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Alman tebliği (""'JZiiiiriftJ1 
Bark olta 

kartı htcum Milli Şefe 
Müessif kazada 

ölenlerin cenazeleri 
merasimle kaldırıldı devam tazimleri ı 

edtror bmir 23 (Husuai) - Beledi
ye reisimiz Repd Lebleblciol
lu bu sabah Ankaraya hareket 
etmiştir. Belediye reisimiz Mil. 
ll Şefe İmıirin tazimlerinı ar. 

saJ kanadı ü2erinde lnfa edilmiş 2Yliyecek, fuar hazırlıklan 
oknasıdır. Bu suretle pilotun ril- hakkında »:abat verecektir. 

glJrlmUt&nazır liJJlr8 yet sahası t~en. aç.Ar kalmak.. Reşad Leblebiciollu Vekilet • 
tadır. Tayyarenın ınşa tarzında !erle de temaslarda bulunacak.. 

Almanların yaptığı 

Meraalmde kalabalık bir gençlik ve 
halk lıDtleılle bir deniz Jııt,ası ve 

bir polis milfreze11l bul undu ' Rusların 20 piyade, 
8 sovari, va 15 zırhll 
tumenle yaptıkları 
taarruz akim kaldı 

Almanların Şark cephes:nde s!metri ıkaidelerinden adı nazar tır. Tıcaret VekAleti fuara (50) 
kullandıkları yeni cBV 14h isimli edilm~ir. Bu huau~ h.ı~ac'lık bin lira yardımda bulunmak· 
tayyare budur. Bu modern bariz mütetıassışımız son bırkaç gun .zar • tadır. 

''Mühim bir düıman 
rrupunun üsleri ile 
irtibatları kesildi,, -
Sivastopol 
bombalandı 

-
Bertin 23 (AA) - Alma~ ~rdu

lan baŞkıomutanlıjının teblıji : 
Ha.l'kof keBiıminde, 12 Mayısta 

20 piyade tümeni, 3 süvari tüme
ni ve 15 zııttlı tümenle yıu:nl~n 
bü)ıük Sovyet taarruzu taınamıle 
ilkim kalmış ve düşmana muuzmn 
insan ve malzeme kayıbına malol
nı~ur. 17 Mayısta ~~an Al • 
man karşı hücumu, du~an grup.. 
lanndan en mühimmmın arkasına 
dıüşmüş ve bu grupun üslen ile 

<o.nanı ı ı.ı ..rwt.> 

Amerikalılara göre 

Aırapafl 
lıtllA 

bazırlıil 
"Tayyarelerden sonra 
bir İngiliz - Amerikan 

seferi kuvveti 
ortaya çıkacak •• ., -

Nevyoıdt 23 (A.A.) - Wodd 
T eilegnm yaızLyoıı: • 

A,haın.ya ve iwal altındakı mem 
le.ketler üzerine cittikçe fazla m~ • 
lıaıda yapılen akınlar Anupa.nın ıa. 

(Devamı S lacl ..,facia) 

vasfı üç kişilik ınürettebatı ba • fmdaki y~n.larında daha fazla ıza. \ .. ............... - ......................... . ) 
nndıracak olan mahallın uçağın hat vennıştı. ·-----·-----·-···-.. ---··-T-SöVy8it8bif ~··· .. -

Bu harbin 
Fransız· 

itaıran 
gerginli il en şiddetli Barkola 

muharebesi karşı 

Ukraynadaki boyu 
tank muharebesi 

devam ediyor 
Mollmva 23 (A.A.) - Bıöyte.. 

rin hususi muhabiri yazı.,or : 
Bu harbin en ıidd.etli muha. 

rebelerindıen biri Ukıraynanın 
yakıcı ve tozlu spetleıinde ce. 
reyan etmektedir. Bu muhare. 
benin. Ukraynanm mukadde. 

(Dco • 1 iDcl ..,W.) 

taarruz 
darmadl 

Nisde Fransızlarla 
İtalyanlar arasında 
kargaşahklar oldu 

Bar linin 
tavassutu 

• 
Evvelki gün A'ksarayda vuku - Pertevniyal lısesı talebeler'r.d n 

bulan müeaif kaza neticesinde .Hamdi ile Mazhar, Erdoğan \i e Sa 
yaralanarak kaldınldıkları Cer • fi:nazın cenazeleri dün merasimle 
rahıpaşa hastanesinde vefat eden ( Dennu & inci aayfacla) 

ıııasııa uara harcııanıar Ruslar Kerç'in dotu
sunda muharebenin 

droam ettitini 
bildiriyorlar .. 

- Korsikaga 150 kilo· 
Moskbva 23 (~.) - Gece ya. metre mesa1ede bulunan Prof esor Mazhar Osman 

nsı Sovyet teblltı: J 
1 

Cuma ~ü. ~vvetleriımiz mev. San • Remo'9a ltalgan 
~ıer:k~ ar r:ölf lif.i gönderildi 1 neler dtıştııayor.? ,o.n-1 1 .... IQWAJ -

Londra 23 (AA.) - lyı haber • • .. .. • 
aıan mahf.ellerde Fr8llllZ • İtalyan "Nısbetaız kazançlardan buyuk vergıler almak 
münaeebetlerinde kat'J ıııahiyette b 1 J ğ k k 
hidlaeler oıaca1ı aöylemnektedir. ve un ara çocu u ço , azancı mahdud 
Sardunya açıtmda dolaşan İtalyan ailelere yardım temin etmek lazımdır 
fılosuna mensub hafif birliklerden it 
alınan haberlere pe ~ İtal. Nilbet8z tekilde bzanaın ve lu. 
yan kuvvetlerinden .ınilıekıkeb mü yMlya pam barcıyan biT zümre 
him bırlilder Korsika tldasma 150 h.a&ında açaıiımız ankete bugün 

(D.nmı 5 laci ay&ıda) Prof. Dr. Muh. Uzman cevab ve. 
ri,pfoır. 

Tas ajansı Oualepe motö· e Proı. Dr, Mqluır us-
rUnUn bir Sovyet denizaltısı man'ın li,irleri: 

tarafından balırıldıg .... ı «- !ıb ~ci~e ~~n mevzu • 

h b 
. . I I lıwGa bır Wlıgıç gibı mütalea aeııde. 

8 &rlDI JI an IJOr demem. Ancek her vatand.. gibi 
~ 23 (A.A.) - TUi a.. ben de bu hU9Uılltaki hislerimi. dü .. 

jaınıı bıldiriyoır: tüınc.eleriıni eöyliyeyim. Geçen hMb 
Alman ajaıneı ve ondan 90nl'a de ne oıdU')'U. bu d~fa da ayni ft!Y 

tabii olaın ıtalyaın Stefani ajansı 20 tekıerırür «liyıor. Fa.kat o ıureıtle pa. 
?Myl• geıcai Duatepe adın<laki Tüdt ra kazananların kazanc;luını ve 
motörünün Boiazıçin · n girif yerin. ve ak betleırıni görmiqtiiık. Haydan 
ek aQya bir Sovyet d~zaltt•I tam. gelen buya gider. 
fındlıın hatırılchiı hakkında bir ha. HükOmet ihtikara karşı ne b .. 
ber J9.7111ItlmıcW. c:lu ficldeıııli da'VRUlll'U haklıdır ve 

Tam aja.mt, Atman ve fta)yuı flf bu gibi kaızaınçları meydena çlkaT • 
kırtıcımı tarafından yayılan bu mak ve oınla.Jtden büyük vergiler 
haberin uydwma olduiunu bi1dir • almak llzımdır Bit:11&, ni.betaiz 
meie meızunclur. ( Denml S ' •7fada) 

Harbin başındanberi 
batırtlan müttefik 

harb gemileri 
Bedi (A A ) - A&eri bir 

lr.a,17 , 11 yorı 

H ~ ndan ve ita! • 
ya 1le J harbe ciıdikler H.ıtmfta laareklt ....... ; s&tft ..... 
t.arhtenberi Mihver den z ve h.wa ___ :....:==:....=:.:_------------
k:!=~~ z~~f=: Tnrk bayrağı çeken 
::i~~~·~:~~~E.~ ecnebı· bir vapur snvarisi 
lıaıb geımll batımııtfardır. 

Amerika bahriye· 
sine zenciler de 

alınıyor 

muhakeme ediliyor 
/ 

lzmirde muhakeıa• edilen Panama vapuru 
"varisi Türk bayrağını denizalblardan 

SU t k •v• • .. 1 d• 
korktuğu için çe bgını soy e ı 



2 Sayfa SON POST .it· 

r Hergün E: Esassız ümid bir zehirdir s= 

Amerika 1943 te 
işleyecek fabrikaları 
Yapmaktan niçin 
Vazgeçti? 

\.. Ekrem Uf8]dııll _J 
İsveçrede çı:kan bir gazete Va.. 

şington muhabirinden bğrcnmiı: 
c- Ame~ hükı1meti 1943 yı.. 

lında işlem.iye açılması tasavvur 
edilen yeni fabrikaları yapmaktan 
vaı.,geçtb diyor. 

Bu, sansasyon uyandıracak bir 
haberdir. Amerika hiikUınetinin si 
iah. fabrikalarını artınna.ktan va-z 
geçmesi iç'n ya yeni fabrika yap.. 
makta muhtelif bakımlardan im... 
kfunsı2fök içine düşmesi, ya yapıl
mış olanları kafi görmesi; yahud 
da muhareb n'n sanıld•ğ ndan da
ha kısa sürm0 si ihtimallerinin be. 
lirdiğine 'knnaat getirmiş olması 

kab eder. Ac ba bu kararda ıbu üç 
sc'bebden h n.r(si rol oynamıştır? 

Çölde yolculuk yapanların büyük iztirabi bayallet-lnde sık sık 
beliren bir au ba~ı manzarasından dolayı ~lkJerini ıöylerlt:r. Fakat 
bu aerab yanlız çöl seyahatine münh.aııır cleiildlr, o, daha küçük, 
daha baflf ölçüde olmak üzere blH bütün laa)'lllnnızda .musallat olur. 
Adına hayal ile brı,ık ümid deriz. 

Hayal ile karı,ık ümid makul derecede ka.ldıiı, kuvvetli bir lbti. 
male dayandığı, imkandan faydalandığı zaman insan için bir kuvvet 
kaynağıdır, cesaretini artıran bir ilaç yerine geçer, fakat biç bir te
ye .i&tlnad etmediği zaman tesirini tedrici tekilde yapan bir zehir olur. 
Ve bizi muhakkak mrette öldürür. İsv'çrede c an gazete Londra - ---··-··-··-··--·---··-·-··-· .. -·--·----.............. _ ........ ······------------------,------------···-·-nın n bz•m a lem ıs: 

- AmE'r·• ~da ver· en karar1 n 
tng·1iz ma ~ r r'nde ha b 1942 de 
kazanı laca~ ı cihetle 1943 de işl'ye. 
cek fabr 0 ka'ara lüzum hasıl o~
yacağı şeRl' de tel&ıklki eci;ldiğini 
de haber vcr'·rnr. 

( Sehir .. Haberleri 1 
.Aımer"lkadan gelen oir ikinci ha 

ber var 'ki, İsv'.çre gazetesinin İn
giliz mahf Pc r!.ne atfE>tt•ği telakki 
şekPni:n doğru olabilec€ği d~ün
cesine müsa ddir: 

Su:tanahmedde 
nışanh: ını öldüren 
cenç mahkom oldu 

. Bir ,gazeıte<:"Jer top1 antısında ıh~- Kendisini terkeden ni anlısı-
rıc!ye na;.ırı Huldan muharebenın b . f 
seyri ha'kıkında düşüncesi rorı.:l _ na anf'"ak teklıf eden, red 

• 

Istanbnl Oğretmenleri 
yardım cemiyeti don 

senelik kongresini yaptı, 
mu~ haricive nazırı da muhare _ cevabı karfı•ında genç kızı 
benin bu yıl 'çinde bitebileceğini bıçaklıyan Behzad 12 yıl lsta.nıbul öi'retmenleri yaıııchm ce. t~v.ib ed:ı1erok idare heyeti seçimi 
düşünımeve Tl"Ü: aid bazı sebeble _ hapis yataca'k miyeti dün kız liseainde Maarif ne geçilmiftir. 

1 
Müdürü Muhsin Adil Bınalın reis- Neticede İstanbul Maarif Müdü-

rin bulunduğunu söy emiş. Ne ya. f'..:!.: d _...,.,_ k · B' ·· dd t 1 S l h d "1!: 1n e •eneıu; ongresını yapmıı- rü Muhsin Adil BinaJ cemiyet Teisli 
zıık ki, bu s b hler:n ne g'bi şev- ır mu e evve u tana me • "tir öin,. .Kadııköy 8 inci ilik.oi.:-·ı ha• 

1 ldtığ ı , k ,.. de 'Vlllkuhulaın .feci bir cinayetin du- · .,-....,, "'ı.u ., 
er o uııu an arma tan ÇeAın- 2 · • hı Toplantıda evvela idare J eyeti öğretmem Zahide Tan ikincı ıreisli 

• • ıh . ruşmaıı ncı ag rccza ma 4'f'Jlle • • j 1 • . .. ~ • 
m.ış, o tanda kı mu terem Mıster siıı.cle dün neticelenmiştiT 'l'apo.ru oikun..oon\l1, beyetJ umumiye. ge, E.minönu Ma.aNf memuru Adil 
Hul'ün 'kalbinile ne gıb cm'dler Hadisenin auçl•JBu Bclızad bir nin tasviıbine arzolunmuştur. Oicu •

1 Ba~an gen.el sekreterltğ., Cağa.loğ 
beSlemi>kte olc.uğunu öğrenmek 8 .,.bah Sultanahmcd tramvay durakı nan rapora güre öjretmcnller ya:r • lu birinci erke'k ortaokulu müdürü 
zevkinden ;mahrum ka)ıyQruZ .. yerinde kcnıd İ•sini terkeden nüıanlısı ı dırn .. ~~miyet1i, geçen .. sene vu~ubulan 1:~~r At~ .. ~em: yet ~uhıı:s~be • 
Rus ordular nın Alman ordularım Muza.ffcr-e raatlamı8 ve yeniden ha.. 18 olum va" ası munasebettle cero- ciıhgıne ve ıl!k: ogıelL-n mufettışı Tev 
yı!karak Avn panın ortasına doi'i-ru r ~r, için ynlvar p yakaTrnağa an 4500 l.ira yeıırdımda bulunmuş.. fiik Güre) de azalı~a e~çilmişlerdi~. 
yürümclerni mi, yok"'a Almanıya-ıb~1amı11tır. Fakat, genç kız bütün 1 tur. .. .. lstanb~I erkek lısesı ~uı.tema~ık 
dl\ çlı'kacak bir ihtılalin dövüşe son bu telk1 f'!eri şiddetli bir lisanla Ted-\ Rapor muhteviyatına na~Tan, ogreıt:n.enı Ha~an ~e~mı ~)'koy, 

· · b kl ? A 1 d !.mi~ bunım üzer' ne tehevvü.Te ka geçen yıl ötret:menlcre nıuhtelıf ve Mn.eınf mü<U.tr muav nı Şevlcı E~ -
vermesınk .nr. 

