
H A L K 1 N B'Ô Z 0 

HAL:KIN KU LAGı 

HALKIN DiLi 

• 

Sene 12 -- No. 4216 Yuı itler! teleloaa: 20203 CUMARTESi 2 MAYIS 1942 ldan itleri telefon11: 20203 Flab 5 kunae 

Bu sabahki 
haberler , 

l Almaalarınj Bayat pahalılığına dair 
blylk 

1 

tzml_!de hazırlana1:1_!apo~ 

Massollnl 
Bitlere bir 

telgral 

taarraz • Yiyecek en fazla 
bazırbjı lstanbulda, gi}recek en· 

fazlaAnkarada pahalı 

glader-1 

Hitler - Mussolini 
mülakatı 

etrafında tefsirler 
Londra 1 (A.A.) - Alman ha.berter 

t 
Asfalt deill, çamur: Şark cephesinde yollar buailn hi.li. bu haldedir! ajansının blldlrdltine sört. Hitlcr n Fikirlerimizin mü a- ı Ma•ıs ................................................. , M.-olinl C•rtamba Ye dünkü Pel'$emhe 

J ! • \ rünleri Sahıbour,.U bulqmuşlardır. 

bek atı. sı·ıaA hlarımızın : "ngı·ı,·z Alman Alman haberler ajansı, üı;hı pakt Bas•ada s .l ~ - clerletlednln ezici saferler ile meyda.na 

k ' b • J S h k l celen varıılyet.le, Ahn&111a ve 1'al1a ta. 
Zaferinin at ı ır : ava a ın arı rafından celece~. slyui ve askeri ba. 

1• ba•ında i kundan harbin sevk ve idaresi ha."l -deliiidir, diyor T T 1t111da1d cörüşmeıerın tam bir anıaş • 

Roma. 2 (A.A - Başvekil~~"' geçti Al).T5125GETCQENDE 1 maya va~~!~~~1 ;!;ir::~da) 
solını Sal;dburg'tan Rornay~. on. 

müşıur. Romaya döner. ~onmez '· S BOMBA ATILDI 1 08&8•&1 Hiııeıc şu telgrafı çekmıştır: ·h· talinin • 
c- İtalyayn döı\ünce ?u tarı ı lalır' 

. yası mesele- k 
1 1 gtinlerın aSken VC Si b. fi g •• nıu•• m ı• :· . 

ıerı haklkıııda sizinle de~ın ırlı .- u e r 1 1 
k imkanını u - ( t 1 

kir k taatı~Ü~=~J~d sevincimi size : lıtıı:":;;ı: A.A.) - Hava nazır • gazı 81D ze 
b~alld tan k 'steııim Bu mülakat es "Alman ordusu 10 Dünkü Pe-be secesl, Bl:.röt.1. 

ı ·ııme ı . tkik '3ttiğimiz •or- ...,._ il ti 
nasında birhkıte ~e . de "'•am bir ay öncekinden çok Brltanya üıııerlnckıld faali.ret.in belli eı·-a 
bütün meseleler uzer~_n ede etti. baflı ıu ... 11, in&illerenla dolu blnual -

Gıda maddeleri bakımından şehirler arasında 
büyük bir fiat nisbetsizliği var! Et Yozgadda 

(65), İstanbulda 140 kuruşa! 

İzmir, (Husu. 
•İ) - Şehrimiz 
ie alakadar bir 

tanbul, hm r ve 
Y ozgad vilayet • 
leridır. 

lzmir, et fiatlarmm pahalı 
oluşundan lstanbul 

:!~e-..ı.ri~:dgu: beled.yesinİ ID8SUI lalUJOrf . Tetkikte bgki -
,...~ ... · yıın eşyası a ı. nınrü<> mutabaıkati muşah m daha zayı~lır aabiline 7apılmıttr. 811 böla'enin a:-- ~ . . b'ı'a..assa memnunu . J • " 

ğıniz ıçın ıuı laıhları.mızm za- · b~lt ltısı.ilftrına Ye tnttıterenln 
Bu mutabakat sı . . . A ) R ..,..ıncla blrbç nokta1a ltomlıalar 
1 • • 'k t'" bir delılıdır. Moekova, 1 ( .A. .- euter ·•·•-..... ır. Ya-'ı •· aı mi .. •---"-

çim ve bayat pahalılığı durumunu mından yurdun en pahalı tchri ola. 
"D t k• ••tt f"k inceleyen ietifadeli bir tetkik ba • ralc Ankara ltö•terilmektedir. Yiye. 

OS Ve es 1 mu e 1 zırlamıttıı. Bu tehirler Ankara, J. • (Devamı 6 ncı .. yfada) 
:ı.erının a ı . k bulden b'ld. · _.......,. ... "' ·--,,... .. d" ,. .. m ıtıararetlı a. . . ı ırıyor: ,,,, . __ .. -----'-r bl ,._. l ... 
.,._"-'

1 
or unu ·m·ı ı~.nl!rlllürlerımı bil. Stalin, 1 Mayii münaıcbetilc, -u -.uır. - ' f ... r .,.,_ 

uv avı samı ~~ A 1 S b lk fasla ddilclll', Taltrib ed.lteıı Alman 
d. "lk ..... d051Ça sel ıJ1l arım... Ruı ordularına ve ovyeı a ına .... 

1 
__ , __ 1 dolı. .... ••n-.aır. 

8 
.... lar•• 

ır .. ·en sı .. ı h. b ı_ d v b' ·· d l'k · - ,,_ . .,..,.. ·- , .. ""' - .... 
___,-__,..~..,.... ita en Çlıı:ar lgl ır aun c 1 emir ~edlsi taarruzlar ~nasında, lklal ,. 

Türkiyeye ıelmekten • 

du:::ı~~ü~~;~~.ç Raon~ Fenerbahce macı 
R ter H'ld8f •. de ezcümle diyor ki: Franıwla üslttlncle, 1erde ta.ltrlb e. oy 7 Almanyaya hrıı harb içinde ge. dllmtşt.ır. 
.. _ ..... ı: .. · ..... J!IAkall çirdiiımiz hu ı Mayısta ıizleri Sov • Alman te\ı:.:.ı Alma generali bu sabah F b Al_• 
·~ti ~, =.":.!'.:~::::"' ...ıına tehdit ed ' ve j -· 1 ·~· - ;:... -· llJJll"I ile tilli ener a-ıum oyununa 
hakkında ne oıynr. mı~;b~~~:ı:~br~~zi:ıı~;r, k~.: 1 n:. -::.:-::n:---Mnla ı.: .. : .!~!:r b~z~:~~ ~~~ ragmv en mag"" lub oldu 

