiu i2ebattan da at).iaşılmakta .. 'i?ilotları da ellerinde mevcud 1500 rllıe Y.Phmııak 2 buçuk mebıe b
~ w tn>*le ....,._. Japenl&rm dır. Bu zat Tap«>nında diyor k1: 1~il ta:)"Y'llreıcisl araıtndan aeçml1- de )'ilmetm•dtr.. Bazı mahaDeır w.. 
llelt ,...._ AYMlntTa.

7
a t&&ıTUI ede • uBaekın yapıfdığı bün Amerii(a.n [~ir. Bunlv filo hareket etmeden 1aır .ıttındadıır. Vlllıı,.etc;, l&zım se • 

m..... ı lnel IQflMla) filoıRJ balta 80nunu g~irm0e& w ie.. j (Dennu I' inci .. )'fada) l• ~- almmt.kta9Iı., 

Ankara ı CA.A.) - Batvekaldten tebllt edJlmlftlr: 
9 lb'ltl lHl tartıılıulen IUbaren bensin inzWmd& ta&blk edllmrkte 

taalar dü.llnde 9 Bastran 19U t.arlhbae kadar dnam edecektir. 
olaa 

-1-

11 yaşında iken 
ev geçindirmiye 

mecbur ·kalmıştım 

Mahalledeki ~elinlilı lu~ara 
ud, lıeman derıi veriyorum 

«- 3H t.arlhinde. .. ı. 
«- L6tfen bir bilet verir m!Aıidıt 
Bu onuncu.. On defNlır, aaıa'at haya. 

tmın Z5 inci yıluıı idrak eden, dcıterli 
san'&tkk Bazım, söse ba.,ııyor, 3H ta. 
rDUnde .. ye bir kelime da.ha llive e&mete 
balti.n bulamadan diikkılnın lr.a.p•ı açı

larak kıerl blr t.allbU namsecll •lriı.Yor. 
<1- Lütfen bir bllet Terir mlıtls\lz?» 
Pl1a.nco bU~tlerinbı tomarlan aruın. 

da uzun bir el cezlntlsf.. Müttert. lıile&l 
8'ftt, parMIDı verip 9ıkU, bb SH tart. 
hinde ne oldutonu anl11acatıs amma, 

1 el tllW de iken. •illler de Ha&lllll t.e!kll 
tıllnelrte, 1Mı yUsden SH tarihile aramsa 
ıtren m~r en && beşer dak'bnuaı 
llrka.& edborlar. :Mttş&eri çıkmca tevlmll 
un'Mki.r 901"1110I': 

·- N4ll'elle k&ldlldc! .. • 
- IH de.. 
c- ae._, IH ..... 
a- bPl 11e.n.a. 1'it .. .....,. ...... 

. 
• 

HAZIM :. 

Kıymetli san'atklr Hazım 

•- Bilet is iyorıım! » 

«- Nereye efendlm? .• ıt 
Bu., seno ~e zartt bir kadındll'. Bu -.. 

rw llar9ılmcla .... n1or. Yibtinde u..._ 
lıa, BasılDUI ~ 1erine, blu.A&W • • 
J'Aha& aoenhauıa 1111 sirclla'? d ~en lllr 



SON 1-0STA 

Hergün 
iki taraf da 
Vadediyor, fakat 
Dünya inanmak için 
Artık beklemeyi 
Tercih eaigor 

~ ... ____ Ekrem Uf&klııll _J 

G ~ Japooyanın Bertin seli. 
lr b!ll uk Alman •aaet.derlnilen 

b:r.ne meaılekellııalo tasa.nur ve tahay. 
7W e.Ultı )eni .bya Di.._ı Jaall.ında dıi 

ftlncelerinl anlaimlf. 

<..~tecı JaPOQ7anan bil bil7iik kıt.'a. 

r• t~ıli~ lııf)etmek lıalısinde 
ne &'•b• bır yol tll ;acaıanı aoıııyor, ıerır 
de su cnabı veriyor: 

- .Japonya Aqlo.)iaboa &leN! aiı.I 
As7anm büt.iin bynaklarmı 'kenclblne 
burelmek emelılade detlıldir. BI,. defa 
.. r..,. :mub.akkaı\tır ld. hlU'b lt.hıcle bat.. 
la) an Japoa ve l\lilı ver lşblrHil trulh 

itinde. de ievam e.ır,•ck Ye mii&ıeflltle. 
rfn Ab·yayı imar beh lnde tleıle Yft'd1k

Resimli Dla.kaleı 

Amıerilrak 'blT it M&mı ralrtbıertnaen ooiuım fasla elnlrll, hasta ruhlu ka

dınlara bemeUr, iyle kadınlara ki, b.IdJeüeri •alebe etUil uma.o dlmailanmn 

-- Hiddet esnasında karar vermeyiniz 

-- ....-.-~- ----

hi görülecektir. 

Kmnayan tek eahıs tasaYTUr eılllemm,, lnı, berk~ milf&erek lıiı' buta. 
lıklar, füat ,,,._,.,. hutalalın ckfteMWle ... 7&ptıp tesirin nlsbeilnde 7'k
dlkerlııden a)Tllatar. Bazllan u kısar, baarı&lan l8e ocık kual', .ıusaıııann anıam-

J:ıp0n !le.firinbı ita S<ıxlerl pnün en. JD&lrinesl blnlenblre durarak tııleınez bale ceUT, o dakikada ellerine ıeçen en da ._ b&zılan kuvvetlerini .-Jariar, lıaıalan ltfıla TIU'..-lar, buıılann al'MIDda 

~lerlndm kurtulm'.lk için isU1ı:balln kQ"JIWllCll blWolanm lııl1e fırla.tarak atarw, hlııJıılet cfı9(ltf uman ile kirik JJU'. en teıa\lkell olanları kararla.ruıı hl4clet anmnda 'f9'tll'ek derhal tatbik ec1enler. 
ba3al erine dalmak zaruretini duydulda_ çalar öniinde eliz \likerek atlamaya lrnTUlurlar. dlr. Kıı:ıl•tıruz uman blçbtr karar vermeyiniz. 

rı dıılrikala.nb, Alm.ı.nllU'I elb~te pek ----·------·------------····----·----·--- --- ·---------------·------

sl.;,adr memnun etmiş olaca.ktır. bunun_ [ S e h 1.· r B a b e r I e r 1.· } la berab~ bil baluln durup dururkrn, 
~linde. hele Japon sefiri tarafında.o 
karcalaRltl.:ısının da bir ... bebl buhına. .. 
Cllkt.ır. 

Mart 7 

10 kişilik memur 
imtihanına 150 .ıse 
Mezunu taleb 
Var... Sebebi? _J 

.. &urnan Cahid 
w ııı'ıwbw \JlriverP&esiDde UUtUcı ı An 
A lıara ;rlMı.lıe& ••1e"1er.illde 13500) 

•e.ııtı oku,yur. Topyeı.un (125u'1ı 'J urı. 

.-encı &a:blıt1 CGnlYor deaekür. Bu re,. 
kiına Mkarak: 

- Oh, ne Ali, memleket sevı.) a;i de• 
adunla.rUe yülmllliyor! Diye surur duy. 

malt da IDiuDkiiDdar. Fu. bana k:ılsa 
ben bana kalacaiuıı sandıi'•m krı.wıti.ıne 
&'öre .. Yie .. maarif rereensı fixr,. 
dim: 

1 - Eldeki bütün orta :mr.lı.leblerı 

tenekeci, maranco~ elektdkçl, ıoı nac1. 
demirci vaaire re~ Jliçıik ı;an'at 
mektebi ba.IIne sokmak • 

il - Eldeki ll&derde )'etilen, )'ani dip 
loma alan nnçleri eleme imtihanlarında 
belirecek iYüdadlaruıa •o~ ayırma.it ve 
aerbest hayata atilmadan rükaek tahsi. 
le devam etmek fslyenJeri bu kııb'Uyet. 
.!erine ıore ikinci blr elemeye tabı tut. 
ma.k. Bu elemenin heden fQllur. Aile n 
ıdş-eü, sıhhat vazicyeti, Rclye ve zeki 
sew;yesl. 

Japonya &'ene kendi idctiuına &'are 
Jls)·a.!ılar &ra.'iU'.4a Avrupalıların asırlar_ 

ta lda.nıt e'f.'t'kleri 'JiyaseUn 1am aksine 
olaza.k ;rerft bııJka hu ve hürriyet ve. 
recetlnJ ilan ederek kalblPJrini Ye dost. 
hddaruu kazanmaya ı;alışırken elln~ ~ 
çinl1tı hazineleri yalnız llenclblne bas. 

lll - Yüksek Uıtısaa mk.eblerlnt 
giırnıe eartıa.rmı «Mddebl l\liılftı) t'» de 
oldup &'lbi atıriqtırmak ve talebe mik.. 
Canıu aııcari Jaadde lncllrmü. llescla 
Mülld)"e)e her yıl ııkı JmLihanla kırll 

tHadn dhamları 1 Bugnnden itibaren ekmeğe Kı·şiçmı_ lekraernaeğısı~ ~l~~::leu:::n d:en::::;: Us ün e eyecan ı sekA ve istldadlan ,.aze ç•rpanla.rı dev. 

bir hırsız takibi nnhnd yerine mısır verilecek ? ::::.:.:;-:.:.:.::=::.. ~~ 
~:=3~ ::::: ~::n~:~~ lh~=:: hadisesi unn karıştırılacak na;t:t~~~:ı:a:ı=~~~i:: ıa::;-.:;:nv:e!~tç=~ı~:d:1:: 
~:; : :!'::::· =::ı:c:::~~ Dün, asliye 8 inci cezana entere. =~~~ &':::i=•~:;:n ~':et::,; cıa S::ıpa: P==~ ~yle bir vazlye' 
hasusta hem~ hilkllm VE'T'nll-k &iiçtür. san bir Lı.a. hı.raızlıKının muhake • Va.11 muavirü Ahmed Kınıiın reds- m~ çıkacak. 
Ya nn: bu demecin ban&'l ır.al'UJ"eı veya mesi göriilnwı,. bu ıuçun faili bulu.. Nuhud unundan müsbet netice alınamadı. J.ii'inde dün VHiyette bir toplantı Bir kere ytlk.ldl tahstl ka.pıl.arı dara. 
tesaduft.en dotınuş olursa olsun, samimi nan bir hanunal 6 a.y hapıe mah - yapıbnıştır. laeatı lıçin bllte ~k. i,s z ıllP., 
elableceğinl dütündiirtecek scl>eb~rı kum edihniştir. yÜzJe altı nisbetinde mlSlT Unu karıştın\acak Toplaın.tıd.a 'belediye .iktıead, ına 1mna1ıı.r ~ıt deVlet npıll\J\ 
muh eli old11g1Jnn l'Örüyonız. Sadullah Karabulut adın<laki k ki d h b 1 t}• l k kine fiu'be.i ve nafıa müdürleri ha.. memariJ'et kanaıılle qtnml)'&Cak. Şllr, 

.Japonya, ka.t'i ,alebeyl kazandıtı euçlıu, 1"r müddet -evvel bir sün e me er a a eyaz ve ezze ı o aca zır bulunmı.,lard1T. Muhtelif faıb - edebly&t ~hlan a'Oolacak! Menıle. 
lant"dılecek oluna, uırbrın Jr.r sranlt Tahta'kalede bir ambara yük taıır. rika ve ımıüeıııSlsclerden tİtçİ ve müs. ketin delişen medeni bayat l,ı1Ll'llarına 
ptla.nılıktna mu.h:u l.ıldılı Anglo. kcn bu arnlbarın kaeasını eoyma~t Sorı z:amanlaırda. ~kmeğe nohud 1 rak Ofi.si dünden itıiberen fımıcıla. bl!ıdemler.inin çalııma vazilyıetlcri • anun san'.t ehli çoplacak. Serbest 
s:ı.kson nlzanunın tama.na.. ylkıhnasın- taııanamL§ ve bu maksadla kimec - \İl'liU IJcarI9tJrt'id1iı m:alUmdur. Fakat ra yeni tip e'kmek çeşnisine aöre un ni cösteren lbircr li.ete ietenmiştir madf.lt tutan ·~•er "öröleoelı; Ye ren.ı 
dan eonra, JmıdWni o k.ıcl.J.r •en.iş bir ye ee2dinneclen çuvalların ukaeı - bundıan matb.ib nel'icekr alınama • tev:ııiine lbailaan.ıttır. Bu illi:.teler tetlkik edftlerek kendile. a.. c1evlı8t haalneıılnln a1lık~ısı olJDalr.,.. 
'"1rftutun karıJtıi.nda bulacaktır ki. iet. na ıaa.lclanımıftır. mL.,tıT. Buidtwy unundan mümkün Diğer taı;aflıan fıırıncılar be}cdj. rine ağrr d~i karnesi vcrilecckHcr t.an lnlrtıılacak. Sırası selmlsken küçilk 
ldli çıhiılllll bir defa daha ıörufüp de. Bu •uretie geceyi eden Sadullah, olduğu k.ade.r tua.rruf temm Cilmdt yeye mür.aca:at ederek başıa.t ekmcık tesbit edilecektir. ve taze bir misal anıatayun! 
ne~ sudretine ratmen kcndl~lnde bu. meanıur ve müetahdemler tarafın • ve ekmeğe dıe münaaib bir beyarz. aa'tışında taırtı hesabile yüzde 2 7 • Kom'h.yon önümüzdeki bafta i • ı.t.anbaı BdıeıllTeslnln sular lıı\artıı~ 
tün ilıUyaçiara tt-.k batına cevab vermek daın a.rrlbar tenle.olunur olll'Dmaz eak. lıJc ve lezzet vennek iç1n bt11acaSt 30 ıniebetind'ıe zarar ettikled'niı bil. 9f11'i.infle bir toplanU daha yapa - .u hesa.blannda tıabşacak on memur al.ı 
ltun ini bJI mn:., men aa. 1 do ~!a 1 landığı ye-rden ç1kınıt. hiT mum ya.. unlaT etn.fmda alikadarl'arca yapı. dıinnieler ve ebnekleri taze oGazak cak.tıır. lllak JGab eimf4. ilan 7apalmıll, lise ıne-: 
i.b rllğ"I )apmal tadır. Nltek m, Alman- karak, büyük bir demirle kuayı lan teıkikleır nıhayet-lenmiıtıir. Bu u.tm&k ta'ldbinıde buluınrm..ıa.rdır. .anlara _ .... bir imtihan açılm11< 
12 iç.n de, bt'ı ıaı b :rl ka.m ıı;ı k r.nağa ılı::illk ;mt•hr. Hıreı:z ham. eaba'htanı itibaren ekmek çeşni.sin. Fırıneıla;rın bu müncaatle.rı üzeri. 1000 Yunan çocuğu tmtfıhıuı:ı tam (150) ı:-enç airwlş ve lda 
farı.ed ecek olurs.ı vaz.)ct ıe-ne ve ay_ mal, im ayı OOIJınak için uğraşa dur. de no'h.ud ye:rlilıe yüzde 6 niııbetin- ne ıbedediyc iktiısa.d müdüd6ğü i . ~ aradıtı n.ı ft ehliyetteki on ~c~ 
pcn böyledir, ooyle olduku d Alnıan>a sun, ambarda yanan rnwnun dışa - de mı3lr unu kullanılaca.ktır. Top. cab eden totldklere başlam~tır. Dumlupınarın ikinci bu (151) Use mezunu arasında muşkti,. 
prop:ıgıında nazırıMn ıtu toııraklann. rıya sızan ışığı bir müddet sonra atla bulablbnl$. GöriilU,.or ki liseler bit 

da butun Avrupa h:ıl1unuı iş ve yiyerca devriye gc::zen bekçilerin ,ü.phesini 1 k t . Münakalat ve inhisar- seferi!1de getirtile~e~ ... ıu.&bım becerecek kUayette eleman 
tn~aıtmı lf&O· eden mıahtclır yazılı. uyandrrd ğ:ıru:fan bek(iler ambarın Parti gene se re erı Yunenl.llltıma &'lda. maclde-lerı go- 7et~yOI'. Ve buılin, telıirlerinıiz-
cuwı.ı birçok defalar yuıl4'n&k sarih tou- kapısına dayanmı§lardır. Balıkesir talebe lar Vekillerinin türmdde o1an Dumlupı'l'lar vapuru de biyle koltuiıPMla lise dlplom:\Sl U.. 
ıreıte anla ılmış ır. Fakat şlnıdlkı hal:le 1 F•akt işin farkına varan Sa.clui!.. • • • bütün hamdcı.ini bopltmııtır. Va.. Pi kapı iş arayan Jdm bilir ~ &'CDf 
paz:ırl)a.t .alı:161Dda dııUn biitiin bu lah ambar~n içinde bir fare gibi Jr.a.. yur .::l UDU gezdı tetkıklerJ pwun fl'hedeın hareketi h.:Jdtında vardır lı:I )'il deTJet baıdneslnden ekmek 
,-ükr &'en naıuıciyai. sah:ısıncb kalmLJ pana ı.utulmak iatememit. f81Y&Dl . d bulun p rf l BiT kaç aündenberi telıTi~de Kızılay ve Denizyolları ida.ftılrine J"'llDdt, ya baba ecapndan ıeçlnmdl 
bla.r.a.k An&'lo.Sahon at·mı tararında.nlhayret bir çovikl.kl~ amharbn ba - Şdı~ız.~. T' an dila kaı"~ 'bulunan Münakalit Vekili ile Güm bir haber gdnıemiı olması dolayı. sonuıdad .. Jar. Halbuki tu Kapalıçarp. 
.,tuz bu kadar 11ldanbcri defalarca y.ı_ caı na hımana.rak dama çııkmıştır. ee'k.reterl fıı n. uzer n 1 e .- _"!1- L uı__ JI v~'-:ı· ..1!! d sile D·-1..-ınarın Pazar günü ae.. nuı Nunıosınanlye taraluıdakl sokak.. 

