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Bütçenin mecliste 
müzakeresine 

bugiin ba$lanacak 
Maliye Vekilinin izahatına 

hususi ehemmiyet atfediliyor 
Cumartesinden evvel vergi zamlarına dair olan 

kanun l&yihası da görüşülecek 

Doğu cephesinde: Deri hatlarda bir Alman piyade müfrezetl 

A bl. ""'· /'"' ............................................. , Sovyet tebliği Ankara da 
dnnkn at 
yarışları 

Fevkalade kazanç 
vergisi layihası iman te ıgı Royter bildiriyor i 

Önemli HARKOFT A ı Almanların 
SO'VJ'et AZGIN BİR makabil 

Am!kara, 24 (Hususi) - Yarın \ba.şlanacaktır. Maliye Vekili l''u.ad 
saat on beşte toplanacak olan Bü- A,ğralının bu münasebetle Millet 
yıülk Millet Meclisinde 1942 yılı Meôliısinin huzurunda ya.pacaAı 

kuvvetleri ÇARPIŞMA bilcamları 
~embert~inde 1 piiskürtiildti 

Milli Şef koşuları 
alaka ile takib · 

buyurdular 

l:ruıbçesi projesinin mü zakeıresine (Devamı 5 inci sayfada) 

Kıvasıva nara nare1uanıar 
T T Almanlar 
çemberi yarmak için 
dışarıdan yapılan 

teşebbüsler 
neticesiz kaldı 

merkezde de 
taarruza 
geçtiler 

İ En büyük tanklar 
1 

"Kıt' alarımız 
Kerç yarım 
adasından 
çekildiler,. 

Ankara, 24 (Hususi) - İlıkı'b~ 
har at yarışlarınıın dfudıüncıüsü bu 
hailta da Hipodromda büyük "bir 
kalabalrk huzurunda yapıl.rnıı.ştl'l'. 
Yarışlara Milli Şef İsmeıt İnönü 
de şeref vermiŞler ve büyıük bir 
alaık.a ile bütün koşulan takib bu.. 

Abidin daverin ileri 
sürdüğü düşünceler 

yurmuşlard1.r. "Halkın büy ük bir kısmının sıkıntı çektigi 
Çok heyecanlı g~en ya.rı.şlarm b / [ 

!kırklık ve altmışarlık 
Cephe g~risinda ~ir gruplar halinde 

Bolşevık çetesı harbe sürülmektedir 

Harkof istikametinde 
bazı kesimlerde tarrruz 

hareketleri yapıldı 

neticeleri şunlardır : sırada bol bol para kazananların o bo 
Birinci koşu: Ferruh Adam'ın vergi vermeleri bir adalet icabıdır,. 

Sıık1kap'ı birinci, tlliaml· Ayta~·~.n . . w w 

Heyfbeli'si ikinci, Halim Saıd'ın Harb b.a.'Jıının d o&'U{dugu şut -

tahrib edildi 

Berlim., 24 (A.A-) - Alıma~~ or
duları ba.Şkomutanhğının teıbD:ği: 

Dün Harkof cenub çerçevesmde 
yapıldığı ibi.ldirilen karşılık taar

.. mli c ...... nret I'U2Jlar sayesinde ane . uv: J 

kuvvetleri artıJk tamanule sarı..~ 
( Oevaml 5 inci sayfada) 

o 

ÇiN -JAPON HARBi 
KANLI BiR 

SAFHAYA GiROi 
Bir Çin şehri 
Japonların 
eline geçti 

100 bin kiıi kadar takviye 
alan Japonlar ileri hareketle

rine devam ... ediyorlar 

Alemdarı üçncü olmuşlardır. ?ardan istSfacck eıd-erek, nislbeteiz ıe-
iıkfınd koşu : Mehımed Ali Ya- kilde kazıaınıp kıyasıya. para haırcı. 

Moskıova, 24 (A.A.) - Roy. lım'ın Pehlivan'ı biri.Iııci, Hüseyin ywUaT hakikıındaki arııketimize bu -
ter ajansınıın hususi muhabiri Moe&ova ~i w~:---·A.) - Sovyet Eı.ımiş'in Soydan'ı ikinci, Suad K a gün de değeııili muhaı:.i.r, meb·uı 
bil<lıiıriyıorı · ge<:2e3yıa.Mrısı teı Hıgı. k f . 'k " (Devamı 2 ncl sayfada) Albidin Da.ver ccwıb veırıyor. 

..,n... • d So t ay ısıta ar o ıstı a.ınetın - o • , • f *k. . 
Hark<Jf ceJ:'uesın e vye i el! ·ı . . ~ 1 kt 1 •-ı t. e Abıdın Daverın ı ırlerı: 

lku tleri ~asım.da e mevzı emnı sag ama a o an K s d 
ve Alım~,.ı~ vve alarımız düşmanın piyade ve tank arıyer e ... «- Fazla kazançları hükumet 
c~.rey:n k:iı: x=~ i muıkabil hücumlarını pü~ürtımÜf • ellinden gdldiğl kadar P.nlemeğc 
dun .az~e 'bulunaın daha başka ler ve bazı ik.esimlerde taarıruz aa - don bı•r çalışty1oır. Geçen harbde yaşıyaınfar 
nn elin il ;...,;,... büyük w.şları yapmışlar·dır. 'bi'li.rlleır, o :zıaımaın bazı nüfuzlu a • 
ımüdaiaa ımevz ·er . .,........ 1 · 'k · dam'lar, 'hatta hükumet ricali bu 

k tl . tarafından hü- zyum Baırveınkovo ıstı ametın - ld 
Rus ·uvve erı . :d r len de şidderli savaşlar olmuş, kıt'ala- kaza o u gihi kazan9'araı karşı öncel.eıri hiç-
cumla zaptı ş~klm e. nı:ııcek - rımız düşmanın mukabil taarruz • bir tedbir a1ma.dıkmrı gibj, bilakis . 
:miŞtirr. ,AlınaınlaT, -pıy e. kUV- la·rlınl püskütTtımüş ve düşmana kar o~laırdan bir kısmına yardım eder. 

: ve~erinin ikesif Rus ~te~ı. 
1
ar.. şı haırekeıurer y.a.pmıştır. 1erdi. Mesela, meşıbur vagon ticare. 

: """nıda sarsıntılar geçiı-dığı Ke- Kıt' alarımiz, Sovyet ba.ıkuman - Bir çocuk parçala- t'İ bu yardımlaır·dan biri.ydi. 
• ~-- ı....:; ··ık tanıklarını ' 'd _..ı l : stm1erde en v1L)l'U danhğınıın eımrife Keırç yarım ada.. k Bu defa bu çeşı yaTU)Tl" ar 
1 kIDkaırlılk: ve altmı.şarlıık gr~p.. sından çdkilmiş.lerdir. Kıt'aların teç narak Öldü 4 lŞİ kafiyyen yapıMmamıştır. Hükumet 
l lar na1inde muharebeye sur.. hizatı ta'hiiye edilmiştir. Tahliye de yaralandı kims.cınfo haıDkın zararına zengin ol. 
: m.ektedıirller. d ) tam bir intlııam içinde yapılm ı ştır. maslna yaıroım etmemiştir. Fakat. 
~ (Devamı 5 inci sayfa a 22 Mayıstıa 5 O Alınan tayya - haıılbden istifade ederek yük.sıeftt pa. 
: ,, (D 1 5 • • sayfada) Dün sabah Sarıyerde Kısırkaya rıa ka~anımaıyı düşünenler her gün ,. ........ ............. eV11.!ll , ıncı _ 
.,,.......................... köyıünde bir 90CUğun parçalanarak ve lher fı'IlSatt& şeyta.nkar bir zeka 

Abidin Daver 
larile neticelenen feci bir kaza ol- --------------.....----------ı:: Askeri "azl•ret :J ölmesi, dört ·kişinin de yaralaınma (Devamı 5 inci sayfada) 

muŞtur. Hadise, şöyle cereyan et. Türkiye futbol birincilikleri 
miştir: 

Denı .. z ı·nşaat tezgahları )~~:~~ay~~·~1c~11UM~~::~ 
. le 7 yaşmdaQ{i kardeşi Mehmcd ve 

denizaıtllat arasında gemi ~:.:M:!7j? :.f!~~~:~:f 
ı·nşa Ve batırma yarlŞI Bakkallarda gıda 

maddelerinin 
Do .. uda Timo~enko. ordularının cenub t8VZİİn8 yarın 
ka!adına tevcıh edılen Alman taarru· b I 

un .inkişaflar gösterdiği anlaşılıyor aş anıyor 1 

zunv . Emekli General K. o. Halka tevzi olunımak üzere bak-ı 
azan • . d ·z yıs tarihli Afman resmi t®liği Al kallara verilen turyağ, pırııı.ç ve 

inıgiliz • Birle~k Amerıka ;;~ man denizaltılarının Karibiya beyaz pey.nır giıbi maddelcrın naL 
inşaatı tezgahlarıle .Aılımaın • a . denizinde ve Meksiika lkörfezinde k.a dağıtılımasına yann sabahtan 
yan denizalıtıları arasın<lakı g~m: . niden ll6 000 ton hacminde 20 Jtiıbaren büt.ıün ba!kıkallar tarafın.. 
JMası ve gemi batırması reka:di~ıı ı'·earet vapu~u ve digver bir Alman dan başlanacaktır. Herkes ekmek 
·-s 1 d ..... m etmekte r. ıc k 1 . . ı•d~ lı kö yeni rekorlar a ev1:1 . . b' d izaltısının da cenubi Amer ıka a1U1e erımn ıvuıyıs ayı yazı -

Gerçekten. 22 Mayıs. tarfilılı :~r en ·mal sahılindeki Felemenk ~esini kestirmek surctıle k~ndi na 
Londra tebgrafı Bır1tşık Amer. a nGın şı , ının Saınt _ Laure.nt k&r- hiyesi dahılındclti bakıkallardan 

• 

Ankara ve Istanbol 
takımları galib geldiler 
Beşiktaşlılar Trabzonu 4 - O, Harbiye d.e 
lzmirin Göztepe takımını 5 • 1 yendiler 

· ,,. ... f 1·ında ınşaları uyan n k'l · · 100 t ve Jngiltere tez.gaaııı hl f · tle sıkı bir deniz ve hava gö. yarım ı o pırınç, gram ur. 
Bir Çin şehrinde çarpı,an 'hızla ~lerl~mekte ; n 22 :a r z~l:ınesine rağmen ayınca 1~00 )ağı, 100. ~a~ beynz peynir ala .. 

Japoo askerleri ~ahi~uu e.ıt . n . 50 beti t haominde üç tıcaret gemisi ba calkltır. Pır ncın kilosu perakende 
Cunıtk ng, 24 (A.A.) _ .Bugün- ıner'kada ~enı;:; giünü m~a~eeniz; :~ış olduij{qarını 'bildiııı:ıe~tedl~. l:oi1osu 53, turyağm .P~rakende ki-

kıü ç n tebliği şimcli I00.000 k ş1 le yalnız bır gu~de. 30 ge k ld Kezalik 22 Mayıs tarihlı bır losu 155, beynz peyn ırın perakende Evvelki ıUn karııla~an Ankara Harbiye takımı ile Tı-.. "t>zon takımı 
' · · · · rek nı bır rekor ın ı- ' inci ..,fada) kilosu 100 kurujtan satılacaMır, o~ncuları bir arada (Yazısı 6 ncı sayfada} 