--

yııı uzennde ele teaırınl tıostennı1- 1 ........,. U-a ..Wert.e ~ raya gelen Alman generali Guhr, 
ıelince tir. ! (DeTUnı S inci •,nda) bu sabah saat 8,30 da tayyare ne 

it 1 anlar «Z~• (Devamı & inci ·---'-..1-) \. rneınıeketine dönmüştür. General. 
a Y ' L rları ~·.u. '···························· .. •••••••••••••••• y a··,,,.an alınan "ara - eşil.köy hava me)'Uanında bir ar 

Lo"ndraa".·r;ce(!~k.;) diyo~oyt:.r,i.n ı Havacılık mütehassısı diyor ki :] ~~~~=nza şu beyanatta bulun. 
a L- t- Bu vesile le dost ve eski si ·ası muharrirı; Sallzburg mı.iL - 1 .. fik T" rik. 

ka)tı ,11 akkı-..ıa ne~redilen .re.s.ı:ıt •ı • Al mutıte u ıyeye gelmekten 

teıbPiğde Hitler ılf M~~~ı~~~ n 1 iZ - an bilyülkıtür. Bilhassa kaldığım mücL 
~ l/IU y l g m mütevellid duyduğum sevinç pek 

ansmn toplanma arı • t ve det zanfında Turlk büyüklerinden 
beıblerine dair pek az maluma Ga • h •• d ı • • ve eski si~ arkadaşlarımdan gör 

~~ış1:;~~~~~~n~~:ıa;t:a~;;, i~:~ ava muca e esının ~~uta:ı~~:r~~arı~;uı:rz~nL 
~·an <ıSkerınin go~der~~~eg~srar • • h d f • melkle muka:bele edebilirim.. 
6ahsediyor. Halbu'kı . b lüzum h yet ve e e ı General, tıareektinden evvel, 

e~~~~ıle örtmeğe hı~ ~e a Ja- ususı ~:~r!re~l~a~~~~~~m;~:dü~~ 
- Resmi tcb1iğde ~uı.iıkat\duğu Yazan: Milat Tuncel nıisafinperverlikten. şahsına gös.. 
ponyanın temsil edılmış 0 

lnd ..,. .. b cephesinde çok! dan Japilmtf. Lillteok ile JtoleDJ'a a.. terilen alakadan dolayı teşekkür . k d yoktur. Son hart. lsı e •- 1""1 ....... fi ekm'.,,.i hakkında bff ayı belki bulun- etli bir b&Yll faa.ll,etl •ôriılmek~. manaısea llomlıArcl1111&11 edllmlf. .-.U ~ .. a arı ç ~· r. .. . 
(;{>.neral Oshıma h nuni- ~ ra1 n kı)'aaın büeam e Fnu.ıılıa .. -..ı..,.uarı -~ olan. General Guhr, Yeşılkoy ha\a 

muştur. Bu husus b~yük e e dir. Her lld :...ehır ın.ulalew &afat• : (Den.I a •• ... de) meydanında resmi zevat, Alınan 
yeti haiz bir thadisedır. k giz.. c111er. ilk.!................. .. _ konso~luğu erkanı tarafından 

~~:,~~=~\e;~?~ -····--Talebe yurdları llğur!B~mba davasının sOn celsesi 
{~~~~a;ah~~l~~k~~ki~:: bugu·· n ne halde? 

halyanara 1 italıyan gaze- • • 

R • 
2 

(A.A) IAk tı üzerinde Suçluların vazı"ııetı• t l Salzburg mu k~dırlar. h • • •f • t• • 7 
ehcmm ,>etıc durma b müta1catta "Son Posta,, mu arrırı maarı cemıye ının 

G o nale d, italıa ~ılmış oldu. talebe yurdunda neler gÖrdÜ? 
:ınuh m .kararların ~~zete bilbas. 
ftunu ·azmaktadır. Röportajı yapan: Nuıret Safa Coflcun 
sa unları ya:amakta~ır: an bu Aca. 

z mnnı gelıncc duşıngöreceıktır· 
raı arın ne o~ugunu dur. J{uv 
K \ \ tlcrimiz ihududsu:klar tara
vetlC'r miz dahıli kaynd·r 
f ı.n n dcsteklenımektc 1 

·' 

-Feridun Paşa bir 
hastane için 50 

bin lira verdi 
1 .. z binlerce 

Bır muddet evve • ydu h be 
T kor usuna r ralık servet n. ur Nevc vanın 

eden medıum prenses Kırıkkalede 
. F d n Paşa • :tc\''cı er u h tanes Jçın 

yapılacak bir a~ele b a:ude bulun .. 
50 b n liralık b r te er ~ ~ • .J 
muştur. • bu insani hare- Maarif Cemiyeti Talebe yurclundakl gençlerden bir 1<tsmı 1 

Fcrıdun paş~nın takd tle ya. _ 9 _ sizi tozlu, topraklı fı:oskoca bir meyda.. 
ket.ini memnunıyet. vbütün zengin- onünden z nıı,l nm ortasına bırakır. Burası Kadlr(a 
zarlten. ~ ha~.eketıni imtisal olma- Beltdl~eo • bi .-,,. r (Devamı 4/1 de) 
Jorim ';ze bır numune ..,. birbirine e 1. 
aını temenni ederiz. 

. re 

Resimlerımız Ankaradnki ıuikasd te§ebbüsü davasının evvelki günkü celsesinde alın 
mı§ltr. Pavlofu, Abdürrahmanı konuşurlarken ve diğerlerini muhakemeyi takib ederler' 
ken göatermektcdir. · -



------- ·---------------- --

S-&N 
a 5 

f ~ R e simli •ableı H e rgün 
--···-

} ngiliz - Alman lıafJa 
Düellosu dünyayı 
Zehirli gaz harbine 
SürükleyebiLir I 
~·----Ekrem Upkl1&ll 

p nnsızlar İ.ngı1tereyi biraz 
smırli görüyorlar ve diyor-

lar ti: • 
ln,g.Jltere sinırlidir, zira Uzak. 

§aıika aıd hareket pünlarını de. 
gışt.ırmek zartillda kalmıştır. 

lngiltere sınırlidir, zira Bir. 
manya scferinın de fena yola gir
diğini görmekıtedir. 

bgillere aiztlriidir. ~ra Hindıs.. 
tan devınin halli gü~ bir mesele 
olıdogunu anlamıştır. 

İngiltere sinirlidir, zira Rusya. 
dan .mütemadiyen ikinci cephe aı. 
çlması için taleb gelmektedır. 

iogilıtere sinirlidir, zira Ar](arı_ 
jel çevresinde har~'ket sahası ge.. 
ıqledi~ iakd.rde Isveçten yardım 
g<)remeyeceğıne kanaat getirm~ 

oradan~ .ı.J hedefe tumalı Wer. labt wt1· r.cın • ı' •W ....._ 

sinin tayin e&mesl çok enderdir, bu işi dalım. blR lnrakır. 