.ı!r • ..::'--k .t.ahiıl} taılebe yunWna 81- nu. Ve ~nar G&ıJ l QUD e Ve.. .... ..., ...... 
pıbnam.ış mıdırT Bu esnada ambarın kapı.ını a • ,_.......,... . le d bulunm - kaletılerine aid dairelerde tet'kikle - leceii halcklınıdaılti ıdvayetlerin doğ. iarma bir &'irlnk. Kaç yü:ı ermeni ,.en 

1918 yıluım Vil&on l)re~ılplnindc. 01- ç~n bekç.&1-r de hırsız hammıılı ta. derdk. ~1 ~ık r c 
1 
ih~ _ Tine doevam etmiitcrdir. Mün.aJca.lat ru olduğu eanılmamaktadır. cı oeıü ye tetıırlLlı 1-flllıla elan""- para-

.tutu c1bl 1941 1ılınm A.laııtlk be)an- k be koyulmıuşlardır. Sadullah bu tur. fb'krl Tfu:ıer yurdun baz lv-ı-:ıt :_ıı. Fah • E · bah Öarıendiaimize ıröre. vapur an • 11 1ıa-.nıyor. Bu mıntakaya bakınca l L-Lit d ek bunların ya.. cıuı am1'Alll n ngın, sa .. • • ~ 
namesinde de hep blitun dü111a uynak. ı takıbd-en yaıkuınl kurtarmak İçin, yaç a~ını ~ e er. ti .

1 
L. Rdilıdiii ve Doııizyollam-ında c:.a.1t Pazartesi veya Salı günü lima. yabek meldeblerimlaıle okuduldan MJ' 

larınan biitiin düny~ mi_lMlerine 11(1~ 1 damdan dama atlıyara~ birk~ç b~ -j ~~n. bıır zamaınd.a yerı.n~ sıe rı ece - ~.::..ıa.rı.na devam etmit, öiledan oımıza 110Wılecek.tir. lenen (1Z500l senclmlzle iftihar etmtt. 
'"1Jundurulac:ığı TÜtilibnemle midir. na dıolumlJ, nihayet hır ardıyenınl&'ıru ıeınçkırıe vad~tmıttır. ... . ç d .laıtinye fabrika ve e.t"ly Diıter taraftan 1000 Yunanlı ço- indWıını bu)amayonn. 

=~d=:ı~ı:~ v::;s 1~~~~!! b~~ !:;~:~ı.ndan -.ığıya 1tend6sini at • sıö~it:~ü~=~· M~~=~.~:~~:~ k7l-~İf ~:J~irRaif K ;m~ k~!;::lcibuht: ~~l~;cd:i :.:~ı: haı:..--::::.:::u~~n~= 
nıı.zarlyattan flllyat 5abıısına ne lntik:ıl Bu 1Urc'tle bir kurtului çaresine 'kütübıhaındlerindeın Balıkesir Y~ ~ ~ n ~ b ··dü lü"~rt . LZ ğımtz glbl a.lsızdır. ve oeldoten llOP&&n Te ona parlaJt ii. 
-'ti" kavıı~tWuınu sanan l"nacerapreıst ee1t tahat'I t..1dbe yurduna 200 c.ıldt IJ.9e g r · qmuid r ,_ au e ın. n...._ıı._ _ ,_ • _ __. .. ._ __ _...0 0 ftl"lml ••Yıl liseler. il-. 
'"'' · ...... •· . "lmfi . bia&rlar dıdareıelne i eretL bu dai • vuıuı ... .,ı.nar vapurunun anc-. ı --....- ........ 

Senelerce Ft.lnnmk adalarına •~- hammal bir ha.yü yorgun dü9tüğün - mütıccaviz 'lci'tab gön~14e-~ı Mw;tır. re!erde tıetkiilt ve temasla.rina de _ kinci seferinde Yunan çocuklarını pılarmı .puıa bdar aohllm0 yüksdıı 
rak bu adaları Y~kından @trenmiş b r dem föıica ett.)~ bu ardiyede uyku.. Gençler serck Büyük MtJaeı ec • · • a-'"irmeei mümkiin olabil~ek ve bu taJısU mekteblerfdlr. 

S t • ek p . _, k vam etmııtır. •c-o. c / ~-ıç·eN geçenlerde Cava lk uma raya ya dalm~ır. \iaın.e ve ser ıe artı gene. ee re.. nun içfo vapurda esaslı surette tadi. aı_ I a.1ıu1 
b:Jsr. tı:ı uzun b\r etücl JaZ151rıda tak- Diğer taraftım bu hırsızlık hadi • -terliiine teşc&;kürlerini bildirmiı - Meyhaneden çıkarken düıüp lat ya.pıla.rak Kızıtay lıemşire1eriıl.e •••• '!.'!..'!'!~':!!:'; __ ....... : ..... 
r!bı.m şoyll' ıt'.yordu: 1e11inden haberdar olan zabıta me.. lerdi.r. 

0 
.. len adam mcmurlııırdan mÜTekkeb bir heyet .......... k l b k 

- nCa:vacb Holanıh'mın lşletJJl"dJwl mu:rla•ı da lbdkrllerin e1inden kur. --o y Denizde o ıuz ve aca ıı:ı 
.... ,.. Aksaraıyda, Tiryaki Haaanpqa çocukları teslim alma:k üzere una.. bı"r ceıed bulundu 

tek ıı:anş topratnr ıı:aımam•ıt oımaııuı.'\ ıulmaaa muvıııffak olım bu meçhul Sanayi erbabının kahraman 01• stana aöınderileıcektir. 
1 d --' 00 ..,. 'L 1 ·-kagy ıncla 14 numaralı evde oturan .. y 0 • h il 41 Sarıyer a mukıı.bll Cava derecM n e ~ .. ~._,n Tt - 1 ,,,.,,...,,ncuyu araştırmağa •oaş amlJ. d l · ""' - -- - Dün e ma a e o1 e • 

t ad b ·• ~Jıo- aıkerlm(mize he iye erı t ~ .. "ıl, evvelki: gece Samat..,...da k" alı"ld L ·ı -~,_ek ccsedı' dan buyıik ola ı Sıım rı ası uıun lar ve g~e O'!:rnasına rağnıcn, bir - ts..... J- la...,.. müdürlügu-00ndeki topla.ntı ras.ındia ı • ı e 0 r ~ 
1 b •u al tl .,_ 1 · · L _ _ı;,., Mard'rosaeidmeyha.nedeg.-vak. :ır- ~-~--L _11..·ı lı ıatır blte b:ıtun be arl't n1 ve 11 n v ışe • denbire ıtıı.gayyiıô eden hırsızın iri. Kahııam.an aa~cr enmız.e ııııe.u .• ,;e -... Dün ögylcıden sonra bölge ııa~e r;örüı,:ı:u»~ •ııınl e a nm " · 

.__.,_ D 6 
.. -bl --·-"- _ı·~ 1 b 1 k tc ıkadar irmis, meyhaneden çık.ar- O --l h"- d e.ı"d oldu nl m hıtfau etm.Mo.naıc. ınun •çUC ni lbu'lmıqlardır. almıallc ~he stan u nıınıa a- ,.. müdurılüğürıcl\.: ticaTet müdürü Nec- rtıa .JW91l u a ema -

Holanclalıların Sumatra aılasmı can Sad\111ahıın aaklandığı ve uyumak sınıc:Ldc.i sanayi erbabının ve faıbri - ken de müvazenesinı kaybederek mettıin Mete. Ticaret Odaeı umumi ğu göriı1eın lbu cesedin a&de baıı i1e 
l=\yna.Jı.ları i.iikendlil zaman bl~ a."ır ta b·.n..-dum• aTdt"yeye gene ayrı'!: katCSr!le-r<iın yapacakları tebemrü'lc mendiven1eırdıen '.>"llJ'V'Brlanmıotır. ud T" B aövde 'ltmnı hlmıı. kol ve bacak.. 

--'il l -.kl&mak wu.n •- Bu sukut nerlceıind~ başından a. katibi Mahm ve caret orsa.si • 
ll()nra ıeJtr.S olan ...,... er ne yoldan inen memurlar, hırsız ham. etraofıındıaki lııazırlı1da.r b:ltmit ve l k-omieerj Melımed Ali ~ iaşe mü. :ları koprnıuttur. 
anuınınclA bGlunmalarulır.• malın .>e..;~ ıı_; .1 uykuya daldıg-ını lıistlclm tamarnloanmıştır. Fa'brika - ğır surcftıe ya.relanan. sm~1, lta•I - R k b. 1 Uzun mücldct auda kalchğı an • 

tbtl atkirlıtınc1a elbet.te u '""' .D.L l · d'ırıFdağı Balıklı hutanesınde öl - dürü Mümt.az c iT to-p a.ntı yap. eaed. b ba&ı dan tcş.. Ho'anda.lı 1tu Y ıörercık kendiainl kıakıvrak yaka - tıor1ar dünden itibaren vadetı.ik er.ı m~:ı... rnLfw.dır. Toplantının mevzuu T1. 'laşdwn c ın. u m 
Jı'tldıdır. Nlhayf'.11. seleeek as~ "· lam}fla...do-. ~errüleri Klzıla.y ve~İne yatır- ~·--·· caret Veiti.letine aid şehrimizddd liısi kab"1 dleonaıntttlr. 
ti rrek ~cuklarına ahk•rmoı~-~~ J .... - bu marifetlerinden dolayı maia hatlamLşlardır. Alakadarlar, fsmailin cesedini muayene eden ı·-1e-"'- oö"''-" ve ted'Y'iridir. Ala - Bir cineyet i\ıtimaUne b~n,~~nd ~&. 

B bö1le - -- lr"" • kU i ad1iyc tabi'bli Hikmet Tümer gömüft 9' ııuı ruınu ·L mahallli bıta ınüıu el de kl'ndl malıdır. u, 'bir dlün dunlŞJJUIBI yapılan cür' etkar umumı ye nun şayanı mcnvıun - · · 1Uı.d.ar1e.r bu hulUl!llaki göriiıtmdere d'iK lııe za. ve • 
rn.r iir ~ b'll mU itede _.ıak hammJ, 3 9Cllle hapee mahkfun e - yet ollıduğwnu .ciylemek.tedirler. meein.e iz;iıı vıenn1ştır. diewm edeoeıklerdfr. umumil:lği meşgul olmakta.dır. 
ada ü.,;~lncle yqamakta olan Ntpon :: di1lmi,. f.&at auçaaı tcşebbüa derece- _. Cesed Morga ka.ldırılm.ııtır. 
tııaldıtı ... ım .. ., hü mefhumunun ıinde kalchiıından bu cezası 6 aya 1 R A 1 lıtı y O 1 
ıarzı1a ıe1ak1ttstnı n~~ .. ~!'!~~ .... ~.~ incHrilmiftir. 1 STER I NAN, 1 u r lstanbul borsası 
........................... ıSadullül \:maaTı nıliteak.rb tevkif 
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ohıınm~tur . 

tete ,öriiJoru• ve bu harbin her 4'Jden 
evvel ao ile tokun k&l'itlapa.uından 
dotcJulıi dütiinoelaini bir defa daha 

batalqoru ve •ene •öriiyoruı ki, bu 
be.his ilzerinde ister Mihver olıun, ister 

Ana"lo.Saben Ueml tekrar videtmeye 
tt.,.ıa• .. lanllr. Fakat il inci asnn öl. 
dürdütti 1u7metlerin b~S <tltlnıad11 
&'elFor. Art• insWdcrin Almanlardan 
AimUJarm .. lncfHslenlen bahıeitlk.. 
.... .aman s61ledlklert clbl herkes ınan
..... tçln beklemen tercih ec1i1or, vidl 
,..._n kim olursa olsun. 

"'~~--~~"~~il 

[STER iNANMA! 
Rivayete •öre Rums radyosu, ıu 

qırma olclutu rivayet edilen c.Paraıı 

piyesinden bahsetmiş ve: "Bir 'Ctirk 

muhantrl, iaalran muharrirlerinden 
blrinln eserini a.:rneıı almL,tır. Eser, 
İtalyanca aehnm aynidir. denllt. Bu 
haberi v~nler, radyonıın. «Paraıt 

piyesinin tem.Rkıden Od cin sonra 
bunu bllcJlrdltlnl iddia ediyorlar. 

bayrd eUlk. bu siirata tatmamak e
limlırden ,eımedl. Necib Faıroıluı •<Pa. 
ra» aı ile İtalyan muharririnin uSa1'i 

altın» piyesi ne p.buk tetk!Jt edUerek 
.-ıce bir aiin tıQlade Roma.ya blldl • 
s«mlıt't Binaenaleyh bu rad10 hlkl -

ytMnln. yahııd da, radyonun cbizdtı11 

atınldııt lddiMmın dotnı olabllece 
tme: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

_ra:-~ ..... ----.,;._.....:;:=;.. __ ...;.. ____________ __. __ ~.,.__....,,._ __ ,._ __ _.._.~ 

CUMARTESİ, 'J.3.]9U 
'7.30: Su& ayan, 'J.33: llafil milılk 

(Pl), 'J.'5: AJam haberleri, 8: Senf.,_ 
Dik mllzfk CPl.), 13.30: Saat ayarı, 

13.30: Şarkı ve türküler, 3.4:> Ajanı; ha. 
berleri, ıt: JUyaaeUcüınhur bandon, 
18: Sut ayan. 18.03: Radyo pocıuk kiti.. 
bü, 1U5: zı.r.t 1akvlml, 18.55: Radyo 
dam orlı.estnuıuun (Her Telden), 19.SO: 
Saat ayarı ve q&nB habcrkrl, 19.C5: 

-····-
6/3/~ açıJl8 _ tapa.nış ıı.atJarı 

Açıllf Ti a ,&nl.J 

Loaira ı aterUa 6.21 
..,..,,_ Tork 1001.lOlar 
\ladrid 100 ..... 
...,Lokholın ıoo tano D. 
Bir~ Ura 
24 e,j."&l"lık bir iT&m killoe 
altm 

132.20 
12.&375 
31.16 
33.00 

460 

Seıt»est ıt dakika, J9.55: Karııık llU'. 
kdu'. ıt.15: Radyo paete.~. 20.'5: Su 
eserleri ve oyun havalan !kli.rloet, ud), 
zı: (Btlyük Adamlar), 21.15: DfnlfoLıl 
~. 2U5: (Posta kutuım), I:!: 11--------------
Bad7o •lon orkestruı. ız.so: Saat a- bnmlıvell % 5 938 ~us 
JM'J, .... llahr1ed ,. llenalM'· 



• 

7 Mart SON POSTA .iayfa 3/1 • 

Değişen Dlinya 
Karsısında 

EDEBİYAT 
Tayıflar Geçidi 

' 
Yazan: Halid Fahrı Ozansoy 

_,. . . [ Bir perdelik fantezi 

gıs, mıyen ınsan ::;:-=.-;:~ 
zünde hiddet oisciJ.eriJe, derla deria clta,. a en «Altın, PUa.ya kaa:şıbk ola. Yazan büyük botuşma!. Der biri kendi dava. şimiQ-or. Sonra, b&rdm, Jlmll'Ui111&11 