1
• vor.d n l)'

1
am•. ı'!aın Behzad da b:çaö·nı ce-kerek siloleıı!le 4840 l'ıalık yardım yapıl. sa~. Ba!kııl.lcöy maarif memU'J'U Bed.. 

yoruz, fa at çon. g çme '-"" an ıyo. .. - · O" tı b ··f · rkl · 
ruz ki, muharebnnin çabuk b:te- Muzaffere saplamış ve öldürmüş - mıştır. :ı ~h gmb :n ~ı dmt u ettış ı eTıne 

t" A - _;th"d" d b ı ınu a v•Unmu~a;r r. 
ceği dü;şünccs"n.de kendı cümbur ur. . .. . ·- za ta.a:n u un en 60ma u. yı BllAh .... • 1 
re.isi ile :!'k r b•rliğ'nde değildir, 2 ncı a.gıroc.za mah.ıkemesı dun olku?tara geçen seneden devredılen A a. are ogretmen er bazı mes -
. . suçu &cı.'bıt o1an Behzadı , 2 sene ~efue.r satış•nd.a.n 253 l.ira kayıdedil. ldkı temenmilerd.e buılunmuflar, ye 

fıl!h.ak'!ka muht rem Mıster Roose .. J.L,.ı .. h __ LJc.A • • · ı'd h• t' b dı'l-l·l ı· t tkı'k . .. mucrucue agıır apııe nuuı u:n et • m ır. Ayr:ca beled ye tarafın.dan nı a.re "'y.e 1 u cııı.. er n e 
velt da.4ıa dun: miştiır. da öğretmen'ler cemiyetine 250 lira eıcl.fleTek mümlkün olanlaırın yerine 

- Bu harb uzun sürec-ektir. Bu o yard•mda lbu1unulmuştur. idare be- getirileceiini vadetmi~tir. 
hafta aşırı derecede iyimser, erte- • ""d"" I•• ""•• •• yeti bu ya.ııdımdan dolayı ba§ta Va 
si ha.ita a ırı derecede kötümser iaşe mu lffıugunun l:i ve Belediye Rei'i Dr. Lutfi Kır İaşe nüfus cüz:lanları 
olmıya lüzum yoktur. Halk ta ne b hl .., da,. olmak üze.re Şehir Meclisine ı· 
aşı.n sevinme:i, ne de aşm müte- İf fe igİ tıettekki.irle.r'ni bildirmiştir. Bilahare ge ıyor 
e111ir olmalıdır, gemi ıorpil1enme- b1t5ın.ço ve hasab müf~itleri ı:rapıo?r Ma.h.dle1ettl.e her bin nüfua içiın 
sin'n veba.metini kabul ediyorum. ---- ları o'kunmuş ve heyeti umumiyece kuııulmalk.ta olan hal'k bit1ik1eriniın 
faıkat harbi kazanacağız. demi,ştlr. P:rinç, turyağ ve te:Şk.iıl'i işi bu ha& i~·nde tamam • 

:Mister Roos velt n bu çok sarih • S J ı-·············-····•••••••••••••••••• .. ·· .... , lanm'§ o!acailcııT. Bugün de ıehrin 
cümleler1nde üç d'·rt kanaatin bir~ peynır tevzıatl. a 1 v·ı . hl"..., muhtelif AtruraUarı.nda. parti meritez. 
den tashih ed'ld"·ı görülmektedir. g.:inü başlıyor 1 f y.Jtın te ıgi le-:i ve okul bnalarında ha\'k da -

ı _ Mtihartbe bu yıl için.de bi- ğıtma. biırll lk!l•ri idare heyetlerinin 

1 

seçimi ya.pıITacak.tJr. 
tecelk değildir. Bö'1- ı ··d·· J"" •· d Ek l k ~ • 1 . . ._,e 8Je mu ur uguD en: ffie&~ arne.Sllll laışe müsteşar ığı taTafıooan ha • 

2 - .Aımt'r k ta a\ vur halinde 1 - Halka tevzi olunmak üzere b zırlaınrna'k1a o'lıan iqe nüfutı cüz • 
bulunan harb fabr kalarım kur - l>ak&ra verilen pirinç, turyağ ve kay edenlere danları bugünlerde Anıkaradan vi -
maktaJı va7..g"t;:mıf ıse bu kararı ibeyaz peyniıiler 26/5/942 Salı gü -1 ytnisi vcr~lmiyec~k layete gön<:lerilecekth. Bu cüzdan ~ 

Vekalet 12250ton 
zeytinyağını sabun 

culara ~eriyor 
Yağlar muhtelif vilayetle
Te taksim edilecek, her vi 
'layet Jı;..uüıe diqen kısmı 
hususi bir komisyon vası-

tıuile c!ağıttıracalı 

HükUnıet tarafından satııı 
durdurulan nebati yağlardan bir 
kısmının satın alınarak sahun 
imalatçılarına verilmesi t~ar. 
rür ıetmlftf. T"ıcaret Veknle~, 
muhtelif mıntakalarda yağha • 
~let"de ukhınmalrta olan zey. 
tlnyağlarından 12250 tonunu 
&r.ın almağa karar 'Vem1İ§lİr. Bu 
ywıilma- 3000 tana l.tanb.ı 
mıntakaımdaki fabrikalara ve. 
rllecektir. İzmir için 4000, Ba • 
lıkeslr ve Ayvalık için 3000, 
Aydın için 750, İçel için 750, 
Mudanya ve Bursa için de 500 
ton yağ verilecektir. Her vili • 
yet bu miktarları, kendi 11un.. 
takası dahilinde bulunan fab • 
rikalara, hususi bir komisyon 
vuıtulle takaim ve tevzi et • 
tirecektir. 

Ayrıca çamaftr, tuvalet sa • 
bunları ve dokuma eanayilncle 
kullanılan sabunlar için alan • 
dartl bazı -tipler bft'Zırlamnıttır. 
imalathaneler bu tiplere uygun 
olarak imalita tepik edilecek -
tir. 

\.. j 

Yeşilay gençleri 
dün toplandllar 

muharebenin bu yıl içınde bitım.e- nünden itibaTen §ehrimizde.ki bütün ı laır İll§e teŞk:ila.t memurları .ta.rafın • 
si ümidile verı:m:.ş değ'lıfr. haikata."la.r ıtaTafından hah tevz.i o. daaı ha'Jlca dag" •t"lacak, ja ... e nüfus Millet T 1 - Ekmek karnelerini zayi .. Meclisin:!e içik 

aleyhinde ileri sürülen 
temenniler şükranla 

kaydedildi 

3 - An.g1o..S kson gem:lerinin unıacaıktır. : ettiklerinden bahisle vilayet ciiz.daru1aın1e !halk tC'VZie tabi mad -
endi,e verecek l>ir temıpo ile batı- 2 - Her ,ahıs ekmok k.a.me'lerh .. i k · b ·· ı delleri ala~lktıT. 
nı-.alarmıın önüne gerilmiı: deg~il- nin Mayıs ayı yazılı köşesini kes • 1. ve aza ıaşe uro arma müra.. 

aı• v- :c ca.atlar tevaıı etmektedir. 
dir. tirmelk ın.ı:retıile kendi nahiyesi dahi.. S 2 El k in-at ve kundura rı-·I' b k!k ! - ' emek arneler:ni zayi r- ::r ..,. • 
Şu halde Amerika bir kısım si- iiındeıki al aflardan yarım kilo • edenlere Mayıs ayı zarfında tevzi edilecek 

J:aılı fabrikalarını kurmaktan yaz pitrinç.. 1 OO 4rfam 'turyağı, 1 OO gram : kart verilı~iyeceqi ve zıya key. Ticare't V eki.'leti inşaat meV'Bimh.. 
geçtiyıSe bu kararı bılinmeyen'"'"'"';. beyaz pe~İ~ 8.l'acaktır. . S fiyetini tevsık edenlere mii • : nin geıllneısi dıo1ayısile yapı aa.h.ib - Yeşilay gençıliğİnj.n 4 üncü aylık 
millerin tesiri altında olarak alınış 3 - Pınncın perakende kılosu : teakıb ay için kart ver.Zeceğin. emrine yeın.ideo 40 ton inşa.at çivi- toplantısı dün Eminönü Ha?kevj 
olduğunu düşünmek jca.b eder. 53• Turyıağın perakende Jcil06u. 155 ! den sayın halkımızın kartları- ieriıne tevzi edilmek üzuc viJayeıt eafonunda yaıpıilmıştır. Topla.ntı sa. 
Bu bilinroiyen amiller de ya aktı- ~~~~n perakende kıloıu 

1
r nı muhafazada itina gösterme. si ver.m.iştiır. Ayrıca lstanhula 6 t'on at 14, 30 da asbaşkan tarafından a-

sadi zaruretlerdir, yahud da mev-
4 

T ·. l k . ;_1 !eri ve aksi takdirde 1nfö:aca • da ikundura çLv.iai tahsi, olunmuş • çılmıştıır. Müteakıben, aL'kışla.r ara. 
cud faıl>ri'kalarm da maksadı te p • - ~L ı:: una~a pır ... ~Cl' ! atlarının is'cıf olunanııyacağı tu:r. sın.da kürsüye gel.en başkan Prof. 
mine kifa.y.et. e~ece~i d~~i • ~~~~en !neız~ah:ı~~ ~:7arğ: 1 tebliğ olunur. Bu çivilerin halka dağıtılmY:na Dr. Fahredd'n Ker!m Gö-kay:, hü -

d. h :ı.: ıht malın de aynı de \ J ""'kında başla:na.ıeaktır. ldimetimizin içki fiatlarnı arttırma. 
ır. er .N\.! - fıdı&.r. Bu ~I al'Zebneyen ~üf '-••••H•H•H•••························ .. ···• J- 1·- .J _g_i _ .:m... 1 . . 

re. cede varid olduğunu kaydede - lü, mevaddı ecnebıy' e ile kaırı~ık pİ sı yo uncıaıır. teuoır erı memnum -
lım. dnç, y•nız ve taze peyniri .satmak yeı:le kallŞJ}adığını söyledikten son 

I '71 I -- iSTER iNAN, \ udemişthki: bk11•1H LA.-fa.klı.9./1 iııhyen ~l:D iate mercilerine «Mitli Şefimiz 19 Mayısta ka • 
~aro~i aayın haJkımızdan 1 STER 1 NAN M A 1 ralkter!i ve 9Cciyeli gençler yetişıtlr. 

TAKVİM • Mayıs ---o--
Talebeler kitablarınızı 

R...ı •• 
ıatl8 -Jılayıa 
11 

C..ONEŞ 

a.. o. 
1 15 

OD 08 

24 
Pazar 

a-ı .. ııe 
t042 

C. evel 

a 

Arabi .. DO 

1161 -Hasır 
19 

Ur!bAIC 

s. u. 
8 

" v ... 

Çocuk Esirgeıne 
Kurumuna veriniz! 
Çocm Ulrseme Kuruma Genel 

Merkulndmı 
OkuJh.r ~ •onu ge1mittir. Sı -

nıllullll &fl9eıD taıeıbeler kitab1a'J'lnl 
Aıotcaraıdia umum eenel m.er1tezine 
ve ta~ da merkez ve ,ubele -

v. 
1., 

lldııdl Aq.. ılne iwı<Uy• 6tliadcsri .ta.Br.Wrde ge. 
ı--r--ıı--1.-ı'""ı.>-.+-,.,-....&>-.-ıı·-1-,...,..0-.-u lecdı: eenıe ıbuııJa.r muhtaç aı&.adq.

laırfına Kamrn w.Jı.odan hediye e. 
lf 09 S!O l8 11 b dilleıce'kıtıllr. Kurum bu h•vırlı i- bfi 
a 'ı u - ı 11 -v ..-

dil bılleb•mdb l~k edecelclerini 

ÔJl'le 

• u . 
ıs 11 

' 41 

• menin lüzumundan bahsetmi,lerdir. 
Bir arkadqtmız yazdığı bir 1 zayıf bir adamla lyljlen İyiye alay Biz, ~ki ve şaıraıb yanğı jatemiyo • 

yazıda nakil vasıtaları meaeleshı.. ettiMen sonra: ruz. Sa.dece i9kin~n tahdidini i~ti • 
den bahıed'erken kendi aemtln • - Bana hak.·· Bak benimki • yoruz. Ve Büyük Millet Meclisiııide 
de oturan bir memurun itine bi. ne .. · dedi..· Mübarek ne e'kmek içki a1eylh1ındeiki temennileri şük • 

!1-1.-.1_ ..:..- .. '1... ladı-ı 1 •• ister, ne ıu ... Ne ot arar, .ne ııa - :ra:nla.ka-:1ıyoruz.» 
a11UC1UC1 a.._.ege 'Daf g n soy. N b 1 k"' ·· •y 

lü ..ı:... u man... e enz n, ne omur .. · Bundan soma cemiyete ,ilt:ha.k e. 
yor ve .... .,.or uı S b" iki f k 1 H line haaed ·-· b onra 11 et n oturaca yer - den 50 azanın yemin mC'fasimi ya • ad«- -~l..-..1 ~ ~ ni sevgilisinin yanağı lmİ§ gibi pıUınıştır. Bunu müzik kolunun ıkon 
~ :l~ue tam.. m . ok§adl. seTİ ve Ean.inanü Halkevi temsil şu. 

ledıpn tramvay darasında, bı - Didonun altına blsiklo1e nazar besinin oynadığı cıKiba.Jık Buda -
slkletlni durdurdu. Benim gibi değmemesi için taktığı iki mavi J.aglıı adlı fkomeai takib etmjştir. 
bekliyen]er arasında ufak tefek boncuğu düzeltti.• o---

1 STER iNAN 
iSTER iNANMA! 

Ekmek karnesi satan bekçi 
Sul.:amıhmedıde Rüstü iıımindc 

lbiır mıahaıltc bedcçisr eline geçindiği 
bir ebn,elt ka:mesi:ıri aatıuien suç 

Mayıs 24' 

S'"bahta.n S•b=tha: 

La .'e bahçelerin den 
Yel değirmenlerinden 
G Öçen H olan dalı/ar 

.... ___ Burhan Cahı :J _ 

Her şey insanların rahatı emni-
yeti için! ' 
_ De_vlet adamı da, !Hozofu da, 1ç.
~ma:yatçısı. d.a fıkird~ ka1ma'k ş.ır 
tıle bun.da ıttıfak etmışleı dir .. M ı. 
let aileden baŞlar. Devlet de nıu
le~in ~ara.tt ğı bir icra heyet d.r. 
Mılletın ferdleı:i ve aileler ne .ka
dar rahat, mes'ud olurlarsa o :ka.. 
madar veriımıli olurlar. Bu da kur. 
duklan devlet bünyesinin sağla:n ... 
lığlıila alamettir. 

Fakat harbi yaratan hısler ve 
düşünceler netice ne olursa olsıın 
aileli hı,rpaJar. Her ocak en genç 
evladını kaybeder. Sükuneti, ra. 
batı, yaşayışı bozulur. İntiyatları,. 
elden girler. Verimi azalır. Her yu 
vamn ba.~a bir o"ksüzliik !bir yok. 
sulluk çöker ve .bunlar b;.ı"kir ce.. 
miyetin ahengi bozulur. B~ da 
miLli var1ığı sarsar. Devletin de 
b_üny~si ~yıf düşer. Bun1ar az çok 
nyazı netıcelerdir. 

. ~a'kat <!_aha mühim olanı büyük 
ffiıçude müıhaceretlerdir. Kurulu. 
düzenli ocaklann yerle.rınde sö
küp görmedikleri, ollmPdikle.ri 
yerlere, alışmadıkları ik1imıı-er.e 
göç etmeleri, buna mecıbur iutuL 
maları beterin beteri olur. Beşer 
tariıhi böyle büyük çapta mühace
refüırin fecaatini kaydetmiştir. 