'liil 1ıılr rddk ... ...._ • '* 1ıılr 19*1 l •u ız, 
....... ,. cw ..... --~t' 1 ..... z ..... , ..... ,.... .. ,&, ,..................... ..... . ,.._, 

:~ül~~"~ı:;::-..-:ı~.:-.~~ f~ Ş e h .; r B a b e r 1 e r · cd<: ıOlçüde ıbir çarp~cınm b.lş.. A W laması arifesınde İng !tere sin:ru . A 

~T:5.ıE:~:,:ı~;;ı::. Kürtajla bir genç 1 sıımerbank halk için 
J 

f.E:~ ~:ı:~~~ kadının nıom•e ı tek tı·p elbı·se Ye kasket 1 J\'anınlar ingınz hava kuYvet. S8b8b 0 lan 8b8 
lerin"n Fransa sahıller:nıde. b':J. • 1 • b ı d 

• hassa Paris ban] YÖSÜ etrafında, •ir ..,,,ı., owl - ,. ı· 6i 1 m a ID e a' a 1 

Serbest sltun 
Anıt - Kabir için 
bir mimanmızın 

düfüncaleri 
nele AlmanVa iÇeri}ernde «ittik. ~~--V eL_J•_r _.:,;,.,r 
çe ~ olan gece akınla. ~ ...,. - ""'~• _, ~ 
rına lM*arak kendilerine aid ıa.. iılliW -.,. 1~,, .,.,_. 

Slanlar ı~in tabi bir 3cı duyuyor n.tfoeainde aydınlandı 
ve ıt>u hareTtet· sininn tesirine ve-
riyorlar. Bize göre de tamamen Bir müddet evvel Müdcleiumu. 
ya'"'ılworlar: miliğe IÜJllıel• b!:- ölüm ihbarr ya. 

Bankanın atelyeİeri tek tib ve üç boy üzerin -
den 100 bin kat elbise yapıyor, fiatlanla 

geçen seneye aisbetle az fark olacak 
1nl!i1terenm tuttui.u yol sin:.,-ıe pıtmıı Tak.U.de ohrran DeapiDa ie 

m fıkldet"n de~]. düsanülerelc so. minde genç ve güzel ... , lradrnıa 
~M?hlı:k"la '\'f'fi""1f~ b'.r kararın bir kürtaj amdi,,.u neticainde el. Süme~bank. ~allı:.a ~.tılacak ucuz ıraıı. seçen aenela Liyük lU ai • 
net.ittsi olısa ~rektir. düii. fakat fıicliae ri:ı:H tahrbırak. lı&'Ht e1bı~lerı. ımali ıçın. bu acııe '-p... tek tip elhiaeluin ~ ~-

-le cesedin clefnedildiii t»ldiribi,ti. ~ &UJ.t mıQa.ıla f~ydl& 1-aa • me M aıai al&.k& ile karııl•..-aiı-
- 1 Bu ihbar üzerine müddeiumu _ lunma.kaadır. Bu yır. Sumeıbmık L aı pacımeite~ 

Hat1rmuzda kald'l'ğfn~ gMe mili& deJliiı1 lihlcllc"ilia ~ tqf,;C?leri yiiz lria ~at eli>. w hztr • ---oo---
gjlız lıava kuvvetleri :ı.k bambar- Wchyc middeiumumi ~•••i zı la.maıi•··••••IJU~clı.r. & elbi.eler ,. · · dJmalıı Abnan onhısllllwı Dani - J.le.de.oihı el luaynwıN.. Di • Feahane, Hereke ve Sumerhanka ~ tafl•da. ~ht: .'-&Rll 
maıkaJl ıiPl etli• su-alanla bir ya b • 1 d.!iıer w.nbla ıa ..ı d.. k 
Danimarka dcmirvolu birleşme t ier taıaftaa hakim b.zanmda .. c• - d ag 

1 
hn k _ı s~· Dllmlll tın - pencere:ıeo uşere 

kt k • 
1 

d Hd meu.nla.a çıkarılmı, ft uze • an yapı a taalr. umerbank ay. J • 
noO asma aArr_ yalpmtbŞ!arlhı. k ı· 1'iııdc °'°psi 1apılması ıçln Mo•p rıca y.U. bİu .deei d& kaaket iıaal parça 8001 

zaman :uuan ar u are e ı t ldeid·• · •• ltecli B t,· ı: 
radjo ~ ajarısları ile derhal poo- na 411~ . • . eb..trme . ~·· • u e se ve aslet: Dün gec:~ Aral»umilıinde 4 ya -

t
....... d k d h 

1 
• _ _._ I Yap:lua otopsi nıehce1ıade tcs - ler tek bp 11Zl91•e ot.ak 'Ye Yerli _ .. L a.· ._.1 _ ile . 

~.a e ere evamı a.ıım:ıt: mıs r h" d"l . 1 . d M il p rf d r 1 l,l.-a ır 7awunun. QIUrDÜ 11etı.. 
ile muta.bele edeceklerini ilfın . ıt e ı.~~- vbaz1ı~,et lmr~por a mudke. . a ark az: _ •:in a ucuz ıat a sa. celcaea feci Db km c4 •fblr- A _ 
•• u lıumumıııge r wrı iş ~ aenç a- t.'8 çl ar:ı:ııcaııttrr. _ L_ __ ~_;._..1 Ll~L- -1-.::,._..1_ 

eı.ute'· d b" L::......-.:- L..... ·~ı E .. r .. .. 'I L ~-e ~··- ·---~ Bu açA tHr tehclidcli. faika-t te.. ;,nın ır .... "..,. IPI an sı.-. .IDl~er, oüyüi. orta ve l:.üc;ül .t Ali.ia 4 ~ .... racM.ki kAZJ 

Yiiksek mimar lL aemal Elaroz 
bir ......, l'Vftt .,..._. uket 

mi RIN>&ile cue6emlre yollriıiı 

'bir lllSkıbda Atatiiıt: lçln yapılacak 
• ... - n.lliri• lrlıliıı ....... ye 

TÜltl mllletbaln lltiırmetıle anacaiı 

bir .... ....... ... .. Atılla_ 
rından ~ Uh&mla auü Ata,. 

un ~ ~Ml'ecekle. 
rlnl söylemekAedlr. 1'1. Kemal mev. ..... .,. ..... ~ ... -
lanlan ilıl eenebi tarafmdslSa )'119111. 

b tııı-. ....... t - tıı&d ... __ ............. ..................... 
hnn111& benza91int; tılr ..... lıa. 
nl' W iMi• .._ Ta.ta ,. ....... 
.-............ ~ Wla ... JISWp 
~ o- •a .ataallklli - _ 
tini ifade edecek kadntte .. , -
....... 1ıe•t , .... p ,.,.. ..... 