D 
maz; onun karşılığı mald.,., dl. lllll1 yalnn benci n ulusal ourlarına SliUP: 

yorum. Siz «llayr!' böyle *ey 83(lm&- Ahmnd Hamdı" a:rdullmdan det~. ayni samanda dti.n. - Liıiet olsun N7J,e ~·ı 
dır; a.Hınsn ııara düş-üuülemez,. cUyOt'. ~ yaya ra.bat ?e saa1et ıı:etireeek tek cer_ Dıye h&1tunyor, 
!>"Unuz. B llıek okluğundan dGla.yı müda.Caa ecUyor?. sesi, boş odada, eıaJerdeld ldiablan 

Siz iaşe darlıtının önilne geçmek için aşar Ya dünyada rer~ği, yanud lnsanlıtı bı- sarsan bir dehşetle ıürlemliih'. Faka& 
«F.şyaya rıark koymalı; fazlaya alıp sa. kir etmek İbım?. Eter bak ve g-erçek süküt, bir perde gibi, tdaar odaya hıl,. 
1"1nları ce:r.alandırma.lı"» diyorsunu. Ben'kara dedi.time a1z ak, onun kuru dedl. ll1ye tek bir şey olsa idi. aklı b:t.'jlnda yor. 
~ıBöyle ş Ylcır do .rıı değildir; blla~ tine sı. J8lak cllJ'ecek kadar birbirrerJ.lve medeni>yetin son kerteslndo? bir dün. Arhk karar vercü. UJllYAcak. ElektrJ.. 
~'ie dal"lığmı ço'!altır: L'i plya&ıula de. mlze ıa.an tMaana zuı gorüşlcr kar~ı. J&, ka.n kokusundan sa.rhnıs, çıldırmış ti liOndiiriiJ"or. Fauı daha yatmadan, 
tll, tal-la.da ve mal h:ırcayanlardadır: smda iaümüze aerllen hidlseleri didik- gibi ıb!l'blrine saldırır mı idi? odanın iki k~cıııinden, Şehir Tiy&trosa.. 

davanın çıkaır yoLu malı çoğaltmak ve tiyor, düzıelıtdlm elerken berbad edişo. * nu.n meŞbur zafer projekt4rleri &ibl 1ı:ır .. 
tna.kuı bir d~ıle harcama. gücünü a- "'1.Z. Nasıl anlqabillriz ·ki a1nl dili ko_ msılı, marill çlfie ışıklar 7&1UTOr. Son.. 
zalt llan&"istnhı. han~mlzin aöyleditl 

nt:lkta.dır • diyorum. DUŞmMD••, ayni memlekettcı duğup ,.a. do. ? ra, gizli bir makineden çıkaa san'i bir 
O crHükiıme'ln karıştığı, el koyduğu eama:mma ratınen btisbüün başka in-' ~..:_ lt.ın •~·ı .__,...... rüZ&"ar uğultusu 1Qinde sıra De '8.)'ıtlar, 

Ş •- 1 .... d'··-' . 1 a><>U .... a: Ye po.ra mese..,,, uaa...... . .... ___ lnd eyn::r fena oluyor; doğ'ru.sıı bl serbest sa:nlanz. Bırakaolımı cem yet ua ~eraıe daki 1,._. 1 _ _, k bu JŞl.AIACuı iç ea belirmeh batlı.. 
hır ' j .. ır .,..m <lSun Po:sla" o U)"UCU.. lar 
.. a4'm.~~ır ı dlıyOT; sb dlayır, dı-'Vlet batlı Ye az çek kanşık meseleleri, taka.t lıannca meçhlll. değildir 1936 da çıkar- yor • 

lüzom gördük~ her işe, bcr şeye ~.şöyle afaki konuşmala.nmısda olsun blr_ldıiJm oP&ra Ye İnkılıi.b:ı tHabmdan çok Şair, haşretle g6sleriJıl &(l&l'alU 
~ v el koyma.bılır» dl.JOl'&UDUZ. Me. leıtelı'HYor JIUIYUS'! B~ii da...alarıftV'fel, h tarilllerden sonra da para ile - Taydlar l'eolcU? 
sela ben 4te heT lkinl11e cevab ftft!rric ~ IDmı&DMlllU harekete cetlren al&aı ~ . .. bet -...; Simdi, clerlnden acaylb Ye eanrlı bir FtiZULINiN TAYFI 

- «Devlet ancak renala.tan işlere el ve hüküm verdirt.en hanl'I ön kanaat.ıran naa.riyeleri~ı::°:ıundnm. us!Jd de duyulmakta ve &'('Çell bQaL Geoea 7ıllarm *1nde." Da.al. bir 

ABD°tlLBAJ[ H.l.11iDİN TAYFI 
ismau BabilH! sor, o sana anlakiın. 

NECİB FAZIL 
NeyiT 

ABDÜLHAK llAMtDiN TA'l't"I 

koydutu tıoln onun karıştığı ~er fen• lerimk, ffldrlerimlıııııılir? :lsı.ta mııı lii_ Hele memleketimis 1'ıl «Pa ıı:aı"SJ·uıır .. !erden basısı bir Wıu durarak IJ&frle ıatiıMüld oalrmaş*ı t1a, beDlm fllrlerlml 
olıayor sancyorsun~z. HaJıbukl devi~~ görmeden ~tearife dbl tekrarfa.lancak istihsallerdlr, U::ldın r;omıülünü konUl!JDl&~iıadır. Yalnız bıı konuşmalar, Ali Şlr Nen'lnla avamı ve taklidi diye 
llltabadı bu lış1«i ılüzelt.mek elclutu ıoın. dıfımrz b_ITÇOk SÖZlel' vardır ki bunlanldaima müdara ettha. A<·a.ba benim ııöy Abdülhak Bimfdln ,,Tay&Oar seoldh n. s6stennlştl. 
eter bu&"ün kendlaince kar.llJllan iller ser sa.nlr.I hepımlz peıııkı kabul etmiş san~. 1~ mi, yoksa altı.o kar$ıılıklı deki l'L1ıi mansıım de~ll, mena11rdıır Ye NECİB FA.ZiL Benlm de nasıl Shakespeare'I, Cor. 
~ bmı.kalsa ıhha fena neticeler atmır:t nz. Banlıı.1 r bizim iç varlığımttt. motor PIU'a..vı doATu bala:ntann nu düşündük. dit lnkılibının tesirlle a• ook bqihıün Evd .. h&tu'ladull. Fakat ~ma bir nellie'i haraca kest!tlmden bıı.lı!ledenler 
dl:roru.n, 1'erçe1t•en b~&iin devlt>tlııı ke-~m.zi, bııa.nmnzm direklerini teş.. leri doinı? tö~çrsine 1l.vnndur. iddia.. oldutun11 ... 

NECİB FAZIL ~ kahnMı, işleri obıruna bft.knı&m, kil eder. Bi&. bu lo varl.ığ'ıınızla adam.s. Onlarınki do- . D d t qıı.<lı Dlter tarafta, Necib Fazıl, ba cıost Ft}ZULİ?'l'İN TAYFI 
d~; fakat l,lere bahun zara.. llıılb!*i sizinle başb._ 'bu ook basil tı zaman, ya:~~;~ :e• :;tali~ bayıflarla konuşurken haritledltlnl, 111.. bi P.. eea de aıaçma eler, ıeeershı. ~=:~AMiDiN TAYFI 
etJerindea .L.l--ı Ye •-rn 

8 
• ....., ... ııaman mö'eari:felelüe olsun ıı.rıla;abilecek mı.1clevrinde?. 0 _,_,_.

1 
d~"rıı·. 0 fi"-•in bat. muşadıtmı ve rabaltadtfını blıısedlyor. evlidl 

ka.r _,......, - ~ İnsan hür dotar hl h ......._.... ~.. .... FtlZULİNİN TAYFI (Filnlbıla tayfı kaybolnr, Abdülhak Evet, Cornetlle'in Boras'ına karşı Et-
ışın~ı ela. doğru görülemez. Bu.. yit:: <• • i r yqa.r, t>rltoıtı Ye dünyanın detlştlği ıııa.na.n, yani • Bimldlnld •öriiDür.) ber'I, Sld'ine kartı ela Nestren'I yazını.. 

tin dn&et mWiıhales.i buhran ve barb ıteYhı lııaşı paradır. İnsan menfaatinilş!ımdl!. Glllllle etme, otlmn! Benim manevi. ~ BAMİDİN TAYFI fllll. Sanki Coroellle de Sld'I bir İspan,, 
~d .. erindıen d'*U, hayatın gicllşln- berk~n iyi b'.lll". Her ntand'.UJın tek Bılr tallwıı bBcllerimiııı; vardır ki bun yatım emllndlrikl, ııen öyle trenlı: mallDI «Para• eenhı eeerln mi? yol mtielllfl.nclen alm1'mış gibi. .• 

en, IHlY~ın cleiitJQetıindeu clojııyur. reyi n.rdıT.» B'";""' &i.bi. en basit Ye enııar lııan seki.sının uzwı tarilılere maıoı. kendi ma m d ye satmazsın. NECİB FAZIL NECİB FAZIL 

.ı\ırtwk tek llJ Yoktur: Ne Para, ne ekim,~ sanılan hald!&Üel' öttrinde bir in. muş bV lnltlı!.ıaf neticesidir. Tabii olav. NECtB FAZIL Ent, benim eııerlm. dAhli &da! Fakat benim Para... 
ne direk ve kömür, ne ,lınendlfer veyaceıeme ya,psak ne kadar a..vrı adamlarıma. ki.inatuı ve hayatın inbm~ aid Peki amma, bu lsnad insanı deli e- ABDÜLIIAK ııblİDİN TAYFI ABDÜLHAK RA.11tniN TAYFI 
~· ne bdro veya mekteb tek b:ışım oklutnmıızu anlanır:. İşi biraz daha 11• bl.lgtleırJımb:.le teknik bu clnstendJr. Bu der, ü!rtad! Su cllhli Wm tablrln.I bırak. Bana Senin Parayı bilmem. Esasen para 
h.'.çbır meseı.,. Yll.'lll-ID.az. M~selelm+n bü. ;ni ~ 90kar da cemiyet, insan ve

1
biut!seler Ye olb;rlar • sebebleri Ye na& 1 FUZULİNİN TA '\'Fi ııadece lsmhıılı', Hamid diye hitab et! mefhumuna satlıtunda akıl erdireme. 

tıünti, dır.vanm kendiSi nr:hr. Topyf'kiın deriet &ibi konulanla anlaşma.ya kalkar. otd1*lan taraf'mıızd.a.n bllinsiın ve~a Ko, başkaları ne der!rrse d~lnler, Bi.I& esrarını Jıalledlp ç&aemedlıtim ta (Dnanu 4/2 de) 
ınanişl.er düşünülür; bunlar:t gıluntı sa. sak ıtellıme!.erln tarl.finıle dahi birleŞE'. biliruneslın • olmalan lihm geldltl şe- cıen al.f;lırnı:ı. Bilmiyor musun, bana bile ahiret dellf'n karanlıkta bu hitabı gene ;=:::;:.;;;::::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;==:; 

•Oda detU, dev~e ferah sa.nı:uı. meıden ba.lı.';i bS'&knıa.Ya. met bur ka.lırız. kilde akarlar. H'llbııld cemJyet olayla_ dil uutmışlar, hak:ıunı :ıemcte, şahsi. hep Süleyman Nazltten işi.tip durmak. Bilmecemiz J 
h.tda el konQI'. sı.ae ben anlaşamıyoruz: butün dün- r.ına bağ-J bllg-Uıerlmlz böyle değildir. ye•.ı.mı baltalamağa kalkmıdardı. tayon. 

Biiıasa sizle ben, lklmlzle 0 a.ramızcıa ya Da8ll anl"48"'!. ~ Atlanfüıten, RUS BunlAr deiiıııen fal'lla.r altand.ı kaypak NECİB FAZIL NEciB FAZIL Bugün 5 inci aa.yfa.mt:zıda.dır 
:;._ ~"! derdleırtmizt konllfllrsak be.nim oepbealndıen, Canlara kadar uza.yan 

·~~. 
Ne zaman? Ne dl7ef :Peki, Bimld, b111uruı11azl 
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Kağıt beyannamesi t.-- -·---:---......... ---..... ._._ ................ _ .......................... --) 

verenler i .So-,. Poctanın eclebi telrihan: 78 __ \ 
Bamn İstlhl:ill: Xooperatı.r1a.ılı!n: i K UdJK'l ~ I 
11/2/942 tar;h ve 2li5 :ırumarah Koıtr. : 

dhaasyon HeytJt.i kan.rna.meslnin birinci ~ ~~~~f==:;::E=:§~~~~~~~~~~~~~~~l=~~~~~~ 
ma.ddesirıln A, B n C fıkrıı.lllnnda gös. ! .. 

- Sen kend:ilül:iiıııkn bu clVılü şey_! - Ailmla ne söyle.ştitfmfai oiliir mü. lslWlbr çıkJp ıaw'uller araştırılıyor, t.emiı.en ki.inıdlann sa.tın alındığı, karar - i Nakleden: Afua%%e-z Tahııin Berkand 
l:v du.şüne.,uecek silmıb:1Jde clefil' ·· '? 11.e:Jcede lıllraYm da blmıru ka~ıyordu! namenin ikinci .~desin~ ~~ olarak a - Bir şey çtıkmaz; fakat gaze-ıkonuşur ve birbirimizin t:akii!d. 
lken, ya, san.ı b.ı dersleri kimler verdi'! - !... '.:ı Padişah, b:.ıbasile ka.rdı!Şinin başları. beyann&Dle Mhll>k-rine bıld~rtluıiştir. stenin ıbid S~nden bahsedetken maıksadııruı. anlarız. Şimdiki haldeE 

, şelı:ı:ıde su-')man kaşlarJ.111 çaUı; Paclitatı ~ pldii: na &'eleııkri .~e- ı;örmilş, bu sebeb. 1 - Satm alman "bu ki;ğıdlann •a. - :cGel'geçzade Omer Beyin ikarısı'ondan ne emir ne cie tavsive ka-5 
- Vehim btll w·ıırsw.. ıtlmseiet'r - Süle:rman seni. çek.lştırir taf. den t&l'ıta ç~ıtı ırümlenberi siyasetini hilliıeri, mühürlü kitıd nümuneıerüıli ta_ :Neriman ha.mm, zarafetfle nazaıı bul ediyoruım. 'Beni tehdıd ~etıneikE 
- ı·a sen eu"şle.u İ1>r:ıhhıı l'aşa gibi İbı-.ı.bi.ı:a Paşa s.ı.ruıl.ı. Blr fl(lyler ke. iki Canel Wıerine kurnuııştu: <<Smır:lııtr tuQ.~ ~~pted~rek U/Martı942 (,~ar. ~di'kkarti celbediyordu .. cfıye yazmış. ve aklı sıra yola getirmek ~ı·n pa-f 

bir nr.:ri ~ tedbir aJe.ıhl::ı.cb b~ lııelcmıdt is~ Ü§liDcü Ahme4 elini 

1 

dışında bütıiıı Juımış~la a.ola:ııp mla- t.e.l ~u saa.t 1.3 ~ kada.r Kooperatıfiml. i - Ga2eteıd sözleri bunlar. Üs- radan da mahrum edemez, çunkü5 
luıınU'..aa pena etmez m!sln? llafdlrılı: ııarak ıie&t ~. ll~ bJrinden bir. şey: :ıe teelım etmelidırler. .. • :tünde durmağa değmez. servet benımd.ır. Bmaenale. ı böy-i 