2 Sayfa SÖ1' PO~'tA 
• -.,,,,..-~--~- Mayıs 25 

r 
Hergün 

Amerikanın 
Karşılaştığı 
Zorluk.ar ve 
Bes~ediği iimidler 

~~~~i~~~l~i~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~·h·h•·· ~····· 
------~:::=1 ~·~i Hind şef ·nin 

'- Ekrem Uıaklıgll -..J 
J:.la meril"arlın deniz gür.ı.ü mü-

nasebetile Cümhurrei.si.uiıı 
neşretL.ğ, beyanname ha.ı:ıb mese.. 
lc1t;ı: ı ıçın gerçekten yen~ telakki 
eaueıoılecek hıçıbir unsuru m.Wı'te
vi oıunıa.masuıa muk.a.b l Amer::ı.ca. 
nm hem ıkarşılaştı.ğı zorlukları, 
hem de bu zorl~ları yenmek iç.i-n 
beslcdıği üım.dfori aksettirmesi 
lr....ıı\o mından d.k!kati çekmiş o:sa 
gerektir. 

-

Amer.iıka gerçi harbin içindedir, 
fakat kıt'avi hususiyetınden dola.. 
yı harbin tehlillteleri dısındadır 
hiç.ıb:r zaman bir istila tchlikesm~ 
maruz kalamaz, bugün milyonluk 
ordular, y.üz b:nlerce t,lyyare!er, 
iki Otıaynusu yet .şecck fılolar ya
pıyoı ..,a bu, kendi kentlrsıni kenıdı 
topraklarında mudafaa eıımck ?Çih 
de I. istikbalin ticaret yol ve sa. 
h::ı.larını korumak maksadiledir, 
fakat bu /kuvvetleri hazırlamak 
mak\sadı temin etmeye yetişmez, 
haz.r anan kuvveti kullanılacak a
rı sahaya götı.lrmek .cab eder. 

Birinci Napolyona muharebenin nasıl bir aan'at olduğunu aounuş. Dünyaya relen he..r ferd kendisini bir mücadele aabastnda bulur, 
lar, derhal cevab vennit: ve yetipne, öğrenme, devrelerini geçirdikten sonra kendi mücadele 

Ö Ahasının Jnanandanr olur, onu muvaffaklyete göı:ürecek allihlarla 
- yle bir San'attfr ki bütün kıymeıl tatbir.atta toplanır, en iyi cihazlamak muhitinin vazifesidir. fakat mücadele bafladıktan sonra 

bir plan tatbik edemiyenin elinde sıfırdır, en kötü hir plan da, va.zl. malik oldOğu UJahları iyi veya kötü tatbik etmek kendi uhdesine dü. 
yeti görenin elinde derhal kıymet kazanır. fel'ı ne~enln mes'uliyeti tamamen kendi&lne aiddlr. 

..... - ....... ---. .. - ............................................ ---------------·----.................... _. __ ... ···-··•• ... &••·-· ..... ····,-------

r aber ehir 1 
Amcriika ı~-:n ölçüsuz para ile, 

ölıçüstiz m<ılz.eme sadet.menin ık. 
tısadi ve jçtirnai sahada doğurma.. 
ya ıbaşladığı S3r91ntıi.u bir kena
ra bırakıla<:ak olursa asıl zorhık 
işte bu hazır anan kuvvetle maL 
zemenin nakli mesele.:>inde h'sse
diliyor. 
Aımcrib Cümhurr.?.5i son de

Aksaraydaki kaza 
yarahlanndan 
biri daha öldü 

mecinde zorlıılklann birinci kıs_ Bu suretle ölenlerin sayuı befi 
mına ~1rn.mnayarak yalnız . ik:n:ı buldu diğer yaralıların 
kL<ınlı uzerınde durırrıu~ tehlıkenın '. • - . 
de vah:m olduğunu saklamaktan vazıyetlerı duulıyor 
sakımnışhr. bununl6 beraber ne-

Orta okul va liselerde dersler 
yarm akşam kesiliyor 

Eleme imtihanlarına gelecek Salı günü 
baş.anacak, bütün imtihanlar Haziran 
so . .ıu ıda tamamile bitirilmiş olacak 

t~de mut!la:ka galebenın kazanı. Üç gün evve-1 Ak.sa.rayda vtııkua 
, lacağı ümidini sözlenne eklenfş. geJen mı.iecsif k.aza.da yaralananlar. Bütün o.ı!taıc(kıu.l ve liııdıc:rıdıe ya - ı lan olucıacaliır .. 
t ir. dan Harnkii oğllu Fi'kret İımihd-eıki rıın ~~ dıeral~r .. k~i~eı"..,:,tir. He.T Ortaokul 

1 

bitırme imtihan1aırınrn 
Mister RtıZ\'elte göre: Keme; de evvıeıllki gece kaldırıldığı demın o~enı u~ncu ltana~t not 1 e~n_ı:e kısmırııa. gekcek hafta Salı 
_ Amer::ka 1938 .;enesin.de 28 ; Cerraıhıpaşa hastanesinde öılmü.ş, bu lcı:rını oıkuıl ı<l~\'lne v~şıfer - gunu b~şhıırııacak, ilk olarak tüI1kçe 

1939 senesinde 40, 1941 c:to:o jSe IOJ ı;uretle hadisede ölıe-nlerin sayısı dır. Ortaolkul Ve lııelerde ÇaJ'§a.m- el~eme .ımtihanı yapılacaktır. Bun ~ 
gemi yapmıştı. Halbukı 19~2 ııin beıi bu1mueft.u,r. ~ha ııünü öiretmen:e: toplan.tıiarı dıa-.n soma tabiat biligisi v_e matıema.. 
yalnız beş ayı içLnde yaptığı \"3- Filcreiıin ceaerdini muayene eden 1 yapılac.aık, sınııf Keçen, bütünlemeye tıiik deı!l!lllerirıd!eın ~le~ ımıtihan'lairl 
pu:ların sayısı 130 dur. Demek 0 _ adliye dôkooru. H ikmet Nomer def~ veya sınıf.ta. kalaın taıltbeler t~.sıbit yap1:lac_:afld:ır .. Ereme. ~~tiha.nlarrnın 
luyıor ki gemi tezgiııhlarının gemi nıine ruh.!.a.t veıımiştir. olinacaıktır. sua~lorı Maaıaf Ve.k.iHıgt taraıfınd~n 

n b·ı· tl · d HAd" d 1 k C h Oıtaoıkıul vıe liederd.e imıtihaın ha göınıdeırileoeıkltir. Sual .zıa,ııfilarl imtı • ya1Jına \;a ı ıye erı nere eyse a ıse e yrum anara err.a pa. :ı.. .. .. 1e'be . .h 'k . 

.. er1. l 
Bir kadın aparllma
nın 6 ıncı katından 

düşerek öldü 
Kaza kadının balkonda çama 
fır asarken vakua geldi ve 

çok ani oldu 

Beıyoğlundıa Aynalıçeşmede A -
ğaççileği soıkağında Arlkad~ apa.r. 
tım:rnlnıda otura.!l Lukiya Des.is is.. 
nüm.de lbir kadın apart:manın 6 ne! 

kat ta.raçasında çamaşır ua.r.k.en 
bindenibirıe başı dönerek müvazene 
sini kaylbetmiş ve aşağı d'ü~m~<:ıtür. 

Bu sukut 'neıt.icesın.de vücu.clü par 
ça pa~a olan Lu.k.iya. derhal ölmüi 
tür. ---o---
Türk Matbuat Tek-günde bir gemiye çıkacaktır. Bu şa ve Hueıki hastanelerine ka,'.ıdırl- zııılıkJa,rı ela ikmat eıdi1mi~r. Dev. nan guırıul 'taı h. ve ıdmt:ıı ani okmıs

miklar bel\ki de İngilterenın'kiler- lanıla.lln sıhht vaziyctlCTi gi.tıtikçe let oırtaıolkul bitlrnıe, liıı.e biti.rm.-e yonu ·~ aıı u:zruruırı a ayı ~ca. tı~ 
1 b . ı:.t... ff d b' b k i du·'zelmeıkltedir. Yaralılıarın tedavi. ve dev'tet o1ıgun.luk imtihanlarını ya Eleme _:~ti'han_lıar!~t~~ tıa ·e eye nisyenleri Birliğinin 
e ır ı.r..~e gun e ır uçu gem - l . b".ı_ .. • . d ·ı._ - ı d~r pacak olan imtihan ik.omisyonla.rı se saat VaıKıt ver .. ea:udır. 
yİ bulacaktır, fakat acaba yeni fn 4 en b~llÇ gtm lÇl'tl e ILlllaıı e 1 e- . • ff k senelik kongresi 
ş:ıat karşılaşılan kayıbları telafi ceklir. Y a.rala.rı tehükeli olanların ç_Hm?, .ve kemi~? ~zalarına da.ve- Eleme . I~~ıh~arın<l~ rn"!va a 
etmeye yetişecek m1? ·hhi vaziyetleri düzelmiştir. lLyeleırı göınderıhnıştır. olanlarıın ısıimılerı 6 Hazıranda okul. Tü.ı-Ot Matlbuat Teknisyan.leri BİT. 

Hatırlarda olduğu ıizere Japon- s. 0 0.ıtaolkıu:lların birinci. ikinci sınıf Iarda taıfebeıye bi.ldirüecek ve l O J:iği seıneliik kong:r,esini dün Eminö. 
yanın Amerikıa filosuna yaptığı Bir kamyon devrildi, bir kiıi lannda bınaat notu ile sınıf geçe • Haziranda sözlü imtihanlara başla- nü Ha-ikevi saLonW\da yapmı-şt!T. 
b ik k dd.. d h r l IL•J ~-LL _ .. ___ •• •• .. d k' c na<:aktır K .J1~V E o k ~<1 ı.na ta a um e en a ta ar yaralandı ou7n ~oe.mre cm:.tı;1uz e _ ı umar.

1 
. · .. .. . ongre rıeü::ıcig:ine ·tem nan ve ~L 

içinde Amerı:ka senatos~nun bah. ş r·· 1ı 'd · d-'·' M. tesı günu ka.melıeırı verıtecek ve Lıse ve ortaoıkullaırda butün ım. tihli!k:lere de Münir ve Rahmi se _ 
o or yasın ı aresı n ~ı Kar?l- • • • J 'h 1 H · d ik al 

~ encümen.Lnde cereyan eden H I· v'--, d ..ı. , devY·et ıoıııtaolkul ımtihanlna gwmıc- tı an ar azıran sonun a m e.. çilmiş, idare heyeti namına reis bir 
yıcın a .clogıun an geçerKen, şo • v ı_ _,_ •- llar ,_,__ '--' d • dil _ ,_ · 

bir müzakere eenasında yapılan f" .. diklT. • ·•v• .... _ J k ge na& ııcaaıaoıan ın lt$WL.lel"l e ı - ece.ıs.1ır. 9eille.Jik faaliyet raporunu ()ıkumu-ş ve orun ı xabsızııgı yuzUTlll-en am -
her vapura mukabil üç misli va_ b dii.illdk ..ı· ... -- arkı~»aıria kabul cdihniştir. 
puron batmakta ol<lu~u ifşa ediL yon rr. .. ~nın. ı~gıne çarpa - Eskt' Baro re"ısı" Hasan Tramvaydan atlarken K ak l . iL' 

İ "' , d k mk ı:kvrıl~ır. Dıregın a'tında ka •• •• oıngre mün aşa l geçmiş, uıT~ 
miş ve bu j.fşaat ta n.giıtere e ço laırı dü!klk.iın aa.hibi lam.et oğlu Hü9 Hayri Tan dun mera- duşub yaralanan çek kimseler söz almış ve geçen ae-
fena tesir yapmıştı, ara<lan geçe_n ııa ne yapılan müsamerede birtiğe bü.. 
müddet zarfında, eğ~r Alman, I- nii dıe baı1<ılıclıan ağırca yara ınmlf- . SİITiie defnedildi ;hti var Ö} 1ü yük ya.rdımlları dokunan ve .birlik 

tal')'an ve Japon tebliğıerınde kay- tır. al L Vefatını dün t.eesııüıfe haber Evvdki gi.Jn Eminönünden t.ram ha·aında si<Lıa.yi§ıkar ncşr:iyatta bu -
dedı·ı-·n ra,·-mJarda bı' r yanlış tah- Yarafı tedavi akına ınanı.·ıı; suç 

H:' 1\.od 1u f h-•Jı- nd k!.l... ·ı vıerdiğimiz eıSki meb'uıslardan ve vaya aıtlıamaık .istıe.rıken düşeırelk, vü. lunan zevata. kongrenin teışed&ülü -ı- ·""""' , __ bat""' gemilerle yapı- ~ ör llllKlıtl a ta ·10ata geçı - __ ,_ t ldir',.__ ,_ 1 1 M 
uuu :1va uııt: ...... mi~ir. eski baro reisi Hasan Hay:ri Taınm cuıcl.üınün mUınte if yıem1erinıden a.ğı.ır bi · ınnesi 'Karar aııtıri mı~ır. at. 
1uı gemiler arasında kaydt!dılen .................................................... cenazesi dün merasimie ka?dırılınış l 8U'I'Cllte yıa.ıralanıaın Pacgaltıda otu - baa işçileırinıin diğer memleketlerde 
ni9bet batırılanluın leninde ·ıla. ra•n 65 yaşıınd:a Manu~l o.ğlu Yani olduiu gibi ağır işçi snıfına dahH 
rak artmı'Ş olmak icab eder, Ame- Asf'erlik işleri Ur.Cenaze mera.siminde merhumun kaldırlildığı Ceıırahpaşa bastan.esin. edilmesi, paha.l'ılık zammı için lazım 
rilta Cümhurreisinin nutkunda dostlarile lb1rlihe bütün baro e.Ika • de dün ölmüŞtüır. geknler nozıdinde te~b.bü!atta bu • 
gemi 4tayııblarına ehemmiyetli bir Şubeye davet tzmtr nı, adliyeden birçok zeıvat, gaze • Cesedi muayene eden ad:fiye ta.. runu1ması içm yeni idare heyetiflıe 
yer verilmesi, İ~lte•e Knmara- Fa.Uh Askerlik Şıııbesinde-.n: •t ,__. L!- 1 . 'b'Lı' H ı·~·mert Tüm- Jefnine ruh.. ~lahiyet V'en-FJmicı ve vaki olan ,tek-. _ _. tecller ve şenrın tanınmış ıuuııse en ro '.ıt. ~· '(J ~ ~ 

ıında da bahriye nazırının gernı Liman Anb:v Memllt'larında.n vazlr.,,..~ hazır bulunımuş.lardır. Ceınazeye res sat vermiştir. lif üzeı:ninıe Dahiliye Vekilimiz Dr. 
kayıblannı hülkômetin daimi . s~- den a.yrıla.n Yd. Suba.y Pi Tctm. Bu mi ve hususi müe!tll~elerden ve mer fikıri Tp:rerıin birlik daimi fahri re. 
re1ıte gmönün.de tuttuğunu ooy c seyln Hürııııı.ü ot. Bahattin 8ea:en Eı:lne bumun dostlarından onlarca çelenle d.aki Asri Me2larlığa götürülmüş ve idğine intiih.abı alkışlarla kabul e-
mesi bunu gösterir, vaziyet ger- 13 ve sicil No. 15159 .. ..ı ·ııı_· t' o.rada ebedi istirahatgahına tevdi dilerek idaııe heyetine birliğe t>ü ~ 

h ı A' gQnıuerıı:m1t ır. 
çdkten ci<ld ;dir, ususı e ıman Kurtuluş ca.cl. No. 173 Gülme-J;ya. Apar Cenıaze namazı Te,vikiye cami _ ofıuınınuşt'lll". yü'k ya11dım1arı görülen Refi.k A,h ,. 
d~let reisinin son nutkuııda AL tmıa.nınd<t ohsdıtiunu bitdireo. heniU ain<lle k:Fı.rııdrktan S()i)ra, ban.do ile Bal'o ııeisi Mekki Hikm.ert Gelen rneıcl Seovt'JJ!gil ve Dr. Hafız Cemal 
manyıanın elinde meV'Cu..i denizat 111ıııuna.m17an öleme T~. Hamıd oğ. Şi,liye 8'ad11ır yaya. olaııe.lc gidi:Kııiş. ıbeğ medıum:u•n mezarı başında o • Lcık.ma.n Hekim a·ıkısla.rla intihab 
tılarm öıbür harbde malik olduğu Rıza '4J318 in hemen t11bcrc müraca.a.tı. tir. Buradaın otobü~re biniJ.uek, nun sayısız meziyetlerini be]irten eıdilmiş'leıııdfr. 
en yüksek rakamı (kı 6ü0 dır) A•ra.y Kemalpaşa catl. No. 81 tle met •• uımun cenazesi Zind: ltk\Jyu _ samimi bir hita.bede bulunmuştur. Bu-n<lıa.n sonra hesabları tetkik 
çoktan geri bırakıtıltmı. söyl.eme- oturduğunu blld1reıı Ye bu!unaımıyıu:ı ~...,;;:;.:.:,:;.;;;:-:;-:,;;:-=-;;.;-~::~;:------------------, enıciımıe'ni~ Miiınir, Rahmi, Meh • 
sinden de anlaşılıyor kı, denızaltı VeC.erlııer yarbay Mehmed Set:ıYe!. 15/ ı m.eıd Dl:zımen eeçilmi~leroir. 
savaşı gitttlcçe artan bır hızla de- 326 1 STER 1 NAN, ikinci bir seçimde de idare he -
vaım edecektir. Bu savaşa yalnız =============== 1 yeıti~e Talat Delidağ, Şeref Hivel, 
batanlann yerloo yenilerini yap- cadeleye o kadar fazia ehemmiyet' 1 S T ER 1 N A N M A 1 Ali G-erali, Hayri Şahiner, Şükrü 
makla karşı konulamaz, daha kes- vereceklerdir. Mister Ruzveliin 1 Bexlk'mıeın. Etem Gür-dal. Feyzi Gü. 

b h 1 · ı ~- d i al k · Arkad .. •ıınız B. F~lek yazıyor: - Ne müıavir iği, hukuk mü. tirme ir a ç<ırcs1 o ara·1'.. en z ~erdiği azim ve irade uvvetı ~ --..n·uı.eri ·, Raıhım.i Emin: Sül.eyma-n 
k .. ] ......,; k ı· -.:ı 6

""'" T•ı-•·t "e ••1oal•rdan bah ,...vlrliği mi? ıibi suallere de: ı~ tı silahını or e"1_.rme. azıı ..... ıır. bunu gösted.yor. a r- -s- - • ,..- Ersöz·, A. Mehmed; Etem Onan; 
• ed'l .ı...·ı· ki b" t r"ftan sederleriten ara~ra l•itiyorum: - Haytr lı IDÜ§avirliği ıuna Taıhmıın ı euı ır , ır a ,,. k 'ü k ,.. Be..ı...! Atıaman·, Ham-di Gözgür; 

fta d İ ·1.i > l •[ M··ı-1..1 ldl~1- ı buna yol yordam öğreı;:iyor. Kaı·- Q.Q Amerrka, bir tara n a ng' ~ere C!7 IUIHI. .şa ~ uTı - u -™1 aa yap yor.. Münir DizC'J' intihab edilmişlerdir. 
yeni in<;aatın ternıposun:ı artırma. - Mummelecllik yapıyor. §ılığını ,alıyorum ve: 
va ne kadar fazla ehemmiyet ve-

1 
- Mü.,..vlrli.k yapıyor. - iyi amma acaba tüccar, es-

rlyorlarsa aentzaııtıılara karşı mü- R A D y O Di)'o..tar. nar, ıaıan filan neden kendisi 
- Ayol o tüccar değildi, ser. satmaz? Mü,teriye gidip ver • 

------------- maye5J yoktu. Nasıl müteahbidlik me-z? Neden herkes ınuamelesl. 

Sarıyarde dün bir 
kaza oldu 
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PAZARTESİ 25/5/19~2 yapıyor? gibi nykırJ bir sual so. ni kendi yapmıyor da muamele. 
7.39: ıSaM ~an. 7.33: Radyo salon el diye bir sınıf araya giriyor? ruyonnn. 

oırktst.rıw. 7.45: Ajans haberleri. 8: Rad _ Sennayeye hacet yok. Sen. Niçin ben lşirnt gütmek için bir 
:ro salon oıflıcısıtrası, 8.1:>: ETin sa.atı, den benden ahp birine veriyor, akıl hocasına muhtac oluyorum? 
1%.30: ıSaJLi aYarı, 12.33: lt.adınl..r.dWı diyorlar. Diye kendi kendime düıünü -
ba8ll p.r1Warı. 12.'5: AJ3.lls haberleri. _ Muamelecililı: de nedir? di. yor Te fU neticeye varıyorum.Biz. 
13: IFa.vıl ıpıt;ıları protr~nu, 18: Saat ye sorunca da: de resmi yani beylik lşlerdekl 
a,ara, 18.03: Baiyo cbJıs ~eıJtrası, - Senin benim, fUrada bura. yollar, usulle!", nizamlar o dere-
18.50: Geçtd PJ'Ol:T&mı. 19•3o: Saat a. dakl resmi işlerimizi takib edl • ce dolambaçlı, o kadl\r girifttir 
;,an ve a.jans haberler!, 19.45: Serbest yor,.'.geçiniyor, diyorlar. Kavrı • ki o yolları bllmiyen adamın, he-
10 ctakfb, 19.55: Fasıl heyeU, 20.15 : defe varmasına imkin yoktur.» 

yamıyonnn. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
larıken biı- cis~m bulmuşfar ve eve 
gctirmişler:Wr. 

Evde de oyunlarına devam oL 
mişler, fakat bu sırada cisım yeıre 
düşerek birdenblre şiddetlı bir in
filak olmuştur. 

Bu infilak sonunda Nıh.ad par
calanarak, derhal ölmüştür. Kar. 
deşi M~edle babalan Muıtı.afa 
Öıxlclt. aınneleri Feza ve Faikin 
oğlu Özcan da viicudlarının muh-RMbD cn.zotesf, 2U5: Bir h!\lk tüıküsü I R 1 NAN 

ötren!Yorus, 21: Ziraaı takvimi, 21.10: S T E 
saıtıı'" ~r. tl.3t: (Güntiu mese. I I N AN MA J j teli.f yer~€rin<len ağır surette ya-
lelerf). 21.45: ~ senfoDi orkestrası, STER 1 ı-ala-mnı:şı.ardır. 
n.31: saat aıran, ~ Jıgberler ı.e ~ ! HAdief!'ye aıhrtıı ve adliYecc e'i ltoaw.-. '--------""!'.--------------- kıomnul. tılhk~a bqlawruttıc. 

Parlak proj !eri 
Güzel fikir eri var 
/Jmnıa •.• 

--- Burhan Cahid_ 
H 0d liderlerinin çok uyanık 

ınsanlar oldukları söylenir. 
Çıpl~ Gandi ile takkeli Nehru .. 
mın Ingilizçeyi pek iyi bildikleri 
vakitlerini okumak.la geçird:kleri 
ve dün:ya siyasetini yakından ta ~ 
kib ~ttikleri de da ma tekrar edi -
lir. Ilınin ve faziletin para g·b: kı
l~k .kıyafetle ölçülmediğine göre 
r:vayetlerin doğruluğuna inanmak 
lazımdır. Her iki şefin gözümüze 
çarpan bazı resimlerinde ark .. ları
nı geniş kütüphanelere dayamış 
olduklarını görmekteyiz. Bu adam 
~arın zekaları nisbetinde okuyan 
ınsanlar o1dul.klarına şüphe yok. 
Üç dört yüz ımilıyonluık bir kitlenin 
ele başısı olmak için de böyle ol
malk gerdk.tir. Yalnız zeka ve id.. 
ra!k kudretinin ö.Qiisü karar ve 
hare!ket olduğuna göre her ıki şe .. 
fin hu bakımdan mantık ve muna 
keme erbabını tatmin etmecli'kle
rini de ka'bul etmeliyiz. 1 

Ganm birkaç hafta evvel şöyle 
yazmıştı: 

- Milhıver devletlerinin mağ:ub 
olmaları için İngiltercnin Hindis
tanı bırakıp gitmesi lazımdır. > 

Bunu haber ve.ren telgraflar.n so
nuna her gazete bir hayret ve ta. 
accülb işareti koymakta tered<lüd 
etmemiışt.i. Çünıkü realite ile müna 
sebeti olmıyan bu fikrin mantık ve 
muhakeıme ile de alilkaS? voktu. 

Bu hafta ik!n.ci lider Nehru bir 
başka filkir ortaya attı. Bu projeye 
gqre Hin<li~an, Efganıstan, !ıran 
ve Çin bir :federasyon yapab:lecek 
leniir. 

Proje fi~ir itibarile güzeldir. 
Fakat güzel fi:krin hakikat onnası 
için neler 15.zımdır. Hind liderinin 
bu hayali tahak1mk etmek için Ja~ 
ponyıanın, İngil'terenin halta Rus.. 
yanın haritadan siliniµ g'tmeleri 
birinci şar.ttır. Çünkü ·ı:>U frç devlet 
aya1cta kaldııkça o dôrtlü federas. 
yon yapılamaz. Onların ortadan 
kal!kmalarına da ihtimal yoktur. 
Fakat bun!ları yok farı.ettiğimiz 
anda böyle bir federasyon gene o
lamaz. Çünkü o zaman da içlerin
deki en büyük askeri devlet olan 
Çin kendi otorft.esini ötekileı üze
rinde hakim kılmakta tercddüd 
etmiyecektir. BunJar tarihin ısbat 
ettiği ve devlet mizacının, kuvvet 
meflhu.munun, ha.kimiyet unsuru
nun tabii gördüğü hakikatlerdir. 
Şu halde söyledi'kkri sözl~re, yap
tı:kları projelere göre bu cok C'>ku
dukları ~yaseti yakından tak'b et 
tilkleri SÖJ'ilenen liderlerin henüz 
haval iJe hakikati ay1 rdedcce~ b1r 
idTmk o1gunluğumı varmamış bu -
lundukları da kabul etmek icab 
ediyıor. Çür..k:ü bu fikirler bn pro
ioeler yalnız ~ünün değ!!. t;~rihin 
de; ilmin de kabul etımiveceği 
ve'hıim ve hayallerden ibarettir. 

<P,ur-ha.n Cahi.d .................................................... 
Ankarada dünkü at 

yarışları 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

ra Osımanın Tia"yaki'si üçüncü ol.. 
muştur. 

ÜıÇÜnıCü !koşu: Halim Said'in 
Hümayu.n'u b:rind, Fehmi S imsar 
oğlunun De9tigül'ü ilkind, Suad! 
Kara Osmanm Biıgo'su üçüncü o~ 
muştur. , 

Dördüncü koşu: İsmail Hak.k:ı 
Tekçen'in Sava'sı birinci, Muamı. 
mer Mugcfil'nin Bora'sı iıkin-c ', Ni
yazi Kurtayın BoL.fkurdu üçüncü 
gehmistir. 
Beşinci koşu: Kadri Yılımaz'ın 

Yavuzu birinci, Gene KadTi Çıl.. 
mazın Şenklızı ikinci, Fikret Atlı.
mn Hahıman'ı üçüncü olmustur. 

( Yeni neşriyat ) 

islim - Türk Ansiklopedisi 
Mühim islimi tc'J l:kleri ihtftı;11 eden 

bu büyük eserin 34 ıünoü nüsha.sı mtl. 
şar etmiştir. Mündcrlcaıh: 1. Fııkth bıı. 

kımmda.n avariz: rroresur İsmail Hakkı 
İzm!:rll, 2. Şark ~ gar.b h kunun 
mu!tayt'SC."si: Teınyh Reisi Al! H mmet, 
3. Malf:ye, E~"kaf Bel"tl ye. l\I f ha. 
kınılırın:lan a.vıuiz: M tıl>cu O an 
Ergeıı, 4. EIAnz: :r.I. Ş .. klr, 5. A · 
ha.bdan, 6. As:ı.b: Do"dor 1\hzh r Os,. 
ma.n, 7. Ilazret.i Süleyman ile B sin 
tahtı ba.h5hıc1e ':\l ılı.tini Ara inin. 
mille$İT' ve miiverrihlerln, mua m l 9.m 
ülemasmrn muMel f fi trleı:i: Ömer 
Rrı:a. 

RAVACil,lK VE SPOR - 310 unclll 
!'IBY1f!l. çıkmıştır. İçbtd" istifadeli ya,cılaJ' 
.e raimler va.Nar. Fla.tı 10 ~· 
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J- ·SAN' ATI DAIB =-=-:-

Cenab Şehibiiddin 
ederb.n teUerinden çtkanlabilecei{ 
o.lan san'at nağmıelıerile !lgili<lir; 
ve bu san'ıtt ikayıdlannın altında 
~l:binıin asıl cf.u.~arı uyuşmuş 
~ halde görünür. O bıT iışık de. 
ğil, sa.dece bir san'atıkardır. 

lv.J'.esela ~ tarif etmek için: 
Bır berlc cıraaı.ndau ederek i..i-ınrü 

. Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil ım ~ içift .göz :::;;.; 

Sıhhi Bahisler: 

Yaza girerken en mOhim 
mesele: Sn meselesi" 

1 

ı.şte 1™1.habet. Yazan: Doktor lbrahim Zati Öget 
.. - 4 - ımütefi'ilün; ıxriiie&'ilülb kabilin.. mü bipewa, dağıtır şılnei tabiat..• .Deme4t oluyor ki • onltll na-

dıen __ _,_, d' a..,.,,,.1_. ---...1 bi · Evveıt . ı·d· _, B ·ı C enaıbın nazımda vucuda ge. . ~ııo.ere pek nadir iltifat eL ı,.e ~an (KeysuYi yfu-) iŞte .-.ıu1Ua r .şi:ı:nfiek dakikasında ge~ bu ta ~ ıçme ı ır. .. u suali ve mizaçlar da bu hususta bü}'6k 
tirdiği yenilikleri ve güzel • mış; y.ahud hiç rağbet etmemiş cGel bu aıkşaın da serbeser guze. ı;iril-en bir gaflet anından ibareL .,. ~a ortaya atmak ve der-bal rol oynıyabiltr. Küçük b;r bebek 

lı!kheri tet!kik edebilmek için onun iken ten:ih ettiği mefa'ilün; feiı.a... Iim; • mtizazatı leyli dinli;elim·• tir. Ya'1ıud: k~ ı ~ır .. cevalb vermek ha-kikaten için içiileceık ~Y süttür &nıd bü 
san'atını nasıl bir bakımdan görüp tün, me.fa'ilün, feilün.. veznini di~ lbaşl.ııy8ll cYakazatı iey:liy~ Mii.?·gı aşkın büti,m teraneleri muŞkii.ldur. Çünkü v12rilebHecck tün müel1.i.fl.er hıf~ a -
elen·>f'k .. ıa.zım. geleceğinde epeyce kullanırfken de bunun mewu ile daha oon.ra bütün bu nefisele...;: Uıfku ruhumda ihtizaz etti , ' c:va ~vcva tavsi•ye edilecek bir fi. n1ürtt€'fiktir s·:t ~ ısısklıhhacılar 
t d:d d .. ...... kır b · lkü ··11c . • u .. ocu arından 
ere l1: eUim. Her şeyden evvel tevafuku lüzumunu düşiinmekıten eşleri a:z ço.k e71berde, beynimize; Her l:ı:ri ayrı bit- bahar e;,m; d ·1: . ~ ~ ile bir ihtiyar biraz daha büyük olanlara baz· 

onda cli~~t n~an~a çarpan aru.. hali kalmaml§ıtıa.-. ruhumuza ç:arıpma.ktadır. Türık şiı. ~ibi Mr ~sim eğlenip gitti. ~ii~n;.. :~~::aa~rlı farklı olac~ğı ~a. na ve babaların venNclcri şa.raab 
zun n:uhtlıf şekıllenne kemanının Ba.şlıea dikkat ettiği kı-sa. yahud ri buaılara .benızetilebıleceık bedia.. Eşte bu parçada ve buna benze. ,imlerde oturan~a mutedıl ık.. veyaiıu? k:ı-hve v~ Hıkörle-r ÇOk nn.ı. 
tellerınden her çeşid ses çıkar .. uzun vezinlerin ne zaman kulla • lan peık na.dıi.r venmişfu. tilebilen bütün manzumelerinde 1,......,1,,.-.l h d b" sıcak memlE'. zırdır. Ispırtolu 1...,k·Ierin s in : .. 1 .. ; m k h.. . . .. b .,;.t..- '"""°"nıe veya u ılak" ı::...ı . . ,... '· ··-a· unerını gosteren ir V:irtuose n!lanası i-cab edeceğidir. Mesela * onu ~· ihtiraslarını, buhran _ ı·mıerde vılşıvanla ~s so~u c ık mız ve beynimiz üzer"ne gavet 
n:a·r:fetine malik olmasıdır. Pek chk mu.lıabbet> manzumesinde Cena!hm diğer bir hususiyeti. ki !arını duyan bir kalbin coşkunluk- bül\ri.ik f.:ızikıa; göst r . ıç.ı~e genel muhrlb tesirler yaptığı mııl(trr.ıdur. 
zıyade ihtimamına mazhar olan kısa bir vezin seçmiş iken cTema _bunda har!lkalar gösterirdı, kelı • la rlkile değil. sade .san'at yapmak d~. ıtk, s~'at. =-~ieık r~ ?'as. Kaldı ki pek genç çocuklar üze _ 
~kta mevzu ile vezin :ır~a şayı leyah. man~umesinde, c:Mü. melere ve onlatıdan teşekkül eden kav.gular~.le .buluruz. Hele b~ par. • · t yad (Devamı 6 ncı tay~da) 
bı r uygunluk olma~u-. I~akıka ..... nacat> bedıalarında, cTemaşayı ha ter'k.iıblere 0 zamana kadar :Şitil _ cada cMmıgı ıaşk, Cenaba_ hıç v~- ( -
te~ aruzu,, muhtelıf şekulerı, o- zan> lev61asmıda yalmı veuıin memiş hayaller koymasıydı. Man.. kıştırı lnuvacak çocuk~n h!r t~bıh "Snn P=.,Sfa b f g ) 
teae!'beri Türtk naıım.mda, Şiirin meV'ZU ile 'tıjgUn.}uğuna dik'kat et- ~wnıeleri baştan başa ou.nlarla do.. roğu,kh.l!~ da vermekten geri U - ~ ,,nın u mac1sı : • '} }\ ) 
rna!ı..iyc tile he.--oo.henk ola~elmişti.r. m;ıkl.e iOctifa etımıiyeretl{ n.azmrn ludur: Her hatve<le ounla.rdan b'L kalmııvıor. Hafüuıki onun h:watınn _ 
~s!<::1 Pr de buna pek dılıkat {'(]er. şeklinde de bir tevafuk aram.ıŞtır. rine tesadüf olunur. İşte cTebes. az ook vak-ıf olanlar bilider ki Bunlardan 30 tanesini halleJuek bir oro.d 

11 .erdi : Nefi t-Esti nesimı nevbahar, Bu bahiete fa1la tevakkufa lü- sümü hayran.; cTaraveti hey<> _ Cenatb her vaGtit kadına karşı bir olmyucuma:za bir ı2eJiye talulı·m L>drl, vn "' ... ,.,.,.., 
~l<'ııd: güller suıbhu dem~ nazmını, zum göıımiyerek yalnı.g meşhur calb; cHunü tahassür>· cTebi pres& dırv~ilc mütf'hassic; ol - Soldan sağa: ... <=ceı;ı.a 
~~~ılhi .-Bu kfırhanede bilmem ne . cElhıam şiıta. nefises!ıni yadedece. üımmid-. cBüreıhrne sine>; ',Perişan mucftın'. Yalııız o dut,~uva terc(L ı _ K.ılrım yoa 1 2 .~ 4 5 6 7 8 11 l \1i!n , benim nem var> tescJ!sjni ya,. ğ'im. sır>; cKa'rı pürsükfub; cMeza • ma.n o1a<'a'k sa.mimi bır Hc:~nı bu- tar uoı. 