Son bir ajans haberi b'·rkaç mi~ 
yon Hollandalının Ukrayrıaya yer 
l~irileceğini bildiriyor. Ukrayna 
gerçi Awupanın en bereketli top. 
rağı olan ibir sahadır. Fakat bir 
de Hollandayı düşünün. Lale ve 
sümrbfü il:>a.hçeleri, yel değirmenle
r!, su kanalları, zümırüd gibi ça~ 
yırları baştan başa asfalt yolları, 
koendine mahsus yarı Go.thique 
yarı Rustique birbirinden şirin aıv 
leri ile bir dünya cenneti. Asırları 
çatılarımn alltında sa'ldayan şen, 
mes'ua aile oca"..tları, bior renk, çi. 
çek \~e sükunet dünyası. ş;mdi bu 
sakin, neş'eH, mes'ud insan1arın 
küme küme yerlerinden so1cii1üp 
adım lkitablarda okuyup macera.. 
sını radıyolarda d'nledıklerl mem.. 
le.ketler aşırı bir ülkeye sürüldük.. 
lerini gözönüne getirin. Ne hazin. 
dir. 

A 1manyada ıtk ve milliyet na .. 
zariyelerine göre dış memleket
lerdeki kan kardeşleri Esronyada 
Litvanyada ve hatta Ramanyada.. 
ki azlıiklar ana vatanlarına çekiilip 
gitmi.şlerdi. Bunlar uzun asırlar bir 
lestiık:leri, ben.imsediklerı, mamur 
ettikleri yer1eri bu siyasi düŞünce~ 
nin zoru ile brralktılar. Yüroinler
ce Alman ocak11annı mdürüp iş. 
!erini ve yuvalarını yürustü bıra
karak Altmanıyaya taşındılar. Bu 
da bir göçtür. Fa:kat zor da olsa ni 
hayet ana vatanlarına kavuştuk!a.. 
rı 

0

için erıgeç esıki- düzeni. eSki yu. 
vayı kuracaklarından emindirler. 
Ya ucsuz, buc~sız Jale bahçeleri
ne, şairane vel değirmenl"rine ve 
en cok scvdi.lkleri kanallarına aı:;ır

larca bağlanıp kalan Hollandalılar 
ne ile ve ne ümid'.le tese.fü bula-
ca'klar? 

----·---···-··-········ .. -·············· 
«Süleyman Çakır» pavyonu
nun temelatma merasimi 
E9k.işehir tüccarların.da.n Süley "' 

man Çalkır bir müddet evvel ve • 
Temlik için bir pavyon in~ edil -
aneık üzere Veı-emle Mücadele Ce. 
aniyetine 100 bin lira teberaü et .. 
mjştir. 

Bu paTa i:le Erenköy aanatoryo • 
mu d:ahllirıde yeniden 50 yataklı 
ml'ştır. lnışaattn temelatma meras·ırq 
bir paV}"Onİn inşası kara1laştırı1 "' 
önümüzıdelki Cumartesi günü yapı • 
lacaktır. 

lstnnbul borsası 
23/5/942 açılış • kapanış fiaUan 

ÇEKLER 

Açılış ., k ıpan ş 

• ondra ı sterlin Ut 
·•ew.Yortıı: 100 Dolar 130.70 

en evre tM b~ft. U.M 
ı.okholm 100 hTet l1L 3G.92 
Bir altın lira 3310 
24 ayarın blr ıram kül~ 
altın (60 

Esham ve Tabriaa 

Türk borcu TnlIUJ 1 H85 
Shas • EDunnn ın 19.91 
Yü'l'.cİe 6 Tasarruf bono. 
1arı H...-
Ana&lu Demiryeha 1 ve U sı.-

Aslan elmen<to 13.10 
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İ s tan bu I ile Ankara 
ASYANIN İÇY0ZÜ 

oashomuıan Cianu ıauşeh 
Çeviren: lbrahim Hogl 

•• Üniversiteleri arasındaki 
ilk spor teması. 

-10-
C'"~ ~omutan Çiang Kay Şek 

gerektıği zarnan1ar gayet sıkı bir 
surette ·k_orunur, pencereleri <ışağı 
yukarı 'bır pus kalınlığında, lkur _ 
şun ışlemez kapalı bir otomobil Jle 
cb~ .• Fakat, tepeden tırn:ığa ka-Yazan: 

Hi r:ur :e .rmreni;iz:. Oxford teneffüs ederak ~ almesmdsn besi i'9tediği.miz tıer ieda'karlığü dar sılahJı bir muhafaza hcy~ti 

da

ve e nç u

1

ruvers
1

. Lte erı ~~n.. ~ fayda umuyoruz.. gösterdi. Mü?kiyeliler büyük sayı- obnadan sokağa çıdcmadtğı tcva 
~r t.~a1s ar.ı ng

1 

ılız mılleti - lşte bu hedeflere ..ılaşmıııt i\'in da 6laraık ist.iıkll:ıal ve teşyiinrize t'ürleri ise lkesc~cs yaları.dır. Mu~ 
~n en. guze an ane erı sırasına Hk spor seyatıatim:zde ~k çalış.. gelanek nezakeıtini gösterdiler. Bu h?fızları kendisini umum!yetle se
gırmıştır. ~u temaslar. memle~e - tıık. Devle:t merkezinın ıs Mayıs manzara şü.p~iz oiz hocaların kız on metre uzaktan takib eder. 
tı.n u.:numı ıhaya:tını ı~ılen~ır~ he)"e.canı ıç'nde olması bize haş. gağstlnü kabarttı. Eminim ki ıbu ler; B~mutanın şahsi muhafaza 
b.r alfika lk.azanımıştır. En bü~'k m:tı! hır temaşa fırsaıt.lnı verdi. genç talebeler arasında bırçok krt asının başı yü;rbaşı \J, alter F. 
bır nezaket ve nezahat havası ~~~n Buyıllt stadyumda geçid resmine yeni dostluklar kurulmuş, es'ki ta- N. Stenınes isminde dikirntC' df'ğer 
de geç~~ bu maçla: gcnçhgın hem !~irak ~it~k .. hem de hötün nı.ş!klık1ar d~~luğa inkilab etmiş.. b•r hayatı olan bir Alman sübayı. 

Profesör doktor Sadi Irmak 

merd, alıcenab. Icdakar ve kud - ı11:en~1ığrn geç.şmı temaş! ettik. t' vı ernı...11. t h' t' d dı.r. St.enne>s. Alman Führer= Ba.v 

ti
. ti · d ,..... .. ı· b' rr. ı·ann m t;;a'>e ızme ın e H tl ,.,_ .:ı 

re ı ye şınes•n e 's""" onem ı ır Aziz Mılli Şefin sesini dinl~k e1ele verece-k olan bu gençl"rin an ı erın ll.t\1İtuar m<>vkiine gnJme -
rol oynamaktadır. ~ad~~ erd~ ... Böylece An3cara !aşması, kayn~ı kadar güzel den eV'\·el. lhücum .k•t'al.mnın nü-* zıyaretinın lbfrtün avant<ı.j1annı bir cman.zara dıüşünülemez. Bu ve. fuzlu bır üyesi imiş. B:.ır keresinde 

Is
. ta b 

1 
Ü . , 'tes' d k yaşam,rs olduk. Tahsil ı,~ındaki sile ne bizim için cidden p~k bü- de dukt.or Goe'bbels aleylı!ue bir 

Ilı u nners.ı m c uru - rv· .nW: .. eroiğ' bc<i • . isyana elebaşılıık etımiş. Sonraları 
lan Talebe B,rliği, ilk çalışma ~nç ı~n '6'""'" . 1 • enı !kabı .• yii!k ibir misafirperverlik göstt•ren Hitler ile kavga etmiş, bozusmuş, 

1 a.k k d 
'k 

1
. lıyet, bıf\-dk bedbınlerın za1mı hı. Ziraat El'lıStitüsü beden terbives: · ~evzbcudu ~ ater -ı...· a a. ~l ~=-~ı . liıfına olarak çok yük.sek biT de- :mfrdürii Vedad Abud. Müllki~ bır müdıdcıt tıapıs yatmış, sonra da 

b n em 111.1ıyesını e e a=ı'"i'.ır. recede idi . . .. .. .. J - Çi.ne gelmiş. Stennes olağanüstü 
Bu kararın isabeti üzerinde kim - . · mekıteıbımn muıtıterem muduru E- bir si.iba\•dır. Çiangın, şahsi pilo-
senin şüphesi olamaz. Bu progra _ Istanbuldan Va.kur teık adım.da min Erişirgil Maarif Vekaleti _be- tu da, Douglas D. C. 3 tip;ndeki 
mın tatbikatından olarak ilk spor altı aııetr~ ~ili il~ atlad

1
1. Anka:a- den t~rbi~esi müdürü Vıldan Aşir tayyaresini kullanan Royal I.co _ 

kafileıniz geçen Pazartesi günü dan Je~fı ıbır me~e. sex~en .ırtıfa ve ~~cbt~ İlyas Sınalı s;ı~ı .. ve nard adlı bir Amcrikalı<lır. Leo _ 
An.karaya gitımiış ve Ankara üni _ atıa.dı. ~~nbul Ünıversıtes nden sevgı ıle anmak ve e~ ka J:>ı şu'k. nard daha önce, mareşali S·anda 
versitelilerile karşılaşmıştır. Bun- Şenf Cı~~dde 'kırk dokuz metreye ran1aTIITTll sunmalk vazıfem.dır. dağa 'kaldıran Marel Çang Hirue-
dan beklediğimiz faydalar şunlar- u!~tı. Yu.z. m:tre koşusunda 11•3 * ban;g-ın pilotluğunda bulunmuş _ 
dı: gi'bı çdk ıyı bır dere<:e alındı. Mütevazı çapta olduğunu bil • tu. b~komutan uçmayı pek sever. 

1 - Tahsil çağında-ki gençliğin Futbolda gerek ~~.nbu~ gerek me'k:le beraber mühim bir adım a. Başkomutanın ismi bir hayli 
bugün!kü bedeni kabilıyetlerini ~ara. takımları buyuk hır varlık tılın~ olduğunu sanı)oruz. Üııi • ka-rışı'kı~t.k kaynağıdır. Aile :smi 
tesbit etımelk ve yıllar boyunca go:terdıler. . . .. verai:tenin başın<la .bulunan sayın Çiangd.ı. çocukluğunda, Cutı.tai 
bunun teıkaımülünü takib etmek. I.stanbııl Ünıversıtesı ve Mul - profesör Ceanil B'ılsel talebenin iiye ça.ğınrlardı. Çin çocuklC?.rına 

2 - .Akademik hayatta regiona. k~ye ~kımlan. vole~lda n~z~.rı spor terbiyesine büyük bır ehem.. •ımumiyetle muvak:kat bir isim ta-
liimli ortadan kaldırmak. d&!kalı celhettiler. Böylece buyu'k miy~ vennekıtedır. Talebe teşki • kılır. büyfüfü!kleri nman da 'ster-

Maatıteessüf itirMa mecburuz ki üm!d1er beslemc~te haklı okluğu- !atının ba.şın<la bulunail profesör 
1

nrse bu icm' değ'ş-t'rme'k kendi 
fakü1ıteler arasında bir nevi ayrı- muz anlaşıldı. Ben şu 'kanaatte - Fahir esasen ~rcudur. ÜniversL •11er:ndcd!r. (Ne hoş bir adet!) 
lıık, mevzii.Liık hatta bazan antipa. y:im iki bu üniversite gençliği sis - te talebesi spora büyük bir se\rgi Cia~~ bü1iı.ğa erince, sınır taŞ.I 
ti mevcudıd~. Bunlar çok defa temli bir ~kilde iki sene çalıŞtı- beslemektedir. İşte bütlin bunları 'T'anasına ~<>len Kayşek :ı:imı seç. 
cocuıkça se-beblere raci olmakla be nlırsa Ba~anlarda şam~iyonlu~u ~rcreık ümidler besliyoruz. ti Çin~ Ka,·cek vazısını kendi al-
raer mevzu o ltadar mühimdir k' almaıkıta hıç zorluk çekmiyeeekt~r. Üniversite ibahçesinde bazı spor fabemizıe iıki tÜrlü y=ızah;liriz. 
mücadeleye değer. Bu ayrılıkları . B~ temasın bizce en mühi~ ve- tesisleri meydana getırilmi!ltlr. 1'ı1andarin1er bunu Çiyes·. diye 
~ e aylkırıl.ıkları ortadan kaldırma- nmı Ankara ve İstanıbul Ümver- Fakat asıl ihtiyacımız bir stad ve Kan'tıonluJar ?sc Kavşek divl' te -
nın ve gençliğin kaynaşmasını te- sitelileri arasında görü~c, tanış.. bir kapalı jimnastik c,;alonudur. ıarfuz ed:vmla~'. ~an. kitabl~rd~ 
min etmenin en ıyı çaresi spor te- ma, kaynaşma iımkfınını vermiş Aziz Mılli Şef, gençliğin yetişmesı l>~şkomutanın .ısm1 Çıynng Çıyesı 
maslarıdır. olmasııchr. Misafir o~duğumuz Yük için hiç bir feda'k:arbktan kaçınıl dıye geçe:,. Cı~ ha!·~.ının birçoğu 

3 _ Devlet merkezimız.l gençli- sek Zirıaat Enstitüsü talebesi etra- mıyacağını söyledi. Onun ıçin bu -:la daha ha.Ia boyle soylerler. HaL 
ğin sı.ac s?c ziyaret.;tımesiııde ora- fı.mızd.a peı;v~e g1bi ... ~?ndiiler. ihtiyaçlaru.n kısa bir amıanda br-)buki Çianıg ~ay~ekin ~ş~ğ;, yukarı 

~-_. daki temız ;:_e .!1i1!1"l.!.. <!21':!.. _Ea.l.at~fl. ~r:E.ı~- ~sJ!ı'ü~ ...,!a~..:... ~a~a~~ı_ ~~~u=. _ \ "nct:gru :tGel~ ı.se: 
...u...w- .......... .wrw:.:4-4Y~~w:wr ... ~~ aıJg &.rv~~.-, 

.B~~utaın, çevresin.de söz ge. l~ng (ıbaŞkomutan) diye hitab ~ 
çer. bır msan olunca, birçok ç~nli. lı F :k ~ lerı:n yaptığı gibi, kendısıne rN>ıni r. ~.ada, Madam Çıyanga U'J-
Ç.ang Çun;gçeng adını aldı kı bu ması Jçın, ona Mister Çiyang der
b ler. ~areşalin Wampoa a~erl aka 
ır terciiımeye göre, cmerkezi doğ. demısınde vctış' tirdıgv· ....::b •~ 

ruluh manasına gellmektedir. Dik b .. k" 
1 

""" ayMP , 
kat <:_d<'t'&'ni.z, mareşal 3ilesın1n e- uguın u ordusunun birbirlerile 
sas !atkabını atmış değildır. Re~mi sı:nsrk.ı ~ir surette bağdaşmış esa 
tehi .ttlerd. e. hükumet evrakın.:ıa ve nuvesını teşkil ederler. Karıst 
h 

"'"' n...: "' Mareşali Kai diye ça~ırır. 
auı.a " 1 t.a blarda bile bas komu • B 

6 

tandan Çiang Çung('(>ng <live bah- .. ~Şk.:m.m~an birçok kereler Çin 
solunur. ..- J hukumetı.nın başvekilliğın: yap _ 

Ko 
1 

..JI. mıştır. Bır ara da Çin <iC'\•letinin 
nuşu 'llrn.,.~n. kendisine V · · lım 'uranıır (.bay · ) ey - reısı o uşt.ur. Onun temel şı 
, rc•s veva Çun~ze - (Dnamı 4/1 de) 

Bunlnrdan 30 tanesini holleJ k b" 

- (11) 1 
..) 

k • ere ır orada yollıyan 
o uyucumu:::a bır lı•Jiye takdim J x: 

Soldan sağa: e ecel!fıS 
1 - Kıyı (5), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

h~. 