- !... - Elem çeıtm.u.. MU, wsini 1-ellıetiip istememek, mü.nazaalı yerler 'lla.l'Sa.ı lnıı. z - JteeperatU, &'OSkrilen fıa.tı:&rm. ; - Doğru. Ancak bir karlının ~ .e 'bir .kocadan .k.ortkmağa s2beb= 
- Ya, sa.na Jau rütbe ciirctl ldmler &'iıMJenl:flderin lııllö.rüa. [Gö;.rJerlni açtı.} ral:ıl!'ll nııiıır ha..ı:bdıeıaı kıxtmlmak;.» f~ cteter ftat olduklarını 1\liır.ı.ka.8e JtO - :dı gazetelere geçerse pek hoş ol- _ydktuT. i 

verdi! ............ •L_,.,_ ba _ ....... Abd··"··h er-.. _ ....... _ ı...~ _._ , -i-onUD& ta&lik ettlnnek lçln bUı fa : ·or · K l'd -t:. b : .,,.. .... -·- _ _.. ........,, ..-- ... .,...,r....., - Y111"11JOe....... _,, • ' • ; :mu) · ayınva, ı em ma.ıızun r ta.: 
Şehzadenin ~~eri cı.ıo.. dolu. olmuş~n, dl c1alLI. aesıi siayctJ, ctlu lili. l\l...Xeıret içi ld:ıreS1ne celin~~: Bun- ~ur.&l&n ~ğ'ıd, Mıık:uva n Tatbıka 1 ; - Affedersiniz :ıınma çok tuhaf vırla başmı salladı: E 

birdenbire ay.-;."!. ıwı.+..ı; ducbld.srı aiı{~ İlmMli- :r-... ha.yrct l~lnde &izın.bı& da - .___,.,...._e ..... _ _.ık ada-~- ye ~ıa.t Birlittne tevdi edecektir. • o··yru···V"o-unuz B k d -ı G. .. ı:..: k 1 : - -... - __.,,_.. ...... - - -'"'~ :> .ı •"' • en ar a a,...arcrn. - oruyorUQn ıu ocan u ara-· 
yacalanı.ş rib --W-i10.rılu: açtı: tar.a.flannı iş başına cetitiyor, halin kı.. 3 - G~ ve meem.uala.r, kendi de· ala bir baloya g:diyorum, orada, nıza dolmayacak bir uçurum ıkoyJ 

- &eııı:lnı ~ lnsbam. Bımda sa. - Müftü efendi mi. padişah.an? pnta.m:a.ya.cac .m:J.te ld;:ı,: bir ~er polamul:a mı:Ycudı ve eJ k ll'tll11D' ~~ gcidd.iyetimi muhafaza ettnck şar- mak istiyorsun çocuğum. ~ 
rayı hfiı::ııayun tıSUl"a.» içi.De kapanur, SıHtaıı. A~ mıı..naıl.ı. uı.analı ciUüm. içice almııJc ıılya.setiol südüyordu. a.lınıwş olım k5,iıdlann, k:ıra.rname bük : ıle eğleniıyo.rum, dansrdiyoruım, Ao aCT güldüm. f 
şiı&i'ıfezariarda s:ıfa eylend·ı. Taşr:ıd.<tld ıedf: Btiitün ~ar, bütün padilfll.h hal'le. mii! c1aireSkwla ıarüna. mezun •l~uık1arı !gülüyorum. Tuvaletim ve halim - Dolmayacak bir uçuru :n mu?; 
esnaf ve ~ ıuı:adeon zerre 'bi:l:nessiiı - Bc1i. bn.aim, 0· rt her "yılea e-neı başta.IU ınilneTI'er mlktarla.nm tenzilden ~nu &erı ~ ~bir gazetecinin h.o*una gidiyor, Beyle bir uçurumun ço t. nber.~ 
Eu:Ş em İbrzh.l.m Pıtş;ı.nm. bu rev~ ile. 1111 Sadraam ıu daha: «Rey padişalum ıRUn.reW:n <<P9S~ ~işnıekri neUOl"l!lllnd-e m&tan ~n tat.ara t&m:ım ~cr41.r. ~zetesim:ie benden !bahsetme oğlunuzla beni ayırclı;,ını b miyor: 
de,ıelıi i.liyeyi t ltmaza sev.key~fi' dil. b1a kallaıJ clişltnek daha yanm saaıt "· ba,1Jıa ve yen.içerilere ka.Uar sirayet eden f; - Fatunıtarııı.. ~d lhım Mürl'kılibr. :lüzumunu. gEirü.yor. Oııu böyle bi:ı: tr.usunoz? : 
lerde ıbl::ı.'i!ll'. Yeı.:.ı.t iki bin altın için sarayumzdt en;. bir mnatat Jaarıeketinin artından çık. Komlsyom•nm tasd!kinden sonr,. tediye tyazı yazmaktan menedeb 'lir n · - Ben ikinizi de sevdiğ m için~ 

~u!t:ı.n Ahmetl kaşlarını ÇÜIP • 0- 'ftı ılilfc: diker idl Bia velılıı.lmrt:hnh:e nuyw mQ1hı? Su1tan Ahmed şhndi veya m:ıhsUb olunacaktır. prim? .. böyle düşünmüyor ve Ü "dimi~ 
morttn: ç~p yüzümüze kal'l!\ uretheyl.edi. tan ~1 bulmuş, bunca ııadı:':ııza.ın- : - Bu y:ızLyı Omerirı de okuva- kavbC't:nıivl>rum. : 

- Ya, cirld o:rnnla.n t'emaş.'.ısmdan tJndaı: tkm arur idi!» diye b:ı:;U'a.cM>tı. m- ıleiişı&:~Uii$eıı llODJ'a :llir:tlıhn Pa~:ı Şüpheli bir ölüm Ebileceğini ve bundan ne g"..:bi n~ t'- ·~ Ben~ de kend: hisılerim'n rna-E 
başkasına ru..lı.<Jıhmr.ı yoğ iken anru ile Dıı.dQ.k:l3nlu lStnD baıımı eiıli! cibi IKr dam.aıi " yez1re naf.! olmuş iken TaTlabaşında, Yeşil soka kat 14 ;..:ulet çı.kaıbileceğin; düşündün rii? hiyetini bJ.yorum. ~ 
mi temas eylersin? - A:ıfeın otJ.mıun abeası içtnıir.Uır va:ıup b:a.ı'lfe nııi si'l'l'eektl? nıuroıa.ralı evde ohırtın 2 7 yaşlart'l'I- a - Hayııı·! ?ğlt:ınurzun I.iıkrirr: Bu ci.irdcyi söyledikten ~oma.~ 

ŞebsadcDin ceTa.11 ~ meyd:m padft,a.hml. SırHQ.n Ahmed' lteiı Mchı.ned Efendi. da Mariıka a~ın~:ı- dbir L ~adın, ev ~ :benı:e ehemrnıyctı yok.tur. Beı· onun: sa :gun :vüzüne, üzür. im: 
WıJma.clan ii&pı açıldı. Da1lllld İbr.ıh m _ ARI tl3Jrl. lııil.Ctıüz ~ siiyied!k. 71 fana di.Jılemete tııhaınımuı e~i'i v..rki giin :V eh ır en~ıre hastalan !gerçi onun re.sın.en karısıyım a tıtreyen dudakla.ruıa b~adanE-
Pa..'ia içerlye &'inli:. Yüd g-ıiliQrw:, &'O~ İbr.ı.lıim J'a4a. sııı.t.&n. Ahmedl.a a,.T.;ı.k .. için ~li:p &iıtmesine izin verdi. İbrahim mış, Beyoglu astane,;ıne kalldırıl- :ma benian varlığ.ıırı11 hatırlamak ili.ve ettim: : 
ıerı şen feD. pa.r.lqDl'.ılu. Odanın orta.ık Ia.rma ılıapMMh: :paşa üe ~e iathıta bidil:ır. Sadra. mıştır. .. v ~'ıile istem!ıyor. Ümid ederim kj - Ömer Beyi hakiki ve tamE 
yeruıde secde eder cibi bP3Ala.ndıktan _ Elhamtfiiınıa.ıı. Talihbnlz heniiA zam da Paıd.i!iah cibi hıırb tara.ftbrı de. Hastıa .. 'k.a.?.ın .. dun .~ey~~lu h.ast~ i ·onuna kadar bu kararın.dan n-z- mana.sile bir koca diye kab:.ıl et~ 
eoora pa.dip.hvı &yatım. Uif'llUfan ete- sid burcıındMir. . j i'iWI. o cıa mmen 00 öç seneye vara.o nesinde olmuştur. Ölum şuph~lı go- ! 1eçınez. meğe hı('biı: ku.'\<-vet beni meebud 
itinl öptü. nnm h:ıdım atw;ı ııtı ,er Din mıntdandı. Wncterı 41.e: «Bu r:t· bir zamaındanberi hvbdcn kaçmış, e- rüli:lüğünd1en ad~iye doktorıu Enver [ - Ben onu iyi tanırım. Kendi edemu.. O. keiimen;n bi.itü çıp-E 
torba attın getii'diler. bk- kenara i=otlf di.,ıe daha çolc hiiti.rwet Ye nUwt ri:. lln.den reld\ii kadar p:ı'ffişahı da bu si. Karan cesed"in Morga l<.aJdıdrn<1sl- : aba:hartılerini uınulur da sana öi - laklı(ğile. bEınim iç.in ölmü tiir. E-~ 
e1nıde başladılıa.r. ibrahim Paşa rerf reriq !)en!» ı:kdl1. yasdfu u arı.l.ından sürükletu"ş11. Ra.Jı,;t, na lüzum görırnüştür. [ elenir d 'rve korkuyorum. ~r burtiin. ya arlığ m hare1, i '\'e~ 
&'f\ri ~eftilip el bıı.~ladı. Sutmn Mım~ Sufan Ahmed.le hare.o. dairesine git. eğ!ence, altın ve zevJt var iken, blr avuç : Bu cümlelerden ziya-ne, 'kayın. biraz. da patırdıh bayata r. '7'!1en! 
torbaları i.sUflen~ Ar:ıblaruı ocldlm~~ t.Cer. Sa.:ı oaııı.np eldeııdiltr. İkiıuliJeı toprad{ için deryalar cifü l.nsa.n it .mı a. l\tazhar Osmanın konferansı r alidenı'n rr!Üt~iı: ve cndisP1i ~idı:ll ve namus.kar bit .karlı ola-E 
ni T>ekledi. Odada da.m:ıdı Ve' 'l'h?! de dogru pa..T..ş-.ı.h Reisul.ku•b.1' Mehm~, lınhnaıtta. h r'b r mana gôrmüyc>nlil. D'..l. Profesör Mazh:-r. Q,~ası Uzn•an 1 r al; bana dokun<lu. Ona yak1~- raık kalıyor.sam. bunda; Ön•cı• Bey1 
Sü'eyma.n ile başbışa kalınca. ırüffim- Er~ui'.:yi ı_:agırttı, İbrahim Pa~nııı. ~u~ ha sonra, İur.ıhim P.ış~ osm: nh aske- diin saat 18 de i!.~.'.venıte ko.nfe • ~ ım v~.ha\rretle SOi"dum: le evli olmaklığı.nı.ın hic..b .r dahli~ 
sedi: zıınınııb. .Fr:uısız s•fln ne ceçen ı:-ıı:h rinJiı harb kudretbıe de ka.ni deı;i di . rans salonund.ıı "h"1'n. ve asabı tah. : - Oıner: bana karsı bund ı1 ,~o'kıtu:ı: ve olamaz. Ben O i::ırzda . 

- Aferin benbn d.&mıtıfı m1lliWn-mfm müı:a.kerelert kGT'~tullil'. Acemlerin 
1 AJtıruş iki sene evvel 11 lf!Sb de F.ızrt r.ihııt1 ıı me'V'Zulu :niih m bir Kon re- :başka ne yapabiUr, Ötkesini an.. mac:eralardnn hoslanmadığpc1 i-çinf 

ve veziri ali kbıa.rım. Aferin, lr.zl cene tcTebriz,, blıskını sülı.ôt}a. ;~·çiljt:irih~ce:k Alimed Paşan1n meşhur Glrid s-efernf.n J1ans ve.rırnı1ı~r. Konfe•ansta ddcan. S ·ak şu şeki.2~ gösterebilir: B~ni kendime hiçbir erke-ğin yak!. şma-i 
uııutm.a~ız! c ı. dei-'ldl, Fnt.n8151 senri bir Cinı .ıtar1' Osmanlı on'tu9tlllu ta tem l!ndeıı s:ırsıp lar. prof--Orl~r ve kal balık bir :hoşar. Denim istediğim de budur. sını istemivorum. : 
İbrahim Pıı.ş:ı. ı:nrurla başını eğdi., &'öskrişi ya,.ım.a.ııında ısrar etli:;rvnfü. ~tıtfif,nt ~ iyi Wllyoniu. o zamımcıau. g"'nçli'k kütlesi haz•? bııl'11nm\1"'t"T. ~ - Gal:ba btmu arayorsun da Bu sözl~i hc~ec.andan titriyenr 

Padişah başı.ı:ıı, sa.psarı kesilen şehzade ltt>lifiilkütt&ll Mduned Erendi: bf',ı:I. (fB;a.it&ol Kehm"tl Paşa ve Mora•> !§] Ektzun. bir sesle soyleımışt: m. Kaynanam; 
stııcymana döriu.ürdfü - Bu nüaaylş_ten soorıı. Fra.nça eı. mnvarrakıyetlerl miist.4'Snu. U!tmanlı a~- Askerlik işleri :. Elimle ırnilıphem biT işaret et hemen munis, yumuşak bir tav 

- Durman Silleym:m. Eniştenizin çüsli araya ~ 1.dtlif eller. keri tarihi bütünı IP.ı: J'etilNne kaydedip :timı. aldı. 
oıüba.rek yedlerlni bus eylen. DtJllf, sustu. ıllU'mucı, 'lluna karşı, Rusv:ı biiyüm;is; Şubeye davet ~ - Yahud da kaLkar İstanbula - Sinirlenım~ yavrum. Ömer 
İbrahim P.aıta ha.tlfçe "ksürdii, Şeh_ t)çüncü AhmM sınlhtan· b ıska blT Avteturya, ordusunu y~pyt>ni bil' h utı Fatih .hk. şubeslııdea: ;rı.,elir, yüzüme karşı harekatı.rrn kımmak.ta ve giiccnmckte ne kada 

zade Süleyman lr.ıhaauıa dik dilı: b kt.ı- $"-J lstemly9rdu: P.:ıhat etmek, ömrünü m~nesi haline sekmll.itu. Şubı>m 2ide kayıdh Yd. Tbb., Ecza::ıı. : ,,n.kıid eder ve bana emirler vere- lı"'klı olduğunu ben herkesten ev 
Bir şey söylıf~ odad:ı.J:ı <;ılup ,ittı. ~as: ve t>.1ıhc.elem:le n:LZeai.n dıllberler Dost Fransız sefirinin Rds l\lebmN:l Dl:abb •• ve veterinerlerin (301 na aosı ireık.. bu emirlerinin tutulmas•n la veıl tasdik ediyorum. Fa.kat be 
Sultan Ahmed mma«ı. lM.Qeı ttt' uıuın ~..nda ceçirmek istJyordn. Durup du. Efendiye tavslyclel'i İbt'lllıim Paş:ıyı da.bil· doıtomlu sub!ıyJann askeri vesı _ ~ srar eder. dhıle Neriman; Ben yalnız sene 
o:rdmd~n g-ü.1üınseye ~liiınseye b:ıktı. rmiten. bJl.rbe ririp yok. yeı:e d:ıf, ve taş hayli düşündürdü: Bf.'ri ta.raftan son kallırile bir!'iW. H/3/M2 gilııüne kad.u ~ - Olab1l'r. Ömerden bu tarzda 1 ~rle Y~~ bir i.htiyar df'il"lim 
Çocuk çılup larpı Jtıı.ı)amı- bımnına'Z İb. a~ zahmetleriıte katla.nına.k su y:ı_ günlerde ku.lağuıa 9alın:ın deıH• dı:b'I' şulaeye müracaa.tlan. hir bare'ket· bsklcrim. acı ile, 1~ırabla çökmüş bir ana 
raJılm Paşaya alt 1ua cturUlaiiUıl lıfa-jla.nn düny:ıda beyhude ve pek man·:ı._c;ı.z da ehemmiyet verilect>Jc kadar korkuhı.v- TGp. Tei'. Zil'a otlu Fahri Öriçat"ar: - O takdiT<le VÜZ vüze E(elir V'll!'l1. (Arkası var} 

ret etti.• 4eiil u>'ycJI? Sour;ı .• harb Jı.ubedilirse du. (Arkası var) (4Ul02). \.. -·-"-...... 
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Teni 
bilmecemiz 

C Necmlllla bıtlkamı =:J I 
lro~ süm ~ik~etI: i'~n Cemil. { Cemil ne olsa biraz 90nra ayni 

Mektub terazisini 
kendiniz yapabirsiniz 

1 
Yıldıalann &'ökyllzünde tek '6ro (ya_ 

at YılcllZ topluJutul halinde &'Örünen 
ll!lldlhıri *itıft,trilmemle. hb& ayn ayn 

d 
~d d Nyı go~du'k.ç~ a.lay e- yo;kJ.aın dönecek. ve au birikintisi. 

er, a.llz rır ı. eCllQJ., Ccmild .. . ınd k . 
almak istlyorcıl"U. Onu k d. ~~ oç nın. yenı. ~ !i=eç~_: tı..l • 
lay ettiii · . en .1&1. a:. Necmı bir ıp uaı. pın bir ucu.. 
ne ya ~e ~ltman ettlrec.IW. Faltaıt nu yolun öite yanındaki ağaca. bai-

pm Ly 1} ~dı, ıtam su birikiMinin üzerine 

B~r gün Neomf yolida ırezrken bir dal uz:atm.ıı diier bir ağaçl.Uı 
CcrniJi gördii. Cemil gen bt.ıklette ipi geçirdi ve ucuna ·da bi.r taş 
idi. Necminrın !8nı~~an &'eç~k~n Lailadı. 1.p' pek aajlam değildi. Şöy 
~er za.m:an oldu.gu ııbr . Necmr il.e le biraz aert d:ok.uııulısa kopardı. 