narken biri :ınıev-zu ile mütenasib Bu manızume baştan başa a.Jıen. miri silıkU.t. v.s. v.s . • bunlar ara.. lamenustır. 2 - Noıa cıı. 1 'ı 1 
L' 

1 j ı 1 ı--, 
sa:krruk b:r vezin, ikincisi gene t;ile, akıp gidişile, oynıya oyn·ya sında o va:Y.Jıt türlü türlü dediko _ + 3 c .... ------ 1 j 
rrt{'vzuun va.karile mütenasib ağır ;nip çllkışil€ karların bir Ia'hni, lbirdulara, münakaşalara vesile te-Şkil Cenahtn hayatta m~ iŞJ.ere, zer~ b~~ 2 __ • __ .11r-_1&11M .. --,-

1

, 
~'r vezni kullanın.ağa lüzum g& • raıkısı gibidir. Tekrar okunsun ve eden cSaaıti seınenfaınn; teclrib~ni ve bu meyanda para mesele.sine (3), Artlsılin yap_ 
ınüc:-1,.,ııctir. hayalin .gözlerinde karların oyna. de hatıra getirelim. Za _ eıhemmiyet verdiğini gene kendi tıtı cıı. 3 ljl ~lj -

Y-eniler arası..11<la buna dikkat e- c:a ı>ynaşa inişleri, uçuş1arı canlan- ten Ceına.bı en ziıyade bu lisanından öğrenirdik; her zeki a.. , _ Ha.vvanb. 4 --.----m i- --__ ~.~ 'l.ı 
rl.enlerin başında F~kret gö~terile. dırılsın, şairin nasıl bir aherıge yenifl.klerinde mu'aheze eden dam giıbi; o da hayalata kapılarak rm l'ıdııst lZ>. l!2.j r:' 
b'1ir.'>€, f;ikrimce onun kadar bü.tutuluıp nasıl bir vezin ile, ve, omuhaliifler ona bu tabiri biç hayatın mühim şeylerim ihmale~ gqı~ (3). ________ ;J _ _ -,---~l-
'~'k b;r m~haretle Cenalı da z;kro v=• g;ren kel'melerin intfüabile afve1ımeınişlerdi. Halk diHnde bHe me>di. Meseli bir vazife il• Büyük 5 - T•nued 5 ı· 1 
hırı ;:ı ı.iJir. !;ir harika iıcad ettiği tamamile kuilamlan c:kara günler. tabiri ya Hal"bde yaptığı Suriye seyahatin. (5), Emel, bek.le. 

7

6 • ···=-! -, -_
1
.,;~ .. 

O devirde Reeaizademn de; hat. ~örülür: nında bir cSaM1 semenfam> tasav~ den avdetinde, ve, karantine ida. nııen {f). ., 

ta tam manasile bir sa'ir denemL . Bir be•yaz lerze, bir dumanlı t1.çtı§; vuruna imlran bulamıyan bu mu- resinin tasfiyesi neticesinde elim~ s _ Eser~r m. 
Yeceık olan, fakat lisanın ve naz _ Eşini qaib e111:yen bir kuş; '1aliflerin h.ücumuna ~amak içi'!'l g.eÇ('n oldukça büyük bir parayı 7 - Ağırlık (6). 