a el' ille._., =t .. u ?Wiır isi: 
-'brMI~ .......... sirs!~ kald>, Norveç harekaMJınfht~f surette ~nliatrlmı~ı:r. B~ li!lolınal üzere _üç boy üzerindeıs ya - Ş.= .ıWL pc.e evlcıiAin üçüncü 

b-ı- .L.... _dd .; İ ·'t:., :ı.erıııe tahkık.at derınfetl'lrılerek, p:lacaktrr. Bır lısmı yuTık. Liı lt• L...~ ·nc1 dd · d 1 u un ~amı mu e~nce ngıu" n--:-- Arak.i . jnd 11.U ebe s;u: pencereaı en ca eyı seyre er 
hava kuvvetleri askerlik '>akımıJL ~- 1~. • • mı da lt•llık olac.aiı içi& Rakla: de ı... düp11iif., 1ıafi rqtaat çuperal 

dlıbinln, mesakk&tle mlieadele yo\. 
..._... ~,,..__..., ... , .. ik•'lar 

dan taımb ed"besine lüzum gör- •~n ~len iiç. ve~ s Te _.da ona aöre isıtiıb.ab cdilmlttiı. ALüa.. ilaıöşıtür. . 
düjü her noktayı tahril> e~ye ~u~parak ~1:• ,.;eheb olda-! da..ıar bu elb · aelerin maliyet fi.ala. Zavallı pvwmmn cese4Üal - • 
Ç~ • • P Midde-ı:,amili~ ~=· •bit 0 _ ı)JllD g~n ~elen .• •isbctle ~ az ayene e~~n .. a~ire d.o~tıoıu ~er 

Norveç hareketini Felemenk ~ ı.. Al.imi 'lıialltnda ~efata Sebe • Mı*li. M.cag:nı Myleme~er. ~aran 1romulmes.ıne ızın werıaıı -
Belçika hareketı, Ol)U da aralıksız ..._. a ... _ ·L- t ŞbadıOea. 7ap:ı.D U~ellD mık • tır. 
Flama hareketi tak b efil. dÜkF..n 111~-:tetn MDme umvaaı ı-ıne e • ------...--------------------
İıc'ltereye ıtarşı. hava hücumları llllıfllr. Bahar bayramı neş'eli geçti ib~- A ukaraya sele 1 

A'msn genera:i 
Berlin ; dö 1dü 

Bu hücumlar, fnıiltereye brp 
yapılması düşünülen çıka!Dl3 ha
reketi için zmıini hazırlamak ga. 
yeslle mi yapılıyordu, yoksa ~ 
ce bir misli ile mukabele hareke
tinden mi it.retti! Bu sualin tt- Birbç sün nvel .Ankıuada Al -
vabım taıih verecektir. şu kadar maD7& ~ elçil iindc ricade •
var ki İn«fiizler daima bınnci. tiwlea G~ p..- miizcsinin açıbı 
A1ııMnlar O. ilcinc" jdclia~n.. la- ..-iminde b.Ju.mak iizere Ber
raftarı o'tdlllat. Alman ~et reL laden memleket m.ze selaa cene -
stıniıı Ra"'9la~ ttü:rsiitıünden teh- n? Gahr telmmiıe clönmiiftün 
dide geç.tığ ni. bıre· onla, bir~ vüz. General, Haydarpaşada Alman 
la mukabele edeceğini sc>yled"j!L konso'°9Juiu erkanı tarafından kar. 
n iş"ttlık, fakat İn~ıflteTe s çtii'ti şıfanmış ve doğruca Gümüpuyun • 
yo1da ısrarla scb&t etlı.. bir aralık daki konsolosluk binasına gitmiş • 
tıava bombarclım 11Tar uda karşı- tir. 
} klı olarak vazgeçilm si telkin e. General Guhr ııe1ırimizden Ber -
d;Jmişti, Avam Kaımarasınd3 kls~ line müteveccihan hareket etmiş. .. 
biT sual cevab gecti. ölrendnt kı tir. 
1~1ıtere hiçbir anlaşmaya yanaş. -=-===========-=-=-• 
mavacaktır. ltUYVeUeriDi de artırd1kça artırı 

Aradan büyii4c bir zaman geçti yor. 

••ıtade topl9• asU cehrMiae ........ 
,.._ •n-.. ._..._ sn 'len in_ 

Mile llvtiı .. h*flr IN*4'afi UUr' 
hn'elll' Ur uut • kabir y•pm&lıdır. 
vatan ... *ön a1eaaıılı ile iz blr 
aa11 ıllııl .. .,.... ...... n. Yapda. 

oalr mra. ..... ~unun scin_ 
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ZiRAAT BAHİSLERİ:::l 

İlham· kayİlağı Anadolu 
- B1R YOLCULUKTAN İNT'IBALAR -
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

ÇiÇEKÇiLiK: 

Güllerin bakım 
işlerinde ne.ere 

d'kka t edi.melıdir? 
R ep ayni şehir ve a~nı. h devam etti ... Y&hm bu dag ve bu ndk.takııyan Antakyanın ışıkları Gerek Y"lıi di&Umif ve ıerflk d.ilulnıı-

.ı . ~smcla. ·ıh~anlığım .lcilome~treleree hayet, uzakta, karanlık geceyi 

j cı.L.· -bu, bır muharru ıç.ııı. yamaçlar, şıirde ne muhteşem bır belirdi. Ben, şoförün y.anında bir .$inin -.~n ~ seı:ıe geçınş ı;:ul 
sonunda, -b.i:r itıtiraddan ~ka bir d~~nın, romaııd~ ne harikulade diğ-er yolcu ile oturmuştum. Bel'ki lıerin bıalond~Uan to.Pn..lı.larıo yumuşa& 
§ey değikli.r. Ka.famua yeni fiki:r~ taSVırlerin. ~ ne nıuaz.zam buna oturmak değil:. srkışmak. el.mR6ının ve bunun dr.ima )'omusak ır.aı 
ler, gazlerimi.ı.e yeni levhalar ve aperalann ve n!Si:mde ne e~iz hatta ~falma:k demek daha doğru 1111U1nı.n gıı!J«Jn bu)'umelen uı;crfude 
yaıuarmuza yeni mevuılar ara.. tablolarıiı mıam kaynağı olabılır. olur. lçi tıklun tıklım dolu olan ÇO& mu:>bei bir t.esiri v.ırdır, Muteııddid 
maık mecburiyeündey1z. Sonra, Sonra . Toroelar... Hey Tanrım, çantam dizle.riımi ağrılıyordu. Fa. defa işlen~, nmaşahlmış to~rakla.ı 
kaLbunizin de istek1erı çokt~. O 0 ne ihtişam! Kwrıla ~vnla yük7 kat etrafımda1ti gecenın dcrirıl:ğı, da c-iiller daima 5&tlam olur, ıumr.ıh 
da yeni h.işler ve çarpıntılar ozl~. ~ trenle ~ber, sız .d~, sanki serinliği, dağ rü2'Jgarlannın pence. bü)'1ir ve çıot çıiçek açarlar. Bu lubarla 
~e böyle ruhi bir haletle ruı sun iki yanın~ dağlar gibı buluL reden alnıma çnrpan neiesh·ri ve c-mleriıı bulundukları topraklann cerrk 
evvel Anadolu aeyabatine ÇJktım. lara _çıkıyorsunuz. Her dağ köyün. yWda Bağlama gülünde .balık ilkb:UJar tt ,.erek yaı: esn.sınd .. sıı.; ık 