10 
Bir merasım elbl_ 1 
sesi (4). 1 il 

2 - Büyuk (4) -- ---- ı---1---1 

Şeyi.an, lanete ıa. 2 il 
ylk3 ( 4). 3 .ı--ı--•-- - ------ --

GeC'ell't 
(51, Bir erkı-k is. 4 --- --

m~ (~. Şarkta en ıı--~--ı--. •-• 
yüksek dat (6). 5 

5 - Bilmekten 6 .-- ----
emir (31. Bayat. __ __ 111 
lamamış (.il. 

7 
1111 -·ı==r.11;;;;;;;;;;;1---1---1 

6 ·- )tua.Jıeze 

~~7.Nt~uc::ı:r:k s 11=ı =--
Yll (3). • 9 --- -- ' 

'7 - Boru nida ~ ı--
Sl m. Demlr,)ol~IO . -- ----. -, 

(3), :'\lls,r ilahı (2) -:-=-=~~===~=-:.=:db:::~~~b~=J 
8 - Riyazlyede bir tabir 12\, İsyan,.! 3 - Xaracowülere verile sıfat (1) 

lııM' (3) · Bir J)eY&'&mber (3). • 
9 - K.Oc.'8karı lli.('lannd.a kullanılan 4 - Yeniden yapmak 141 

bir ot (8). 5 - Bir rum çal&"•ı (8). · 
10 - Cenabı Haöa alru (3), Hail 6 - Ş~ln at:ıında.kl (1), Sa,Yd 

tababBı (4). '7 - Afrikada bir memlekrt (3) : 
YSandan ~ı: p~ (4), 
1 - Sağlam!* (7), Korka ile alilıall 

bir muv (2). 

2 - ~namı l5), Balatua incell 

•• 
8 - Hürmet., sadakat 161, Zehir (1). 

9 - Blrdenbl~ (31, Bir meyva te>. 
111 - BİT tuv:ıht ma:ld.eıK lii), ~ 

,. l2 •• 



24 Mayiı SON POSTA: Sayfa 3{Z ·~ -, ........................................ ·-····--·····························································-········································· .. ··~ . . . 
1 «Son Postan nın edebi romanı: 3 ~ . . • . . 
: ~ 

ın ya ~ 
İhtilalciler sarayı basıp sadrazaı~l usul araladığı zaman sadrazam Sadrazam az düşündükten sonra fBfll!!I ~ 

mı ve sevgili damadını ta .. hareme I!brayıın Pa~a hala yere çökük du- fikrini açıkça söyledi: : 
k endi y:ıtafk odası önüne kadar rumıda duruyoııdu. Sultan Ahme - - Beniım şeV'ketlu efendim, el - Yazan: Nusret Safa Coşkun ~ 
kovalı)~orlar sandı. Hiç ses çıkar- 1 dtn yüzünü görür görmez birden- yevm padişahı fı\~emsiz. KuvYC't ve : - Nereye gideceksin! Hemen Son yazdığı mektubda ab!as! nıyordu. Vedad bütün bu. hareket: 
madı. Ibrahim Paşa dışarıdan b'.r bire canlandı, odaya atılıp kapıyı : öğleden sonra bizim fotoğrafç fıı Gözteıpeden İstanbula taşındılkla- lerin yapma olduğunu bi:miyori 
daha seslendi: sümıeledi. Arablar dışarıda kar • iktidar yeddi şerifinizde bulunur. ~alıp geleyim. Şöyle birkaç poz re rını yazıyoııdu. Yeni adreslerim bil değildi. : 

- Benim veliyünnaam efendim, mı~ıtı. Padişahın rengi sapsarıydı. Bu vüzera ile artık eşkıyaya ını:ka ;mini çekelim. Fakat sen de Al _ mediği için eniştesinden öğrene _ Eniştesi, onu omuz1annclan bas-~ 
hemen kapı~ı açın, zira iş işden Oda oııtasına kadar geri geri çeki- bil varılamaz. Hemen kaffesini imanyada amma çivilenip ka1dın cekıti. Eniştesinin bulunduğu kata tırarak yanındaki koltuğa çeker.: 
geç~r! lerek du<laklan titriye titriye sor. azil ve netLceye kadar bo&t<ıncılar :ha! Yahu memleketin senin gib: çıktığı zaman hayretten dona kaL tirken, genç kadına: , i 

Uçıünıcü Ail1ımedin göğsü hız1ı du: odasına kapamak hayırlı olur! Eadamlara ihtiyacı var. Bu mem- dt. Beş senede enişte bey işleri bir - Anfanmız değil mi? Dedi. Fr: 
hız1ı çar,pı:ybrldu. Di2iled füriye - Ne var İıbrahirn? - Demin ülema derJir.iz, şimdi :ıe'ket yalnıız memur, mualılim ve hayli ilerletmiş görünüyordu. Şim turalan yahudinin mağaza!'ına~ 
titri-ye kapı ardına gelerek yavaşça - Padişahım kulağımızla duyup vüzeradan dem vurursuz. !esnaf yct~tlıımcz ya? ... Bak istedi bütün kat ona aiddi. İçeride bir gönderirsiniz. Çıfıta söy!esinler : 
sordu: bu cdide> ler1e gördük. Müfti Ab- _ Vüzeradan anlara uymak is. ıen güzel misali sen ... B~ynelmiİel çok memur çalışıyordu. Maroken bu defa da bizi ay'larca bckletme-E 

- Siz misiz İbrahim? duUah Efendi ülemayı izlal eyle _ ti-yenler dahi vardır padişahım. : bir san'atlkfı<r oldun. A;.ko1sun kaph oda kapısının önündeki muh sin!.. : 
İlırahim Paşa rahat bir so1uk yüp yeni bir cülüsa ihzar eyle • ;\•allahi... Hem Tülilc, hem de es_ teşem edalı kapıcı .elinı tokmağa Genç kadın başile tasd·k ede-nk:.· - Senin damadın Kaymak Mus- :ı · 1 al<i1: meğe çalışıyor idi? tafa Paşa dahi dahil mi? : R:i aııkadaşın olduğum ·çin iki katlı uzattığı zaman sert bır ses.e Hı- c1karken, d~ikkatle Ve<ladı sürn;üc: 
- Aıbdi!kemteriniz padişahım. cSeni hıal' edc-cekıler> derneğe :ı:nırur duyuyorum. tarda bulunmuştu: . tü. ! 
Padişah bir daha helecanlı: hele- dili varamıyordu. Üçüncü Ahmed - Ondan dahi şüphelüyüm pa • E Tekzib yıok ha ... Ağzından bir. - Girilmez içeri; beyefendi - E, söyle ba'kalım del k.a,..,11.: 

canlı sordu: ~ırdı: dişahım. !kaç satır yazacağım. Mühim bir meşgul. .. Hem kimsin, ne i.:.'tiyor- -gevrek bir kahikaha attı- art :1<i 
- Ne var? - Ya şimdi biz padişah değil - Ya kethüdan. :şey değil.. . Memlekete dör..ü.ş in- sun?.·· sana da delikanlı denmez va. yah,,: 
- Açınız padişahım. m:ıyiz? - Ol dahi. ~ bbaların .. . Seni meıTJJ'lun cdecc-k Omuzlarını si.1ıkti: c;cn benden ihtiyar gürünüvoı-.:ıırı' i 
- Açamayuz, diyeceğiniz var - Pad.işa'hsız padişahım. MescL - Y.a yeniçeri ağası Hasan? ;bir yazı olur. ESki aııkadaşına bu - Ben yabancı değilL-n! Nedir saçlarının hali, yarısı bevaz~ 

ise hemen andan söylen. di şerife sabah namazını edaya gi- - Ana dahi itimadımız yoktur. ~l{adarcılk müsaade vermez misin?. Bu üç kelimeyi söyleylnciyP. ka- be!. : 
- Sabah namazından sonra ~cıü- derler idi. Badesselat teşebbüs ey. Sultan Ahımed acı :ıcı güldü: : Kendisini otomı:ıbile attığı za _dar kapıyı açmış. adımını atını~tı Uzun uzun konuc:acak hrıli YOK-~ 

lCtsa:ı> hazır1nnur1ar? lemelk rnukarreroir. _ Bir sen ile ben ka1m:şız İb- ~'11~ _raha·t .bir nefes altlı. Başı siş.- bi1e ... Fakat: gör?üğü man~a:a tu. Kapıda. otomobilin bokf'd;;;.,,, ~ 
Sultan Ahmed az daha düşüp - Ya, sen anda hazır bulunur rahim! :'11/l~ı. F.Elkı aT'kadıaşının elinden karşısında bırdenbıre gerı çekılıp. iemen eve gitmek istediğ!ni ~öy: 

bayılacaktı. İçeriden biır cevab ver mu i<lin? _ 1 E1rnrtulımuştu amma, sözleri halfı öksürmek mecburiyetinde kal<lı.1i:•rereık adresini istedi. : 
megv e muktedir olamadı. - Arahlk:tan <ri:zlüce d!n lcr idik. · · · · "k f · · d • .J • M .. ie Hemen kapının önündeki pnrsva · : 

F>' N .. v• • •• 1 . : a asının ıçın e"'ul l u Va?.i ça . - - E be bı·ra.:ıeT -en=n o'u··~va . 
Th. h' p d" "k'·k ş...ı..- d M h d d - anu neımegımız cum esmej · .·' · ~ - 1 v d . ı..., :n ı. '-" • u • .. • • · : 

ra ım aşa yere ı.z çcı u ve - l."rua e a mu u mu üşü- haraım olsun' Ne dü "nürsüz? : ıı.şmıştı . Rek.lam<lan. ş:ıtafatıtan ~ın ara ıgın an enış,te ~Y: H~~ı~ dan haberin vok. Ne diye trender: 
k"oı tokn1~ğı bir eliıı<le olduğu nürler idi? . . · · . ~ · ::iaima k~mı.ş, oaşkaları büvült _ raten çdk meş,gul c.• oldugu goru Yesi1kövde i~edin' 
r;ılne b<>ltl:yıo1'du. - !. . .. . . Ibraılıım Paşa va&ıt kaybetme- :mek isted·kçe küçu··ı-e' te • lüyurdu. Siyah göğüslük1i.i ge~ .. • . . . k 

k . . k l a· d o·· t • ıı.m K ısrar . .. Urperdi Keıkeliyero • 
K'Oridorun aJt başından elleri fe - Dlkiya ile kavlü karar evle_ :me ıçın ÇO ace e e ıyor u. e- 1 : -.tmişıt.i. Nasııl olu.rıda. evet nas•! 0_ b;r kadın masanın üstune otur - y riııc·· .. ? • 

ner}i Arablarm dal kı~ç pad!şahm miş ol<luklannı dahi bil.tir m•~frz? ~le~~.ım.escidder; çıkıp padişahı eL ~luyor da, bah.settiği şeltilde n;em.. m:ış, .. eniştesine d~~u .. ':1.zanmıştı. Dive e~rd';; mu· 
yatak odasına doğru geldiklerini - Yok benim pad;sahım. ~iya bırlıgı ıle «'Hal> etmeden evvel :-ekette bu kadar tanınıyoı·du? Teva ~·ç şu.plhe ~ok ki opı:şuyorlardı. • 
~tıdü. Djz çöktü~ü yerden iki e- i}p müna~bl'ıtleıi w.ldur. yetişebilirse daha partiyi kazan- E ·uunda, bu endişesinde samimi idi Oksürüğüne telaşlı, bır hareket - . E~bette ya, .hen;şıre hammd~ • 
lini uzatıp hayıkırd1: ÜriinAü A:l-ımnrl bir:17 f<>rahladı: mak mnudları vardı. !Sessiz sadasız bir kenara çckilım'-"k vapmış O:ımak icin ~ırtlakta tak - r~.ndı.1 ıstanbd~la ınelımd, s~a /a 

- Durman, çabuk vetişin. hiz _ - İmdi ne c1üşünürsüz? ( Arkas1 var) :..;ı:k bl · ı k · k~ · ı;a !"dilmiş bir öksürük sesi cevab guç 0 uyor •ye tuttur u, ız c·; 
- ----------- ---------------- -- : • .r .. ınsan o .ara yaşamıı ··. . oalas pandıras taşmrlık. Fcıkı:ıt r: met ve cansiparlık zamanıdrr! :13u ne ,ı:?'U7..el şey<lı? Lakin an'ıyorYerdı : . . .. • . lı•' . -ı: 

Kv:lar ağası Beşir ağa gözleri Tu··rkı"ye ko"" nu""r satış ve tevzı· mu··essesesı· = ı k. b h k d. ' k. d - Enime bey benim gelebılır·mkuna alışmıs ınsan şc .ın guru: : u ı u uztır en •srne mu .a _ . . ' · ' tüsüne sıcağına tahamm51 erle : 
ir.Cınüik Arab1ar•n en ba~mda gelL l :-1.er değildir. Memlekete dönü.şii _ "Tlıvım? bT '.? G.. l b. te d .. f ld : 
yordu. Veziriazamı bu halCle gö _ stan bul ŞU b esin :len: :ıün duyulmasını i-stememekte bas Masa başında sevinCli ~oruın • 

8
1 tıTt !°1 

•·• k~zek .. k'.r s:ı u ? u: 
·· '.kl b d ·t~· · : ,_ · ' ;ı; •• b' k stu. a ıgını.z oş u ·rav:ı \'C'r ,•or. : 

1'lln<'f' cı ı a~ın an gı .ı. meras1 • K uTllçe.tmJe ve Kadliöy d.epolarmd3 kömür yüklrme, b:ışalt.ma. ~l"me, ak.. : '\a sebeb1er de vardı. Onun gel:şile -rne"'e ozenen ır ses onu. · · ' . • .. .. : 
rrıi filan unutarak ters ters bağır- tarma. cibi işlerin yapılması kapalı ızarfla ek.siltmeye konmuştur. ihayıatı aUüst olacak bir insan mev - Ooo. Vedad sen misin?.. ~~rm~.~· 1 Ga~a~de ılanı ~~:L ne; ~,-~ 
clı: İ!f.ddiler, L, giinlerinde saaı. H'-16 arasında şart.nameyi görmek içın Gıala. !~uddu ki. sırf o insan mes'ud oL İkisi de toparlamnışlardı. Bu 1 ~.n er ~ ırımı~a .f!.r~ ~. .. ~ ~: 

- Bre ne var? tada wenl yolcu sa.k>nunun üçüncü katındaki şube merkezine müracaat ede. ~sun, ızıtmrb çekmesin diye yıJla _kadının memurelerden biri ol~u~u v~ garı evd r.' hen .mız ~ ~.TM'u !? ·~ 
Sultan Ahmed içeriden kendi a- b ilirler. :rını uzalkıta, yabancı memleket _ anla:şılıyordu. Çok boyalı, lakın n~ orada geçtı: dedık. Koyu de ~e:: 

damlar,'"ın 1·apıönu··n,., gc.ldıkJori- :.:erde harcamıştı. çok güzel denilebilir bır kadındı. VlY0.ru.z ... Havıclı bu sefer ver!'l n :. "' ~ " " '" Eksiltme-,re ıtrmek Jçin ev-velce bu gibi ı..,ıerı Jyi surette yaphbnil «QİT ve_ y lk B h h ld d 
ni işitm:şti Kırılan umud!arı bir s'lka ibraı:lle 200 lira ilk teminat. ııan.sı yatırılması ıazımdll'. Kapalı zarflar 8 E - Geldik beyim! Eniştesi, göbeğini masrıya daya- e~ı ov.. . una er a ~ sen r: 
anda tazelendi. Kapıyı açmadan lhdran 942 Pazartesi ,riııü saat 16 da kııı.blll edilecektir. (5728) i Şoförün bu ihiarile kendisine '111Ş. kıollarını uzatmıştı. c;evırl€celmın! • 
yavaşça seslendi: ~eldi. _ Nereden çıktın ayol... Böyle Yutkundu. Bir şey söylemiş oL: 