111.ın her türlü incelH.tJerinde eşine G1~bi kar, az çok yenı olmak 'kıfay:t eder~. har'bin ve harb sonunun türlü tür. Yan (3). 8 -··!'111&1 1 
Pek nadir tesa<lüf edilen bir üstad Geçen eyyamı nevbaharı arar ... > Her zaımaın.; her yerde bö)·le degıl lü tehJi.kı>lerine karşı <!mniyet al- 8 - Ama. m. --------- _ ~~ __ 
o~u~unda şii!)he edilemiyen Na. Kı.t'asile başlayan bu manzume midlir? kna almaikta ihmal gösternı:yere-k 9 - BiT enelı 9 j • 
cınin de buna pek ziyade Ö•kkat bir musiıki parçası, bir raks levhası ~. .. . bunları ,şimal memleketlerinin ismi (6). Bir nııı_ 

1
__ ,- _ __ __ __ __ _ 1 

ett "ğ; göriilü.rıdü. Meselı3 Nacinin: gibidir. Cenaıb he.men bu~un şarrle~le be. paralarına tahvil ettiğine rla ir ba. ıet (3). 10 l ~;ı 
•Şu ge~n 0 dilşi:k.en o1ımasın, gene Hele kı.t'alarm. sonunda cıkarlar>, raber kadını ve aŞl{l terennum et.. na tafsilat vıennişti. 18 - Zl1D311 ~ 
~-Onlümün helecanı var> manzu - cgi'bi kar, te'kırarları cfa'ilün, vez.. mekten hali katmamıştır; fa1{at O- Hxkikai.en o bsr!ired::>n mali bir 12 ı, KısırlaStnlŞ CG). 
tne>s:11de veznin çırpınan şakrak . ninin ~ta tara:bın duraık )'Erleri. nun bu tarzda şiirlerı."li e~eliye_n ziyana l"ftramıyar&.k çıkabilmi~ w Y11k:arıd&n aşa.tı: 
lığı ile me-v-zu arasında ne hoş bir ni jşaret eden bir çarpare vazifesi tenkid el"'baıbı diıkıkat etmışfordır avn; !hıtivatı ı:rösternıek diravetin. 

d h k ı 1 k ı. d 1 - ıBlr ha.rra.n (lt). uyın.mlufk vardır. görür. ki sanıihaları.nda heyecan v-eren Pn ma rum a an arı ısJ{an ır-

Cenalb da ekseriyet üzere eski. Bunlardan birkaçının ad18rin~ bir samimiy~t. havası. yoktur. O, mı~ı. . . 
lerin fazla kullana kullana yıprat işare.t edeyim: İşte cO zaman kı ne Ptrarca ~~ı eaŞk ıle ~est. ne Sonr~an bu . dirayet eserme 
tı:kları mesela «miistc-filün, müs- edeııcii aksi kamer, suda tarhı rey. de Musset. giJ>ı_ elemle, hıcran ile mukab:l . başka bır hata :yaptı: 

f tef'ilün· ımii.stef'ilün· mii.Stef'ilün> ya·zı lberfü semen> drye başlayan bedlbaiht b1r şaıre benzemez; daha Pelk. ıyı anlaşılami·yan bır sebeb. 
IYn:hıı.-ı ~tıefa'i.ılün.' mütefa'iliiın; (Aıbü zi :e.). iS,rte cZül.fıünü biniza.. ziyade kadını ve aŞkı terennüm (Devamı 4/2 de) 

2 - .Meydan, sıaha. m. 
3 - IB1r haber vasduı < ıe >. 
4 - F.cdad (3), Bir riı'Mife t.AWli 

zaviyesi vardır m. 
5 - Bir reM (2). 

6 - Dalat ve ip ekili {4}, Biı- bar. 
van (2), TersiD:len ha.yadır (2). 

7 - Topum at.tığı m. 
8 - İsv~redıe &'ÜZeHltiıe m~ıu bir 

&'Öl (5), Nota (2). 

9 - Bir reo4ı; m, BiitPU (3), Biı' ... 
m. 
ıo - Gören, bi~n l5\ . Bir ~ n 

' s't:1S1 m. - -
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<ı.Son Poıta)) nın edebi romanı: 4 

ve dUc:-kü- kim olursa o~sun bo.,t ncılar oda-j DLd:. Şey:hislam 
nü yeni ) a.6:a vezirler bu- sma !kaldırıp hapseylen. Durman. I gösterdi: 
lup bı.r kaı ı !'klı mukavemet ve Bo31.anc.ibaşı yere kapaklandı: I - Kerem kılup kendülerini Yazan: Nusret Safa CoşkuJI 
hatıLa taarruz harekctı uvand1ra- - Ulemayı ıkiram dahi olur mu? bun<lan bidar eylen. Otomobil Yeşilköye doğru ko. çevirim-en, ablasm:n arkastna sak gözleıinin için bakmıştı: 
b:leceği e inamyQrdu. İbr~him Pa Padişah gözlerini açtı: Hoca revan odasına koştu. Kap. :şarkeı:, ~ihayet. bir tes-eUi imkanı lanmışLH - Garibdir, ikimız d~ bed 
şanın p:tını: Şeynislamı attıktan - Kim oluma demiş idık. Liikır tan derya Kaymak Mustafa I1·aşa ~bulabıldı: «Benım mutlaka köy<le, - .Aıman Vedad ağabey, neler olduk Ved.:ıd!. 
şonra 1'.tıgtanı deryalığa genç ve dı anlumaz mısız? bir sedir Uzerin<le horul horul u- :rublamın yanında oturmam şart söylüyorsunuz? Başını önüne eğdi. Bu ıre' 
hcıris b'r:ni g tirmek, böylece de. Hep ıb"rden saray iç av1usun:ı yuyordu. Yavaşça omul.una do- E<leğil ya! Birkaç gün isıtirahatten Bir mü<l.det sonra. Füsun ıki yaklaşmaktan kaçıyor. faknt, 
niz t, rai an kayıi !arla saraya s rl p mescıd tarafına kostular. kundu: S onra baŞka tarafa çıkarım!, kardeşi yalnız bırakmıştı. Vedad, vesilesini bulup abı<ıı:uım onu 
levcn:dler doldurmak, yeniçer! ağa Oı~talık yarı aydmhl.dı. Küç~k ca- _ Uyanın sultanım. i K~n k~disine ~k . mu- ablasıı:ın ç?k __ ~uzurısuz olduğun~ ma~ ihtiyacile de kıvranıyo 
lığ na <la ccrbe~cli bir:nı tayin et.. mıde sabah naımazı kılanlar dua Mustafa Başa U)"'k-ıısu arasında ~assı gelecegındcn emınd•. Her daha ılık goruşunde f:ırketrn1 ştı. Bu jki zıd his arasında bocal<i! 
m k sur tile yeniçerileri .halk ih.. edip ,Y7ni mü.~averelerde bulunduk korkulu rüyalar gördüğü için 0 _ !karış toprağı~?a üzücü blr hatıra Ni.!ekim, küçük bir ~~rcafomayı nihayet ablası onu, saııki ter d 
t iılcil~ ndan ayıra'bilır..eıkti. ları ı~n e-pey vakit ge"'m.şti. Baş. muzuna ağır bir el dokunduğunu !~ulu~aı; bu atoy ona muhtaç oldu. mutea~nb aç.ılm1ş. ı~ıııac bır ken dünü, haJüki iısteRıni anlan:~ 
Fikrini Su"'t nııhmede a~l'k--ça söy. ları gb.ğüsler:ne düşü ç olduğu hııl duyınca birdenıbire fırladı, boguk igu su1mnu ve huzuru vermekt~n ıztırabları boşaltmaga. b~şlamıştı. bu istikamete çe1dvern.istı 
led'. Evet İbrahim Paşanın planı- de crevan, odası d?şmdaki balkona boğuk bağırdı: r'e>k uzaktı. ~edb~ttı: ~ocası }Ş•n:n ılerlemt>- - Hala unutamadın mı Yed 
nın clc' ve mantığa UYlo"Un gelen doğru yürüyorlardı. Şe\"bislam ce. _ Ccclfıd rnr.sız? : Bahçe kapısının müthiş bir yay- sıle bırdentıre degışmış, yabancı Kardeşinin elinı tutmuştu (f 
tarafları pc-lı: çoktu. Yalmz bunu maa.tin önündeydi Sanin<la Es.piri Şa~ın şa~ın etrafına bakmağa !~~ra. ko?.aran çmgırağıı:ıa evvela b~r. adam ol~tvenruştı .. "Manen evL 1eri b1r abla, bir kadır • .şefk~t 
ba ar e-k tarnfı e>kurd yenikli .. zade vardı. Züla1i Haı:;an E~endi başladı. Hoca güfümsemeye sa- : rı bır ko.pek sonra da btr genç .kız nı ıhma.~ ed~yordu. Bırçok kadın- bütün cöınerdliğile dDpdolu 
kalıyordu Ulema, vüzera anlaş - solunda ytirüyorou. Revan kiis\kü va.Ştı: !kıoşmuştu. Vedad, tanımadı~ı bu lar1a munac:-ebeti olduğu herkesçe bakıyordu: 
t.'ktan ... nra, tanımamağa karar önünde durd.ular. Şeyhı 'ıim ardı- _ Az taşra buyurun sultanım. icı'~nç 'k!.z .. iç~!1 cGıı.1iba bır mis~fir:> malı'.hı:du. Son z~~aı,larda hafta- - Haltı kendini ı:ıedb:ıht ve 5' 
;·crıcfk1 

... ; p· d'<=ah!n. «.~zil~ emrine na dlönüp baktı: iomaı üm;met vıardır. ; ıye duşunurıken, sırtına zarf bır nın bır'kaç gecesını dışarıda geç•. nız mı buluyorsun:. 
ltaat edecekler 1'.:lYj.~ı.: _ya, dlı;, _ Ka~an• D rya p.-.ş Ha.,retle Kaptan paşa baışı gid"'ceğini dü- ~bamna cnta~i ~5.~"n:~.<?, kısa bryaz r!yor, bunlara sebeb ol.~ra~ v~-şl~- - Şimdi pek o kadar dı:ğil!. 
lemeııle ", ya busıbutun of.k:elenır ri i\imiwe yıok mu? şiinür'ken, hocaların kendisini da- ro~aplı, te.mız yu2'1lu genç kız, onarın geç vakte ~adaı -~ır?ug~ın'..l.. Yalan. Evet bur.un ;k:sı tlP f 
lerse? Bir hoca: - Revan odasında u- vet etmelerin€ sevindi. Kendini :dogru sevıtıı\-'le koşmıışfo: son vapura yetışemcd gını gmtc hnda idiler. Nefes alm:ıktan ce 

St·l~~·rl-ım<:d sadrazama doğru Vlldıtıkı'arrnı söylerler. tutamıy~rak baf.'rrdı: (Arkas• var· ! ~- Ooo, Vedad a~abey!... ri;ym·du. Bunun iize>r!nc>. kocasını 'lere-k,·heyeçanla ab"asımn oııa 
'lı'r a{lı:n a'tı: · ~ Sonra k&uriin acı.:.1<: paıncurların- daha _iv1 kontrol imık.5.nın: bu 1m1k bir şeyler ~öykmos nı h k · .. f'~ 

- Y 'taf\t etmezler ise? Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: ;dan birine doğru haykır~tı: için Istanbula tas1 nma1arını !ste- T{ad·n hıru coık c bu~ arıl" l• 
D a· ftrn:ı..im Pa~a ner şey" gö- i c- Meserret abla, Vedad ağa. m'şti. Fakat bundan d::ı müsbet bir - Şimdi Amalvadalar. K ~ 

7 a1~ ~, ;,•n bağırdı: ı - Ya.pılaca.k iş: ı:rra. Birecik yolur..u 20 + 961 + 200 kil.omc!nleri ara.. !1-:ıo.v;m g-eldi.> netice ~!J.;mndığı gibı, şrh•rde b;is- r"-Ja b;-r mp'Jcto.lv1e :e"li.. c-;·; 
sındakl altmış bin beş yilz d-0lmın yedi lira dll a;ı,tı kuru.'i keşif be..iclli imal!tı • ' - P<ıd"<:ahım, padişah ve baş l Vecfa.d, kendisine hevecanla k0 bütün boi'ulmuştu. Köye dcnü~. övle şekf"r ki. Tıp.kı Set!'aı.,. ı 
sın~·e o!ı.-p lmvıüı zarf u111Ul'le eksiltmeye konı;Imustur. l b J s':ıs z. Snra • hümayun siz'ndi_r 

2 
, __ , •• ıln genç kızın elini sıkarken, ha1a :ıranılan bir p?rca huzurun . ıı e~-- Yüregwi sızladı. Den:ıcl; tıpkı r 

- E ..... ltıne 29.5.942 Cı.:m:ı günü saat oıil:ı vllaye& mnkamında toııla.na.. l b ı -rn'ar s'z e:' !lti.min malikanesi de. :• ;ın oJdununu düsünüv'Ordu. ki aile ,_·uvasınrla bu una ece~1 Bu ":ızı go··rme~ı· ne k"dar .s·e 
C2J< obn d:ıtrnı encümence yıı,pılacaktır. ı 1

• .. ... 
r .., ,.. . b ıu urlar. Bunca b1S- : ,_ Ho"' rre1diniz Vcd:ıd af!a~v. ihıidi idi. Ablaı:ı. ona içinde, rocukJngvı.ı 

3 - İşln mu<vaJru:ı~ temhıatı dört biu W yüz yetmişd okuz l!ra ~n se. d bl ı " t r• \"P ra cld \!{' had.m arab ~.,,.,...ana ı:ra1'bll hP.ni tanımad·11ı?'.':> Konuşurken Veda. a asını gençlığ nı geçird ğı O.J<l,VI h:ı~ır 
vn l r. F ~ rıran buyurun, itaat ey- lciz lmruştur. ;Ben, Hrı.la;ı::-dcniz 'F'üsıın.. Çnk d·ik'.katle süzüyQrtlu. Btr k~d rı 42 m ştı. Son senelerde il!~ def, c 

4 - Ilıı ı,e ahi eyrak 6ıınlardır: d F l lr-rn·ve'i1"r olt1r j e Vücurh heba- :-11 f1,,t:rı~;~;'!Y1?. vaşında iMiyar sayıiu1az t. a :;:at rak Vedad için eve vah.t;nr, •. ge: 
f L fNıdlrrın. izale eylemek kati A - N .. rıa eıuı.ı ii kemltl'll imaLltı ııın1Uye tipleri, ~ Genç kızın küçük eli hala avu- abla.ısı beyazları siyatlarına galib enistesile, vemekten sonra t 
; ..,r. rhr! n - :rıı~·raj cc~h'i!ll. :"unda btılunuvordu. Hatırladı; ha ~açları yüzüne pek i:,s:ıfsızca çc. müddet laf attılar. En s:e.s , ynr 

Ü ... üıırü .ı\}.med geri gerı çek· _ 0 - lt:ıa.pa!ı zarf usulile eksllinıe eartıuı.mes\ ~tasının üvey kızı .. onu b•·c:: sene kilmiş çizgilerle ~htıv::.ı lamış gö. olduğunu bahane cd~r ·k eı hn t 
l;p sa.it P'irı' kald rdı· D - l\lu!i.avde proje,,i, E"'vvel bir defa görmüştü. izmi•-de rünüyordu. Enistesındcn bahseder odnsrna çe1~iln1 ti. Fusun. 1·arc 

- Yok. kan dökülmesini :st"- E - Ilı!susi. fenni şartname. f"• 1 ıhınan halası öldüğü zaman Fü- l-en, gözünün önünde; ?azıh~am'- 1-öşkteki arudasrna g.?Çrr';"· abl 
t '"'1". Ha~ , Jnı iz. <Kapıya dö- F - Yahi~li flut cedvl'll, ! ·ı•nıı Samsundaki bir akrab">ının deki sahne canlanclı. Hıç Ş1 ph" .,,, yalnız kalmı-.lardı. Söz;;. 
rı··"' se-.'end") Bre Beı}ir! G - Kcşf lıü1itsa ced"l-ell, E anına gönd-erl'\rnek üzere İstan- yokitu ki. abla~ının mevzuuba1·s gelişlerinden istifade ı12 tek:"'!" 

Kı2flararası Beş'r ağa gölge gibi H - Şo--.,,e ve kö:l'l'ületin feııni şaıUıamesl, fuula ıtctirmislerdi. O zaman bac?.'k ettiği k;ırlınlardan bır; c:1e gördii~ii na intiurn! ettirdi: 

Ü 
•• I - Bcyındgllk işleri re-neı ş1'rtnıunesl, ~1{a1ar b'r cocuktu. Ne kadar biiyü- genç kadın<lır. - Sebahat mes'ud n~·..t b:lri 8 

\" Q u. ce. 1 t - İlızarat bedel listesi. p~ · ,"b dCe e acele emir verdi; : ..... -tic:.. ge1iemisti. Bu tahmininde yar.1lmadığ1 nı, la? ... 
Durman. ist' cal eylen, Bas- 5 - J\Iıl1~hhk'!ıe muhascbei umumiye kanu.mmun sclisen üçüncü mıu1®sl. S Çok yorgun, zayıf ve hasta buL ab1asınm bir sozu ısbat etmişti: - Hayatından b·r ş!k-iı.yet" '.i"() 

ru: bcısı ve haseki ağayı çığırın. nln fıkraP.ına tevfllrn.n tr.mln:ıt mukalıill avans verilebileedl.tb'. ~duğ·u ablasile kucaklaşıı>lken; hay. - Hele, yazıhane::ekı Saadet Kocası fena bir msaıı.ı ben •e . 
.Arı.ıh ı·ortu. İbrahim Paşa duvar 6 - inşruı.t su ve M:? msli yıllımntb devam edeccJ.~r. :~etini bir dr.ha izhar etmekten ismindeki. kadın. Eni~tene tam vor. F::ı.kat o da senı unt.tı:ım:ı 

ke mna Çfl(lerek bc'·lemeğP baş 7 - iste.senler bn işe aid evrakı keşflye ve fen.niyeyi Urfa Nafia müdürlüğil :-:end:ni alamadı: m.anaı-ile hakim. ltıraf etmek la Vedan!.. Da'ma yüz.inde gi"l' ~ 
lc.d• Bi k .. ç dr.kilia geçmiş geçme- ve ~~ün·en ta.leminde ;-örebilirler. ! - Füsıın ne kadar büyiimü~ de- zım, hakikaten güzei.. Şuh. bir H- ıztırabın i.zleri var. S.:mc:Jnt h 
r · u ki. bootancıbaşı ile h'1seki Ek'SiLtmeye iştirak edebilmek il!iaı fha.1e t:ıri.hiıı<Tuın üç gün evveline kadar :ö-n mi abla .. adeta gelinHk bir kız keği çıldırtacak btitün meziyetle~ 1

P ·ine hfı:kim olmasını b:Jrn. ıı' 
a~a .ge'diler. vilayete miiracaa.1.1a. buna be-ttzer iş yapt~laruıa da.ir v~lk l.braz eıle.rek ola. h,muş1 Görücüler gelmiye başlad! re sahib bir di~i. Alıahtan Füsun rabını gururm;ıun em.rinrl" tıı~li 

St ltanahımed sert sert emir ver- ('a~.ıarı t>hliyet vesikasını 'l'ıcaret Odası ''esik:laını teminat mektubu ve m:ık.. fmı? yanıımc1a. O da olınas::. büsbütün bir kadındır. Ivi bır zevce. ıvı b 
di: buzunu leltlif mekıtu.bilc oiırIL~te ihale s~ailıı.ıtan ibir saat evveline karlar mat. ; Füsun, hafif bir hicab pembcliğ: çıldıracağım. ana olrnağa çalıştı. 