İtk uğrağımlz .An.kara idi . .Ertt.'Sl ~ bır :h~ni"': bi~ rcınıanın ve tutan görürunez ,Pahkçılaıın ate:;.. Yum1J$3t•lm:l:iı n bu uret.le ayni :ıa. 
g€ıee Toru; ekspresi ile Hataya yoL yüksek kıratta bır pıyesın mevzu. leıi ve bunlardan yolda ı·astladıg~ ı manch. ots~ bulundurulma..~1 ti.zımdır. 

H lan parça p k" ı-ı d • lanaım. Şimdı şu .saurları., a.tay • ~~· . oy u ec, avar. mız b.ir kaçının ellerın<lekı ateş 8u iş atı1 çok C'f'n~ olmı}·a.n çapı ve3a 
dönü.ş4nde Jşarta'da ya;zıyorum. tar ve ıher ~~u~ istasy~nda .. şi~~ dolu garitb mangalları il<' geçişleri, cer>ln ıibl el aletleri Ut yapılmaldır. 
Yarın l.:mı:itt, oradan lstanbula ~arşılayan gilı1büz ve guler yu.7.lu bütiın bu, tenıme ve aözlerime ay. Güllerin kökleri olduıça derine r;iUik 

d
.. -· msanlarla beral>er saEha safha ... one<:egun· • rd ' . . • rı ayrı les:rler yapan sesler, nefes.. !erinden nis~'en yaşlı giıll~rln bulun. 
Bu ya.z.ı.m.a, ana yurdun bagrı~ pere;e h e a~ılıyor, g:nişl.iyo:, ter ve manzaralar 0 ,{adar bam.. dı*Jarı topr:ıklar muniftnman yumuşa. 

dan topladığım, bütün canlı ve ru.. va'k a, ıs ve areket ~a~ıne geJı_ başka bir ihsastı ki, bunları sanki tılr.;a \'lOk kurak ırcçen varlard~ bl'e r.u 
huma heyecan veren intıbaları sı.; yor. Ufıiklarda dağlar, ıçıçe. dalga beş duygumla ıbir daha kaV'bctme. la.omadan kurata dayamrtu. lt.&ttıi de. 
kıştıramam.. Ben yalnız.. en ziya~ d~lga, ibu~utlu, ve .karlı dağl~r ... mek üzere kavrayor ve ~rgunlu- rin totınktarda ırüllerin Mılanması. rter 
tesirınde kaldığı.nı bazı cihetleri B.ır eser ~ ~n ~tıkann~ beklıyor, ğumu, dizlerimin ağrısını 'ar> gelL <tUlaman mü'rakıb toımut yumu atıl 
bu sütun.iara aksettiıımeğe çai.rşa. bır. eser enuz ya.zı narmş. -y.a. yor h:iç duyımuvordum. Arkamda ~- tayda yerine zarar verir 
n<>lr....... zılamamış, fakat yazılanalıd:r, bır yokulann ba .. ~n konu~na • b BIDacnalevb r""-r ,·..ı- •opr~•· ltJeme """'6...... · .. eser ki bfrtün Anadolunun baı=t~ın ' ..... "' s., a_ .. ._.., 'li'" ' - ~ 

Bu nollctada, ı)k ~ olarak şunu d •
1 

'b' h ltb ,,.. ·zan dakikalarca susması bile ka si, onları ulamakt.an daha mühimdir. 
söylemeliyim: yazıık ki edebiyatı- d~~-·~u 8J ~ gy~e 1 d ~~ e1!le fışkı- famda, bir takun sanki hıç düşü· Bundan tııaş:ca onbaha.rda: 7eni diki. 

ı..::ı.1::. dü' -~· ·· dar çerçevesi ı- r-.-ı:r. e a-na nıce eser. "l:mem' 1 · : ı ıı · d'kimln:I L.•· · Lrt ~· ı~.us, uııı.u .. .. . . ler sadece Torosların tepelerin. nu ış :mevzu arın sahnelenn· en &'U enn ı e ta111ı cubrt r 
çındcdir ve en buyuk ılh~ kay- de~ ve ama~~larından Tür.k ede açıyordu. Yalmz bu 'lronu~1'lar. Ut ıiibrnıl kul-la.nılm lı ve bu ~ada 
nağı olan Anadolu b.u ede?ı.fatın b' t ay beynelnl°lel '0ı.,..;;d, . - dan ve bu susmalardan, bir roma. ~ya Mmeİı kL~ bir miiddet ı.ımr:ı sun'i 
içinde henüz ilk keiımelerını ke- . .'~ ın 'tam man~'l ~h ~I" ~!- nın. halle psikolojisi ıle dopdolu en yani kimyevi ıiıbtt vtrilmımıeli ve bu 
kelemektedir. Hallbuki baştanbaşa k ~e g tire<: k b1

. e ~ıa a tı kır canlı sayfalarmı çtkarma'k kabildi. cubrt, ancak tu~mu.$ ve nU.<;ml · ıru!ler 
bir asalet, bir güzellik ve }ı<tş.ınet ı~ ektır e , ır ıymc a~ Nihayet Antaıkya O aecc yat de kullanılmalıdır. 
. b' • · ı.orvaklardan zaııuıraca . • • · · · . ,, - . . dıyarı olan u azız ı:-~ b' d İskenderuna gece vaıımıştım 0 tıgım o rahat. o terteınız otelde u. Kim,yevı ı-ubreler; >'ü.ksek n oıta 

ne sonsuz ve ne yepyenı ... rkel er.ı' tell~rde yer yok dediler ve hem. e~ yandığım zaman ıkulağırna ikusla. bo:rlu güllere ilk ~ekkr .ıorulmiye baş 
b. ·· kamaştırıcı orne e ı. • T · " ıa · ıı ıyatın ,goz . 