- Bre Beşir, siz misiz? T k M h il • Of" . J b l Ş b . d E Eniştesinin Bankalar caddesin _habersiz mi gelinir? Abl&n duysa mak için: 
Beşir ağa kalm dudaklı ağz.ını opra a SU erı iSi sta T1 U U esın en: sdeki yazıhanesinin bulunduğu ha- çıldırır... Öyle göreceğ!miz gel. c~ E~~!> . • 

ka.pıya yapıştıırarak cevab ver<li : On bir bin m et.re be-ı.i ofisimi'.I tararınıdla.n verrtmek ş:ırtile ortillük muş:ım.. · : "lın önündeydi. ~i ki... . Dıy~bıldı. ot~mo~ıl~. başı se;-: 
_ Beli, efendim. Bizüz, müba .. ba diktirilec~tir. Talib olaulımn p l'tnamesln i pa.rasu olar.ık muhaberat ser _ S Şoföre: Enişte Bey cürmümeşhud halın. sem hır h~lde d'~n~uştu. Bunu h·c: 

rek kalbi şerifinizi p akçe tutun, visim lzdm almaları ve açık pazarlığı yapılma.\ ü.zere 25.5.94Z Paı.a:rtesı günü E - Beni bekleyin! dedi.. İki da. de enlendiği için, kayınbiradere aklına getıl'memıştı. i 
nesne yoktur! saai Qll beşde Sirkecide Liman haııDMtakl şubemizde hazıır bulUDmıtla.ıı rica 5lri'kada gelirim. mutadmdan fazla mü1tefit davra- ( Arkaaı var) : 

Hünrlt.3..r ya.tak odası kapısını u.. olunrur... (5666) \-. .. .._.._ ·---------· -·---····••••••••••••••· .. ·-····--··•••••••• ................................ ' - ' 
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Bir medeniyetin sonu ---
. . (Baıtarafı 3/J de) .. 1.. d 

Bu .. yuDGI k mum• kaA. fat Ah d H ı· B a·skerliktı. 1D26 dnnbe>r d<> .. l oum en as!a kor.kmadıg~.nı ısba4 me am,.ı a•arın 1 .-.ıı.. k , '" muse - cLm .-::t ~ 
:ı; c.ıı.ıJ UVVC'tler:n başko.mutanlığ ın "' ·r. 

yeni eseri yapmaktadı~. -:.e-k~ az kısa fa::;ılala; . Mareşalin kudret .ırnynağını tcş 
Orijinal ve özel ya:ı:tla..-ı111 gaze'emizde mustesna, turlu turlü askeri ıdarc k1l eden bır has t!Ü <le, rcilletine. 

cikuyucul.vuı1rım Iez:ret ve istifade ile ve komıS)'QnJann reısliğ'nde de kaı ~ı. dul\~~~ garib mes'u''yet 
takib elti.ki.eri Ahmed H.ıındi B.uy:ı.r. ;::ıun~ııştu~. _1!!38 .Mal"tı:ıda Kuo_ hıss.dır. Buyuklerin, küçtiklPrzn 

evvel'ki Bul.gurzade IlanJ.2zan E - en yalkın karakola koştu. Meseleyi - Elli lira mı? 
yeni ve çD.k mühim bir ~rr daha D""7D •• nıtağ(S partısı~ı~ umumı dircktö- ef'aliıı<len mes'ul bulundı:.kl 

,.,... __ ru ungsay) olunce a ;ıh:e • 'd ve her şey<l .. r nı, 
tlero'.r, «İkfısa.di devlcl.çilikıı ismi altında ri <>ı>fliğ·ı· hs d ,..1 rı ve a , <> ııızam VP İntiza111ın 

Çeviren: İsmet Hulusi 
Soyadı kanununun talıbi.kindenl Raımazan Bu1gur nefes nefese! Karısı şaşırmıştı: 

fendi, yani ş~ki Bay Ram.azan kıo.misere anlattı. Kendine bir yol - Ne yapayım, yanımda 0 k ı:l 
Bul;gW:, zengı~ olım~sına ne dere-, gösl.enmesini söyl.e~: ~ . . f varmış; ha yüz, ha elli ne ç~:~ 
CE e.n,gınse hasıs olması.na da o de- - Gazetelere bır ılan verın bır canım. · 
rece ha.sisti. Yemek için ~r~fa müılm:fat va~ed.i.ın. On bin E;alık Tekrar hizmet.çiye döndü: 

"'~'-1.a.d - t iki'·• b-' . . . "<'- şa ın a top adı. Bu da esas oldu,i{unu sık sık teı...raı·lar 
"""? ıgı e . :ıun q..ond kii;ı.bını mey_ ıhbarını kat kat artırdı. ]\f 1 "" . 

• re~.a düşmanlarından bar ~-u-ıi:m:ı retlrmış bulunılu. Geçi>n sene Çivarı,g k 1 d b ·A 
• • • J ıaı o uma'ktan başka tek a e :r surette istifade der ı 

:0~1i'! crDegişt':'l'I dünya:. ıdtabtıım ~~ ee1cnces1, .ıneşgaıes1 yokıtur arkada_şıarının aıeyıhindeki iİtıra: 
~'k f~zla kıyan:aroı. Hel_e gıyım Jroly~ye . yenı baştan kavu.şabil _ - Sen ıkapı.nın yanuıdakı odaya 
ıçın lhı~ ~mma hı~. kıyma~aı. Fakat menız içın b&<ilka yol yoktur. alırsın. Bir de kahve pişirirsin, iyi 

ugıu aklsler -ve c'krhı alika ne ıç ir oy•un o:ynamaz, fak t · !ara hıç kulak asmaz A -
bu defa Jııit.a.bıım koY'Ctuğ'u ısım ve mu. k~ma~an, billhassa Çin klas;lcrt kendisini .aldatanlar bulu~a;:ı ~~fea 
h:a.lririn ~.a.h..,.i..vetı gözönüne ı:etirRJrse ~ mutale~dan.Jıoşlanır. Konfuc.. o~Ian affeder, fakat unutmaz. Bu .. 
Başarm «Bir medeni_vetln sonu, adile cF:~il~.g~dıgi parça şudur: • duşma_~ı~ Çinin kararsız durum ~ 
ç,ıbn Ynı.i ~rinin ehemmısetı anla - insan i1k ı önc~Y~va .. ~.)~ak içi.n. lan yuzun~en günün bırinde p:ş.. 
şıla.blir. Ba.yat•mYlda mühim bir ha - etımel' .. "}k .. z u ·es•ni iclare ~an olacagını ve işe yarıyaccığını 
eli."'<' Uı::ıkil edect>ğl şiiphesiz ol.an bu e_ de iı~a~ i~k ~yı ida_re ~tı:1ek için bıhnekten veya sadakatinin "'anlı"' 

karısı ıç!11 .bazı oteberıyı hem de Ramazar;ı Bulgur; kôpi.üklü bir kahve olsun ... Ken' _ 
P~alı c~ınden a-lmakta tered ,.. - Mükafat mı, dedi; vadede - disine t.eşelkıkür ettiğimi de söyk-
d:1d eıtJrrı:fymdu. Mesela altın bile- rim. Hem az da değil beş bin l!ra .. meyi unutma! 
zik mesela gerdanlık... Yoksa az mı göriiyorsunuz? Karısı gene duramamıştı: 
.~zan Bulgur akıllı adarnaı. - Hayır kBıfidir. - Hani buraya aiacaktık. 

fll'd . , once aılevı ıdare t- ınehekık 1 ·' ~ Böyle şeyılere verilen paramn gene Ramazan Bulgur. bir ilan müs.-, - Yok yok, böyle daha iyi ... 
para demek o~duğu~u, hat.ta ıbazı V:~~~ yaptı. Büt~ı: gazetelere gö j Xapı çalı.nı<lı. Hiıımetçi k~'u. 
zaınan~a.rda faı~ ge!~r~n ~:r :ıer - t~rdu. Ve ~emen ıla~ çıktığı gü:1 ı ~oşarken beş tane on Jiralığııı Ü
~ye rtfüar edıl~egını bılırdi. Bu bır gazete ıdarehanes.nden kendı- ı çtinü ikendi cebine indırrr.Jsti. Ge _ 
Y'tizıden karısı elıbise is tedi mi, su- ne telefon edikf. Ramazan Bulgur len adamı kapının yanıncıaki ocla
l"atı'tlil 'buruşturur almaz, bir yii- telefonda konuşurken nedense tit.. ya aldı. 

s. rn. llende uzun boylu b:ı.hscdeceğiz. meli, ailey:i idare etmek . . de e . vuru duğundan ileri 
$1.mıUlik ıoktcyucuianmım ıese1in. hıt; .. İnsan ilk o"nce a.hl:.ı~ ıç.ın e, ı?elnıez aksıne garib biır ah'ru.:· -

. .... .. . d'l\ı temr•nlerle rüs" 'f d 1 1 go.. 
şa.1:111l haber vennış olnıak ü:ıere ihLlva vucudunu ınti.zama sokmalı. .,.un 1 a esinden doqar. Zira Çi-
eltlii fasılla.rı:ıı isi.ınkrini kay>:letmc:.ı(' Vücudunu intizama solrm K . . ::ng.vhissed_er ki, kendisi hakl dır. 
iktıra ediyol'U7:' d . .. a ıçın kdıgerlerı hatalarını anlavınca 

.. e, ınsan 0-1. kafasını dü~nlemeli ve endisi · h ~ • 
1 - Mecleni}·etıerl:rı :lofuşu ve batışı: Kafayı düzenlemek için de .': . d'k . _nın aklı oldu;'.lunu tas.. Zi.tk; bir l«:>lye istedi mi... Gene riyordu: - Kolyeyi getirdim. MiUkaiatı 

Yüzünü buruşturur amma buna - Her halde ona bir mükiı.fat istiyorum. 
rağmen \karısını kırma7. alırdı. vereceğ:ım. Hiıımetçi iki on liralığ·ı uzattı: 

Son günlerde kansı Sandal Be- - Vadettiğiniz beş bin lirayı. - Buyurun mükafatı. 
desteninde çok kı~lı bir kolye - Beş bin mi, ilana ne yazmış - - Bana bir kağıd kalem vere _ 
ffÖmn(.iŞtü. Ramazan Bulgura bu tm1 iyi hat ırlamıyorum. büyük me-z misiniz? Efendilerine bir te

kotyeyi .ahna.k iste<l.i~ini ~övlediği mükafat beş bin mi idi. Hanı ve- şeıkek.kür mektubu yazacaktım. 
Zaman Rama7.an Bullu1· bir an te. ri11ken size öyle mi söylemişti!ID· - Lüzumu var mı ben söylerim. 
reddüd etti. Fakat sorup S'Oruştur- t~e bunu hatırlıya.mıyorum. Iki - Hayır hayır olmaz, ben ya _ 
l'navı da geriye bıra.knıadı. bin ob~asın! Bulan bir .n~eı.e n:ti? zacağl.m. 

l<olve on bi'fl liraya alınırsa be- Fakir b:.r adam demek. Ik: lbın lıra Hi:1metçi efenıdi1€rinin yanma 
davaıciır. onun için az para sa?ılmaz. gitıti. Kolveyi getiren adamı-n ar-

bi~rla'I'dı. Telefonu kapadı:. Karısına dön- zu~tıınu söyledi. 
Müzayedeye iştiraık etti. Ve bir dü: Ramazan Bulgur cevab verdi: 

Çdk parasız seyirciler arasındaki - Biırden iki bin deyiverdim. - Hay lhay yaaı>ın ... Bu mektub 
Paralı yegane adam .J o1d11j!u için Amma bu söz dü..~ünülmeden ooy- bizim i~in bir hatıradır. 
R'erdanlığı on bin liraya aldı. KoL lenilmiş, ne dersin bin l;ra ;yi de- - Hi7lll1etçi tekrar kapının yanın -
tuğuna ~ytlu, evinin yolunu tut- ğil mi? Düşün bin faa! ... Geldiği dıtki odaya döndüğü zaman ada.. 
tu. zaman ona bir de kahve jçirirız. mm yerinde yeller esiyordu. Belli 

Ramazan Bulgur ba.çkasına me- Bir müddet clü~ndü... ki çıih.1l'Tlış gitmişti. Kağıd kalemı 
teük kaptırmamak 'için' evine la _ - . Nerede ise gelecek. Şu yüz de boklememiş. Ke~i kağıdına 
Zlın olan yiyeceğe dair eşyayı da lirayl bir hazırleyayım. Daha faz.. ıkendi kalemile yazclıgı mektubu 

, kendi, alırdı. Sandal Bedestenin- lası bir amele için bir sıkıntı olur. masanın üzerine bırakımış~ı. 
den Balı5tıpazarına indi. Btr alay Nihayet ona hararetle teşekkür e- Bay Ramazan Bulgurla Bayan 
çıkın da oradan yüklendl. Evine deriz. Bir kahvemizi içer. Ramazan Bulgur, mektubu renk. 
döıl<dü. Karısına: Hizrne.tçiyi çağırdı., c'frz'darunı ten renge girerek okudular. Ve 
. - Beğendiğin kolyeyi aldım ge- çıiltardı. Hizmetçiye beş tane on her ilkisi de: 

tn-ainı. liralıık uzattı: - Eyvah! 
Diıyecekfken bir de ne görsün. - Şinxii nerede ise eve bir a- Diyerek sırtüstü d~p bayıld.ı-

k<>1y€ yanında vQk., kaybetmişti; bu elam geleoek. Bir paket getirecelk, laır. 
felaketti. On bin lira bir an.da yok ufak bir ~aket; bu elli lkayı ona Mektub şöyle yazılmıştı.: 
oluyoı:ıdu. ve~? ' , CIBüyük müktiat diye ~ ,, 

Orta A..«ya w .sa.rk mcdrniyetie.ı·ile. Ro.1 maıksad ve niyetlerinde s~i~~1 kı cd.ınc-ıye ve pişman o1uncıya 
ma ve Yuıı.aaı medeniyetlerin.in 00~0 malı. Mabad ve nivetlerde sa . ; si~da~ ~!<l~m-eğe hazırdır. Herae_ 
ve t>aıtrşı, fiJOl1 medeni:rete ı-eçl<>. olmak iç.in .. d.e •. in.sIDı her ·şe~~~ k 'a· ~ a 1oşlanmadıklarının bile 

2 - Med.miyetln aoğu" ~ lll'rleyi~ evvel ıbenliğını artırmalı.> - en ı~ı~e tahi olmalarını sever. 
., 'Q., .. ~ Ken<lısınd~n o kadar ''mı'nclı'r ki' 

~: ~lodıenı ve miislbet iıl.m, Ube. v ~omuta:n.ın inadıcılıgv ı, tuıttu.. n] h ._ 
"'t ı~- da z~a .a erlıangi bir kinısevı· ~-~n· 

raımn ve sos.valh::ınln m~ .. d1• vo ..... n ...... n.ınu '1'ıuparma n bırakını.van ta- dı ta f k J ıh 
- .... • .s- u:" b tt 1 . ra ma çe ecegvine k"S" k ~meUerI. · :a e o UŞU ahl~ının baş vasıfla- · İ · t:r. es 

rından. denebilir.Başkomutanın bı'r çıı:anbır:. ~ b~ yüzden de bir,..ok 
3 - :l\fa11c ... izm ve ilmi sosyali2ıınin ın uvutl\.le k " 

inb\ib temeli. vasfı da müthiş şiddetidir. Ko _ J rı, ona arşı ge>l~p de 

4 - ~ledeniyetln çökü' ve yoolış dev 
resi: Faıı;P.mı ve ına.,-;yona] sosyalizm. 