_ Baka ağalar, !ıbrahim Paşa bllZ mukabilinde vilayet daimi encümen reisliğin~ venneılerJ l!z•mdır. iistila eden yüzünü baş'ka tarafa Derin bir iç çekışi!e kardeşinin (Arkası var) 
h<ızretlerinc tabi olup gösterP.ceP.,i ı - Postada vukubulac.ık ~c~er w M.hra al1Dmu. f515t) '---·- ,. .... - ..... ---------·--· .. -· .... - • .-....................................................... .. 



4/1 Sa7fa 

~lli"AVEr' FW"H' 
• 

POLON YALI 

Ve ben de sana h ber vereyim ki 
bu iş·n bütim bu kafa şiş"rmelerın 
1>0nu fena olacak ••. Bu ne n!lalet 
b<-! zavallı bır adamı rahat b ra.k
mamak ... 

- Niçin köpeğimi öldürdüın? 
Ve, b'rdenb're: 
- Sü1'iinleri avla:yonlu 



leke 
Samsunda. 

SON POSTA , 

Haberle 
Mard·n 

Açılacak erkek ve kız. san' at 
o}mllarının in~a haz:ırlıklo:rı 

başladı 

S ' t ~ . . ~n a e aaır 
(Bllş~~rafı 3/1 de) 

le aiksini de erc.oermcıe göti.ırere1: 
Par.ste ycrlcşmeğc tc"ebu.s etti ve 
ınv.cuıd olan parasile orada b.r a. 
kar satın aklı. Yuvasından ciida 
olan bir ailenin v.elcv Faris kadar 
parlak ve e·ğlenceye müsa:d bir 

l<a~ lara bulanan behlivanlar 
~twbet şehrinde hayat kurabil _Mustafa bundan olmuş... Fakat 
mesine iınkan olmadığından pek az bunu kımsecikler bilmezmiş . .. Bu, 
bir zaman sonra tcıkrar memlcke. güreşte meydana çıkmış bunıdan 
Le avdıel ederek satın alınmı.s olan sınıra MuıStafanın lilıkabı piç kal -
aıkarın idaresini de orada bir davıı. mış . .. DiJ1le ba.k nasıl olmuş? 
\·ckiline havale etti. - Kavasoğlu ile Mustafa saat -
Malmın üzerinde sah"binin gö lerce güre~ikten sonra Kavasoğ

zü bulunımadı-'kça her vak"t whu- lu, Mustafayı toparlıyarak bastır -
runa int;7..ar edilırnek lazım g-clen mış ve, şaık kündesi vurmu;Ş .. Mu:>
'e>rluıklar bu akar işinde de kendi. tafa .şaik kündesinden kurtulımak 
c:;ini göstıerımekie gec;kmedi; Cena. için öne doğru kaçmış.. Kavasoğlu, 
hı her görüşümde bu !se karar künde elinde ha.snıını bırakrrna -
veıTndkten dolayı nedamet halinciC' mı;ş ... Mustafa dört elli kaçmış o, 
buldum. Vefatından s.onra da Ye kovalamış. Fakat bir türlü şak 
rıesıe bu Paris atkanna aid olan pü. kündesini havalandırmaya muvaf_ 
rüzleri düzellti:p isin içinden çııka - fak olamaımış... Meydan bitmiş, 
bilmek için epeyce uğraşrnağa meydanın kenarınıda büyük bir 
rnecıbur olmu.ştu. çaltı yığını varm~ ... Mustafa Y1-* ğmın onunıe geli.nce duralamış.. 
Cenabın vefatı 1934 yılında nez_ Fakat Karvasoğlu bu. duraiam3dn.n 

fi di.ma~i ncticesile ve hıç ~klen... istifade ederek şaık kün.desini aıpr
miyıen l:>'r zam.anıda vukua geJdi. mağa ikıoyulmuş ... Mus.tafa tehlL 
z:lhni melekelerini bu derece yo. keyi V,ÖTÜnce ilerlemiş ve. köylü
ran, hususile son yıllarında Türklerin üsti.lste kurusun diye 'koy -
1ugati için tahammül olunamıya - c!uıkfan çalılı !kümesine girmiş .... 
"ak kadar yol',gunlu'klara katlanan Bu sırada Mustafanın anasına 
bu aıdarnın o neticeye vamıası bağı.rmış: 

öbür tarafın.dan çıkmışlar .. . Fakat 
vüıcudları yüzleri kan fışkl:rarak ..• 
Çaltılar vücudlarını yırtmıştı. Böy 
le olmakla beraber daha hala şak 
kündesi Kavasoğlunun elinde imiş. 
Piç Mustafa da kurtarmak için ile.. 
ri dıoğru hamles;ne devam eder 
miş .. . 

Seyirciler, pehlivanlann kanma 
ve, yırtılmasına bakmamışlar . .• 
Oyunun neti<:esini gözler durur . 
lanmış ... 
Kavasoğ'lunun anası b:ığırmış: 

Ha. Kavasın oğlu ... 
-- Af;;ır, Kavasoğlu ... 
- Ha; yavrum Ka.vasın oğlu .•• 

... - Dayan Kavasınoğlu ... 
Piç Mustafanın anası, dayana

mamış.. Niılıaye<t bak.layı ağzır.d2.n 
çııkarınu:ş: 

- O, Kavasın oğlu ise .. Muşta.. 
fa da Kav.asın oğlu ... 

(Arkası var) 
- -o----

HİKAYE 
pek taıbii idi. Cenab bütün öm - _ Ha! Mustafa!. Ha! Oğlum!. 
ründe ed~biyatın. ~imin, .!cnn_in Kavasoğlunun anası da: (lla§tarnfı 4/1 de) 
her şubesıne sıkı ala:ka ,gıosrerır; _ Ha, Kavasın oğlu!. . . - Evet öyle!.. . Gece karanlı~ 
da!ma okur ve havıretler verecek ~Ha, Kavasıın çocuğu.!... uıarak. 
kadar sağlam hafızasını okud.ukla. İki ana oğullarının galiıb gel _ - Muha.k1tak o, bu gece kayta 
rından e~n,gin intıbalar.la doldurur. mesi için' mütemadiyen seslene.. ağaçları yolunda dolaşıyordur. 
du. Zekasının kuvvetı ne kadar k - Evet ... 
zenıgin, hafızası ne. 'ka·dıır geni·s re_ Ha Kavasın oğlu!. - O halde? 
olu:rısa olsun, husuS1le. az çok ya_~ _ Ha, Mustafa... Ve kadın, el yonlıamı ile, ocağın. 
ilıerlemis bulununca bır beıser dı. . K altından bir taş, altında bir del ;.kı 
magwm:ın. tahammül takati nihayet Dıye çırpınıyorlardı. Fakat~ a- açılan büvük bir tı:ıc kaldır:yor. 

. -.l • · vasoglunun anası, da.lııa Qôl< bagırı- J -< 
bır raddeve kad.ar devam euebılır, <l Ç" k" K wl hasmını Delilkıten bir tüfek ~ıkarıyor, onu d yor u. un u avasog u 
ve S?nuın a: b k d ·kı t• alt"ına almış, üste de $ak kündesile siliy-or, tetiğini oyınatıyor ve al-ça.k, 

cZıra bu teraru. u a ar s1 c . a1t 1 k t Yanı Musta~ boğu!k bir sesle : lem ç ı ara so muş u. , 
çeH ~:~ t' t b .. d fanın anası daha ziyade mağdur - O halde? . .. Cesaretin varsa ... 

a.1.1o.ı!Ka ı e aruz e er. .b 1 rd Yine gidecc-ksin .. . 
O yaşamak.ta devam edecek ka. vaziyette y u unuyo u. . Polonyalı : 

dar kuvvetlerini idare etseydi, K~vasoglu .. Tu!,ustafa ıle 5altıya 
kim bilir, Tüı.1k irfan hayatımı da. giomnış:ler, buyuk çaltı y:.g:n.ının - Ver! diyor. Kıyana kıyar ar. 
ha ne mühim ve mülid yadigarlaı içinde kaytbo~UıŞlar. Çaltı, :çın?e Polonyalı evden çıkıyor. Gece 
b::.ralk.ırdı. kaylbolan pehlıvanları~ s;vaşlarıle halciikaten kapkaranlıktır. D:nliJ· 

Gar'.b bir tesadüf olarak tedfin oynar dururmu.ş ... Fai{a. Kavas - yor. Yolda hiç kimse yok ... Hı 
g:i.inü mfühi.ş bir kar fırtınası ol. oğlu, oyunu bıra~amı~, çal~mın bir araba, hiçb:r güıü1tü .. . Y ne 
du sanki en güzel eserlerinden bi- içinde ibile şak kundesı elı~:de dinliyor·· · 
ri olan 4Elhanı şita• manzumesi imiş .. Piç Musta;fa da hası.m fil!n- Çok uzakta, bir baytlwş.. sessizlı'<, 
kabrinin bac:ıı.nda tekrnr edilerek, deyi aşımnasın dıye hızla gıder au.. içinde, tüyler ürpertici ölüm çığ. 

' ı· · ·· t · """·uş lığı ile ötıüyor . .. karlar onun ö umune ma em gır- ruı.... ... ·-1 -1 • 
0 yeleri ' se.rp tiler. H. Z. Uşa.ktıgit N.liha,vet iıki. peıhlıi_v_an_~~-al.t~uun~-~---H_ıu_id_F_ı.w_ız_~_. za._ııs_o_Y_J_ 



_ 2S MaJU SON POSTA 
. 

Telgrat9, Tele:fon Ve Telsiz Baberleri 
BusabahJd 1 Kırkpınar unreşleri dO;ı 1 M~ksikanın bu~ün ' ... I= Askeri vaziyet =ı 

Haberler b · ıı· T k. d -ı t 1 mıhve~e harb _ılan . - <~· '· •i -"'dal Meksilauun hava kuvvetlerı ka-

l ı, e ır. au 1 e.Krar etmesı bektenıyor ;t,:ı,!Y:!ı:ı:.!!'1!!~·~/!! ~:.:~ .:=~ veo!~:ı~':; Londraya göre: 

Bark olta 
ovyetler 
gene 

ilerliyorlar 

başpehlivan Oldu Vafiı&&'tıon 24 (A.A) _ (Ame. de Brez.!~ en doğud.a'ki bur- g bı deniz kuvvetleri de her birL 
;ri..an radyosu) : nunun "°" kilometre şimal doğu. nin azami tonajı 1600 Ü ~yp·n 

Meksika hükUıneıtinin M"hver :nu::.: : hatıta üstüvanın 400. kiıo- cem'aııı 6700 ton hacmlııde 5 ~ 
·-------- hülkA tl . p t • . .•. h rıh dar cenuıbunda buıunan çekerle gene !hepsi 2512 ton hac.. 

bır. m· ei Aı: Rı~a ·ı· u~e :e~7:'..e.,.ldca:~:_.l~ısı gunu a Fdoe:nando adası batısında cenuba mınde 13 sahıl ml&afaza gemısı·n.. 
Edime, 24 (Hususi) - Kıırlkır.-j Manf;ralı Ahmed , u ... ı an ..... mesı. ID't: • ll'C"Dt r. . . gru seyreden bir Birl ik Aıne- den iw . . 

nar güreşleri bugün ha!kem Ekrem 1k.inci, . . . G«olcyın r.eıs Manuel, kabınesı. r:ıka deniz kuvvetine h .. ej d d do e-ttir. Ayrıca, altı .tanesı 
ve Fuad Pehlivanların "dare~·J<iel Kü~ ortada: Servet b nncı, k 3 saat1i'k bir göriiş.me yapmı,ur. rek ve himaye distroyeu~~. e !· -e . nanmaya .. ~ n~ıye ge 
tamamlandı. Büyüklerimiı ve orn E-<lııneE Mehmed ~inci: . . . Kabine, kongreden. Mihvere harb çerek Maryllana tip~ er~~ ~ ~sı ~a~ ~uyor, ~ ~eksi.. 
leree hallkın önünde Saray içinde Büyük ortada: Isıma.ıl bı.rıncı.. iJln edilmesini i.tiyecektir. merihn zııillısını birle.aç yüz•rnıet kili . ~~b ~rve h erı ~ugu~u ~ 
yapılan güreşler çok heyecanh ol Hilm iık!nci. Yangın torpili re Ill€Safeden yaptığı bir torpil dixrrı ~ı :ne ı::;:ınıyetli ~eğıJ-
du. , Başa.Ilı: Hamdi bCrinci, Mmrtfila Nevyorlk 24 (A.A.) - Meksika sal~u ile batırmış olduğunu ha. er . .; :C:· . . ıkan.m nuf.usu 
~aya~i il~ Teldırdağlı 90 daOCiıka ikinci. . _ . . . kör~ooe gıcçcmd~ vukua_ ~elen iki ber vermelktedir. İtalyan denizaltı :ı~o e~=u gıbı ~eksıkalılar da 

çetın bır gureş yaptılar. Haya.ti Başt~ .Te'kırdagh bfrmcı, Baba. torpıileme hareketind.en bırınde ye.. sının, himaye dist.royerleri ateş dan M~ ~arıb okiu~ları~ 

Al l b hede pes edip Teldrdağlının elini optü. eSkili Iıbraı..lıdm ikinei. 1 ni tip bir yıarııgın torpili kultanılmış açım.ad.ı.ldarmd.an dx>layı kendisini Amer"tl[anuı a 0 alUSllruın B~l~ 
lD an ar U cep Te'kiNa.ğlı başpehlivan oldu. Sekiz Beden Terbiyesi D"reıktörü De- olmaaı muhtemel buluoouğu haber de kurtarmak üzere baıtırdığ~nı az zamand ~ zeme yar . mıl~ 

40 QOQ Öl Ü vermişler ~~d14" ün alan Teıki~ğlı .bund~ mira.~ Kı~~mn ~apan!-'1 müna veriliyor. Taaımm ~~ı~a?. gemi. bildir?rlği bu zırhlı 31500 tonilaıto bir muhare~eo ~ ~=ıye1tli t ' böy'Ie Kırlq>ma.r gureşlerme gır. selbetıle bır nutu'k SÖy'ledi derhal tıutuşmllfl~r. Komuıiükler. a. haanunde olup 21 mil süratin.de- ceğ"n· ve bu t"ba 1 ş ed ~e e. 
Londra 25 (A.A.) - Harkof ci- miyeceğini söyledi. Kırlq)ıınardan Peh1iıvanlara hecf ye olarak <Ja- teı almış, iıe'lsiz dumıuştur. 21 kışi. d:r ve 1920 senesinde inşa olun. siıka mihıv ıdı ~~ . ay i ~ 

varında Tımoçenıko orduları biraz merasimle avınldı. at1er ParU Müfettişi Ragrb Akca den bö.r kı'Sml derhal, biT kısmı ya- m~tur 40 6 lık büyük topları 5 ., harbe gır er ~v rı V:, eyh~e 
duraıkla.:ı .. ı ..... an sonra tekırar ılerle- Neticeler "şunla.rdır: Destelerde tanfmdan verildi. nı'k yaralarından bir müddet son • ikiz tan~i~. -- önemli bierse n~~lm d:ver ~~~ 

UııA.~ ··1 .. b 1 ilci t . . . r zarar e eceguıı 
nıeğe başlamışlardıır. r? 0.rnuş, .~ sUTe~ e aa.rnız ne: Bırleşillc Aımerika doğu sah"lle. kaibuJ etıı:neık icab eder. 

Haırkofun cenubunda izJ:u~ Sovyetle~ı·n 1 p, .... ımJer hakkında tıcesullde ölcnlerın &ayısı 57 yı rinde beş aydanheri mihıver deniz. 2 - Şark ceplhesi: 
Almanların mukaıbil hamlesı cıur- ~ hu1muştur. 