1 
rı Antakyaya hareket etmek üzere rm t11..onserı çarptı. urızm otelınin ymca ve sarcıcı ıu ere L=lçek esnasın 

dQğardı. Bağı:_ında .kırlaıı, ova a ~olan bir otobüs gösterdiler ar.ka bahçesinde yüzlercesi, şuh ve da ...erilmelidir. Bu hllliu ta kullanııacak 
gölleri ve ~l~rı ıl.e ;yr a1:'ıp~- İ.skenderundan Antakvav~ ka. şakrnk ötüşüyorou. H~men pence. cüb~ler, içerislnde azDt, Co ror ıısidi ve 
çeşid çeşid ta:b at h~; a :.rı ~ebi- dar dağları yararak yÜkSclen ve renin bir kıınadını aruladtm ve potas maddeleri bulunan k.ınşık cubrı:. 
mı.ş ol.an Ana~olu böyle -r:ır k ede sıo~uz virajlarla devam eden mü. derhal Asi nehrıniı1 uğultusunu lerdiT ve bunlann içcrlslnde t'ıı bisl ·ıı_ 
yata cidden ıay1!ldıriz vf . _r en öL kemmel asfaltta gecenin .karanb. işittim. Baktım, ki nehir, karşım.. rofoska n dır. 
biyatı en canlı !11.uc ~;1~~ haki- ğını yar~ımız ... Ah, 0 gecenin te- da, bu bahçen;~ ta ~~unda. sa.ha: Kimyf':Vi giı~ler : Yll ıüllenn bulun. 
mez şahescrlennı an , la gir. sirini bütün ömrümce unutamaya. hın tatlı ~ydınlığı ıçınde ncş elı dııkları toprak mrerine serpilir ve toprak 
kati kavradıildan ve ~ '5~t' . cağım Otobüsün karanlıkları dE'- bir gönül gıbi ooşarak, çagl•yaia'k la karıştırılır ki bu u~tle )'dmur su_ 
dikten sonra yaratab~ ~d ; hiç len ışığında yol kenarındaki her akıYQrdu . Belli ki Asi nehri artrk lan ile eriyen kimyevi gübreden güllerin 
Evve~ . Orta A~ 0 :U ~ren se- ağaç bir ha~·al ve her kilometre mes'udd.u ve kara günlerini çoktan k~leri lo;tlfade eder veyıı~od khuyevl 

geQl'Tl~ştun. Bu d :islerile ya- taşı. esrarengiz bir .insan gibi idi. unut.m.~ştu. .. . ~ ~~. erU.l~rck (ullere verilir. 
yahatıncle, saba.hın. ·ıer kuşatan Sanki devler ve pcrıler diyanndan O guzel sabahı, goı:lerımd.e se. ıtlm7evi cııbrelerden bir metre ~a yer 
maçlarını heyaz ~ır..ıp ~h t ht gibi geçiyor devller ve pcrıler diyarın. vıinç yaşları ile kuiluladım. ~ için bir avu~ dolwıu hesab edilm~llıllr. 
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1 Bahçe bitleri 
Meyva ağaçlari;e sebze ve çiçeklere arız olan 
bu mızır hayvancıklara karşı ne yapmalıyız? 

!Ueyw ağ'açlaruı ~ bunlardan bil. I tar sıc&k su iç.u!siııde ~Uldik~n son 
ha.sı.a şdtallleı-le ebttlerılen bllhaıısa ra 100 ti•- ı .. _ .. __ ri · .. .., o uncaya --....c ıue_ ne ı; 

fasulye, bakA. englnara ve çiçeklerden ti.ve edilir Bun dah 1 u la • un a tesir 1 olınıt.ıiı 
~11 ere arız o n turkçede yaprak biti ı · .tenillr ,_ , _ _._. 3 1 •- • 
(P • """' ~.,...,ı™' 1..--c bovalı l-'> 

w;eronı lsmıal \>enliclmlz bu mu:ıır pirto katılır. • -
haşrrt'nfn Ş("kll \'t renk itibarile pdı çok 
oeşidleri vardır. Fakat buDla.ı-duı bizde 3 - Adi sabun: 
en fazla yayümış olaıllan yeşil ve ly b _._ , _..... 2 kilo adi çama ır ııbuuu do"'-a.na_ 
rt'!• ..... e ..-olandır l,5 2 mllımetre 6

' • 

b ,,,,;o.ı.1;;~'-'- rall muayyen miktar da mUtdlkter u,, .... _..........., olan bu hirvancıkhr, 
yanm kan.adlı olup uç çift ııyap mıı. sonra 100 uı.re olwıcaya kadıır uzrrlne 
Wlı:tirWır su dOkulur. Solu olanı.k kull:ınLlat.ali: 

~ a.r1la t.araf'lacı .rumarta bl 
çlmindedlrler. - bu tıe.rtiblerden baljtta bu haşerelere 
Arız oldukları nt"bııı.tlarm ... 1 11 

ka.1'$1 (~ı • bun) rnahlüliı VC7ll 
.'"apl'- ar e 1 . + • 

c-e-nç sÜTr;un~ı'ini emerek bunb.rın bu_,. ya nıxıa tu un uyu cb \ullanıb.blllr. 
raşm.a, sararma ve noUre itibarile ku Muh~lir haşerelere karşı kullanılan 
rumalvını ln~ ~erler ve bıu sene- tüt.un ıı..vunuıı çlrt.çJltrlmlz ve bııb~ 
!erde bunlMın t.;&.hrlbatı torkunç bir ~e: sahlb~ tara.tında.n ııa..<;ı1 haı.ırl nıı~tı 
tn alır. nı llerıde anlataeatız. 

Doiruda.n doğraya yaptıb zarardan Yalına yapılecak bu lliçlard.ın btrb&D. 
~a lfra.z et'.i;t t&t.lı, yapış\an bir ma ıl blrinln müessir olabllmesf irin il~ 
;rJden dolıayı da arıx oldutu nebatlarm bıHı.aasa bitle.rin bulundufu yaprakların 
ve bil~ seblıelerin yal)l'o\ld:ın üu. altma ve surırünlerln üzerine ve uoı.. 
rin:le siyah bir mantarın yerleşmes'nl rına l:rl bir ~üde ve ili-Ot kunet.li bir 

ve onun da arar yapm ını temlıı et. şekilde atan pils'kurukçiılerle ııtmıya dik 

Uk.lerindett mra.rları iki aUıdır. Bun. kat edilmelidir. Bunun ;içi" ııu kürük 
ıh.n dolayı adın& Bat.sn. n-ya (Basrıı) çün a'ıcı kısmının ucu sivri o'm:ılıdrr: 
d!'dlkleri bu hast.a!*1&n lıaklı olarak Bundan başka 111.çla.ıım ıneb:ıU:ırm sık 

bihçıva.olarunıı: çok korkarlar. ık kon.kol edilerek ili.cm t~lrinden 
Bu Ol"lU'lı havvancıkhrın zararlarını he-r nasıl kurtulmuş ol n blt'eri•ı de 