5 - Bir medıeniyetten diğerine geçiş, 

6 - Yem medeniyetin kurulma un 
surları. · -

Tem~ bir lballlkı Jçindc, QOk lrunıeUJ 

ve açık bir üstübla yazılan bu 256 say. 

f'ahk eser, 150 kuruş fiatla saııışa rlkD.. 

münistlere ıkarşı açtığı mücadele b~sk~ altına alındı·kları vak:t affe
pek maru.ftur. Bu hengamede bin- dılm~ler, ibu affı da bol bol para 
17r~e C.inli. hır kısmı da sırf onun ta21n1ınatı vererek ödem:şler. ve 
ftkır11erıne. ~leyhtar oldukları için. s~nunda da ~bozul'an sıhhatler'ni 
kurşuna dızıLmi.şlerdir. duzene koyımak için> harice yol 
Çan~ Kay.şek.de, eğilmek bilmi.. Iarunışlartlır. -

yen bu: nevi iç egoi2llnası v<ırtlır. . BaŞkıoonutan aşırt derecede krs.. 
Bu egoı.2'Jl11.a o kadar muthiştir 'ki kançtır. 1937 de Şanghay müda _ 
adeta .gayrı şahsi bir hal almakta. faası sıralarında hic bir sübay kah 

r1Imı.<;ıtır. Biit.ün okuyueulanmıza hara. d~r. Sıan vak'asında kcndis:nı tev. raman olarak yükselt'lm€m•şfr. 
1:1et.1e tavsiye ~. kıf eden mareşal ile daha mülayim Bunun da sebebi vardı,.· ç: 

ğiniz paranın ıbi:dtaç lira okluğunu 
öğrenince, diğer bir hakikati de 
öğrenmiş oldum. Kolye her halde 
haıkikl değil takliddir. Bu işe ca
nım sdkıldı. Karar verdim. Onu 
bulduğum yere götürüp bıra!kaca
ğım.> 

Ramazan Bulgurla karısı o za.. 
mand.anberi yataktan ç.ıkamıy acak 
deı:ecede ~lar. 

b' !k'l d . • . .ang 
ır Ş€i ı. d: k~~~~asmı taw;iye e- şunu aıma aklında tutar ki, 1'l3~ 

d:U valunın yuzune istihkarla b~ harblerinde, bütün dünya 19 , 
tı?ını ve gene bildi~i okuduğunu yol kumarı<iam General Sav ~~~u 
Çıanıgın tu1nm1~ oldugu hatıra def- kayı alkışlamış , b' · g 
terinden anh:yoruz ma ... 

1 
ı.._ ,...:__:ı e ona ır kahra-

. n ,ı;ozı e ~ıştır Oysa ki ke 
Baş'h.~uta~. zekidir, kurnazdır, disi bu hartxie asla bulunm ' d n 

?er şeyd:n şupChe ve her no'ktayı ğildir. Bu da onu gölged; ~~a1<~
:ınceden mceye hesab. erler ve bu. ğı için. o tarihtenberi h•ç b: ç· 1 
nunla beraber maddi ve manevi sübay tek başına yüks ·lm ~ hı~ ı 
kuvvet, ku<h-et ve oeroreti asla kına ~malilk d v·rd: ~ e a · 

.. ~ "tü ,,"'"' egı ır. 
mun go rmez.. ....- ltereler İbrahim Hoyi 
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Memlek~ 
• .lzmitte 

HalkerJi 10%la ~ocuklu ve 
mahtaç vaziyetteki annel.a• 

.,............... ................................ 1 

f Ç~nkırıda hava ... ı 
f $8 idlef İ ihtif liİ Kasaba civarında düsmana ilk 

Ödemiste 
' 

1 1 
l kurf'ln sıkıldığı gw; için bir 

. 
tasarruf he.hı açıyor ·ı b l ~ . ayram yapı ıyor 

lz.ımit (Husu,,i) - H.alkevi eos- S . Ödemiş (Hususi) - 31 Mayıs 

Suikasd davasında 
müddeiu.muminin 

serdettiği iddianame 
yıaıl yarıdlrlı. şubesi çok genit ölçü.de ,. ·~: Paza.r günü Ödemiş civarın.da iHk 
bir yardım 'h-are!ktine lıaztwa.nıneC. _ ~ İ kur.şun mevikiinde ilk kuT'}Uı:l bay _ 
tadır. ! ramı yaptlacaıJctır. Ödemİj halkının Aınıkara 22 Husu.si - Su.kasd ti sebchile !hakikında reıbkikler :ya- deki b.ir.isine. aı'1esi ta.rafmd'an ııif' 

Bu ya.Mim faz.la çocniUu ve ge- 1 : dü~rı.a ilk kurşunu sıktığı yerıde davasında müddeiumumi Cemil ptldığı sırada, şahsı ve maüisi hak derileını bazı hediyeleri de berah~ 
çim sıkıntısı ~ulunan ailekri ~i.h.. ı i yapılacaık olan bu bayram ayni za- Altanıın serdettiği iddianamenin ~da bilgi veri:lme$.i taleb edilen de getirmiş bulunuyordu. Kendisid 
dıaf etmektedir. Haber aJıdığımıza .. 

1 
, : maınıda. Ödemişlilerin bir kahTaman neşrine bugün de devam ediyo _ Is~anlbuıl. Yugoslavya ba~lronsoloıs- b i r takım hediyelik gön.deri.hniş " 

göre Halk.evi 30 Mayı.sıa güzel bir • E lı'k ve yurıdseverlik hadisesi ıo.1ere.k ruz: lugunca bu h .ususta ademi mahl- duğuna. aldığı me.k.tubla mutt.aıli ~ 
~reın1ıe bu~1~ıymetti yardım ha.reke- J 1lj :i· mütalea oedıilımıeliclir. k _ F i i1b<lekıi yakın alakası ve :ştira- mat beyan ecll1:erek, askere g iden- 1aın Kenaın; oda aırkadaşı A\xl~ 
tıne geçec°"tir. Çok isabetli ve mü. l l: Her yıl gitti•kçe art.an bir heye _ . ı~ .se ebile haıkık · nda sulh llı.5k irrı_ lere. ve. mu:h~cırlcr~ v:erıleıı mec.. man Saymamı da yanına alaıra&. y1ı. 
nim e96slara göre hazırlanan bu • canla kuıllan.a.n ve gelecek nesillere u g:nce ~tıtihaz edılen gıyabi tevkif canı . rendıfer ~ıl~tınden ?aş'ka dız otelinıde Süleymanı bulmuş ..,, 
yardım tasavvuru 16 maddeliık bir 1 mat ediılmelkıte olan bu bayram için kararma istinaıden 7 Mart 1942 ta- kendısıne herihıanıgı bır maddı y ar- 1 getiırilımiş şeyJeıri almıştır. O gün• 
talimatname He tesbit edilmiştir. : Ça.nBcırı (Hususi) _ Bütün Ödemiş Halkevi zeng n bir program ri:hinıde İsta.nıbulda tevkif olun- dım_da lb~lunulımadıığı ifade cdilL lkıaıdıa.r bİ?1biı'İeırlıni Üskiı.ôdcn saıdeGI 

Halk.evi sosyal yardım şu.besinin ı )"l.lrdda olduğu g ı bi Ça-nıkırıda hazıiramıştır. muştur. Georgi Pavlof maznunlar ~esme ragmen, adı geçen maznun §ahsan tıanıyan Sül"""'""anla Aıbdü• 
hazı'l1ladıg·ı bu tal i matnamenı·." adı ı: d ı 5 Ma arasınıda dikiikatı· en zı' yade u" z · T-<epan daha yolda bulunduw· -J··· 
nu 

.. fus ku ··· ıLaralaı·ı ta[;-a•-am·· •• ,· - a yıs hava ı;, eh~d'l•·ı· :L 31 Mayıs sabahı •aat 7.30, 9,20 .erı !lr- J..ı:>" gu Sl- aıh t.. • .. Lı b rn.o - .. "'' ~ .,r Li h . ~ ~ Ö ~ de toplayan birisi ve gene hazır- rada Yugoslavya sefat tıha e , t r rnaın IJ!RlaJJllDUı1C1a u suretle kaır • 
· ura· _azın olduğ:.ı kada.r coş _ ve 10,55 tıe dr!mişten ilk kurşun 1 · e n sı a- ı1 ı tıaını b"' l~ dır. Sosyal yarchm şu.besi faz.la ço. kun bır tC12Jaıhürat İçinıde kutlu.. mev'kiine üç tren tahrik edilecektiT. "ao .. nru~dnu· ·rtr. ajedinin en korkur:ç ak. rafı·D:<lan Erzur~~ postahanesi V~- !h~l~ ~ !:f ok-~. 

cu!\du ve muhtac vaziyetteki anne • 1 jÖd u sıtasıle gar .şeflıgı namına yetmış . . ş . '.>'"""' leıre bankada birer tasalll"Ui hesabı anm.'.şt~T. v : • em.işliler bu suretle bayrama iş. İstepan Padoçnik lira ,..;;,,..,~erildig· 1• anılı:..,ıJmıs ve bu lst.anıbula geldıkten hır ay sc>r_. 
açacak ve bu he3abı muhiteol·~f kay. .d • Tahikikat dosyasında isnJ geçen da postahane kuyuda t ile sabit bu- sı e aı119e er er sa onuın -Hiiıkumot meydanılıgın.daki : ltıırak edecekl1erdir. !;""""' ~ • Tu m.d M l b b 1 
naldar bulaTa:k bealiyecektir. Ayni an~ ö:'1t toıplanan me:muor. i Merasime ilik kurşuın mevkiinde diğe~ maooun ~a İstepan PoG.oç.. lunmuştur. d~l kalfa o!!ıaıralk çaltşma.ğa bıa~ıy~ 
zamanda bu tasarruf hesab ı na bağlı as eT, u r ve halk şehi-dler = ı sa.at tam 12 de bandonun çalacağı n.kıt.ır. 1908 tar;hinde Panovada . Halen Türkiyede l:>ulunmaması s~. eyman; ~ ~- ayA g~e~ 
olaralk a.nneye de biı kumıbar.a ve- hatırası.nı sayg~ ':e tazimle .a:1'- ! istiklal rnaıışile başlanacak ve ilk ılt>ğımuş Olup ıkatoliık: mezhebinde it~ıbari~ kanun nazarında gaiıb sa- muteıa.kıb m: ~ah dili.ana gıttiii 
rilecek, bu su.retle bir ta.raftan da dılclıaın 90ma ıJc.ı genç hıa·t·bın : kuırşun albidesine bayrak çekHecek- v.e Yugoslavya tebaasından bulun.. yılan Istepan Bodoç:nik hakkında zaman kenıd15ını bekM:yen ve Yu • 
a ile tutuma alı~ ! dacaktır. Doğum nıuıtutkları bütüın co{ikuınıhı:1darı : tir. Halkevi adına bir hatfü bir lıi. maktadır. Moskova kıcmsolosluğu. sorgu hakimliği.nce ıJ.k tahkikatın ~avyaca koııwşan bır şahı*. bl\ol 
vesair mührem ve hayati ihtiyaçlar ve hüzün hiı111Jeıriıni kamıçılam :ş • tabede hulun.acaık, bunu bir talebe- muzun 15/9/941 tarıhl i ve 65/223 muvak!katen tatiliıne ve tevlkifine ş~laşmış ve bu §ahıa ıtaıraf ı nıd.aaı ve. 
karşısında anne Halk.evi !joeyal yar- ve her!k,~ıse heyecan ve.ruuşt'İ-r. nin oilruyacağı manzume takih ede- nu:maralı transit vizesilt? ve Kızı l- karar verilmiştir. ırılen m.e!kıtuhu almıştır. Üsküıb ticıa 

Nutıukla·rd'an so-nra bir r~.smj ceıki..:r. • km --L~.n. ._ı ·.t. ..ı .ı d :m şuıhesine müracaat edecek, soe- "' ça ak yolile 24 Eylıil 941 tari- Suikasd nasıl hazJrlandı ret 11.ııoK1ıCDi ı:aıeoesi.nue.n 011tıp ko • 
geçi.d yapıl:a.rıaok meJ".asiım n.;ha- · ... ı: yal yudım komiJe!İ ~htiyacı tetk i;l( : 1 Datha so:nıra halk omıncu yı? mar- hin_dı: yu~urnuza gelerek 5/10/941 Muhterem hakiml'er, müru~t. paırtisıiınıe dahil ~h~_n t-W 

edere'k lüzumu kadar paranın anne- ~ yetR'lx.ı~u~ buıl l:ard şını söy1iyecek ve törene &0n venle- tar~hın<le Istanbulda Beyoğlunda Suikasd hadisesi.nin ne sul'etle ~vdovııç ve Hıfzı KatoVlÇ l•tmle .. 
ye tediyesini bankaya bi.kfüeeektİT. i L: keıs ım to .. e . unan en ce1cıtir. Tepebaşmda L ozan Palas oteline haızırlandığı nı, Ömer Toıka.dın bu rı.nde jıJU aıı1kaıdıaşı tarafın.dan göo • 

B f h b d k
. • 101ır ısımını g~ıyor. Öv · '<'+ ' S ..ı ·ı._ b - .n.~.:bd ~1'-~ .. h h ... 

u tasarru esa ın a ı para ta • ~ gleden sonra atleti:zım ve spor ı run ı~.ır. uriycye g ibmesin : temi- işi üzerine ınası.l aldığını arzetime • uerueın u. ~ııuı a, m.eıKJ= U·n ..,. 
mamen ann-elerıe aid olacak, ancak .................................................. .! müsabakaları, pehlivan güreşleTİ nen vize tedariıki aynı zamanda min sırası gelımiş bulunm:aktaıdır. mili 

0~ Njyarz:L Yakoboviç.in Tür.. 
İF<T'af edilmemesi içiıı s-arf iya< Halk Tokatta Şehır stadyoma yıapılacaktıır .. Merasime T ; red,en de hastalığının tedıavisi içüı İsianıbul Bu husuı&tıa maruzatta bulUınudcen kiyede gö.rü1ecdk bazı şahsi iıj.Ieri 
evi sıosyal ya1J1dım ,uhesi tarafından yapılı.yor biT heyet ve Tire haU:.·nda.n istiyen- Yugoslavya baŞkonsoıl°"luğunun maznun.laırdan Süleymanıa yuındu - okluğund~ ve t~r'~çe hil:mecliğin • 
kontrol ed:lecektir. Hatkevi S()ISyal Tok.at (Hu

6
usi) _ Beden ter _ ler işıtiraık edeceklerdi.r. taVa,.$Utu ile memleketimizde iki muza geküği tarihi meh<ie ittihaz den bahsı~ kem.dısıne yaT<lımcla ba 

yardım şubesinin bu hareketi aile bl.yesi uımum müdürlüğünce on bin ay ilkamotine iz.in v-erilrmiış ise de, ederek bu ndkta.clan söze başlamak, luınwlanıası istenilmekte idi. 
ve fazla çocuklu <1nneler için güvenli-raya istimlabnin ya.o iması kahul B d d b' k k bu müddetiın h i'tam1nda ayni se- valkayii teselsül ettirerek Jı.a-dise gü.. Niyazi Yakobovfç 

k 
• ı . _ ,_ N .. f k mb d. 