0 
altıları tarafından batırılan ticaret Mareşa Tiıno enlkıo'nun Mayıs.. 

duruhnaktaıdın'. • ·ı "'hl v k,., t• t b'• v • vapuru tonajının önemli bir dere. tan iıtilbaren Harllmf mıntaıkasma 
Haıikof mwhare~~eriM:e .Alınan yenı sı a arı e a e ın e dQI Çin. Japon harbi kanii ce~7 ~~ olduğuna şüp~e caz karşı girişmiş olduğu büyük taar-

ıayiatı yıül<:seıktir. Olülerıının sa- . b" fh · d" degıld1r. Bununla beraber, oyle an ruz hare!keti'lli.n biır tarafta Har-
yıs1 40 000 i ge9ffieıktedir. 900 den MoSkova, 24 (A.A.) - Mosıko- Ankara, 24 (A.A.) - Tıcaret lr Sa aya gır 1 l~lmad<ıtadır, ki kendi tezgahla. kaf şar.k:ındakıi Alınan ım.idafaa 
fazla tanık kaylbetımişlerdir. . va radıyusile yayılan biır demeci~ Vekaletinden: . A (8aftarafı ı inci ayfada) rında inşa edilen gemi adedinin hatlarının şiddetli muıkav nıet.i. 

Bu 20 tanık taburuna muadil bır de Sovyet ~~ya ~~~ 'lro- Tıicari mifbadeleteıde .'ılı~~n kil Oumartesi sabahı Tuıngyuang _ çokluğwıa ve bunların inşa ve iL bir taraftan ~n kıt'alarının 
rakamdır. . . ~e.r muavını M. Piolıkin ~ıe de pr.i~ alınaıraık .ihracat~ pnm v~ıl - Yiwu _ Pukianıg . asiilta.meti.nde mamları ~u~sundaki sürate ~Ü- yer yer yapmış olduklan 'karşı iıa-

Almanlar Rıusyada şıddetlı SOw mıştır: mesı yotu.ndaıki tatbıkatın dunye. Qıelkian:g'm mer'kezı olan Kırık. venerek şımıdiye ka<iar Amerika arruzlar, bır taraftan da Mayısın 
ğuklardan şilkayet etım€1k.te ıdiler. c-Halen düşınaD:ıın elinde ~ul:ın.. hatbind'ell d!oğan bu günıkü i-ktısa • wa'ya ooğru şiddetli bir baskı yap saftıil!l.erinde ticaret vapurlarının on seiki.zinci günıü Harkl>f.un vasati 
Şimdi de şiddetli sı<:aıklardan şi. mıyan ~ldüriicü ~ern sı13.hlar eti şailtla·rıa ~ydur~lması lüzumlu gö. mağa başladııklannı bildimıek.te- bu suretle batma~ı keyfiy:t~i .. la. 125 lcilometre cenub doğusun-la.ki 
kavet etmekıtedirler. imal edıyoruz. Şimdı Sovyet Rus.. rü1erdt aşagıdakı karar ahnmıştır. dir. yıık olan ehemımıyetle gaz.onune İzyum _ Bari>enuirova mııntakasın 

Mosikova 25 (A.A.) - Royter;n yanın mi1himmaıt iSf;iihsali muıluıre 1 - Seılbest dövizle yapılan ti- Kinlkwa ve diğer siıvil merkez.. almamakta id"ler. Fakat, 22 Mayıs dan Timoçeıiko ordusunun cenub 
hususi mclıabirinin bi1di11diğine beden evvelki devirden ~iryok ~~- cart mübaıde)e, hizmet ve ınuame .. lere devamlı olarak taarruz eden tarihl! bir Vaşi~n telgrafı ar. kanadını kuşatacak vedı.ile Ailman 
göre Harkofta Mareşal Von ~~it falar daha fazla olduğu giil:>ı henuz lelerıe takas limited şirlketi tarafın.. uçalklar tarafından himaye görme- tıik B~rl~~ Amerılkanın b;ı ~ese. lar tarafından girişilmiş olan da
mlitemadiyen tabiyesinıi değışt?r- bun.un. hami nıiSbetine de varılını§ dan tıaııbik olunan primler, mahdud leııiıne rağmen Japon kuvıvetleri ledekı goruş tarzımn değişıru~ ol ha büyük ölçüde bir karşı taarruz 
ınektedir. Bununl~ beraber umu- değ·1dir.> tasfiye muameleterine inhisar et - ileri hareketlerini QOk pahalı öde- duğu.~ıu .. ve bun<lan sonra I~ıl~e7 har~eti neticesinde duraiklar gibi 
ıni v~iyeti değiştıııımeğe nıuıvaf- me:k.te olan a.lııdi tak.aslara gene ta • meıktedirler. tereyı ornek tutarak ıgemılerl.ıilı olıdugu anlaşılm~tadır. Gerçi, 22 
faik olamamıştır. . Sovyet tebJı•ğİ kas .. limit.edce Mtbik. -erulen .pri~ler CJıekiang _ Kia~ demiryolu ~riik~ kıYJları boY":nca d.a ka.. Mayıs ~~ ~vyet tel>l:gleri 

Almanlar ıkütle halınde tank .t~ apgıda yazıb gekıtter daıreaınde üzerinde bulunan Vliwu şehri Cu- fıle halımde sevketmege başlıya. Harıkof istibmetınde taarruzların 
al'rUZlarıooan vazgeçmişler fl bı- (Battarafı ı lnei sayfada) kaldıırıhnıftıT. . ma günü düşman eline düşmüştür. cağını ilan eyleıooktedıir. • devam ettiğini bildiZ"iyorlar ve ay-
diı". Şimdi da!ha az tank kuılan- l'CSİ taloı.ırib edtilmittir Biz 14 tay. 2 - A - lbraoattan. t.i~~rt hı~ - Düşnan 20 Mayntatııberi Sban ~- .~eksika körfezile . Karayib ~e- ni. tarihli Lo~a telgrafları da 
rnaktadı.rlar. yare k~i8c. met w muamelelerden . m~teve~d yaletleri cenulbıunda bazı terakkı. nızınde Aımerııkan ticaret gemıle. Tianoçenkonun bir milıymı kişilik 

Bu sabahki Sovyet 
resmi tebliği 

Öğl t bliğ' aerbe9't dö:Viilere ta~9 limıtıe<l şır • ler kayde1ımi~iT. rinin bu suretile Alınan denizalıtı- bir kuvvetle yapt1ğı bu taarruzun 

M-·-''-- 24 e(AeA )
1 

S t ketince prim tediyesıne 25 Mayıs- lhraç tetchbüsleri lan tarafından batırılmış alınası küçük bi.r duraıklamadan sonra 
~va · - ovye 1942 "!hi d "fh ih et C kr .. wl te'bW": . tarı. n en 1 1 aren n ay Çun~ı:rı;g, 24 (A.A.) - umar- bir taraftan Amer kan ticaret va- te ar teraık!kiler gösterme • 

og ;3 May~s g~sı kıt"a.larımız Ha~ verı~eceik'tır. .. . tesi aık.şamı neşredilen tebliğde de puııları tonajında büyük bir rahne ğe !başladığından bahsed"yorla!' 

k f . 'k · d ha k "rol d Ancaık mülkteseb haklarl·n rnuha. nil'yor iki· a.-ına:k suretile Birleşik Am~r·ka sa da 22 tarihli Alım.an resmi te'"-.lı ·o ıstı ametıın e zı oest er e d"I b h" - · '$"' • •V -

h -"· ı ı . .ı ı· fazasl maksa ı e · a ıs mevzuu seT. Fu'kien eyaletinde Jannn harb ale"lhinde bir vazivet ihusu1e ere. g~inde Harkıof muharebeler:nde bü 
25 (A A) Ro ·' "'r· taarruz areı-;.eıt erı yapmış arctır. z.. b d"" . _,_ .h . . l l:'"~ JU.ı .ı h 

M'Oskova, · · - •- · B _ı..ı • ·.ı_ .... • ..ı kıt est ovız.rere, 1 racat lçın 9 ınmış nemileri sahil boyunca mütead.. tirıın~ iken diğer taraftan bundan tıün Sovyet taarruz ve hüc.um -... ı 
Bu b ı..1~· So t resmi tcb'"gWı· yum uıv.,.aıcıvo ıatı:ır.arn-ınae • l 25 M 194" ·1ı·-.:ı "' • . •"-• -sa aılll\.l vye ' · aJ . dl .. deva o up ayıs "" tarı lDGe mer did adalara aikıal ya~r. I\ıUn yiPmi gün kadar evvel bu vapur. nın Sovyetlere 9t)k büyük kayıp.. 

Dünıkü gün kıt'alarımıız Har~of- ar~mız ına .J::~~ çarpl~P._ blam jyeıllte bulunan ih-racat 'liaanelaırına ı:rmam agzw ı aç·~a Şuan&ddng lar arasında bir de Melksııka petrol lrar vererek püaıkürtüldüBden ~ 
A eket "lerleyışle e11mtler '\ile .......,mana acır -.ayı I' - 'd t •• ud r'>A ııgu .... • 

ta taarruzı har b'- !,!~e mü~ verdıiırmitleafu, Cephenin ba.U ke md u!l~~-~ ve ylaa nızk ~ ıyett m:_ adasıındaki Çin gam~nu Jahapon.. gemisiınin batırılmış olması Mek- ra. teşeljbüsün Almanlar el"ne geç 
rine devam ve ~r ~ - . 8im'leıriade önemli hiç bir hareket «ı '--:'""'"" >:apı c~ ıınaca a m lann şiddetli bir de~ ve va sm ile ~n'Yamn arasını a~ış mış olduğunun bildirilmiş O!.l'llası 
bir maıhal işgal ebmışletdi!". lmamıtıtır tıad pmn. verı'lecektır. bomba.rdımanı neticesinde gen çe. ve Meksikanın Almanyaya mah.. 8Jll"lC8 mühim ve manalı görülmek 

Harlrofun cenubunda Rus. kuıv- ° Keza ı~!'cı me~nu olmıyan '?ad kilmeğe medbur olmuŞ!ıur. Japon dud müddeili ve ültimeıtıcmı m~hi- tedir. Birz, teşebbüsün Alma.rılann 
vetleri düşmanın tanlk ve pıya~e K hare· anlar deleııclıeıı ı'lan tarı.h.ınde sa.tlş akdı ya lar, Fodşu, Namoi ve PingtongJ yetli bir protesto notası gönde!'- eline geçmesi tabirinden Timoçen.. 
ku etl · ·ı şidıdetle çarpışnax.. IJISIJI para IJ pılmıt ft abedıtıll açılmış olup boonlba1aml1Solardır. 21 Jaıpon harb mesine sebebiyet vemrişbi. Alman konun <:enu:b kanadına tevcih edil. 
taıd"';laT e~~an büyük zayiata <Battan!• 1 inci sayfada) da hen.üz &sansı aI:~marnış olan ~·· eemisi Fodısu yaikıınıooa Santui". yanını bu notaya vertliği cevaıbın miş olan Alman taarruzunun Sov 
~amıŞtır. .i'le maksad)aırıına varmaia çalışı • tışlara da. 48 s~~t ıçın<:le Ta~a'!I Lım Pin.ta~ ve Naınjik adalanın barnh::ı Meksika hülkfı.metinin eıline ulaş... yetlerin bütün gayretlerine raJ. 

yıorlar. Ve i•inı?e buna muvaf~ak !~'e ~ıl ettirılmek1 v~ bır ha~ta lamısbır· Japonlar. Pi'Tl«ta~" ada. tığı ~n yani 22 ~~~a .Meksika ~;n Almanlar lehinde inkişafla!' 
olaırda,rın buluncl"ııgu:n.u ela anıketı - ıçiınıd.e fi.ansı alınarax ıbracat lı - sına asker çı.karmaia teşebbüs eL bayı-agıriı taşıyan iık.incı bır petrol Ptermekıte olduğu manasını çı.. 
nizin mevzuunu tıeşkii eden bol p.a.. aaıw müdde~i içinde: yapılmak .şartı mi~lerse dP Cin sıami~nu tarafın gemisi daha batırılmıştl!" ve Al- karmalkıtayız ve eğer, Alman _ R~ italya istediği ar~zi 

için Fransaya nota 
mı verecek? 

ra hM'Clllnla gayıreti göstıerıme!ktedıT. ile ~'utad prım tatbık ol.ucıur. Keza. dan pütilrlü1mii"-1erdlır. manyamn cevabını esasen mem- men kuvıvetleriniın Kerç do ayla.. 
Buna kaışt yaıpılacak feY daimi bir !ik tı~? muamele ve ~etlew:: .... -- -· • • • mıniyet verici bir şeki~ bulmı7 nndaılti tentlzleme bareketlerinda 

.. aoddedmı i!bareottir. Ha..-ıb ba - ıd dıövızler bu kararın ıl~!. tan • Royter bddırıyor yan Meksika hükUmetiının bu yenı yeni esİJI"ler ve ganim~tler alarak 
ıı;~~a.nberi yapılan ga',Ylrit.abii ka • hi:nıd~ evvel Türkiyeye bı~ıı~-~~ - (D-...a--ı 1 • . yf d ) hadise üzerine, siyasi münasebet.. eSk.i miıktan bir hayli artn:dıklan 
ş '--.Jaın v--• alınmasını dütü • tirilmış, otmaBt şartile 20 gun ,..,... ...... e __,.M .... -~ .... _!_ mı:;.~ a • !erini zaten çoktanıberi kesmiş ol- sıada Harloof mıntaıka.sında da va-
zan:ıçı.mu ~·.,,.. ·· t d · · "blak t vli.d ed'C'I' cınıu:ı1 Cf'P e A • ekıt bu 
000 kMıun Jiyiba.sı da itte buı mu.. mu a prı:OC ~atı . e A hi · MoSko 24 (AA ) _ Bu ak. duğu Alımam.yaya harb dahi ilanı- zıyet gerç en suretle ıse o 

dleı'l · ibir safhasıdır. B - ı•tlıal8tın, tıcan • zmıet . va, · · na kadar gidip gi'tımiyeceği birçolk mman A1manlann hem 1942 yılı-
Aimanya gittikçe ca H=n befleıdıkta.n bir müddet v~ı.:~~a~-=!~rd~ ,_al~na.n -~~e;~ =~~~:~~a~~~' n~~: maıbıfellerde mera'k ve i1ıgi ile so. nın ikinci büyük n:uva:ffakıyctinl 

• •m_· zımda hıarıhin te. gema~ ~o.r tırır.etın prı . . . ru~urulmağa başlaınmıştır. Çok elde etmek ~luna gırmış olduk!a. 
ıtaıyanın taı·afını 901Ma ben bır ıs.ı ya t _ .l viz vuiy«i tasfiye edilinceye ka - fazla bır faalıyet olduğunu bıldır. k gü 1 . 1 1 bu h sta rım teSbit etmek hem ..ı_ u_ 1 . ttiv· yiikısdk 'kazanç aıuem ver • . . . eııb . . meGatediır ısa n er.11 o ay arı usu . , ~ .tYı.ureşıa 

1.llı·zarn edı"yormuş ~ı.n e gı ~-''-'.:' eıımi""'im. Bu dv bu pnrı&ri.ı:ı tah•ıline . • gı. · . . . . . muktazi cevabı ta'biatile verecek- Timoçenknnun bu büyük taar.ruz.. 
ga ahnımasını 1JCllWM. • ,.. .. d bi devam olunacak ve taafiye .,n.. Ahnıanlar kendı mevzJlerını dU- . Bi bu l . ti ..;..,.....ı·1·"1- la mutasavver büyük" .ıı. ı---li ıh bıaaıb1ı1ı ılk ayıarın a erhıal it L ltrnek teşebbü ·ı b"ritaç t nk tır. z, n ara ın zann i.ıu'""'ı il\. nınWLD taar. 

Londıra, 21 (A.A.) - Berlinden tanuıı k.Y ~lf 01-ydı elbette na erince ba primler de d a :upile desıtetcl~~: ~ taarrauz_ Meksika aSkerl kuvvetleri harkı1tın ruzunıa göre yapılmış bulunan 
alınan haberlere göre Hirt'ler ltaL d~eni . ~ Çünkü o zamaA dırlacııkt~.· primler kal lara girişmişlerdir. da birkaç satırlık bazı ~l&na-t 1942 ~ yığına~ ~ i~dia. 
yaınıın taıletbleriru <loğtru bulma!k.. b" ~ melka.bline te!lllil et • ~- _1_, 

18 mevzuu ed>est dö ' vermeği yerinde adıdoedeceğiz: lara gore borlmak değiL bila.k s bu 
tadu ır . . 