1 
ı~y etti. Necmı gene hıddetlend'i.. Necmi yoiUA bir ~enarında aak.-
çındeıı: landı ve Cmi.lin clönmeaha.i bekleıdi. 
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~ 
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40-
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mahallerde &'iriUeıı ~ kro bıı rw 
birbiri itinde konalm111hır. 

Saatimi. .. : 
sıım.u ck&eren ta&ü 71Wmnı 1>u1.. 

mıımm ..... ,.111.ş&ınıa .ıDiibbtiekben b• 
1*:rçlanlan . llanPidfr. Ylldalan birbiri.. 

ne ·~ ~ Wh elam, 1cma olssl 
nokta De batlı olan mı. >'oba nektaıarla 
b&ğh olan lllJ. Si:flıeylnlz. 

Blllnıenls ft8mJ &'&Rfeden k5n, al
tına halllnl PSID, blse &'incleria. 

Birincfye renkll bir Atatürk tabloaa 
kopY&.91, lklnc9e 'bir eliti bsW. tietln
cie bir fişe Jı:olollJ'&, diler 35 kielye de 
muhtelıt bedl,reler ~rflecektlr • 

«Şekil 1 » in içine koyarsınız. Tabii 
liatik •P (Cfelkil la i llfBil çeke. 
~tir. Nereye kadar çekerae u,ekil 
2ıı de <>raya bir ç.izgi çizersiniz, da 
ha fazJ.a.ı da vardı.r. Meeel& mektub 
aiırhiı daha fuJıilaııree, poeta üc.. 

Tati7 yaklatıror, l>ir iki ay sonra bu ter112iyi aiz keniniz yapahilirşİ- reti de fulalaşır. Onu da öğrenir, 
aırkadaşla.rınızda.n ayrılacaksrnız. niz. o ajı.ıltğa te&a:biil eden taı'.ll)'l ela 

Faıkaıt ıbu arada arl:adaşlarınızı Reeiande dikkat eôin «tekil J » abrsınız. Geme ı(şekil l » e koyaraı. 
unutmıyacakaınız. Onılara mektub katlanmıı bir mukavvadır. mz. «Şekn f » daha apjı inecektir. 
ya.zac.ak.sınız. Bu mektublar bazan Bu ka~Ianmış mukavvaya iki ucun- nŞek.it 2,, de oraya da İpret koyar
uzun olacak birkaç kağıd tutacak. dan takılmış bir Iastiktir. ııınız. Ve bu tarzda İpreitlemekte 
Mek.tuhlar muayyenı bir miktardan cŞekil 2 Bıı gene muk.avvachr. de'Vam edersmiz. 
aonr~ fazla. ücrete tabidir. Reai.mde Okluğu tarzda keJıilm.iıti.r. itte sıize bir mektub terazisi. 

Eg~r ağırlı& muayyen hadden uŞekll 3» de ufCkil J » ve «tekil mAtuhlM"tnızı bu terazi ile kolay_ 
fazla ıae onlar:- da fazla pul yapış.. 2ı. bu arada. görünür. lıkTa tartar"JnlZ. 
tırır. Fa!Zla r .-. -' ı c:._,_., 2 p __ı.. • • , ... - ......................................... ...._ 

er ... , .. ır ar. . «'il""&.) » : U1U1Ltasrndao hır çı ' 
.. Poataha~~e götürmeden evvd ·~y)~ ~uvara çıvilen.mi~tir. Ve tekil i Geçen bilmecemizde i 

gondereceğınız mekruhun ağıriığını bir la.tık sapından bu c;lviye geçiril- : : 
aiz kendiniz de bi&eniz hiç fena ol miştir. «Şekil h de bir mele.tuh gö ı= kazananlar i 
maz. riiyıonunt.ız. Aktaki «~ekil 3 » de de ı 

P 
la B · • Geçen bllmeceınlzde •uananla... 

- eki ınası1 bilelim diyecelcsi- numara r var. u numaralaT mek.. ı: rm lıılmleri razarteal ıibıfl ~u 
t. ..... ~~ııol.~ niz, tera~i mi satın a1a1;m. tuh ağı,rlık1annı bildirmek için ko- i aymuzda iJln eclHeeektlr. Ded~ 

_ Ben . . ---- 44 Terazi satın alma.n1za lüzum yok, nulmUŞtuı-. : kazananlardan tıtanbulda .... • 
Dedıi ~ P~~~aııı _edeceğim. On, <_>n t'b~ da~ika. geçti g~e- . _ .. _ . . .. Kaç }~ramdan sonra, fazla ücret ! ...ıar. bedl;releriDJ l'ar.ariesl ve 

tl 
1 

. · ~1 bısıkttıtı üzerinde di. Cemfl bieı1det tizetrnde 90n eu:raıt dii)tu. Ve butım sular Cemılın us- ahaacagını poetahaneden öğrenir. ! Pe.,.embe dnleri ldarebanembden lkr ;nııtı. Necrni. r'e bhaz y>Ütüdü. le dönüyordu. Su birikintisinn ol- tüne. başına yüzüne gözüne sTçradı. aniz. i alabllil"ler. Taşrada buJonanlann 
ne r el ~ kel'l'a~nd:a hanv.z hali- dıı.ğu ~r ,,aklapı~. İpi gömriiyor~ C~ıl ~eye uğradığını an~ayama~ı. Öğrendiniz değil mi, bir tanıdı- i bedb'elerl ııoırta ile adralerlne ..: i 1' lbır su bırirıintillİ gördü. da. Bialk)elri )U2la ipe çarptı. Koe- Bıeı1c.letı dıe idare edemedı. Os1elık ğıınızdan meseli yakın bakkaldan o \..ra.a...,. . 1 

_, - fte tr.ldam, timdi 0 aörÜT· pa - ewıtbuıfop nyun içine bisikletten de düpü. _ ** dn9 '81ttyı a?ırstnız. Zarflığın yani ..... - ..................................... ..... 

Mart 7 

Değişen dünya 
<Bat tarafı 3/1 de) 

bir deier taşır. Belli hlr zamaa kl.a &ek 
cerçta ve dotru olan bir f'!Y, ~ bir 
-..amta ve 7erde battan sona kadar 
yanlış ve fena ı&nı!ır. insanıa.r sosyal 
olqlara Ye ltunlara dayalı fikirlere ur 
sılmas ft Obnes l'eroelder diye bakarak 
lli.ınlerlni ve abliklarun bunlar üzı-rine 
luırunışlardır. Bir kere böyle bir fikre 
SJ.))ianıldı mı, şııu-tlan dcıişth-oıeye zer
l&)"all lıer ola1da Jı:i>tüliik &"öriilür; ve 
11Yacak yerde karşı komay:ı çalışılır. 

i.ıe WftlrimJ!rle llıftb.tamaınınn ae. 
bııbl; iasanlan mtsbalasys, sefalete ci. 
&.üren 701-n ~ noktası!. 

Dü * n:ra det'PYor!. 
Da."'* detı.fnr; insan cleıt.iyor, •as 

ve salda bir Ddılr l'ibl l'eoen Jıayatem 
tbıult ~lta;ranlar 1&PJD1t, clrdablar fe· 
vlrmlıt INr &'tıolclde a.Ju.vw. O•wı iiPrlo.. 
de aaklam kiirek1t 1Nr- aaad•Ha • isıedlii. 
mis yere ciderken, timdi beyhllde akın. 
fııya kürek çekl;roruz; hüsra.n ve ümld.. 
slalik içinde bunalqoruz. Eski ile ycul 
lilkün ile hareket, öbiml.e llayat çup~ 
151Yor. Blr dönüm noktasında oltlutuınıı. 
zu, topyerun durumumuzu kavramak, 
her şeyin değ"lştiğlni a.nla.mak mümkün 
ohmcaya kadar sizle ben, ikimizle baş. 
kalan ve bütün dünya korku, fetaltet ve 
at.ırab içinde oarpışacatıs. 

Tarflı '* evvelki devnıbı tasflyslle 
ntrqıyor. Biltün deter hükümlertml.. 
Sn, manJarmmn ıllrek.lert 1&rsılch. Mef· 
hmnlarm dış tekil ve konalmu, Wmlerl 
ayni bldıtı ballle ıcıerl 'baş'l,-alql)'or. 
Para, devlet, insan, cemiyet, lstsbsal, 
"- mekteıb, hayat, arkadae. mWet, hür. 
rtyet. klan hepslnae ,.eni cteter hiikfim 
lıed canlanıyor. Anlayıtlar iMi eski öl. 
oillere hal'b bldıkea ben e*t btr aA1a
lllllD ve cemiyet tem arartıyım. Fakat 
hayata ayar: detlsen p.rtJan anlarsm 
Jtml adammı. Onan lctn doi'aşanda fe. 
ıa olmayan her eski, l~de insanlık 

*sini &andilrmmıle. thtlraslM1a hay. 
ft'Dllllpn&m11 her insan yenlle@lelllHr • 
Vmıl kafa, yeni lı&yat ancak Jftlil~ 
inanın eeerldtr. Otaeakta. 

Ahmet Hamdi Başar 

ZAYİ: .Slşll nahiye miidürlüifuuleı 
aldıtımız CHS) tıumaralı ·ekmek kame 
mfzl kazaen uYi etttk, usıılen Hln edL 
yoruz. 

Feriköy Baruthane caddesi Savaş so. 
kak ııumara t7, Annlk Yazmaclyan, ~ 
mastwı MOıranyan, Suzan MihraDJ1U1. 
E~ MlbraDJa&ı. .. -
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Sayfa 5 

Telefon Ve Telsiz berleri 
Renault fabrika- Sırbistana ingirız Gripps lngfüz Yugo~lavyadan I Havac:lık müteh-ss Si diyor kı· 
larında yapılan paraşUtçüleri Başvekili 300 bınden fazla ~ _ 

tahriL at indirilmiş olacakmış insan çıkarılmış "Ha~~i" bask Dl mes' Jl eri muhakeme 
Lonch. 6 (A.A.) _ ~ ........ 1 <AA.> _ ~ _.. ı..aı1ra 1 <AA> _ on: ...... 1 tAA.> _ !iri&: edılirken bazı. görüş ve düşünceler 

fııııh!ıiıU.'lıa.n üz:eriıl:e kütle halinde YL D...-. N1ll.tenır ..... lain Berlln ~ &.sımtıııl p.._ a...wrialn b1 -- MGlllOY&J"& .... ••'hn•t. dl'e y._ (a..tanıfı . . . . . 
p:la.n alund.ı bir kaç ~ eoaa lılllllırl •h'a·Jwta iWyaa&an lral1I ,._ fiılaM aı.. aııl7Mi lılr ...,_..._ it ~ ,_.YJadaa. Jff ...._ iMia .... .._ • 1 ~ •)'fMa) bır tayyarenin gemının direkleri a. 
bı.r ıbombaırdı.maıı 4ıayyareeı ta.ra , s' p +. e1uı fe'e Jaaritlertıle ~ tı& rmılltlae lift 8Jr llMlferıl Crippa, pek .. nım.ı.tn'. 51 Wa Yucoslayph aoıp • .,._. wıety~elerını yazmı,Jar raaından ~ara tarpacak bir fe· 
fından _125 mcıtNı ~'kteıo. alı~ -* ...._ Bot' ·w ı..stli. ..........._ ... _ .. .._ -....ıı afa*Be Qlrolll rtıııııu tlınlmıılan lePI e4ilea leJırak • ~ y~rınd• ~ır ~arça ~eaeır~k 

1 

kılde seçtı~ı ~ylenmelttedir. 
llMl ııeai.n\er ~u barb ~- tll(YY& - illi llllWıtmm Amed•r tantmMa ııicr ...ı.t ete tik. JanJan. lıeu ıst Wn YasealaQalı ~ İft K ~. aUele.rıne ~ndennı,Ierdır. Her Y~ •ı.ıtıem. her yeni manev 
rekrdecı . çıek:ı~ fotogra&ı.ı.a en S f'tllild Mllllı ~ llltnw ... Ba•ı•llallın ~ '" tt ltbl .__e bot~ bunla~ bıze. Havai ba-. ra ~·ı~ 1~ •me-nl~a aemerel 
mırv•ffakıy~ıın aaıyıhnaıktadır. wr ... ft • p d t • YtlU• 'ı.,,.... 41& Ma r"ua llMll e&Uil ~ının yüıbe1t bir azım ve büyük n.~ıce er veırır. Fakat bır kere görii . 

.Bu fo4ıoi.tlar Aimanyanın R.., sar........._ .. 1-.tJb bierUı W rav a gaze esıne Bana& ıa~ llilrllha~. y._lbır ~.at&ddıfa. yapılmıı olduiu ~ anl~ldııkt~ eonra ona ltal"f 
Faıd.aılci 'bt.ıda.rı için burada malze- ..._ ettikleri llAw eılaawakladJr, :9U ..-W=w, ..__ taıallndan Wuıll nu ~ır. ~azımce&en tedbırler. abnmıı ol&ca. 

me lbi.rikıtirmek.tıe olduğunu. i;taret t 1 ... LeMnia ~ lttr ~ 7cıllts. rıöre R·ıJm mahke- .... ~ .... hh=s ......... Japon ~~larlınju tıorpil Mm~ 1rından devamlı ıekılde tatbik ecü. 
~. Fotıeğn&rdan bfrı par :) Jt ~ 8ile ltı ....,._ Wru lia. ta Y.eıwenı bir lll&Den• asulü tatbik lemez. Ne olursa olwn JaponlBJ 
~lf 20 den fazla tank söet«- F 1 d d • • h• ti ~- etmıt oldUk.ları anlatılmak.tadır: senelerderılberi yap?'lf oldukları he 
mdrted'ir. Tenk hal'i mhri_b edil i istin 8 hafta a mesının ma ıye ~unla.r deniz yijlWne kadar inip ztrlakta.rı.n en ~eTımlı ae1?ereain 
miıştir. Ycılnıız bu kısırnıda halt.ada "" ılerlem~te. bu 3U1'etle 1rem..i topla. ı<Havaı" baıMcıınıle ~ide etmı~ bulu-

27 tank yaıpt"1ıe.b.a idi. Taınkların ı·k·ı gun et (B.tunfl 1 ind •JWa) Rusyada soguk dal- rmın Dl:f80 lıattı'llduı kurtuılmakta ~y~lar. B~~ ~eUceııi. olarak en 
im.it edıild.iid\ d1ğeT \,ir kaç kıaım bir mübeze göncle~ir. Fıanaız ve gemiye eon dereceye kadar yak- üyük mea ul ı«.ı Amerikan k<'mu 

herahe haline gelmi1tir. Büyük sa.. ke ~ı·ımı·y~cek maıkamMırı cik.i Aaeri.lı:alı m.uAabki gası tekrar başladı laplbilerek tam bir emniyetle tor. ~anı Jda mah~emeye veriliyorlar. Fa 
zomıetre y1ıblmı1o hadclıebanıel.:-r, >J ~ daaa evvel çıltaımı, ~rlar. pillerini aıtabih4teclirler. Çok teh l at a':dlılT ?' ı,;hn senelerdellben 
ldn:qahaneler, maden depolart, ta,. 5-air, ,.cDlz te}sra.fla Terilen ha. lilı:eli olaın bu vaziyetlere tayyareci.. J r-vam en azırlıklarını Vt 

yare depoları, tamirhanelm- ve dö - KudUı, 6 (A.A.) - Filliııain lıü. b.mieri deöl. muhakemenin. nakli. <s..taran 1 inci aa;rfada) nin &deta maniden atlayan bir ya-. al>?nd kuvvetler nın ~eldi .ve. me. 
küımlıaneksr lııara:b ol:muttuı". k6mdi, --'1 gtea maıddeleriain Di d.e ıatldij-iı sıibi bi\ımeie bot yere ~ki eiıemal7Mlt ~ .lııll l'lf atı gÜ>İ .-lı1anıc- geminin üze i =kurun:::_• valctt!e ls.tıhb~t 