1 
. .. . b . . ayın ır a ır aza ursuncı b bl -ı b k N.aıcl · _ ,_ af aynagı oacaıl'tlr. u us u · ara- e ı mesı uzenne ~ y•n gıriş yeri.n _ .

1 
b" .. .. ~ e eıu.e ve gene u OD30ıosluğun nüıne 'K. ar g.eıtırmeıl§. muv ık olaı.. Süleyman; ilk defa olarak. o güıı 

!arı. talimatnamesinın geniş ölçüde de ve şahir planına göre Şe-hir sta.d le ır çocuk oldu dcllıletile oturma müdıdetini iki caktır. tanıdığını söylediği. Niyazi Yako.. 
tarbıkı memlekette esaslı, yandım yomunun yapılmasl kararla·:ıtırıl _ İ-zımir (Hususi) - Bayındır-da ~y ~aıha t~id ettirmek istem.esi Evvelce de aırz.edild i ği üzere her bovıiçe Beyazıttaıki Yıldız otelıni 
hareke.tinin kurutmasını sağlıyalıi - mışt: r. Stadın temel atma törenine Çiftçi Gediği köyünde bir kaza ol. uzerıne vazıyetj şüphe uyandıran ber Süleymaln 25 Şubat 1939 ta • tavsiye etmiş ve birkaç gün sonra 
l~cdktir. Bu rurd.e. ıfaz,]~ ?ü.fusJu yakınlar.da başlanacaktır. İstirrola1< muştur. 16 yaşrnda Kani Çakır irJe ve daha fazla ilkamoti mahzuriü rilhinde lsıtaıntbufa ge1mişti-r. İlik iki da k.endisile buluşarak ne gi.bi bir 
aıle ve anneler te.şv. k edıılım~ yar- işi sona ermek üzeredir. Saha a~aç_ 15 yaşında Mu~tafa Şengü'1er, evde görülen bu adamın talebı yerine geceyi Beyazıdda, ÜsküMü Saidle yardun ya~ağını sıonnuştur. 
d:m edilmiş te olacakllr. land ! rı.lacak, bölge ve klüh bi.nala_ ,karacl:ağ tabanca~rn ı kuırcalarken ta- getirilmemiştir· Saıliıhin ida.re etıtikleri Yıldız ote - Niyazi ağabeysini ziyaret için ~üfus ku.mbar3.ları talima~ame. l'I da bur.ada yapılaca-ktır. banca ateş e.hnış, çı'kan me:mıi Ka. . ~u seıbeble. mamu~ 9/1/942 ta- Jliınde geç.irımiş, bilahare o tarihte Moskovaya gitmek maksadile İs .. 
si-nın itk tatbikı mürıascbetıle 30 ninin sol •böğründen ağ ı r &uret.te ya- I'bhınde Islahıye yolııle hudud'u- Ka.dıköyıi.iınde İ:slkele ca·ddesıindie tanbula geldiğini bildirerek vize 
Mayıs Cumaırt.es: g~nü Hal.kevinde en fa:zıla çoc.u!ktu ve fakir t 4 anneye ra1a.nttnasıına seb~b ohnu;wtur. Kani mu~~ ayrılm~ş bulunmalktadır. Hatay galZiinosuınu işletmekte bulu. almasını teımıinen Sovyet konsolos.. 
yapıl8:cak tör~n.de lzmitin. her m.a.- ku.mlbaralar veriiecek ve kendilerin.eEir müddet eonra ölınü .. tü.r. Tahki. Verdigı beyannamede .. mesl~ki_ni n.an hem.şerisi Zekeriya Biçeniın e- hanesinin gösterilmesini rica etti. 

ShaUosınclen bır ve selliioz sanayi Halkevi tarafından teslim eıdil~eık kata Baıyındır cümhu.riyet müddei • fen memuru olarak gıc>stermıştır. vinde 16 gün .ikamet el:tıriştlır. ğindeın. Süleyıman; bu dileği yerine 
menşuhlıı.ını,dan ir k' cem'an üzere tasaıt'l"\lf sabları a.cılacakur~ ' li2:Lt:a.ııa.fınd nmuatuıc..ı Da'Vaımuza mevzu teşkil eden ha.. Abdürrahman ve Sül~ etıirm' i.r. ~.;.;...;;.;;....-2,.;,.._,----~---~~~~__.:.. 
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Telgraf', Telef'on Ve Telsiz Haberi 
Bu sabahki ı 

Londraya göre: 

a· ı 11 ace 
olarak 
Berline 

öndii 

• 

Londra. 24 (A.A.) - Haber a
lııntlığına göre Hitler karargiıh:ı.n.. 
Gan acele Berline dönmü~tür. ---o---
Ru~ıar Kerç y::rım 
adasından çekildik
, lerini bi:diriyorlar 

Çine ancak Rıaya yolile 
Yardım edilebilecek, halbuki 
bu, Japon· Rus miinaseb~tleri 

için tehlikeli görülüyor 
Vişi, 24 (A.A.) - Havıis: 
Sovyet Rusyanın Yakovmaliild 

Yüksek sefir olarak Tokyoya gön. 
dermeğe karar vermesi haftanın 
tnühim s'vasi hadiselerinden b!rL 
dır. Japon~ meıhafiH yeni sefirin iki 
t'nemleket arasındaki müııasebatı 
daha fazla takviye ed~ceği kana. 
atini · r etmekted 1 r. B'tar&İ 
fllüşa e Sovyet Rusya 
ile J d · nasebat 
l1liiı ktt:'d · r . 
ç 
J 
b b r 

Japonlar 100 bin 

M .. ess·f kazada ö'.enlerin 
cenaze.eri merasimle 

kaldırıldı 

.Anfkara 23 (AA.) - Ekonom; (8.attaran ı inci Myfaıda) 
ve a.rt.ırma lkuruım un un hazırla - _,,_ ·1 
d ~ §cıs:ı ide pa:ra kazananlard8.'n adı 
ıgı bakım ve tutum sergisi bugün ca'.k bu 1 w na -

saat 16.:~o <la Sergievinde kurum vergı erle çocugu çok ve ka. 
naŞkanı Balıkesir meb'usu Geı:e. z~ncı mahd~ ve az olan ltileleore 
ral Kazl:ıll1 Özalp tarafından açıl _ ~ırdım. teı;ı n etmek pe& lüzumlu 
mı.ştır. Açılma töreninde vekiller, DlT _vazıfeclll'. Bugün ortada memu~ 
meb'uslar vekaletler ilerı gel nle- gııbı vey_a miitelk.aicller giıbi mınh _ 
ri, basın mümes.silleri ve d~ger da- dud ~eçırn.ece'k.1e.rine peık az bir şey 
vetliler hazır bulunmuşlardır. zam olem, falkaıt hergi.in orta.dan ma 
Sergleıvinde ayni zamanda gü _ .işet paihalılığı yüzünden güç ~zi • 

zel san'atlar birliği resim Şi.lbcsi yete düsenleri korumak. hetkeain 
sergisi de a~ürmştır. teımeıııni etıiii bi.r fey'CÜT. ln•ınJarı 

kend' hamiyet ve arzular'na b ralk.. 
malk muaııö olamaz. Zaten kıısan oğ. 
lu lbaşkas nı düşünmüş olsa ve hocL 
perestl lkte.n !kurtulsa böyle l anun. 
la.ra ıntiyıaç ata.'Imaz. 

Bin&enatleyh dWıyayı aa.mn bu 
ket arasın.daki bu gcrginlrk Nis'de ateşten bizi bvgü.ne koa.dar kurtar _ 
Fransızlar ve İtalyanlar arasında m .. ö ... muvaıffaik olan ı"tid ı d' 

(.Baftarafı 1 inci 5ayfada) 
kilometre mesafede bulunan San
Remoya .gelmiş~rdir. İki memlP-

k l.h-J h t• m'i" -- a ve ıra. argaşa ~ ar usu e .ge ır ş ve yeder.ile mÜılıtakbelı' m ·t • d ·· 
b d b:-ı. k' l zı e muem _ u ara a .u.ır1.aç ş ya.ra anmıştır. b 1 .. . 

Londra 23 (A.A.) - Hür Fran. men u un.duran hü.lrumetunize heıT 
sız maMellerinde hfisıl olan ka _ s~etle ya.rdl'm etmek ve memle·ke. 
naate göre, Berlin hükumeti Ro. ~. ~yakta dt:mması ve. :a~at et~~
ma Korsika ve Tunustan ·ıazgeÇ- •. rçın ~lın para bırıl-."ltırmesının 
Hğİ taj{dirde N;sin İtalyaya kal _ bır lk ymeti tolam:yacağını ve bü • 
ması icin bir anla.şımaya .:arılma - tün nnlletin lk.UıVvetli 'kaılma.sını h~
s na çalışmamdır. Temin edild'ği P.mizi kuırta:racağ n.ı tak.dir etmek 
ne göre Bcrlin, İtalya bazı Fransız .iıeeb ed.er. Onun iç" n hüsnü niyede 
bölgelerini zapteWği takdirde La- yap•laın her iş ve her karar bir kaç 
va in düşmesinden k Tkrn 'kt d r kiyinin · ·ne geıhneae de umumun 
V'dhy ise vakit kazanmağa uğraş_ ve mern1ckd:in m~faatine matuf • 
'l'Y ııkttadır. tur. G. O 

Bugün i P E K Sinema ında 
2 büyük film birden 

1 · DEDiZ ftRKADASLARI ., 
Butün Am ikan b hr'y s·nm i · anm s mUkcmmel bir 

Aş!< - Kahra l lc e rkadaşl it Hm' 
n Roil rde: 

NANCY KEL Y - JOHN HALL 

2·ARJA! i A 



1 Sayfa SON POSTA 

Suikasd davasında 
müddeiua1uminin 

iddianamesi 

Dalların kırılmasile 

dört çocuk ağır 
surette yaralandı 

1 İstanbul mektebleri 
spor bayramı 

çok güzel oldu 11 yaşında Mduned <>ğlu Ah • 
rn.ed isn:i.nd.e bir ç.ocuk.le. kaa-deşi 13 

(Battarefı 4/2 de) yaşıındıaki İsma.i.i dün Süleyman.iye (Baft:arafı 1 inci sayfada) 
Ecanıb kayı:dlanmıza göre 29 eamis a.'\i\.ısunclıald çidenhik ağacı- t.i wnuım.iy.esi görüldükten sonra 

Temmuz 1939 tarihin& Edirned.c nıa ç.km:şlaır, fa.kat. çüriit olan daL daha kolay anfaşılıw.ş oldu. 
hududumuza girdiği anlaşılan N: - laır1ın kırıllme.sı.1e dailctrla bi .. libe ye At~~ .. ile . futboiü bir arada 
yazı Ya'kobovıçin, lstıarııbulda kal _ re düşmüŞlerdir. Ahmedin ağ ba. ~n pu.ruzsuz_ hır şe~lde tatıbika 
dıgı 43 gün zarfında Süleymanla. c~ğı kıırılm~ k.aoı'Cleti de ba~ından ıı_r&i~- ~~~.~ o!an Istanb~l maa. 
buluşmaları tevali eylemiştir. Hat.. a.gır surette yanıianmııttr. O esna<l~ rif ınıdürlugu cıdıcfon tebrıke ıa _ 
ta bu buluşmaların bırısın<ie üs _ eığacın aıhındıa buhınan 11 ya§ındıa ytkttır. . . 
kıüplıü.lerin uğrak yeri olan Aksa- Şükrü oğlu Yılhnaz ve 13 yaşında ~ızlar .arasuı<iaki musabakalarm 

Baş, diş, nezle, grip, romat;zma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

raydaki Vardar kahveh.anesmc be- Abdullah oğlu Ramazan isimlerin. netıcelen: . 
be 'tti!kl . ad S · ı y de diığer .iki çocuık da vücudlarının 80 metre: Hayrıye (Kız Mual _ 

~an~~a~eh.a~~e sır ar~ad.~~ı:ril; :r1~telif yerlerinden ya.ııalamnış'lar. tf;~ 11.6. Münevv& (Çamlıca) 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

oyun oynamaıkta o1a? ~urrah - V.&'aıyı 'mlit.eıaikıb hadiseye za • El topu at~ı: Necla (Çamlıca) 

1 man Saym~na da Nıyazı.y · tanıt - lbıta.ca el~ ve yara.il 4 çocuk 59.50 İstanbul reJc.orı.ı.. Nemid~ (E- Askerlik İşleri 
ma:k istem.ışse de Abdu";~hma~ C~ haeıanesine ka.ldlTllarak reıiköy) 51.20. ----
oyunq bU"aıl<ırnam.ası ve a.ak.a gos. tedavi alHna alınmı,Iaroır. Yükısek atı.ama: Had.iye (İnö - Şubeye çag"' rılan 
termem€'Si sebebıle buna muvaI - 0 nü) 1.25, Macide (Kandilli) 1.20. 
!ak olamam~tır. G l Uzun atlama: Necla (Çamlıca) yedek sübaylar 

Bir mektvb enç ressam arın 4.79, yeni Tüııkiye rekoru. Hayriye Befllııt,aş Şabellndıen: 
ikinci sergileri (Kız Muallim) 4.63. Subem.iak b,.Uı olu.p 9'2 Yd. &übay 

Süleyman; o günlerde Niyazi ye 4 X 80 bayrak: Çamlıca lisesı. ta. JOklamMmıa ıelme:ren ~ ... lsluilerl 
vemıek üzere Piriştineden kendi dün açıldı kmnı 47, Ku Muallim 47,3. JUJla .uba11&ruı ııiitus ciUdanlan ile 
adresime gönderilen 'bir mektubu Puvan itibarile Çamlıca 31 pu • birBııt.e yoldamal&rı yapılmak üzere 
post.adan alara'k Niyazıye tevdi ey Geçen sene Basın BirJi.ğin.de, J.s. vanl.a biriliCi. Kız Muallim 16 pu. peiı ac~ olan.k şubembıc miırara.a.tıan 
!emiştir. Niyazi; mektubun 0.;küp tanbul limanın.dan al!dıkları z~in van1a ikinci, 1nönü lisesi 5 puvanla ilan olmım-. 
tdkı kardeşi Fahriden geldiğini ve intıbalarla güzel bir s~gi a~ı~ 0 • ücüncü olrn~lardır. P. biı:ııbaşa Abdullah otlu Refik Çelik 
koooo.k>shaneden vize verileceğine lan genç rressamlar grupu duın de Erkeık mektebleri arasındaki mü (329..B.3511 , Toı>ou &lb.lJ' ıuemlş otlu 
daır va.d aldığını evvelce yazmış gene Buın Birtıği aaloınlarında i • saıba'ka1arın neticeleri: Ziya Vehbi (316..E.18), Süvara Yz1>. şası 
olduğu için ıbWlıdan memnuniyet kinci sergilerini açmışlardır. Sağlam 10 - Cezmi (Galatasaray) 11.5. ~Jıa.rıe!tin oğlu Na.zlt <337.65). Jan. 
beyan eylediğini Süleymana bil _ bir san' at te!a.'k'kisile çalı~an genç Sezai (Hay'Ciarpa.şa) 11.6. cla.nwl Yzb. ~ı1>1 Hüseyin otlu Ahmd 
dirmiştir. :ressamlar ~ilerinde mahaUi renk 200 - Cezmi (Galatasaray )23.2 , Hamdi (3351), Jand3.rma. Yzb. şısı Ziya 