0 bakımından anor- dırrıımaııua beraber bıı • • BUi • ı· le O 19 milyondan biraz fazla nüfu- taaırruzun başlaması en fazla mel. 
Ahnanya ile Fransa arrasmdaJd mek aıbi ~unedt bir h . lk« yap. vizllede yapılan itl\al&ta ~ ihtracata Ç8AIR m8C IS m Z8• su olan Meksiika hiikümetinic gö.. buz olıan mıntakadaıki 1ıasmı kuv. 

münasebetler cıddi bir şeıkil al- ~ eaıyılahit·· Jec kaı}maı:;ı~ Ayni za- şi~diye ~ olduiu gibi devam keresine bugün başlanacak nüllü ve ücretli erlerden mürek.. v~lerile bunların şekil ve vaiyeL 
.... ,df,... maga da uzum . · · L- edilecdWr. keb bir dam tıazer ordusu var- 1'enni meydana çıltarmış olmak ve .u....,..... __ ..ı_ •------ vaıridat temrnı oa • (D-----~ı 1 • . Jt d ) bu ku tı1 . . ··ı " 

Stoldııolmda çıkan Sbdkholm m---. _._, · r Jurd.u --r-- mcı aa,,..a • dır ve ibu hazer ordusun.un meıv- l\'Ve enn genış o çude hır. 
T dn ng n gazetesinin yazdığına kımtndan dlaı daha verım 1 0 

• Alman tebliği beyaıtıata hususi bİJI" elıemmıyet cudu 47 500 kişidir. ASkerlik vazıi. palanmafarına sebebiyet vermek 
g~ A a.nyanm gitttifkçe Italya. ~i. ~e Abu çetiıd °;ntı::"ha; (Baprafı ı inci aa,Eada) atıfedi~~r. ~~~ Velcili fesi 18 ile 43 yaşları arasında 25 bakımı~ ~a~ırın bu yığı. 
n n tar fını tuttuğu gün geçtikçe ,ımıclı ~)"« ın~ lice sarfiyatın bulunmaktadır. Kendilerini saran :942 ~~Hl ~:~ ... ~rlu şart. sene olup muıvazzaf bi21l'Ilet mfui- nakla duşundukleı:_ı gayer,e fayda
bel mı edır. pahaTılıgı_nı mı:c .. e ilmi aiu.r. beri kırmak mabadilıe ~- U' 8 a azır .. -~6....... izah e- deti 3 senedir. Bir haıb vukıuunda !' ~lnn.~ bulu~ugu .. mutaleasını 

Ceneweden alınad'l raıporlaxa da bi.r mılktaır onuaıe g~le Li:r ka- çeırnı sanla k etleri Iwrtar- deceık ve. ~Dik butıçe esasına ~.adık 120,000 kişilik bir kuvvet çıkar. ılerı Mırmek mümikün olacaktır. 
göre İıtalyan hüık\ıımeti Vişi hükU. d'u. B~a ~e bko;.dar d-evun ~~~in dışa~: yapılaın dıüş.. kelalmak ıçın baş li v~ türlu ça.. ınak ~sasına göre haeıdanmış ol~ K. D. 
metinden mevzuubahs roprakların mm. haıbın d.ıııua v •• e blbüSl · etices!z kalınış r ere temas ey Y ır. Moksilka hazer ordusu ceman agır 
+,. 1 t-...ıt·ı· talebini muhtevi edeceği maNm ohn.ıdıgtına gore S' man teşeı erı n Vekil fevkalade zamanın deva.. --A·ineli böfüklerile birlikte 202 Japonyanın uçak gem"ılerı· 
~~a yaya t:-1'A ilud Bu kanunum mene. tıır .. dd t" ta.tbiik edil:m k !i- u~ 
bir nota hazırlamıştır. . 11~ lüzumı 'lJIJ". ~ kıyandti vaırıcJıır. iımen g6lüniin cetnub doğu çev- mı mu e ınıe~ • e ' bölüğe m~nk~sim ~ pi~~ tabu. 

:lıtalyım hariciye nezareti ıle a. vı babmdıaın dıa. ~ .. k bi kısmının esinde dünkü düsnnan taarruzları zere bazı vergılere yapılması ka.. rile 120 suvarı ve suva.n agır ma. Socya. 24 (AA.) - D. N. B: Ja. 
lfı:kası bulunan Relatione İnterna.. Çünkü ha~.ın buyuıntt ~ biır ~n hepsi akamet; uğramıştır. rarla.şan z~arı da.~. ar~a anla kineli lbölüğıüne mıiinkasiım 40 sü. pon deniz ataşesi Albay Matsuha.. 
t 1 ıes· a;muş olduğu bir daırTı'.l<la.r ıçınde sık 1 w ..,.,._ · · ·mı Macar tca~. Malıye Veıkıl'.nın ızahatını vari alaymdım 4 bataryalı bir sah ra, Zora gazetesi muhabirine, Ja.. 
~~.ı= gazV~. 1:_~.h....,yı· _..__ı . ..ı.l"> aaa.da boll bol paıra ~~şdo ~ Doğu ckel"'ıesıl ger_ısl~ı ~,_, bır ta:k:ben bütçenin umumi heyeti ra top,.,, alayı' ndan 4 bataryalı ponuan:ıın, !nailt.ere ve Birıe ... ;ı.. " ya'lJJltil c ışı. lll'llZDL"" ~uuua.uu~ • " • veıtım".ıcrı e on kııt'aları ·uvvet e sı cmı• '3.··~ ·· · d ·· k J _,___ ıı- ' ··J ._. 'il""" .n.-

d __ ,_ted" laırın bol bdı veııgı ·.1. · • •• ı sw·· ·en uzer n e mliizaı ere açı aci:llA:~· bir dal\o +,,wv.,, alayından 1 uçaksa.. mel'liikanm müşte«!ken eller:ınde 
ot:11ıı.t."1A ır. , __ ıı.. d bol.::e\-ı;ll'i. çetesını, gun eree s 1 ·· " d iıfba h ft 5 ""l"s'"' ' 
Bu gazeıte c Vişi Mibıvcr mıuıvaf-, adalet ıcaıu! :ır. hcUd etırneık b" aı ı adan sonra taıhrlib et. a 1 gunun e~. .. r:en a a vaır bataryasıman ve bir istih- bulunanlardan daha fazla uçak ge 

fakıyet ırııden :şü;ıiıe Mımektedir. Lüks eşya ea;:~ını :~i tuıtma.k 11~ .... ı~~ ıpv:ınbirço'k haıib malzemesi 5?~uhna kadar Buyuk ~~:1 Mİ eabc.. karrn. taıburile bir muhabere bölü- misine saihib olduğunu söylem·§-
.. 1 . 'k lbuınJaırı -vıes-Ya .• m ~ 1 sı er ~ top1aırci:t&\.rn.. c ~" 0 ·· kik lxr ı· v·Ş'!n·ın teşebbus en zaman v~~n- v~ A A _ .:ııt..: olahiliırse de, ru • .,ıe rr ,..·Mı1!':]f'rd"r. ! d ••w1 d r lll . d t gun eın mure. e lif. ır. 

kıt ba$ka bir şey degıLdır> t>ıT manı teaıO' .. r . •nı e;r c e en C'\ ve erı e ~P.. ---------------------------
~ ~ro· zum!u lüzuım91lZ he~~1 ? ~ ş gileri üzerinıde de zararı gönilÜI'. 1ar yapılacaktır. Cuma t n-

me 'T. ' talhdid imJkanı ofmadıgı ıçrn, ilse- Bu ifLcr.dıe en mühim rol· oynı • n ev\ 1 ve bütçenin ma 
fer tahdlde ıtılbi olmıya~ ~ ara acaık şey böyllıe f ""kalade zaman. t kanun layihası da göriışü-

Son dakika : hücuım edmıec~ .. vıe gen~10:~ eceıt: ~a m~ldc~tin ıkttsadi ha.yat n 
Ta saırf nm oım:me geç :ika ş a.lf"st ed e · ar an ce'kınm 'k 
t'ir. Esiki mobilval~a. ve ~ ··ımeme. • t T Bunu da a.nc İt zengi.n'ler v~ bol ltalyan ordusu Fransa 

hududunda toplanmış 
•· şte:r eın goru · b l yaya kaııışl go b .... k d rr dir para k.azaımn k imkan n u muş o 

ıe.ğbet buııwn ~ . .uyu eıdd ,, __ ; la far trendi kendi\ İnı> bir vicda • 
. · 'hsıkitı ıhtıyaç ma ı= ·ı · 

V~iıngtoal. 25 (A.A.) - Nevyork Onun ıçıı~, ın aatı,larıını tahclid ni fren yapmeık ııım:t e t.em ne. ca.. 
Times g~tesjnıin bir mıuıhabirine d1şı~ efY"~ zaten buna imkan hşmahdıdaır. Bu m l1i h 1 vaz:!; İ 

İtalyan kralı Fransız budu- faydası iT.~ •tıtlar husuai ve d(r. Bu vaafe yap imadıkça, "l'as 
bfr noktada toplarımı§ da }'Glctuır· e dıevam ede. cd• bubn •Y IJ8l'U 0 
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serddettiği iddianame DERMOJEN 
Ar.<ıdan beş hafta geçtikten 90n. bulmuş ve ba'kıkal dülı:ıkiını sah.ip.. ,. 

ra M.o3k'"'Ovadan Niyıazi tarafından leriİlıden Zıy.anwı karu.ı ~rgüzar YANDt, CATLA.lt, EKZUL\ Hı 
gönder.len bir mektubda Yugos- Şerılk:ar&ş tarafıınıdan 2.10.939 ta- CİLD YARALA.RiNA fevka.lide ı:rt 
la vya<laki kardeşi Fahri nam;na rilhhılde 'Diirık.iyeye evdet ettiği S<l- ı-ellr. Derinin tazeleamesloe ye 

POSTA 

bir mektubun leffedildiğini ve bu rada ge'l:.irilm.iş olan mevzuu ba- J'eDilrnmesine hizmet eder. 
mekıhı.bun İstanbultlıa postaya ve- his -eski, boş bavulu alıp İstanlbula HER ECZANEDE BULUNUıt. -1 
riiırnesi bildiriliyordu. O tarihte dönaniiştü!r. • ................................. u ................ . 

Mookovadan doğrud_an doğruy:ı O sıralarda Sömestr tatilinden Sön Posta Matbaut' 
ile sabah, öğle ve akşam 

Yugoslavyaya mektub gönderilme biii$üfade Albıdurrahıman Sayma.. Seşrin" Mödü.rü: CihU Ball"8 
siıne irrJkan bulunmadığını anlayan nm Üskübe gideceğini öğrenen SAlltBt: A. Elcrem OSAKLIGIL 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman ditlerinizi fırçalayınız. 

Süle)ırnan; kendlsine tevdi edilt>n Süleyman; lk.endisiırııden· Fafrıri ile 
bu ışt yaptığı gilbi müteakiıb tarıh- ÜSk:ü:pte g&üşerek (Ada.paızarın
lerde de gerek Mo.Skovadan ve ~~- dan alıchğı bavulu ne yapması ıa... 
:re1<se .. Yug?sl~vyadan kendı namı- zımgeleceğini) öğ!rtalıp bildirmesi 
na gonden~ olan mektubları ni rica etrn:ş ve Fahriye de bir mek 

<J. muntazaman Yugoslavyay~ v~ tu'b gönıdererek knsa b![' mıüddet 

Sıhhi bahisler 
(Baştarafı 3/1 de) 

rinde bu daha fazla zararlar mey_ 
dana getirir. 

rimıiZin vaziielerindeki müvazene
yi temiın etmek mümkün olur. Ya 
zın deri.mi2ıden fazla ter .if ~ 
raz ederiz. İfraz olunan bu ter bu
har haline geçer. Böylece vücu _ 
düımüzd.e mayiat azalır, adeta ku
ruluk baŞlar. İşte bunu telıati için 

Mo~"?vaya s~~etmek suretile _N~ :ç:n Ü9kü:be giden AlbdUıITahman.. 
yazı ıle Fahrınm muıhaiberelerını la tanışıp görü~esiniı bi'ldirmiştir
kıolayla~tırnuş ve okum~~ı ve yaz- Aıbıdıurrahıınan sa.yıınaın; o tarihe 
mas! hemen yıoil< deneceK kadar az kadar Fahriyi şahsan taınıımaımak
o~uğu i_ç_~ Niyaziye ve Faıın:iye la beraber Süleyman tarafından 
gonderdıgı melctublarını daıma gerelk MoSkovaya ve gerekse Yu-
.ı\ibdurrahmana ya2ldıı:nmştır. osl ··00 "l:meı'k .. k 

Ne miktar içmeli? Burada da hıf 
zııasııhlhacı1arın fikiııleri bir değiL 
dir ve kat'i bir miktar tayini çok 
gü.çtü.'r. Bazı k:itnseler yemeklerde 
yarım bardak bir şey içmekle ik
tifa elıtiıkleri haltie bazılar~ bardak 
bardak mayia1 alıııılar. 

yazın fazla içmeğe mecburuz. Maa_ 
mafih bu zarureti suiisıtimal et.m€
melidıir. Kendiımizi müıtemadiyen 
bardaık barda!k suya vermemeli -
yiz. Unutmamalıdır ki fazla içilen 
su daima mi<lede bir takım arıza
lar meydana getirir. 

Niyazi Moskovaya hareket eder g_ . avyaya g-0: en u~ere en 
keın bir mekıtubla bildirdiği üzere dısııne yazdırılan . mulh.t_eJiıf; ~ek
bır müddet sonra Marsel berber tupla_r~an dolayısıle Nıyaz:ıyı v_e 
sa:l>0nuna gelen bir musevi, Niya- Faıt.myı .. gıyaben tan~. b~. v_e'51-

. ·d· ı· d \..~i!..-i,e Süieyma le ıle Suleymana da kuvıyetunı ve 
zıye aı ıye ın en ILJ'öllı~ •• J.ıl • • .. ~ • b l 
na 27 lira teslim eylemiştir. • temayu ' erırnı Oi?JrerımtŞ u uın.uyor 
Şayanı dikfkattir ki bu paranın du. 

teslimini taıkiben ilki. üç gün içi·n- Fi1ihakilka 940 senesi Şu.batında 
de Süleyman, Yugoslavyadan gön ÜıSkiüıbe giden Aibdurrahıman mah
deriloen bir mek.tuhu almı$tr. za kendisini .görmelk üzere Mı>;tro-

Flahri, bu mektu:bund.a.. Üsfk.i.ip- viçterı ÜSkübe gelen Fahri ile ta. 
de misafi.reten !kaldıktan sonra nışara~ Süleyımanın A<fapazann
Tüı1k.iyeye dönmek üzere yola çı- dan aldığı bavul haMikında malu-
!kan ve Adapazarmda ikamet eden mat vermi•ştir. , 
iM bakikalın karısile bir bavul gön Aıbdıurrahrnan; Üslküpıte kısa bir 
derdiğiıni ve Niya:mye aid olan pa- müddet kaJdııkta11 900Xa ayni ay 
radan sarledilmek suretile .A.dapa- içinıde ve sömestr tatilinm biltane
zarıına gidileıreık bavulU!Il alınma- sine dıoğıru İstanibula avıdet eder
sım ve Niyazinin Moskovadakı ad ken. Süleymana tesliım edilmek ve 
resine gönderilmesini bildiriyor- Adapazarından alınan bavul ile 
du. birliıkte Mosikovada N "ya.zi adTesi-

Sadılk bir adam sıfatile bu emri ne gönderiJımek üzere Fıllhri tara
yeri-ne getirmek isliyen Sülev- tınıdan tevdi cd:0ıen diğer biır ba_ 
man b:r gün Adapazrına ~derek ~lu a1mış ve beraberinde getire
mektu'bta bahsedildiği . g-ibi Şen relk Süleymooa verm iştir. 
~arde:;ler ba!kıkali~e mağazasını (Devamı var) 

Türkiye futbol b_irinci!ikleri 
A.n1Gara, 24 (Hususi) - Dün baş! madı.taır. Maç 4.0 Beşik.tatın galibi. 

layan Ti.i11ki:ye fuUbol birincililklerı yetile bitti: 
mü.sa.ba1kalarına bu.gün dıe 19 Ma- Harbıye - Gö;ı;tepe maçı 
Yl" staıd.mda devam edi'lmiıştiır. So.n maçı H:-ırbiye ve Cöztep: 
İUk maç dıün İz:ınirin Gözıtepe ta- oynuyordu. Maçı 1stıanbuldan Şazı 
~na mağlub olaın Beşiıkitaş ta- Tezcan idare edıyordu. 
ktmı ile Har'biyey• 1-10 yenilen ()yunun, ilk dakikasınıdan baş -
TrabıJ(on ialkıımı ara5ıında idi. lıyaırak, ta sonun;ı kadar başd.öndü. 
İ9lanbul şamıpİJ'OIDU buıgiin. saha r~cü bir hızla ~e~t!i;ini kaydetmc;k 

y.a o!ıd>Ul};ıça değ~ b-ir \adro ıle fazım~ır. Hor ıkı tak:.m, tam hır 
çıkmışt:J.. şampıyona maçı enerJı ve heyeca. 

M. Ali _ Feyzi, Yatıri _ Rifat, nile oynadılar ve mıuvaffaı.1< oldu _ 

Nazif, Çaçi - Naii, Halkdtı•, İbra- lar. . . 
ıı.. ş·· ı . ...:; ~il..-a;ıt..:m. Seyırcıler, kuvvetler araeındıa 
ul'lll, U= u, .l'U14 :ı ı.ı L._ .. d } • ak --'-

m b l ıı..: · • ""' 'k" geçen 01.1 muca e emn ışını zevK. 
ıra ;:onlu .ar =T~·.nıcı ma,.,.a ı '- L_1_·b dı· ı 

•. ıı... f 
00

. ,_ . ıe ua..K:I e yor ar. 
kaıd.ro 1 arını nıı..rı ıa a.za ı ycxr =raı. 3 o d k · k d F d -' .. 

O 111_ d :kilk. l _.:ı Tr ı... uncu a. ı a a ua .oan gu.. 
yunııa llll:\. :a a arı~ı.ua a....... 1 b' al H ı·d l . 
1 1 *- ~,_ t b' t ze ır pas an a ı , zmu şam • 

zon u arm sa-J\.1o11 ve rc:eua ıır em.. . ı·b· .. "d" 
·ı · haık:i oldukl pıyonıu.na, ga ı ıyet uma ı veren 

~ 1 1ı;. vA.zıı:reıt. m an güzel bir gol kazandırdı ve devre 
görü uyıor. bu şekilde ı _o Göz.tepenin lehinCl.e 

12 nci dakitkadan oonra siyah bitti. 
i:ıeyazhlar vaziyete halkiım oldular. tkinci d;ev?'e, hırinci devrenin bü. 
Oa be.şinci dakik.ada Hal<ıkıdan de tün vasıflarına malik biı im'tİtad.ı 
r~ bf.r pas alan İ•bTaıhiım, kuvvetli oldu. Harbiye enerji:C ve süratli hü
bır şütle ropu ağlaıra taktı. cumlarına devam ed iy0 ... , Göztepe. 