önlemek için ırulu Yrn toz ballnd"' öldiirülebUmesl için lllçlamanm. birtı&ç 
kallamlabi~ muht.elif l~lar V>! ttr ciin sonra te'uar edllmesl şırltır. Ba. 
tıbler \'8.l'dır. Biz. burada bunlard1n yapılm111:Iıtı ta.kdlrde llaçlamn,ııın hl .. 
~nl7 birkar 1.a~n:len b'hst"der-elll,.: ~ bir fayda:,ı olmamış ve e asen çabuk 

1 - Acı ağacı tala!ı: çoğalma kudreünt malik olan bit.lertn 

1,5 kilo acı aiM'ı talaşı ıt litre suda ntba.tta yapaea.tı tahribat.:.. ıroı ) umut. 
nıu!) olur. 

kayna.tıhr ve %4 saat ltada.r hali uzere 
bırakıldıktan sonra, siır.ulur, Diğ~r fa. 
mft.a.n 2.S kilo adi sabun mU3yyen bir 
miktar suda lyfee eriüldlkt.en sonra 
ikisi birbirine k&r~ırlhr \'e heyeti u.. 
mum.iyesi 100 litre o.tune:ı.1a kadar su_ 

bnclı.nlu-. 

2 - Arab sabunu: 
2 kilo arab S3bu.nu muanen bir mit._ 

stvmesi i.Ubarlle topralı.t.a ~ kireç yok 
ise iki !!ellede bir bir mttre kare yere lld 
avuç kadv sonınüş kf.tee nrnıelttlr. 

N, G, 

Bu blUerin bıızı tabii dü manları da 
\"11.rdır. Bunlardan bllhassa. relin bi><'etl 
ismi \"ttilen k1nnı'lı renkte ve uzerlncl .. 
yedi si,.ah noktası bulunan ı:{ir.el ~

ceıdtt bu bitlerin amanstt dilsnınnıdır. 
b.r. Bu bakımdan bu riizel böceklerin 
~hçelerde çoğalması armb.nır. 

, N. G. 

Bilmecemiz ~ 
Bucün 4 üncii aayfıunızdadir 1 
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_,,__J.ılPATROliJA HAlil 
Bostancı başı . bir so1ukta sordu: - Yolıdaşlar şimdi Etmeydanın-ı Beygirini sürüp Zülal!zadenin 
- Bırı ak .sakallu ve mu.eJı - da mı bulunW"lar? altındak· katırın d·· gı· · t h b' h d·- · k.. ı ız: nınc yapışı, 
~mca ır ~a~ ıgerı osemen - Yroc, e.Skı ortalar<la birinci ardında.ki ıbostancıJara dönerek e-

bır adam mı ıdı? ıböli.ilk kazanım kaldırdılar. mir verdi· 
Köylü başını sallayınca biç şüp. - Şevketlu padişah dahi ol bö K · 

hesı kalmadı' 1üık. fr d nd d -·ı 'd' ? - oman şu kocayıı 1.apteylen. . e a ı an egı mı ır. İk. · . -
- Hoc.:anın aDtında bir katır da.. - Ol bölük efradındandır be- . ı bostancı .şımşe.ıc gibi yetiş.. 

hi var ımı idi? nian efendim. tiler. 
Köylü bir daha başını sal!adı. Yavaş yavaş mezarlık cad<lesin- Köse ilhıtiyar dıört.nala tkaçmağa 

Bostancıbaşı beygirinin karnını den ilerliyıor'lar, İstanbul suru ve başlayınca ardından yetişmek :çin 
özengi ucile hızla dürterek havva.. Topkapı cik.apısı> na gittikçe ycrk- atıldılar. Bosıtal1crba.şı dik dik: 
nı dörtnala lkaldırdı, yılına a"şağı laşıyorlardı. Zülali efendinin ya- - Dönün bre kalliışlar, nereye 
tozu dumana k.attıılar. nındaki 'kOOe .ihtiyar sura rnüvazi gidersüz? Ol d.işlenk .bize lazım 

Evet. köylü hakikaten yalan ana caddeye çıkınca ha)ivamn.ın değil, lx>Şlan anı. 
söylemem.iş idi. İleride, yolun alt dizıginini ıkastı. Edirnekapı istika- Diye seSl.endi, köseyi takib et-
başuc1arında sallana sallana iki metini gösterdi: memelerini emretti. Onların ara-
karaltı gidiyordu. Bostıoı. c~başı - Yolumuz bu taraftandır. dı:kları adam Zülali efendi idi. 
hayvanını yavaşlatmadan haykır- Bostancııba.şı bir kahkaha atıp Sadrazam İbrahim Paşa yalnız e-
dı: birdenbire palası.nı sı'Yıırdı: fendiyi istemi.-;:, qanında ·kim var 

- Haydin yoldaşım. - :Bre davranman. tatlıca cam- ise istisal eyJent dememışti. 
İıki tarafı ıbahıçeliıkli bir )'ola nı:zxlan olunruz! (Arkası var) 

düştüler. Daha aşağılarda Top.kapı • 
mezarlığının servileri kararmağa işçi Aranıyor 
başlıyordu. A:ı. daha yaklaştılar. 

Ön<le giden iıki süvari ağır agır lstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet· 
yol alıyorlardı. Mezarlığın ı.ist ba.. 
şın<la yetişebilldil.er. Bostancıbaşı mel eri unum müdürlü ğ :inden: 
yanlarından hızla geçıp yüz 
adım kadar ileride beygi -
rine lhız kestirditk.ten son ~ 
ra yü?)geri edip yolun ortasına 
dik;ıdi, bir elini kaldırıp bağırdı: 

- Dur! 
.Alksalkallı hoca ile arka 

daşı sanki kendilerine değilmiş gi
bi hiç i.stıflerlni bozanadt\ar, yavaş 
yavaş bostanc ·ba.şının yanına :vak-

çektiler. Aıksakallı hoca gÜlümse 
yerelk sordu: 

fşı~ıerimiz ŞlşlJ l.amirh:ınetııi için imMhımda ,.~ett liyaute Köre 
saate 35 k111'11fa kadar üeret verilmek suretue 6 tornacı; 3 bobinör, 3 elektrikçi, 6 
~k tmvi~eiahıe ft yine imtilumda l'ösl.erecetl Dyaıuıte röre saatte 15 
lrıaruşa kadar ~ -.erilmek 9UJ'etile ıt ıııillcly>e U...yag wrctır. 