Çan - Kay - Şekin 
~urmay başkanlığına 

bir Amerikalı tayin 
ediliyor 

'Wll'ilmeısİ'llİ de.ha ziyade d&~' ~adar. Bu Mmıtie, yab.amcı ·~ eP teplara tarlr.flbılaa diril- den atlayare9ı: kaçması mıU:eL. e Jc ~ 1 ona gOTe dtrekttf 
ıtrr. Halta4ia 2 sün. Sah ve Çarpın.. memiıebıııaeaıe cönderüen telpailu • ......, te'fW .ıamn~. mekAıedir. Nitekim Prince of Wa- ~rı:~ e ~men~an ~rmaıy baş.. 
ba gii1ı.h-i et kıeeilmiyecekdr Haıf da mu JM Pet&ia'in .iami seçm'iye.. Deta _,.....,... t -.e ., Martıa fil. le. pm:iw1nıi '&elikle . n gLna duşen bır nzıfe olsa se-
tada -4 pıı ı.k.antala.rda mıcak bi; cehır. M•IMlreme ellUlılmdıa. mah. W. ~ il tallk b7ıııet..lfUr. tıoq:»ı rı .wnan Tekti. Mltbat Tuncel 
W>&Jt et veya balık veriJıecektir. lcıenıe ııeıi~ aaıçluıliıarı ~ bir iami Aı..... • .,.. illi:n..-.lwl, pee1.,,ı. Sl s J 

c1e e.1ızı.r. .. ..&naınağa c:1a~ et_ trMCepol ~ .lhıubva tellrtaia ·- ovyet - apon !Japonlar Cavada d m~ir: .Allnwrıy., Fransayı ve tcıre.. tu!Ddııı&I uken Wllalarr. tesirli ta. - a 
Paris matbuatı !~~1.Y~. !_~_betie ---~~-~0~;~-' r-:::: ~;"'·~ bymk1an münasebetleri 12 Şehı·r zaptetdı·ıer 

Çank.K.lnc 8 (A.A.> - .Amerika • - Fransad~akı" ln.gı"li .. lerin ~ uıc ~~ ~ -·-- ltllAilııl .... __ -- ·--n- ~ •• 
cı-.. itiımcenenlleriDdea. .htıı.-pb sın _ ~· .. leı<inin geçmıemeısini teroilı ediyor. ~ •-"· ....... ır-....- - - T-'- 6 (AA.) Ni . N'-t 

eli, h• l k '-- ~ -~enllr. --.,.o, · - fi lp ,.., Canlı 1 ı.ot saı·fada> 
w lletabtlnde Amttlka askeri hey"eti re ıne O aı·a .-:r. azeteeıiınli muhah' . . KWh' 
rc!a tuneneraı MasrUler elduğu bal,. Suıçh&r•n eeçj.lm.esj 1ııi oldukça Moskova ltembehndı ~bul ~ . ı~ını ıtefcle Jaeeaiu 8...uria ve Batavyadaıı 
de c>ank..'K.blce ~. tutulmalarını isf yor indi ve keyFidi.r. Dava için. nw ._ lledüı 6 <.A.A.) - D. N. B. a.lallSllUll mıişth ki: elBk.ı aefır Ta.tıekaTa de.. ll•wtaoa ac1anaa erbatnila 11 f('ıhlr ele 

AmerlUaa Cin ald ata,...Vtteri o. . b.ıl·ya» Lar lazımdı. Petaıa aıeaıba Alman~~ , Bey lmı'iW . . ~. 
lan General 8*ilwell ~ Çaak.K.af. P-~ 6 (A.A.). - D: N B: . ,neden beş iıııim:le iktUa etti~ 1939. tine &'Öre, Alman -~ tanareıeıt h ne ... VaıztJ yıetın ™!~~Rolaa Zeasla petrol~ ele --:...IWi 
8dda lıllll'ma.r b..Unbi'uaa ._,bı eüe.. Parı. pızetelıel'l Parıa ç.evreaınıe 19-40 ~nı general Gcıme. l 6.1 Jrlal't ıreccai Meelwvan Maılt~rdı lWUlne. M-gımen aponya ue us • . •~ 
cektlr. Japtlıan t..'tiz bava .CIDLuma bu. lin'i işe ba-ı,tınnamak imlinsızdı. mu ~iflenllr. • ya ~da ~~ &.ıaıa meae.. ~· 6 (A.A.) - S11lllaıtrad.ıki Mr 

sün die uı:zun yazılar t.ehaia ediyor - Maııe,al Petaill.. general ~1in'i Şebrln ertasmı.ia lthbo nektaa ıaaıtt ~ın ... ~ın bır .ıl3tık.balde .halle • hılııen ~en ltildirUdliine röre, Jr 

Y • t İt l d ..... wc;Aı saında}yeeine oturtu~en, ge • bllkıınuuJıa.n •tialm elan ltlnalara lst d!i'ecegmıı ~ı~oram. lkı .mıem.. ,_ k1l9nlUen Samatn.nın cenah ita. 
unanıs ana a ya an Cwutıeler hükflmet.j i } altın ,. ı__ •L:._· • d dah'l bu LA..t....L. leket anatonıcLııld monuebetlerln. ta., t..la, iırcal eMflderi 1Jöla'e:Jt ı..ı.• 

•• . • da • ~ .. • Dıe'lEll.1. oeı- lıuslAl~ e 1 - -ev .... bcımlııalar ~ eWriimit ft Wl- •1 . . . ~......,.. 
buğday go :ıderıldı .~ Franaad~. Jagıılı.z brduılt'harı ve Seıdıa nıtı zaptı günle- yük af.e$ stttaalanlun yükseıkltti cöral memı e ~ı~y~ edı':ıı .bıtara.flık P~- illete ıleYam etmektedirler. Dôşmanır 

• rclıinelerau ~kife Te İncüiz .:ı. , ri1e utaınd.lTllCl tıedim. olma günıe , m~. ~ tı ~ı ııçıncle . ~kbalde tanzım banM1aid --.a'ftllllett m.yıf\a, Japealat 
.&tana. 1 (A.A.) - D. N. B... ~ına. tmmııım.t olarak el koy - rinde ittlinit et~iği aak.cri zümrenin Bir aaatten iMia llii 1ııa &aarrn.. edılcceğınd~ emınım. bu ~ 1lel1:ba pehut kaynald:ann 
~]'etJi bir b7nakt&n etrenlJ , map çıaiıırıyorla.r. alrrJ-l __ _Jl_ _ t_ __ ed r-"İ , 1... :ı· cJa ..... ...,,_ &'--- ·--~I-' •-U-- ele ... \' ft Jtisde JfMmM .._ 

dlthııe ~fire, Yunan aa1.1cı J~ "°'plıerie . . . -; ~ e.._.nı 1>1 ı~ıor. n .... ...,. ,,._ -u-.,..,,... -- 1 . .. . . .... .._ 
bol mikt cıa. it& t Cırı d~ ~lıe gazete.ı, Rıvicre.. du.. dönmüşlerdir. svıçrede 12 komunıst aa.tlam obnak öscre zeyttnyai;1 ~ıtsa 

at' lr.Mı batılalı ft lal • ehi l O hıiırı ~& yaşa.dığmı bmı B1um Da'ledi p· Cot. l.eslslıeTini işgıM etmişlerdir 
yan unu ırlmlş ft Atlna ve ci.val'IUa larıın k'aD.lllSarl döviz ti<!a.reti ve C:.. Vidı ·d--~R- er ı.~C,, ı~e · .. Moskova civartnda ltlnden fula tevkif eciildi ... .' 
bir mrtad.anOeıri 1resilm ekmek dail . . Y a. aımu.rına DMK cepheeı llu- tayyaı-e diifüriilınüt Bandoeng onwıde 
tıhnuı Lc;ne bu suretle kkrar )taşlan • NS~! ~ olduklarını 'b.iJıdn - kUmefıni ~ıs~aındıra.n m\ime-,"Sllet" Lonılra 6 {A.A.l - X..:vter a,jMı&ınm ~ 6 (~) - D. N. B.: . Tokyo 6 {A.A.) - Japon lmn-etle -

• me.ıdeaıı r dlaı k .. .. ·· d o~- -r. · Nationa.I Zeıtunı•un bir haWine p.. 
m1$lır. ~ __ ' .._,"'".. l . . . rrıa gorunuyor u. oıze gaı:oce, MOflkeY& aaılaaWri ltRtiriy•· rinin Bam!MUC clnnn.ı rddikleıi ha.. 

• • '-A.Zete ıounı.ıı l:N ngılızlemn re • giilmek Mz1m hakkımızdır. Petain, 1nestaa • re, Wr umandanlteri komiiDlaUedn ~-
V~oın 6 (A.A) -. Vaşınc. h1ne oluaık. 'tul:Utrnasını n büti.~ Dalıad:iıer'ain kendiaıine iktidaz me'Y &'ueCıesl Alman • ita 1ıarM- jaldığı cöriilııaekte6. ber 'ftriltyor. 

tıon. dııploımast mahfellerı., Ncvywlt- İnıgi.liz .ı.:ac.H.-r1na el itonularae imine geçroek İçin yardııım e'tt'iiini ilin ltq!a.ncıeından"'1 Moskfta el• • Ga&e&e. Züricla'de •e Bal'de sıeli& ta. Felemenk teb11i1 
taJci Yunanl&-ra hub yatd'ımı ol • Rr." gö.ııerdıeıoıe daiıtıJn..mı kıkHl nnda lııinden fazla ılötman t.nanılll nfındaa J'&Pdım c.m. Mr harmet ne 
m.a.k ÜZC'?'e ~ra verileceği.ne ve Bir etırn~r. un~~~;---' k-~:ıer· . _.uı_ datibilldiiiiiatl Jl'Wkt.Mbr. Ueeslıule H komi~ tnkif eBıiftmi ._!!._~ 1 {A.A.) - Do arda bari 
•--lk A ___ 'k- -'-· y . 2 . uu.nı.ya ııuııaı&r ıı::ıuu.J lCl.l ~ D?•-'-''~" L"-'-- -·· 
ft:ll} M.llllC'l"l -n unıaınıwtana ı.. Ölülerin 700 - 1"dd Eaıa edıemlleırOan bahaettik. c::~..ı· de cua1L~en ... ......._. ,.~. J1enM1e t1e lıılllelaa teftlfls p _ 
li. 300 ton un nakli it;.in bir ııemi aaytaı a u . ~ı Be~- 6 (AA) D N B . ,,____ CMMlm iter taraf!nda muharebe t!d. ,...., p · 6 (AA) p ...:. u~..u ~ gıeçelim. Eaae bakım ,. • ruın - • • Dlln p.......,..... ilet.le cle'f'll.m .__.._..... • 
ır.ııra.Jam.k miiıııaade.uıdıe bulunula.. atltl ~ - a..... ,ıyuu. • • • • öw encJli.X..ifte "re• Kunk böl--ia.. TMlllf edllen .._...ı.uena. f8tll etıtl e._...,..... Kıt alarmw 

v d . larak b .. h . p.zeteai ,_:rı,ıor· ı.ıdırıcı biır .S.ı\de k:uli.ı.erG.e sız- gr 'IS C'O • ~ .. taNtta .-retle dayanmako.a.urlar 
c.agı~ ... aır o d uıııun ar.ı•d.ye B --__._---" •edilen P.-i.üı d~f lenonek.Wtd;T Bu adam~ Fw,-ı par 1 de }"lp·lao ,idd'-etıti m6dafaa 88.'ftl .. Alman -...w pıutilille • nlr kim. D.._......__._ da ... _ ... , . 
aarzıuıgı tarafı.n an yapıla:n ılana ~ı.mmı .. ~· ım Hillı'Pardlir larında brr Alman zııfık tümeni -....r. -...--- - ı olnuk uzu 
eh.emmiyd a.ıtietmektediıier. ~61-.m:in ~zı akında hıenll'Z ~llerdlerin bir muhakeme b-..tt.. muhtelii üç noktada ve altı haf.ta CMamn fll*lllıb ve merkezinde lirkaı 

•s olan '-ızı k.i..-eler çı'ktrılmı.ş - kıendil . maiuus lak.itli iç:itıde 8 Sovyıet tütn . . üsk. t.. De . H ha b" hızland llle"fkl JJhndl .Japoolarm eline l'PÇm~ 
Mısır top"a 1<larına t!r. Faokllt ~ dd1üt alamet. bu:la eı'lne te - .. .. enını p ~ • nıza 1 r ! 1 

lerıi «ÖriAuebec:liz. leri :.:_-~rolFranaanın_Lharbe mpi~· ~:.:--ı.le !~ '°r~.~ .. h~ <Bat tarafı l inci sayfMla) Japonlann bva haki.mlyeürıi temiı 
ha ·a ak ) ld H --Lledilen .---1..laır faııa -.uf m•tnln eınem - .,.._ a;ıger ...... '-"'& llll"V Rıi · 6 (AA ) B 

V lD arı yapı J ..-.ıe,ıe - ~. - . . o1mad v .. 1.. la Bu mabemea! ttalırib edilmift,ir. o de J.nem>, · · - u. etmemle.ri 11e ltombardmısnların dar • 
Ba1I 1 (AA.) dan bir kı.nı 80A 48 aa&t ı~ınde mııyıetı ııgı.rıı .,~"~r.ı r. H' • • raya vman c.or.nic vtıptmı yotcu -ı ....S- ...._ etm.ıd dola.vlli e kıt'a _ 

• - ~ t.eW:t: a1müşttir. Bu 9W'et1ıe öliil'eri'll mllda- ka te7i terıl:>'lt etmek ~~= . ıt- Sovyet tebllileri la.rı, aıemiddci. tıoıpun Atlantik ce • -........ ,........'* ali.meMeri belir 
: Mıs.r~, Alnıan *-nue teı.. rı ş.imdi 700 ö geç:rnittir. \er'liin Y'O~ eınge~ o1mak ıatıyen Moeiltıova 6 (A.A.) - Sovyet :nubundia bir denizaltı aemiıllne a - -.ur Vlllll7et elff; falı:at imlclsk -· 

"' Pl'aklarmda Fukeldall& Fra119•a:5ıar k-ianerd.ir} . • . gece tebtiii: ııeş ettiğini ~ ııemiyi batırdığını • ·• 
:-:- &ılnare ---~"de- p • t 7 k .. • t tkıinci W2nı maıreşal Petaın d.ır: 5 Mart gUrıü laıvvedeııim-iz ileri 8Ö~İ~ tlldlr. 
dir~ an bedefledae twra .-. ...... • arıs e ~munt~ • ~ Pellıııliın:!-1 durumunu de Bri banıket!eriım;ı devam eder«k Smo _ ~vapurlu Blnnan:v-da 

l~ama mahkum edıJdı eoın un, ~bıe4ız ın dunımvndan a - 1en.9k çıevreısinde Yulmev tdıri da. 'Yaebıc&on ı <A.A.l - BaltriJe na - Tcılı:ye ı <AA> - Japon umumi ıra. 
Malta herine JaPISmı iaa1'1"11Slarü ._ yırmalr fiımıdli 2J0rdur. MM"elf&Pin mu ruJ ol:rnıak üzere bir çok meıııltWı qıa.. nrııtı. yolda pelken 1tlr tnctlts )M!trot rardlu. J81JOD _.. __ .........., taJ-

tılüere., ~ JaeriaDlanu Te ile • Pa.riııı 6 (J\A) - Par~ 7 bdlılletwtı, T~~ onheııfının ~ lwdteri za.pte1m.işlenlir. semlsfle bir Awırtam .,tik pmkhıtn yanılerin l'tB;wPN: sabahı Bırman:r!Mk 
llisaıtı tiıdedne aill' oapla •ı..aıaı. fit ltomüni• ~1ı:ıeme ~~ ve i. Oeı.tı•na .P~ ~ı b.ir 1Uretıtıe .bailt- 4 Maııt günü bava •vıaşlarıncbı bTbedllmlş teakkf e'lemnalan ~ ın-.t nelarWe' ~ ccımisini 1ır 

dam hiikmü tr~niir. dır. Peta.ln •ııç.ı.n Fransa tdlai ve w tayye:rıe 4&wılıarında 43 Alman ge1.-lhd ~. la~ WllllrmıSteıUr. -=--------------- hüıırb-et arianelerinıi un~'' t~ dü,üru~ü, "V'e tahribe_ 

ltıiımıeıelerie m"*un bir mem ettltr'. dlilmiştiır. Biz 1 3 İ'aytye.re kaybettıi·k- ( "Son Posla,, nın bul :nacası.· 20. (81 ' 
BUGÜN MELEK Sinemasında 
Romeo Julyet ve Pygmalyon şıılı~rletÖftin ~z yıldızı 