Üstü:ste kaydedilen iki gol, Trab Ii.Jer Sahahad.diıı i n peşini bırakma 
zon risesi 'takımının gene büyük mak suıretile, topu hep merkezde 
farkh bir magPUbiyeticı yoıu üzerin- tıo-p~ayan Hanbiye hücum tarznı dai 
de olduğuna işaret !ayılabildiği hal m.a semeresiz bırakmağa muvaffa.\ 
d'e, Trıab~c.nlular -tempold.Tlnl hiç o1uyorlar,' 
bozmadan, soğukkanlılık'la oy·una Fakat ele avucn sığm.ıyan Saba. 
devam ecliyoı11lar. haddin, nihayet kendisini adım a. 

Birinci devrenin 31 inci dakika. dım takib eden Macidl yormağa 
sında Halit, ~rr.diye kadar oyna. muvaffak oldu ve onun kontrolün. 
naın dö11t maçın en güzel golünü, den kurtulur kmtulmaz oymı üze. 
kaleciyi de atlwtarak kaydetti. 1 rind•eı'ki tesirini derhal hissettirdi. 

B~ikıt.a~lılar, 3 g<>l kazanmayı Bundan eonr.a Harbiyeyi hep hü ... 
kafi acldetmi~ olacaklar ıki gevşedi_ ! curnda; hem de delici ve sürük1eyi. 
ler. ve b:irinıci de_vre 3.0 bitti. . 1 c~ ~ücumla.rda görüyoruz; ~abaha~-

flcincı devı11enın başın.da Beşikıtru} dının 28; 30, 38 mcı da]d. 
ge.-.e hücumda görüyıoııoz. Üçüncü ka?arıcla Cöııteıpe müdafaasını adcrta 
daık.i:kada Nailin çizgi üzerindaı. or. yıpraıtara.k 4 gol ç ! kardı. Buna 39 
tal.adığı topu, geriden yetişen lb - üncü daki'kada Süleymanın attığı 
rahim neflıs öir şüt'Te go'le çevi.Mi. gol de Mendi. Harbiye sahadan 
F alk.at hakem. heT nedense ıbunu of. 5.1 gafib çı!ku. 
saytl add>etıti. Ti.i.ılk.iye şampiyo?nluğumıın ıııo r 

Beşiktaşhla.r gol çıkarmak için nuneu ka'l'fll~~ları ~arın yapıla~ 
didind'kçe, Trabzonluların m.üda • caktır. ~u ~.mJ'.'.ı~onlugu.~ ku.vvett.1-t 
faaaı da eıneırjisini arıttırıyor ve gfol ı nam:ı:edı ~ugun ıçın ~aı~du. ya 
imlbinı verm.İyoıdu. Bu vaziyet 2 j rınkı B~ktaş - J:Iarbıye ma~ı egeır 
İn<:i daıkikaya kadar böyle devam et- beraıbeır'l.üde, hatta 2.1 Beşıktaşın 
ti. Nihayet Naci 4 üncü Beşiktaş sa.1 gal'ibiyetile b~ter~e. gol averaj 1 he-

1 b"l H rb' r-· ~ · y 9ını, uza'ktan bir şütle çıkarmağa sa ı e a ıye gene . urı;nye şa.rn • 
muvaffak oldu. p iyonu olacai~tır. Beşıktaşın şam • 

Canıl:ı..nan Trabzonlular oyur.u piyon oJ.ablhıes: i~i_n m~ç\ e:n az 

B "k h 1 hatLA MAh 2.0 galib olaTak bı•trmesı lazımdır. 
eşı t.aş yarı u as na, a ~ - .. s· ı· B "'1 

nıed /\.linin müdafaa ettiği ıkalen•n Galatasaray dun _ ış l - .og u 

Çdk susadığımırz zaman hemen su 
içmelıi miyiz? Buna hem evet. hem 
de hayır diye cevab verebiliriz. 
Eğer diklkaıtli ve düşünceli harelket 
edereık suyu içersek zarar gelmez.. 
Yani suyu ağır ağır ve yudum yu.. 
dum içmelidir. Içti.ğimizi an:ıama 
lı ve ağzımızın civarıında bulunan 
guddelerin lbu suyu az çok emme
sini temin edecek şekilde içmeli
yiz. İçilecek su ağzımmn harare
tini altlı'kıtaın sonra mi<leye irunelL 
dir, ağzlılnrnda az çdk ılındırma -
dan suyu fazla m.iıkıtarda mideye 
doldurmaktan daima çekinmelidir. 
Soğuk su mu, sıcak su mu, ılık 

su mu iomelidıir? 
EV'Velıa şunu söytliyelim ki ılık 

sular hazıım içiın asla i·Yi değildir, 
daima bir nevi iştihasızl!k ve ha. 
zımsı211.ık tevlid eder. Asıla şayanı 
tavsiye değildir. 
Sıcak sulara gelince: - Bu ma

yiler mideyi ş:idıdetle tenbih eder 
ler, bunlar aıncak yemeklerin so. 
nunda bir mrktar alına.bilir. O da 
ba7.l me-rlkuller şeklinde, m~ela 
ıhlamur, hafi.f çay veya papa.ty.a 
vesaire g'i'bıi ••• 
Soğuk sulara gelince: - Bu bil

hassa çak ~u:k ve fazla m.Hcıta.rda 
o1araık mi<l~mize dahil o1ursa ha -
ki'katen tehlikelidir. Aç ik<>n ve 
l'ok terfi bir halde fazla soğuık su 
icenlerde baıan ölüm teıhlikesi bile 
kavıdolwnmu.ş.tur. 

Su halde az çok serin bir su iç
M k !\ı"r z::ım::ın savanı tavsiyeı1ir. 
Fakat suya buz karıştırarak içmek 
<ı"' 1 1 caiz değildir. 

Kışıın mı, yazın mı fazla su içi
lir Şüpıhesiz ya2m çok su içeriz. 
Çünkü anca.ık bu sayede böbrekle. 

Her iki yemek arasında milin _ 
kün o1duğu kadar su i901emeğe 
çalışal·ım. 

Bir de tansiyıonu yüksek olan • 
ların çok su içmeleri veyahud su
lu diğer şeyleri fazla miktarda aL 
malan asla caiz değ~ldir. Bilımeık 
lazunchr ki bu gtbi hasıtalar ıçın 
fazla su ve tuz en zararLı, en teh.. 
ilkeli maooeleıxlir. 

Hangi nevi sulu şeyleri içmeli
dir? 

Bu nıokt.ada bilhassa işaret ede
lim ki allko:lü içkiler sureti kat•i. 
yede soframızdan ve evimıizden 
uzak olım.alıdır. Herikese bilhassa 
bürolarda oturarak çalı~anlarda, 
kafası çok meşgul olanlarda al -
kollü içkiler çok daha fenadır. Bu 
g:hi zevaıt dimağlarının, sinirleri
ni•n kuvvet ve çalışma kabiliyetini 
iyice muh.<ıf aza etmek arzu edi -
V'Ol"larsa alıkolden daiı:m.a u7.ak kal.. 
malıdırlar. 
Htfzı~ı~lha nokıtai nazarından 

bizim bi1tüın mayiata s.id iMiyaç
larmı.ızı gider~ek ye-p;ıane ş.ey sal 
sudur. 

Su vaiınız inısanların değil, bütün 
havıvana.t ve nebatatın ve yer yü
zünıde me~ud bütün mahlôıkatm 
havat roemiba1dır. Temiz ve ı::af b'ır 
su en !!iirr.el içilecek maddedir. 

Suva ilave o1ana:k Ü·zere me~wa 
c:uları. lin'on ve portakal suları VE' 

trmraıkıtarı t'ı"1kır::ı n ma<ien su 1arı 
o-;•hi 'Ti" fl"ri ı ,,.r a P ı:ı ·ı1'ih a.t i.c:.-i n en ML 

nr 11-ırnh.:m Znt;. Ôant 
7Pl1 va~rı,,..... .... ı::ı.-rı,r. 

1 Türkiye Cürnhuriyeti 

ZiRAA T BANKASl 
1turuh11 tarJhf: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
811bc Ye aJau adedi: Z65 

1'.ira1 Te Uearl her nevt banka mwamelelel'I 

PARA BiRiKTiRENl.ERE 2B.8UO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zina~ BankM!nda kumbıu'MI n Jhban.ıa ıa-ITlll beıı&blarınıla es 
u IO 1itrMl bulan.anlara ..,-. ' defa celıdle4ıek kar'a ile &fatıdald 
plAna sön ~. · WıWacaaı:tn. 

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

40 • 100 » 4,000 ,. 
100 » 50 .. 5,000 • 
120 » 40 • 4,800 » 
160 • 20 » 3,200 • 
~ı llea~ paıalar bir sene l§tnde 10 Urad.ao apla 

ıllllmireııleh UaamiJe ,lkııtı lakdi.nla % ıo tazlaal1e verlleoekUr. 
Kur'alar IJ!Mlede j defa, 11 llaO, 11 Baslr&n. 11 BJ'lill. 11 llrind 

"bun tarihlerinde oeidleeektU. 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Aı*.eri liselere, Konn askeri orta okuluna ve cediklı ha.ınbma ona 
cılaılJarma. talebe a.lıruyor. 

1 - 1.Eylül.942 de ha.si.ayacak yeol ders devresl tçio Kooyada Kııleli, 
~inle Malt.epe ve Bursa askeri J.heJ.erd.le Koı:ııya askeri ora olııulunım 
~ KB,r.ııeri gedikli erbaş ha.zırlama orta okuhmuın her üç sınıfına, Merzi • 
fon cedildi okıılwıuo birinci, ilrincl, üçüncü sııııfla.nna., Kınldcale ısan'at ,, 
okulu ve Anka.ra musiki cedikli okulunun yalnız b!liıı:ıcl sınıflarına ma.arif 
l.isele.rtnd.en, maarif orta okullarından ve Ok okul mMUnlarmd:ı.o talebe 
a.l:ıınaca.ktD'. 

2 - Alınacak Ulebenın Tüıiı; ıır1tmd&n olması, sıhhi 111ua.yenede satlam 
çllııması, ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu t.a.ımird~ ya.pılacalı: seçme 
sma.vmeb ka.7.anma.~ı şarttır. 

3 - Ta.hsill tel1Dedenler, her ne sebeble olnrm. olsun yaşını biiJ'ölmüs 
veya 9'üçiiltmüş olanla:.-, bulmıduklıı.rı olmlla.rın son sınavlırında mııfta 
veya büt.ü.nlemeye kalmış olanlar. y.aşları, boylan Ve atırhkları askeri Jl.st>. 
Jer ta1brıa.tındakıl hadlero ~can olmıyanbr ka.blll olunma..zlar. Yalnu ce. 
dildi erbaş hazırlama. orta. okullarına. bir lli üç sene ta.bsıU terket.nUş olan. 
la.r almabiıir. 

4 - Bu şa.rtla.rı taşıyan isteklilerin bulundıllıJa.r~ yerlerin a.skerlilı; şube. 
lerinden dl.ter k:ıydi kabul şartlarını öt.renmelet1 ve ok.ullarca lıliekWer 
h&kkmda yapı.lmak'"' olaıı taJı.ldkat neticelerirun seçme sınavlaırıııu ta.ıhr 
tamamla.nara.k .istek' l!6:m bu sınavlara gireblbnelerini temin için JS.:lla_ 
Yl!l.942 dftı ;th.ren biı·er dilekı;e ile ve ~ık ikamet a.~lerlni ve nüfusa 
kayıd:1ı bulunduldarı yerleri dilecrçeJerinde göstermek iizer! llerhal &'lnııek 
~eti okul o•üdürlüklerlne müraoaa.t efoıelcri ve maa.nr okullannda 
smııf e-eçme aı.na.vları bi:tikteın sonra da diğer kaydi .uoul kifldJarmı ha. 
zırlıyımıJt askerlik şubeleri yolu ile en ~eç 10.Atusfıos.9t2 tarihine kadar 
oıkıuI müdürlüklelirı.e göndermererı ilan olmıur. <<3267 .5538 ., 

Biletf(i Alınacak 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlügünden: 
İdaremize bilet.ol almaca.tat.ır: 
Kabııl şeraiti: 

1 - Tam&sthha olup a6kerlilıle ali.kası bıılunma.ya.Ulk. 
2 - Boyu 1,65 den ~ğı ve yaşı kırkıtan yukarı olma.ya.ca.Jr.. 
3 - Okın.ma ve ya.znıasr olma.kıla. beraber biraz da hesap bilecek. 

istddilerin Gala.ta.dn Tramvay hareket da.iresine müra~a.atlan. 

KURTULUŞ 
CAM ve Ş 1 Ş E FA B R 1 K A S 1 

SADIK GOR:rUNCA 
ve 

M. REŞAT DOŞONOR 
Gaziler Caddesi 1251 ncl Soka.it No. 43 

1 Z M [ R 
L-amba, Lamba şiışesi, Suııahi. Kavanoz, Çay bardağı, 

Göz ve at boncukları ve lbnum'Uım Zücaciye edevatı. 

Her nevi slparlı derhal kabul ve 

T el:graf: GÜRTUNCA • IZMİR 

denıhde edlllr. 

Telefon; 3 732 

Devlet Demiryolları işletme U. M. de 
Muhammen bedeli 15400J lira. ol..a.n n1uhtelif ~b'ad ve evsafta 1500 Kg. pı • 

rinç ka.yna.k teli (5.6.1942J Çunı4 günü saa.t (15,30) on beş bu(ukta Haydar. 
paşada. Gar binası d'ahilindekj komısyon tararmda.n kapalı zart usulil'! stıwı a. 
ıına.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin f-10;)) llr~lık ımuvakllı::ıt temina.t, k.ınunun ta.yln 
etıtiğ1. \•esikatarb. tekliflerini muhtevi zarna.rmı ayni &"Ün saa.ı (H,301 oa 
dört. otuza kada.r komisyon reisli~ine • ermeleri lfızundır. 

Bu işe aid şa.r!nameler kDınl._71·ondan pansız olarak d~ıtılma.lttadu. (Sfi23l 

Satıhk Harman Makinesi ve 2 Gazojen Motörü 
Blrl 10 beygir kıömör ile, diğeri 20 beyılr odun tle işler, razla tafsıliit için 
Galata.da MaJımudlye Cıv.1. 97 No. H. C~e müracaat. Telefon: 434€7 

Universite A. E. P. 
Ya.pıla.o,!.k i:> 

Birinci cerrahi klioığine 175 kalem 

Korr 1syo 1undan: 
Keıılf bcdt>ll 

Lira 

Tetnlruı.tı 

Lira 

ta.ııte eşya.. 36 733 2755 
Yukarı.da e.yızlı ış Üniversi•te rektörlütünde 4/Vf/1942 l'erqembe ırünU saat 

ci\•a.,-ına nakletmeğc muvaffak ol - ım'lr rnuhtelitini 8 - 1 yendi 
Ot 21r. Ri fa.tlın Feyzinin adamakıllı Macarfa.rın meı:hur Admha ta -
J>oru'hnuş olmaları Trehzon 90.} a • kı.m.ına hazııllık 0>!'mak üzere dün Şe 
ç;~ Hayr.İnin vaziyetini kolaylaş - ref sahasıında Calatilsaray tle Bey. 
t r•yor, Mdmıed AJi müş:kül anlar oğlU9p-O'r - Şişli muhteliti arasında 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 15.S da rektörlükte ]tap:ı.11 zartı~ ıııaıe cdileoclttir. 

:;;hiy.orırftı. Bu vaziyet on dakika bir ka.ışıla~ma yapılmıştır. Gala • 
kadar devan.. etti ve Beşiktaşlılar ye Lasaray bu <>)"Unda çolk can[ı oyna... 
n'Jen ·ın.ziy--ıe hi\k"lll olc.Iula.T, faka.t mı , 11eticede mA l 8.1 kazanmı. ,. 

On bir bin metre bezi Qfis1mill tanfu:ıdılill. verflmek fllrlile örtülük muşam.. 
ba dlttfrilıeodı'ttir. Ta.\l.b olanların~ ııı:u:wnz olarak muhaberaı ser • 
vbhnlmeo a.Ima.lıa.rı ve a.glk puarlıl• yapı.lınam üzere 25.5.942 Pa.za.rtesL günü 
saat cıaı b~ 81tkeclde Liman ba.Dındald şal>emlsde Jıaar bulunma.la.ıı rioa 

Bu işe aid ş:ırtnaıııe. keşif plii.nla.rı reiıtörltlXt.c gtiriıLür. i ~liler 40,000 ll. 
rallk bu ıibl iş ya;>tığına ve fabrika. S3lılbl olduguna ıla.ir \'f ik:ı ne Ticaret 
ottıısı k.ii.ğıdlarmı havi ı:-ırfl m ln'f.lc giinU saat 14 ~ rekt.örlüğ'e vermeleri, 