Böyl 10 E 1• 1 1939 + 'hi lerle ve dC9Cll'llerle sü4lü muhteliıf c. Doğan (I.şı.k) 23.9. otlu İbrahim (2487), lII. l\Ie. ru s .. 3 
ece Y u ~rı ne J _ı · · 1 d' S 'd 400 k da f,_tanb ld k hm 1 sen' er t~ılT etmıış er ır. eırgı e - Ziya (Kabataş) 55.8, Z iya Afımed oğlu lltbmed Siii-1."Ü !318.43), 

a'- r,.4~b tauiıhat da .1ş oli~ln Rve Kematl Sönmezler, Nuri İyem, H~ (l!ayda"""asa) 57.5. n1ııay~~ u r e emz yo e us .. 
8 

·.r- • Ml. ıue. ru S. 5 EmJn ol:iu Ilasa.n Rıfkı 
yaya hareket etıı:niş bulunan Nıya. rrı.ot Akal. . Mum.taz Yener, A.gob 00 Melih (Haydarpaşa) (318.ll, Heısa.b memuru Tufan Nec:ıtl 

. Ya.k bov" h ek f de .. Arad, Avını At'baş; Turguıcl Atab.a.y; 2.09.6, Süleyman (Kabataş) 2.09.8. oğlu l\lehmed Şevk.! (325.47), M12ııka 
zı. • "° .ı.ç ar e ın n once F etbi Karancaş, Nejad Melih, Hü - 1500 - Raif (Haydarpaşa) s. 3 Hasan oilu l\lusta.h. Kırar 
ve.faıkar dosit~u da .~ut~namış ve seıyin An!ka, Faruk Morel, Al'Hli A - 4.20.8, Hidayet (Haydarpaşa) 4.33.5 (319_13!, )lrzıka s. 8. Hilse7ın llıi5ııü 
Suleyman.a goo.derdıgı bir mE:-k - lia.naısova ve Refia fadenin ese.rle. 4X 100 - Haydarpaşa takımı oğlu Mebıued Nıırl l316.8), Mızaks s. 
tubda veda eylemekle beraber ya. ri vardıı. Sergi bi•r hafta miiıddet1e 46.9, Kabataş takım1 47. 5. Baııa.Wn oğlu Basri Ya7çeken (309. 
kmda şaıhısma aid olmak üzere ken açıık bulundurulacaktır. Balkan bayrağı: Haydarpaşa ta- lO), P. Tem. RAşld otlu l\lehmed Ra. 
dısınc tevdi edilecek olan bir mile. ıkrmı 3.43.5, Kaıbataş 3.51. sim u415oı. P. Tjm. osma.n otlu Hıı. 
tar paranın neı.ıdinde muhafaza e. Ô Gülle atma - ' Alaettin (Hay _ sa.n Geu (51154), P. rtm. Süleyman 
dHmcsini ve istediği zaman gönde- ,., G Z DOKTORU < darpaşa) 11.21, Erdoğan (Işık) 9.82 otlu şevki (51588), P. Tim. ııalld oilu 
rılınesin.i rica ebmiştir. Nuri Fehmi Ayberk Disk atma - Cevad (Gala tasa - ~un Ferid Utla (53&48), Top. Tim· 

(Arkası nr) ray) 36, Şamil (Haydarpaşa) 30.30 Ml.&9lafa otlu Re$ad (U312), Top. nm.. 
---n--- R:ıydarp~,a Nümune ba.stane..\: Yükse-k atlama - Sinan (Işık) Sali.ba.tun ottu Ahımd Raalnı (32039). 

ıöz mü+~ha&1W 1.60, Samim (Haydarpaşa) 1.55. Top. Ttm. Ahmed Uilml otlu L-unll işçi aranıyor 
Eminönü Halcevinden: 1, hu!ma. 

lurtcrr.ma yıtl'dumuzca. bulunan ~e
re yeııleştiıriEmc!k üzeıe 16 ya.şın • 
d~n yu!karı olmak şartilc 5(} kişiye 
İbl!İ}'laÇ vıanlrT. Bunlara 90.120 ku 
ru1 yevmiye verikcektir. Ayilc.a ya 
tak ve yeme!.klleri de temiın ediılecdc 
tiır. lstelklfilerin acele Nuruosmaniye 
oamisi avllusumla:ki iş bubna - kur· 
ta.nna. yul'du amirliğine müracaat. 
'krı. 

Orhangazi Aaliye Hukuık 
Hakimliğinden: 
Or~ ÇelUkçl kö:ründen Eml 

ne Çamm aYnl lııoö~ mukim fınd•lılı 
İDm:l.11 otlu Ahlet aleyhine ikame eyle. 
dıgi ihtar clavasmın !orası sırasmda: 

Davala namına çıkarlan davetl7elec 
yeri belli olmadpıdan bili t.eblit lade 
edilmiş ve Mıodlsfne UAneu tebligat ifa. 
ına b.rar ftrllmlştlr. Kendlslnln 16/6/ 

94>~ <.:uma cünü saat 10 cb Orbanga:rl 
iye hıt.wık mahkemesinde bulunma 

ı veya bir vddl gün4kr.mesi lüzumuna 
olmak üzere iti.o olunur. 

btaııbul Eı-l~dlye kar.p91. Uzun atlama - Namık (Ha"''1ar. "' :J"'" Ferid (43350). Top, 1'bn. MahmUd oa. 
•.reı. 232lZ paşa) 6.44, Tevfik (Haydarpaşa) kt Raa. Turman (50561), Top, Tim· 

Son Posta 

6.30. HUml oğ'lu Aydm T~Y (5Z55ll, Top. 
62 puvanla Haydarpaşa b 'rinci, Ttm. FeUıullah otlu Neuti Durdal: 

22 puvanla Kabataş ik"nc:. 15~~ ı560081 • suvari •ı:tm. Mebmed Salih 
puvanla Galatasaray üçüncü ol - oğ'Lu İbrahim (507Cl0l, Suvari Tim. E-
muşlardır. a.d otlu Mehmrd Celil (28338), Süvari 

Yerebatan, Çat.nı"e~me so .ıA.. ·" Atl t' .. b k ı d e ızm m'l.lsa a a arın an son T inn. Hasan 0 .. 111 Raik Sadet.tin 1553), 
İ S T A N K U J, • ., 

___ ::.....::.....__---=:---:--:--:-il ra beyaz ve kırm.raı kü:ma hi:dn - ınuhabn~ Tem. s~et ottu Halil su·. 
ABONE FiATLAı'il <:ncri olan Haydarpaşa ıle Işık li. vet ("353tı, Demlryolu As~m. JJiiseyln 

======~:=====! seleli takımları arasu~a bir fut oğ~u xureıtın (37849), Levazım 1'ğm. 
bol maçı yapıldı. Haydarp~şalılar Abdullah o~hı ıııısan Ali (390401. Le. 
Ü9tün bir oyunla bu maçı 3.0 ka. va.ztm Asttnı. şükrü oklu Felımi Yok, 
ıandılar. lıcVl\.Znn Ast.i'nt. Kaswn oğlu SeyfetUn 

o .., 
f>'•P ,\j Ay A .. 
Kr Kr. ~. 

Türkiye 
Yunan 
Ecneb· 

Abone 

----
l·hlll 75iJ JUO 1;; } 
234 ıı20 710 .!iO 
2700 1400 300 >0 

be.ieli p~ndır. Adrea 

Futlbol maç:ooan sonra atletizm (461 .. 9). Levıu:nn Tğm. Ki.ınıl oğlu Ce. 
de derece alan soorculara İstanbul man Kone (53158). Levımm Ttnı. :Sur! 
meb'usu Abidin Da ver tarafııvian oğlu 111~1 is lnyell (530808), veterl. 

==============~ madalyalar dağııtılarak bu parlak 1 ner Tem. Ali Ua.ydar otlu Nul'et.tln OY. 
güne nihayet verildi. na.n (5l5G5l. narb Sanayi Tğm. Halid 

değiştırilme< 25 kuruştur. 

-····-Cevab için melttublara 10 
kuruşluk Pul 1Uvesl IAtımdır. 

Postn kutusu: 741 1st.arıbul 
Telgra!: Son ?QSta 
Telefon: 20203 

Ömer Besim oğ'lu < cmıı.l Dursun oğlu (4702231. MI. 

A k d k• 1 l\le. ru -:. 7. Arif oğlu Osman Fahri 
0 • ra a l maç arın (BU lS Dz,l l\ll, l\le. :\le. ru S. 8 Hü. 

nef ce'.eri seyfn Bedri ol:lu l\lehmed lla7rt 

Ankara 23 (Hususi) - Türk.ye 
futbol «birinciliği maçlarına bugün 
öğleden sonra başlandı. Stdayu -
mun şeref tribününde Harlciye Ve 
'kilimiz Şükrü Saracoğlu, Mecl.s 

(332.35). 

RADYO 1 : __________________ __. 

PAZAR 2t/5/9t2 

8.30: t ayarı, 8.33: ııa.rır prof;ra.m 

OSMANLD BA 
l müstakil grupu reisi Rana Taılıan 

j ve birçok meb'uslar yer alınış bu
lunuyorlardı. 

Kalabalık bir halk kütlesinin 

(Pi.). 8.45: ıAjans haberleri, 9: Hafif 
parçalar ve m:ırQlar (Pl). 9.15: Evin 
saati, 12.30: Saat ayarı, 12.33: Şıı.rkılar, 
12.45: AJııns Jıabe-rlerl, 13: Şarkı ve 
t~u!er. 13.30: Jtadyo salon orkestrası. 
18: Sa.at ayarı, 18.03: Radyo dans OT 

icMra ı. 18.40: Fasıl heyeti, 19.30: Saat 
11cyarı ve aj:ms haberleri. 19.45: tı-ıt::ıh:ır 1 

TÜRK ANONiM ŞIRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
Statü.len ve Türkiye Ciimhuriycti ile münakit muk11veienameıl 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
(24./6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Liraıı 

Türkiyenin baılı~ Şehirlerinde 
PARIS, MARSİL YA ve NİS' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

büyük lbir alaka ile taıkıb ettığ: bu 
oyunlaııda, Hk karşıla.şmd Harb;ye 
ıle Trabzon liseleri, ıki:ıcisi de 

ı Beşiktaş ve Göztepe arasında ya. 
pılmıştır. 

Hanbiye Trabzonu 10 a karşı 2 
ile, Göırt.epe de Be.ş'ktaşı 2 ye kar
şı 1 ile mağlUp etmişlerdir. 

laıe müdürlüğüne alınacak 
m'emur ve daktilolar 

İstanbul bölge iıışe müdürlüğü -

t koşııl:ırmm neUcelerl, 19.55: Clgan 
dan ve JWmansla.ra (Pi.). V>.15: Ko 
nuşma. 20.::0: Ş:ı.rıkı ve türkiiler, 21 : 
ızlraa.t sa ti), 21.30: Opera pıuçaları 
f Pl.l. ~ı.:.o: Jose-pb Mar)l.Tr.io J'an4.'l ı 

ısı~. 22.30: Sut Jl.l'an ve a.hns haber. 

Itri. 1 

.. 
. . .- .. ·:..· ..... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASJ 
ıtvaı.e larlWı 1111 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

PARA BiRiKTiRENLEt<E 28.Sı.JU 
LiRA iKRAMiYE VEriiYOR 

Sina& BaııkulDda lı::umbarüa w ~ ıa.arrat br:Ablaranda e• 
•it lirıNıı bulunanlara .., ... ' ..,.. .-klieeek kW'a ile ~ 
.,alaa ıln a.ramı,. daia"1&c&lltl& 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 ,. 
4 )t 250 • 1,000 .. 

40 » 100 • 4,000 it 

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

l>ilr.k&h BCtı&blaruuıaJd Plll'Mu ...,. aene içinde 50 lir.... ataö 
Mıpo.l:r-ı .. l.k.ram.İJ'e cııkt.alı taltlliNe " ZO fazlal;ile nrlleeekUr. 

KIU"alar Mnede ' defa. 11 llJWi, 11 Baslran. 11 Eyli\1. 11 Biriaua 
Unon tarlhlrrlndr ç.,..ll~k...-. 

.../' 
' ' -

MISIR, KIBRIS, YUNANIST AN, lRAN. lRAK, FILlsTJN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' dl'! 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA., RUMANY A. YUNANiSTAN, SlJRIYE. LÜBNAN 

F~yalleri ·.-e bütün ::>ünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

nün mulk.a11rer 15 O ki~lik kadre>!U -
1 nu doidurma!k İçiın yüksek mektei> 

l mezunları masında bir im'tilan ya. 
pı1mıştı. Çarşamba günü de mü -
dürlüğe alınacak daktilolar için bir 

-------

\AR~ ::i_ :.:~:.:t~· .?I T~BKİYE iş B-
makt.a oıan bu aile ve cençllk mecmua.oı1 1 Küçük tasarruf hesaplan 1942 IKRA İYE PLAf4J 

KAS 

1 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari kredller ve nsalkll kredller küşadı. 
Türltlye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide ııenedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvnM, attın ve emtaa üzerine avana. 
Senedat tahsll!\tı TI! saire. =====================-

En yük•ek emniyet !artlarını haiz kiralık 
Kasalar Seroiai vardır. 

Piyasanın en müaait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır .. 

imtihan e.çılaıca;ktır. Bunda.n soncra 
~sayım itilermde çalıştırılmak Ü7ere 
j lise mezı.mlaırı aıraaında ayrıca bir 

1 

başke. imtihıı.n yapılacaktır. ---·O---
Devrilen araba altında 

kalarak yaralandı 
Osman oğlu Musa Aşık isminde 

biır a.rebacı aırabe.sı yiı.1c'lü oldı.:ğu 
haY.c Emin.önünden geçerken Mr -
denbi.re hayvanlar ürkmüş ve amba 
derni~İr. Mu- Aşık arabanın al 
t nda ka'lara'Jc vücu<lünün muhtelif 
yerkriınıdeın e.ğiır au:rette yar.nılan -
mı~ıır. 

Yaralı Cetr.ahpaşa hastenesine 

ı1•••• .. •••••••••••••••••••••11~ lıtcalıdırıla.rA tedlavh ıı!tına a.lıınmış -

~ Satılık Harman Makinesi ve 2 Gazojen Motörü ~!:; .............................................. .. 
Rlri 10 beygir lcömür ne. dltcrl 20 beyclr odım Ufl Wer, fazla. ta.fslW. için Son Posta Matbaull 

nin 15 Mayıs sayısı dolgun blr münde. KEŞW.u..&R: ~ Şı.bat, f Mayıa, 3 Alu.Goıi, 2 İki.ııcltefrln 
rcca.Ua intişar etmiştlr. 16 sa.yfa 10 ku. tartbleıilıd.t J'&P&Ur. 
ruştur. Taı; ive ilderlz. 

ÜLKÜ - Bu mllli küttür derılslnln 
16 ncı sa,...sı çıkımıı&hr. İçinde güzel ve 
lstitadeli yullar vstdır. Flalı 15 kuruş 

t.ur. 

Tek sütun santlml .......................... 
8Q§lık maktu 500 
1 nci sahile 400 » 
2 nci sahile 250 )) 

3 ncü sahile 200 )) 

4 ncii ıahile 100 J) 

k - - aalıil 60 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık - 2000.- Ula 
J il 1000 • - 3000.- • 
:ı • '160 • - 1500.- • 
J • 600 • cıs lliOO.- 11 

10 > 250 • - 2500.- • 

Meşhur illiziyonist profesör 

ZATI SUNGUR 

) 

'° • 
il > 

- il 

- > 

100 
50 

2:» 
10 

• 
• 
• 
• 

Satı.ık Hamur 

- 4000.- • 
- 2500.- • 
-6000.- • 
- 2000.- • 

akinesi 
crl>ôkmecl Blroderler M Bursa 

ıt .• rnarluıh bir aded hamur maki. 