LESLiE HOWARD ve INGRID BERGMAN 
tara.fınd.uı i1lhi bir Nrette ibda ediıien, 8ıtiraela delu çılsıcı 

bir .. ın NllltıN 

AŞK RÜYASI 
Ned'ie, AŞK, MUslKI .ve Yöksdt Heyecan Şahce~i 

Filme ilave olarak: VENEZUillA Renkli~ filmi 

ve RENKLi MIKi MAUS ••• MA VI TUNA 
Bugün aaat 1 de tenzrllth matine 

~T f'!!_ ve DANSTAN RAKiP IK.t KADIN ... 
~ DANSA KARŞI MUSİG HAU

IWUsLER ARKASINDAKİ iHTİRASLAR. •• 
ı _ . , 111~ÇUKL.AR VE AŞKLAR··· l v~ Y BAUN'un meşhur romuınula.n iktlibu edilen 'Ye bö:r
e kuıvvedi, hareketli ve &yni zamanda 111'1rıncelr bir mevzuda olan 

DANS va GENÇLiK 
Güzel flimi bu Salı ...._ ...... itibaren 

SÜMER Sinemasında 
Görmeie Jıııuw ..... ts. ... llcBıırcle: 

Bund.n ötürudür ~i. mıuıeşa! Pe - 5 Meırıt gifti Moakova civarında 5 1 
tıa.iın Riam mıuLa.k.emdini, cüm~u. - A'lmaın ~i dütürülm.üftiir. \. I 
11İJ'et'iın muhaı1dernetıi, demıo'lcllMflnln •• "----·---------------------' v~ •n 20 yıhn \,ütün ileri cereya. MCNkova ndyOIUDa core Soldan aata: 1 2 ı 4 S 6 1 ~ 9 
nlnln mu'heı'kıemeai halline çevirme.. l...onc:ln., O (A.A.) - Tlmoçea.. 1 - Bir Arü 
ie çıaJışıycn. kıo .ordulm-ı tıaırafıodan cenuh cep _ ..Ui.yeti (3), .Bir 1 

Sıhhat Vekili 
hıeain.de b.zaınil.an mvva.ffakiy«leri reak (3), Bir A. 
bilcLi~n .Mo.llcıova raclyoau. Pel"fem mit (3). 2 
be aıkşııun neı,rPy•tlında tö)'ie demek ı - ıtllııar ft 

A t I d tıecfü• auleC.li ti), :lfaM 3 
n a ya a ~ ._ Le · -..J ova. e:yr........ mn15·119Q cep (t). 

~ 6 (AA.) - Sıhhat ve heıııinde St.raj. - Ruua çevreainde 3 - Jıllaırda 1118 ~ 
İçıtim.t Mu.enet VdtiJi Dr. Hul6- çember alt:na ahınan 16 ncı AJm.rı bdılea M- aehJı 
ili Alet.,. "8riılrrrizıe selmİp. lınaır Ol'<bu ~ı ahliye için ha (1), Alfüemhdl 5 
..ıı.wmıı ve sıhhi miie.Me9elerİ gez %.)r'Mnan taflt tmıyyvelerinia bulun. bir Jaufla *--
mdtfıedir. doğu bir tıaıY)ıaııe ala.nıne. ıkarşı m11- 111 (Z), (:abfma 

vaflakiıyıetıl1 'lfü taama yaplılclıiı • m. -
"Avustralyayı hucum bir 

hafla meselesi,, 
111 da bi\dismektedir. t Harbde / 

giseii mahalli (t). 8 
Kafayı çekerek dükkinın 1 - Jılı.ft eaı. 

la 
(Z), Bir aota (1). 9 

(~ 1 .inci .. yfada} .,.m nm kıran kadın 1 _ ı.tm m, 
cıeklerlld -~ Ba 1tlr "" me.. &r müddet evvel. benlMr yaoa.. ha&ara iZ). 
Mlllll -.U. Wr laafta • dr'dlr. A..._ dıkmı Hamn ac:Hnda bir tütiiacü.. 'J - UDkllk ,,,, ıt.. 
....,....... Ültla vulfe --· t.thırilli nün S~ddd d:ükki.Dkıa earboı 1 - Şeffaf bir -======--
alilra4Sar ete. 1ııu ...ı.711ıııt"etmmtfr. bir Wdıe edere burada ıeaıılet çı.. eWm ıa>. Tobn diişmaıu ıı>. 8ıab8 t - &arıkla hi.ldm m. 
8inılle mıdıtı&e ~ tebltbri in • kenm ve bu arada ctüldtiıı1ıo c:amı.. ve .-.ra • alibb )lir w (1). 1 - Bir ~ lı), Teni lıleM 11e •a 
1-* ~-k. ~ ,....- ie nı çel90Yeıtiai kıran Nazmiye a - t -iııWl <•>. • Ml'lk maı.e A.. m. 
liE .. lk .. ııııte '81-cıall elan laer Japon dmda bir imd.ın. clüa bu euıçwıdım mlı1 (t). 6 - AJakla INıılman ar...ıa lııtr --
kattelılni 1* etmek Or;tldanaa mal& daılalJ'l eeıvk.edıftd'iği ,s..Jıanahmed J it - l!llir ıawa ~ (il, .AltrMa4 TillD1IZ (%), Acımaktan emri ı.a. (1). 
olM v '• ........ inci tıUlı c:ımıada 1 ay htapae mab - (1), llal»et • t (1). 'J - Bir~ ıemişl (t). 

Biıtiin erkekler_,..- kum edibiJdılir. a - Balk <•>. Bwııılr.- emr1 __. 
Oambera.. 6 (AA) - S.,.... Tütüncü Hasaon.ın d.vasından Y1111M1d&ıı ~a: IZl, Sleftta ödenm m. 

Mil Cmrin: ııllı1md miida.ı.. ile ata - yazaeçmıellİne raimen itqha.z olu • 1 - 6eref wı _. (1), Y-. il), t - iri 1ıa'l'll!dlw laMknNla lllnllvırh" 
bdaır- ifleaıdıe kulaaılmalt &zere 60 nan karaır. lnmıe hukuku bak1mın.. Dme il). ... .. m, Bir M l'ellSt (t). 

)'lllllD& kadar tiütüıı eıkeklerin sefer dan traldırılnwmaotır. Z - G~Mik (t), Btr ~ Ue6I m. it - Bir ..t ....._ 1aı t3), lllır 
ber edltruet9Lne d'ıair mecti9e bk- U.. ~ ltanrın tehi.iğini mü _ 3 - Deııbde me.afe melh111B1111e ifa. ~ ..-nd Ueıll (il. • aiisel lrıtılııııl r----------------------"' llllP ..,.. vermifl!lr. teakıb ~ahı.na .atamıftlr. de -- ltlr -"lah m, loki (S). (1). 

MAlJu:EN O'HARA • ı.uclLLE BALL • RALPH BELLAMY 



Hayatını anlatan Hazım 
(Battarafı 1 inct aayfada) yontu. ltlbıldan, ..U.nadan &a.Ylrler 

•- Pi7aaco lıılJeU Wi7oru • ., ,.apmata, lııuaJan evde, Tilk .içlerine kar. 
c -Anla411111 efead1m, lıılslm biletler chlt11m psdeıle e~a b•fla'ııa 

de muhtelif WiUmetılerde &'lder. Amor. ftam•enu .lıtl blrM daha ltüyiü&ıiyor, 
• .ıaJ •lınm, JOUa bermuaad Ja.lo INr fe1 perdemUJ liH IUllalara ciUirib'erduk. 
ç*nıaam mıfıı Mahallenin M1.ün çocuklan .müşterimdi. 

Ceoç ~ ~illete başlıyor. Onla.rdan 18 JNU'a. Zt PM.& diahuli7e a. 
11- Lü•fen .. kea41 eMalaJe benim hrd-. .Fakat ()ek u oyun bllirordum. 
~ çeker mı.toisb ~an -.lnlee&Umek ıaa.ı Bu.. 

Bu sefer cü!me 111'&11 Buunda.. nan itin de ta ~. DiY&AYoluna clt • 

SON 

(TJTATBOLA8) I 

i 
f8tanbuJ Beleclly.i 
.şeam TI:ratroeu 

Tepebatı dram kısmında 
Bu ak.tam Mat 20. 30 da 

PARA 

İstiklal cad~i komedi kısm'ind'a 
Bu alqun saat 20' • .30 da 

...... ·-···-···· .. ····--················· .. ···· 
.. - sn aramrala, balm elimin pek ınell •• Metlı• Dtllıı Salih, raaaunlar. 

uiuıu yokiur. Bir ter eıkmuu sakın da Dinnyolundald ltlr kahvede karacöz 

bana ~1111!• 01nUriı. Onn ~er. pllr 01unanu Son Po.ta Matb.aea: 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

DükJu\nınd&, salllletle oldutu kadar çocukJara &eknırtarılua. Fakat karacöa =======-== 
Deş'ell-. Beıtleele 1llla.D 1UtlJl .-.uı 0 - etlenoeleri, ....... serMad l'OCUklak 
la.ror. Bu llriiıl&ert de ciW. Bile& &o - rinlerl pek oalııu blt&J. ıı J'llflnda ba_ 
IDM'lannı bir kenara iterken l'eRe SO • bıamı ka1beUı... Mahalle aralannd:a ar 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 

nlJ'or bana: ~ karal'ÖZ oynatmaktan, dert 
11- Nerede kaldıktıt.• leline çal1Ş1111Nrian 1taska biç bir işi, aii-
Elimddtl lııoe kiflılı sibteriyonua: rii ft aaes'uHyetl ohnı1sn ilen. 11 Ja • 

- 314 de.. şında •ıe reisi ~etine ıtrwt1~ Trakya bölgesi mahrukat 
ajanlığını yapmak 

istiyenlerin dikkat nazarına 

Ellerile, 1orC11D 1orı11n 1iizinü otu•. I I d .
1 

. . 
•• iuruyor: yaşm a aı e re:sı .. 

«- Ben ne oldamılu, lU de-• llie k.iıııuelıa ltlr aaa, IMr oiul lı.alm ... 
Takıhyonam: Wl. BMıam ilünce, .mektebin le1li üc • 
- İlk defa •~e •1 oııttmaa? reılm ile Yttemedik. Nehuı elank de-
Ellerlnl Jiiaünden çekl7or: vama baıladım. Emekliye emekliye Ka.. 
- Amma 7ap&.ın 7aba.. o uman ben ba.taıt Jdad.Wne selelıılld1-. 

15 i çoktan l'~llÜI olurum, bbıiaa Ji • NUllT Tahmin cıdeml~tlnlz kadar 
ltüeye de 45 inci 7ıl, demek lazım ıellr. çe.'ln lııiı' sefaletle 1ııo;~ botıqa.. tJdn.. 

Dlrsdderinl te.c&Jun ibtiille tla;yaror, el auııfda mddeW terk Iİl&WQuna •111. 
,.nü mari ekleri, eacldenln kala .... -, .... tallsile deTam edemlyeeıidim. 
tuaa dikili an•aU.ah bql17ur. Ben or. Şimdi, • zamanki arlı.adatlaran, .,.a11 
taün oekfllJorum. Vaaffeaa sadece &il. J'ukarı bepalnl c~urwn. Kfm1 eene. 
&enlik etmelr. ral, kimi proletıôr, kimi 11111wn mü.dür .. 

Hazim enlat;yor: Alduuu fU ·-· ıe1eeektlr. $imdUd dıa,. I 
•- 314 &arilılmle A aspaı,.ad.& dol nunamıılan tikl1e~i mt>•• aeaha? clf1e. 

' Y : ~iıpbes!s bu- cent, diyemem. Mem • 
4am . . Babam .~&7 ~ıncl.& ıuiCeJ leke&.la aevtlra ltlr aan'Mkln olmak, 'l'ürk 
Te flut m•llm.ı kil Ytdı ~ Ji&f•.a- -'nl u hl 1 .. ,._ bul __ ._ 

Tnrkiye komnr satış ve 
tevzi moessesesinden 
Müessesemiz namına Trakyanın muh· 

telif şehirlerinde halka ve 
• . aabnao• n ... r zme ....... ı an-

rında iken, babvnıo me&le&iui tercihan dairelere toptan ve perakende muhtelif 
cins 'kömürlerin satışını yapmak ve bu 
maksatla depolar açmak üzere bir mah
rukat ajanı intihab olunacakbr • 

--·'- .,. __ ...,_.... D _... . ,..., bana prur .erir. Fak.at o umanlar oır -->'• --..-um. 1111'-a ıp.-aı tab 
il•-• •·- F·· .. -• ·"- pındıtun feci pr'ların içinde ltoialaaJ'. 
ı ..... yap....... -· mız-nın o sa • . 

...... k----~ :. 1 .. _, 1 1 dHll, tal'h 'n bıı cllyesinı bayll'la 1lııet.. 
ma ... ~lm......_.na, .... m nl .... ar.anuyo.ı mezdlıa talıı"i •• 
IWD, ... em ne JJ&t&. babanı· çok 1e • diyorudu ikin 1 ~ ekt 'bl 
Tenli. Jlabaml.: <<- Ba ~ nankör. Ne m. c ıını ın . " 1 
• ii .. ıı... aıı ba da V teneWım. Geçlnmtk, anneme 'bakmak 

r, çoe_.. ·"• na : «- azceçl • 
ı.. sevdadan, mektebe ckYa.m et!• dedi. l~~rmıh. Mualklye kar,ı derin blr mer_ Talip olanların: 
Jlenl .. şemdlmdtitib~ rüş411lyulne leyli lu1'\t-f'ttm Yanlı. 12. ll 1aelarınd& •m ! 
_..__.. _ ...... , ...... 

8
. ..~_, , .. 

1 
mtilı:nnnel ad, kflman oahHntanı, b&. 

-.-- v~ .. ...,,.. ru &-rıca - nı am 
... çok da oallllkandmı. Derslerime mü_ ,.atımı tua.nınH ~in, m'lh•dledekl ço. 

ruklara. luısm~I çtkhtı -.nan, •.U. da 
bllfyor . dmıı1n •yf', ııretlnllk kı7.lara d~ 

kemmel çal .... , her dersten am numara 
al .. drm. Ana ... baltaaun kışl...lllJl:ı, mı_ 

venDf'P b~IJım. (A'l'lras >ımn) 
Nnl~ : Suwet Safa C9$kan 

ma71 siyarete ,.ıderdı... Hali.ada bir iki 
defa orada karack 01natarlanlL Klmlf'I'? 
En belH batlı ~öz llstacllvı: NazU 
~. $eyb Ka4lrl Efendi 6i1N. Allah rah_ Ayakkabı çivisi tevziatı 
1DM e)lesin S~h Kadri F.fendi eııt•re_ Ayakkabı ç ivi9 ıte'Vl' ·atı, Aya\. 
l&D blr tipti. Mev'eri külihı başında öyle kabıcılar CemiyP..tine verilm~ ve 
bnl'llr 9ynatırdı. ıtararözün. bütün!tev-l!İata ba•laonmıştır. Tevzie tabi 
Ç9Cakla.rda •ldat•t aibl b~nlm llsfıriın.. diğer maddeler için de Puaırtt"ai 
de de brakt11ı mtdta on miisaJcldL A. günü \arar verilecek ve müna~ib 
deta karashe Aeıkt1111. Bencle ~ 711- ırörü1en tekilde tevz.İat• devam e. 
ftt cönlülılmal t&klld aft11S11 tlJ'&nl.. 

1 
ditecekti r. 

~~--------------~ 

1 }stanbul Belediyesı ııan1arı 1 
Tah.uıln B. llk Tem. --- ---

49.41 3,71 Fatihte Kopcııılede mahallesinin Yavımelim 11<;ka&ında 
'79 unoa adada IZ,35 lllıe&ft mlll'abba.ı sahalı anıa. 

125.ff 

11,M 

9,38 F•:.lb.te Şehretım ı mahallesinin Hafızpaş.a sokatmda 
aı ncl adada H ,15 metre murabbaı sa.bala arsa. 
Fa.&lh&e &ıısanhaltfe ....ı.aUeıduia lılıdauet sobimda · 
1743 barila nlDIUVaiı ft 21,16 metre marabbaı aabab 
ar-. 

Tahmin bedelleri ile ilk temi.na& aai"darlan 1takarula yaah 3 parııa arsa sa. 
Wmak bere arn &Jn &çak ....Ull'ID:l7a konaım..tw'. Şannamelef'f Z.bıt ve 
Kuaaaeliı Müdürlilti kaleminde l'•rillebilir. İb.Me 11/3/942 Çar,amba ciinll 
ı~ 14 de Daimi Encıtİllleude 1apılacıaMu. T&liblerln ilk leminat makbuz ye. 
ya mekt.GWarile UuMe cünii maaneaa -.~ Dalımi Enoiimende bulunmalan. 

(2603) 

RumellhJ9MouMla lılllele basında 86 aamaralı anıa iiaerlne yapılan dükkan bil' 
Mile mliddetle idrara nrllmek üzer açık art.tvmaya konalma,ıur. Yıllık ki. 
ra bedeli mabammeıd H lira Ye ilk &eminah '1 tira 20 k~~ar. Şartname 

Zabıt ve M11&111elM MMirliilii kaleminde ıörülebliiT. ihale 11/J/94~ Çarşam
ba ıiinii aat H c1ıe Dalad ~nde 7apılaeaktır. TaUblerlo ilk teminat 
makbm vefa meldablarlle ihale &iiJria ma&J'Yftl saat.t.e Daimi Encame.nde 
.Wanmalan. (2695) 

Bek' e:ımekte olan 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLAnl 

gelm"ştir. 

DİltltAT: ~ ı adedl5 karuştur 

11 lt acleülk »aile& 45 lnlnqtar. 

Tllfnda: 1 &4edl 5, 11 adedi 51 kuruthar. 

ÜsAUJa: Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
1 - Şllbemlzde ka)'ldb balunan malül .U.y ft eratla ,ehld 7eUmlerlnla 

H2 71lı yoldama.Bına 16 Mart HZ &arihlnde batlanaeak Te 25 Nisan 942 ~ 
mına kadar deT&m edecektir. 

2 - Malil .111~ ft eratın rapor, maaş remıi ııeneclf, nıifus bürifd cüz. 
danı, tNn ikramlı.re cüsclanlarile, eehld yetJmlerlnln ille nüfus hüviyet cüzda • 
omı, tütün lkra.m17e cüadanını ve maaş almaıkta .iı1e 1lla&f cüzdanlarUe blrllıkte 

tubeYe mliraeaat edecell.lenllr. 
3 - Yok&ama ciinlerl har~ olmak üzere hercün ötleden sonra saat 13,31 

dan IOnra 1 '1 1e katlar 7apalacak ye w samanlar ba.rlelnde 1oklamaya cebnlt 
olanlar kabal eclflmQ<ecektlr. 

4 - MalQJ aub&7 Te era&m JOllaması la71D tek l'ÜJlleriade ft şeb(d 1et.hallı. 

ile ayaa olU aiinlerlnde J111ıarıc1a l'Werilmlt olan samanlarda 7apaJa. 
t ... 

5 - YolıMea miiddeel admda tall'llıda b.ı..anlar buhındukları mahallin 
e miidiirliittiDden ıuıDkll ~ hiht7et llmilıhalterlerlle blrllde tütün 
re etbdanlanaa ...._. ~ • 1 r ... J"*'"•"'an ppalaalı; ft 

~~IT,e c:I' ? Wn ~ 1ı;em!flm=ı iade ... u-*tlr. 
ı - Y...._ •H'eU ....,..... ı r ••• eı&m11m11r 1t11UıaN Wır lııak ..w. 

..,. ................... ıuı. 

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

"9576,, "3014,, 

Sümerbank Umum 
MOdür•üiünden: 

Memur ve Daktilo Alınacak 
ı - Bankamız )ferkeı. Teşkilatı, Hesab t,rerl, Muhabere, Muhasebe, 

Sat., İşleri ve Zat İşleri Servis \e Şubelerinde miınhal bulunan Barem Da • 
h•U memııri7etlere Liae ve Yiiksek melıUb mezuobl'ı alınacaktır. 

Askerlik idf'Ylnl yapmlS ,.. ~e J>eylee. Dalrelıerbıde VC7a Bankalarda 

eal...-.•ıt elan &allblerde<1 Llee meıımları illin 18 Mart 1942 P:ısaa1esl 

ciinil ... ı 11 da Yibek Mekteb m~ tola de 1'1 Mart 19U Salı ciiaii 
QUl saa&te möaabüa lm&lbaıu açllacatmdao alibdarların lMı &arihlerden 
eTYel miiabk evraklle birlikte Banka Umam Miidiirlıüttine müraeaa&ları il. 
ııımdır. 

Kanunen lm&Uaanau memur olmak Jıııakkını ha iallblerln 1aJllll.C&iı mi.. 
raeaafılar ayrıca lneelenf!t'!ek ve bunlar lm&Mıa- llilnablleoelUerdlr. 

2 - Mel1'es T•llihrawu mllhtellf ~rl için dakWo almac:M&ır, 

l.tsll'erin enelce ç&h'lft\14 olıllıktan r«'erclm alılık'an ftlllkalarla Wr_ 
ilkte 12 Mart 114'? Per.embe rinü 1Ut 16 da yapdacak hnt.tııana ıtrmM 

üzere 9 Mart J9t2 tarihine kadar BamalDID mlineaatları bildirilir. 
& 

Ankara lVuntıkasJ Sıt~na lvtucaaeae 
Reisliğ:nden: 

Satma mücadele Sıhhat Memmu 1e&iftlrllmek tize.re 9.Mar&.94! tarilalnde 
başlamak ve lııir ay müddetle &eclrlaatt• balunulmak ve tedrlsaıa maie31db ea 
llııet etin kö1lerde tatbikaUa h;tl&'al olunmak üure mıntakamıııds aılma mıiea_ 

dele Mi(lik aıhhat memurları luarıu aoılacakLll'. Kursa ıtreceklerin a-iıdald 

.. rtlan hala olmaları l&aamdar. 

ı - Orta okul veya Hki Rilııdiye okulu mesuııa olmak. 
2 - A*erllk bbmedni yapllllŞ olmAk ve ukerWde alikau IH&lımmamak. 
3 - Türk olmak. tJt :ıhlik sabl!Jt ballllllll&k. 
4 - Ya.tı 11 deD ,..atı 41 dan yukarı olmamak. 
5 - SıbhaU iam Ye seyyar nzlfe cörebilecek danunda olmak. 
isteklllerln mekteb !ft!'badetnamesi veya mwıadclak sureti, nüfus büvlyeı ciiıt

ılanı, askerlik nslka.a ııaretl, Slhbat rapona. <ıMeaaurto kanununun 5 inci 
maddesinin D fıkras111a ıireo hüsnühal .masbatası, hail medeni beyannamesi, 
ı....ııe mükf'llef olduta klmlelere ald lııeyaaaNDe, ı a41ed 4 X i eb'aılmda 

ıotetraf, bal tercümesi kltıdı. 
Tallltlerln vereeelderl vesika nretıerlnla balUllRklan mabaUIR m bilfttk 

..mt11 &mlrlnden musaddak balunJDllll Te tedrlaa& Martm 9 ..... lıatlA1a. 
eatma cire ea 18D Martın aeldılncl cilnil aQıamma kadar aeı.ıtttmhıe mtlra. 
~•atları Uln olunur. «1315» d144>ı 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den= 
Muhammen bedeli 50.fft IEJU bin) l.ra olan reni nana.mi idare blnuında 

tesis edikcek 6 Mled aaans6r iti Zl/C/1941 Paaarte.I rinil ... , 15 de kapala 
o.rı wıulü ile Ankara'da idare 'blnumda ıoplall&ll Merkes 9 • ucu Komla,. 
yonun• satm almaeaktar. 

Bu il eclnndt isteyenlerin 3.'750 <tlo bin Jedi J'Üs elli) llrahk m1IVlllEW 
teminat tıe kanunun taJln ett.ltt veslkalan ve &elıilflerlnl aJDI dn -.& H t. 
1uııdar adı I'~ Jtomlsyon Reitılltfne "Yermeler! llam4ır. 

Şartauneler z,51 llra mukabllinde Ankara ve Ba7ılarpqn Tesaelerinde -. 

tilmıalı.t.adır. (191•> 

lstanbul Belediyesinden: 
KarW .._. ..,.Wde Yabelk lı*1iaıield A7w 11178 mevkii lam!nln 

81f• ._. ...._ ~ tı•...a llecliılia lU.NJ T. ll .lcUmamda 
...... M2'11' Ma .-ar. '81M) 

kate alınabil:r. Her yerde pullu kutulan 

lstanbul Levazım Amiri-iği Satln Alma 
Komisyonu llAnları 

Beheriae ZZ5 kurut &abmln edilen 26 llded lutl batı 1aJ1Urılacaktır, P.ızar 
ilk.la eUJJ&.mlıılt l/J/942 .P&aar'-i ıiini ... H,3t da 'l'opbanede LY. Aaırll 
aa&ın alma ~oDWlda yapılacsJUll'. ~·ı temlaMa 1'14 klll'Ufl.ur. Na.mıw 
li kom1111onda soriilıir. bi.ekweria bclll Y--'e komlayona edmelerl 

----------- --- . - ~6Jı. 3126' 

Alaiula Juılı mevadan pazarlıkla eulltmemelerl 12/3/942 l"f!nJcmbe ıünl 
.., H de Tophanede Lv. AmlrlJtt .... alma komlqonandA Japılac:.ı&tır. 
Ketlf bedd1 llO Ura ul'i kmı.aaLa ın liracl ... Taliblımta ltelll vakitte kctuW
JODA l'elmeleri. 

Ckuıl 

Yeni oriJlnal pWon. 
Yeni -....an or•Jinal. 
Yeni bul'll oriJ,iDal. 
Çelik pim. 

• 
11 
12 

• 
(611 - 312·0 

"1aMne Uhm1a edJlen fb'ı Zlll Ura olan it aded mua ve ltO aded •ıra 
1..-ılaca.ldll'. Paurhkla eks.ılfmeal 16/3/94! Paur ıı •unu uat J.1.3Q ı1a 
Tophanede Lv • .lmirllj'J sa&tn aıma kctmlll)'oauoda yap1J&C&ktrr. Kroki " 
............. , ıMmr.1onda cörülür. İ.k kmına&a 164 lira 10 k~ur. 111 eklll\!rln 
belli aat&e koml67ona celmelerı. (6H • 3128) 

Da\'U&p ... .-erı ıarmında kapı. Jll!'llcere ...alre tamiratı mlit~-.bhld nam 
're laeabma puarlıkla ellsll&meye kolHmlt'-r. İlıale91 IJ/l/942 Paur esi &D. 

nü saat 15 de Tophanede Lv. Amlrll.l a&m alına komlQonunda y:ıpıiaeaktır. 
Keşli bedeli 995 lira !?8 kuruş ilk &emlnaıa '15 liradır. Keeif evrakı kom!syon-
da siriilür. Taliblerbı belli va.&t&ifo komisyona celmeleri. (615 _ 31291 

AUuı ~ askeriyeden verilmek ii_,. 8'i ~ Ala)' __.,.. yap an1ac ık.. 
t.ar. PM&dılda elıalltmMI 1111/14' Çal'llUllh stın• •a& 15,30 da Topban dr 
LT. Am:rtıtt satan alma komlsyonandıs 1apılaıeakhr. Tahmin bodell 250 lira 

kat'ı teminatı 37 lira 50 kur~ur. Malzeme nümunelrrl komlsyondıı cwuluı. 
.,.._itlerin beW nklt.te ktJmlsyona celmelrrl. (609 • 3123) 

--------· --- -
11 ton ._..r karo incir alınacaktır. ra..lıkla eksiltmesi tı/3/94:! Perteın

be sünii saat 15 ele Tophanede Lv. AmlrUtl •t.m alma komlayonunda JllPalıl. 
dik..-. Kana bleir ı.Jlblerln cetlreedlleri lilsme lnclr niimunelerinden b\'l'f'nl. 
lmıll alınaeatından la&ekWerin nlinıme ve tat'i temlna&larile belli vakitte ko. 
misyona plmeleri. tlll • 3125) 

a.ı. &oa ka4ar oetdrılelrsb kora tbiim ~ır. Psurlılda elısfltmeııı J!/ 
1/Mı Pelli • ı .... •at 14.lt .. Tephaneı1e LT. Am r?ttt satın alma komls.. 
"nanda J&P•lacaktll'. 'Kuru büm talihlerin retılreceklerl niimunelerclen bete. 
nlterek alınaeağ'mdan fsteklilcrln nüm:.uıe ve kat'ı temlnailarUe bclll sa.&Ue 
komisyona relmeleri. (61:? - 3127l 

Beher ~ 6'1,5 lnnıaş tahmin edilen 11 ton Alkol apsolri alına<".ak'll'. 

Paurı•ıa elılıRtmesl 10/3/HZ Sı.W aiinü ~ H,31 da Topbanr.de LY, Amlrıttt 

-.tuı alma komia1on11ncla 1•pılacntır. K.a.&1 ıemiııalı 1012 Hra 58 kuruştur. 

E..al Ye ..,-ı1arı komla7onu aörüldr. ı.w..we..<o ıı. .. 111 uaUe kowiayoıu ıeI. 
meleli. (60C_3t31) 

Beherloe 61 karwt bhmln ~ 10,IOt adet bak.. '-bak aıiiteahb.ld nam 
Te ...,.._, .. puarlllda saıaa allnaAktır. ibMe.i 11/3/943 Çaqam!M pnjl su& 

15 de Tophanede LY. Amlrlitı •tua alma komılmJ'onancla )'&Pılacaldır. Temi. 
na&a 511 lindır. Nümunesl lııom.,._ada ıiriUiir. İı.teıkLleria beW aaa&ıe ko • 
mlsyoaa celmeAerl. tıhı5_3039) ----------- - --

Beberine H karuş &abmin edilen 10,IH adet billur barılak muteabbid nam 
" beaabllla akwaktır. ~ıkla eUIHanııl 11/3/142 Çaqamba allna su& 

H,31 da Topbanede LY. Amirlltl •tul alma k--oaunda J&pılacaktır. jık 
iemfnatı 21'1 Ura 51 kal'll$tar. Nümanesl komiılyCNldıa eiriilür. bteklilerln ltell 
vnıtt.e Jı;ondıtyoma ıelmelerl. • ('86_3Ht) 

25t kilo Cbloroform p11l"e ve ~H kUo Cbloroforme narkos ahna~aktır. Pa • 
......._ ebllt.mesi 11/S/HZ SU. atlaii ..aı 15 de Tophanede L"· Amlr~'ti sa.. 

ıan alma kemlllronanda 7apa1aeaktır. D~ talualıa ltedell HM Hra. ı• tıe.. 
mlnata 195 ifratlar. şartnamesi~ ~- Tallllkrin belit vsld&te 
komlsyoJM retıneteri. lHS_3ffll) 

Ülkü Matbaası 
Yarından it baien yeni e~eman ve 
teknisyenlerle Linot:p ve otJmatik 

makinelerinde 
Bar tirli matbaa ltlerlDI ıa teadı. 

ve ea zarU bir 191dlde rapar. 
Tabı itleriniz için bir defa da Ülkü matbauına 

müracaat ediniz. 
Adres: Caialoğlu yokuıu - No. 40. Telefon: 22895 

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

Selimiye Tümen AskerFk Dairesinden·: 
J)alrembe batlı yab.&noı KadlkiJ', Kar&al. Adalar, Şlie •llbelerlnde yabancı 

kayıdh bulanan SZ5, 3llil, 317. 3%8, 3!9, S!I, 331 dotumla Jandarma eratı ta_ 

11ım ioln silih al&ma alınaeaklarrndan acele kayllllı bulıuıduldan yab:ı.ncı a.a.. 
terlllt .aeıertne tırameı kctıdı ve niilus eibdanlarlte beraber bôll vurmaları 
Te ba lif.Dm celb yerine kaim oldatunun bil nmt'Jllni Ye da.ete ir.&bel etmP. 
7ealer bıakkında uterHk kanunn mahlaauınan tatbilı: eclflecetlnln bllinmtsi. 

(1418 - 31tZ) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Ce&'f'&hpqa b.Mfılaaami eh ldlnltlnıle pptanlacıak 119'7.H Ura ketllll ._ 

mira& lU.941 PeqemlNı clal IUI 11 • ,_...,.ilde ll9dl eblltme 111 1llale 
..Ueoekılr. • ite aiıl ewak rek&kltikte ,......, (1111) 