A..<;kmilde alika.ı olmaun bt.'!':tll erin nüfus hüviyet ctiılıclant, hÜ81ıiihal 

kiğıdı, 4 aded wsiia fo!otnfı ve şlm :iye kadar çall.Şllll$ oldukları müeSM_ 
ııelerduı almmış iyi hi:mıd vesikalan ile blrlllııte 4/5/942 tarlblnt tadar 93. 

at 14 ckn l'7 ye kadar lclareııln Metro Ban remin katında.ki Zat 4teri ve Si_ 
eli Müdiirtiij'üne mürac.a"Uını Jüsumu blldlrdllr. ı«l983» 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
l~araik hayvan!arının ba.şlarınıl 

- Ne istersüz pchlivanım. Bir :senelik kirası 
yanlıŞlıfk ol masun? L. K. Maba.l.lesl 

Bostancfbaşı ka1kık elini indir 1 Aaadoluhlsarı 

nııedtm ccva.b verdi: 
- Yanlı~ıımız yoktur efendi, 

Zülfilizade değil misiz? BebeT k01ua 'batma • 
İhtiyar hıoca gülümseyerek ba

şını salladı: 

Çavuşbaşı 

çiftliği da. 
bilinde 

Kir&'ir 3 C'Ö& Jı.o.YW1 atılı önüne te. 
•cliif eden ııed.li anui ve koyunıuı 
oti&fnıalt ii:ıııere :mer'a ttBeher koyun 
için senevi 1 Un olma& liaere &ıı.ıuni_ 
nen He koyun bacınablllr.» 

Hergün 
Sayfa 3/2 
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{&,tarafı 2 nci .. ,.facia) • lJ.-K~" , ,, ~-. ..:: _' Z:!ll ö~ediğı görülccektır. Olabilir; 
~u. lbır harb kaidesidir, ve görü-
luyor. ki 'bu iharb kaıdesinin tat-
bbk.:nden iki yıl önce nasıl va.z.ge. · 
çilınek isteniwediyse bugün de . . .. Nakleden ı Maa%%n T ah•ın Berkantl 
vaz_geçi~e~ . i:s·tenilımiyecektir. ka~ı'k: kenıdiı:ızı .mudafaa etmek,loradaki misafirlere, Ömerin kar-: 
Meger lkı, tl<ıi millet hük:ümetlerL : ~nı1:1. bu nıyetı~d~n vazgeçır_ deşıne ve dayısına aid sözler ve: 
ni tazyiJk eder. Halbuki ~imdfük i~e. sızın _meharetınıze kalmış bir şu kel.iırneler: i 
ufukita 'böyle bir şey yt>ktur. Sişd.ir ç.ocugum. . cBana öyle geldi ki, aramızda şua 
Şu ~ü_çü~ tar~çeden anlaşılı. S .. - B~~ Ne:ı:n~nın m<!ktubunu menhus ni~fıı~ bağı olmasaydı 9-~ 

~r 1ti Ingılterenın şahsan ziyan :gostere lır rnısı_nız~ . .. . ~erle çcık ıyı anlaşa bilccekt:k. Iz..i 
g<>rrnek pahasına da o.Lsa hava ta- : Onun em~ıyetını suııstı.mal dıvaç, dost olabilecek iki insanı: 
arruZlarında devam etmesi bir si. :et.malt. pek dogru bir hareket oL birbirine düşman eden bir rabıta_: 
nir ıhareketinin değil, soğu·kıkanh- ;maz. . . dan başka bir şey değilm;ş meğP.r!~ 
l~a ·wrilmi.ş bir kararın netice. ! auL _!dksa sıze ~nım hakkımda Kadında ve edtekte mevcud en~ 
sıd!r. Bu lkarar bilhassa bir inan- :Y gı ~tırlan gostermeğc cesa. güzel du)'lguları mahvediyor.> : 
CU: mahsulü olabilir: :ret edemı}'IQI' musunuz? Nerimarun mektubunu okuyu~ 

Ing:iltere, doğrUıluğ,u geçen yıl i - Ne kadar mübalfığacısınız ö. bitirdikten sonra Ömer bir iki da.: 
sabit dlduğu gibi, İngiliz milleti. :mer_ Bey! Maamafih bu sözlerin! kika olduğu yerde durdu. Duşün~ 
nin sinir kuvvetine inanıyor, bu- fNe~mana ~~. olan hassaslığın:- celi, şaşkın bir halde idi. l\föşkü.: 
na mukabil Alıman milletinin ayni :ı:ı ısb~t ettıgı ıçın hoşuma gidiyor. 1.iıtla kendini topiadı, Ne2Jihe ham.1 
derecede sinir kuvveti göstereme- E Nenhe .. t,ı;anım mütcı:eddid bir mın oturduğu koltuğa yaklaştı. 1 
yeceği düşünc~sindedir. A:manya Stav:rla ~l~mseyordu. Ömer ısrar- - Hanımefendi; son nefesime: 
geçen tıarbde dört buçuk yıl bin_ :la ~te~nı elde edebileceğini an- kadar size ııninnettar kalacağm1.: 
bir acı çektikten soma tam zafere :Jadıgı ıçm tekrar rica etti: Bu meklu;bu bana vermenizi rica: 
eri~eceği sırada iç cephenin sinir. ~- - O halde Nerimanın mektu_ edebilir miyim? i 
lere hiikim. olamaması yüzünden ~bunu bana göstermenizde bir mah. Nezihe hanım eevab vermeden~ 
yılktl!mııştı, Inıgiltere tahımin edL :zur ydktur değil mi hanımefendi ? evvel elile bu teklifi reddetti. : 
y<>r ki, tbu harbde de ayni .şey te- : Halindeki yalvaran ~ocuk sami- - Hayır, hayır. Esasen bunu ne~ 
kerriir edebilir, şu halde A.ln:nan ~miyeti ihtiyar kadına ddkunmuş_ yapaeaksınız? ! 
siniriın~ zayııflatrnak için ne yap- ~tu. Yerinden ka1k.tı, bir çeA. 1eden - Onu tekrar okumağ:ı ihtiya-i 
mak laz.ınnsa yaprnalıd1r ve hava ~~erimarun son In€ktubunu alarak cı.m var. Bu mektubda Nerıman~ 
bamlbarıdımanları bu çalışma sa. :ömere uzattı. Gcu~ adam bir kelL benden bahsederken husumet gös..: 
hasında ba§lıca ro1ü oynayabilir. :me teliıffuz edemiyecek kadar bü. termiyor. Onun hakiki ve samimi: 
B~ v~siI-e ile. Rusya _da ın7ınnun ~yük bir helecanla kağıdı aldı ve duyıgularrnı öğrenmek ,için şimdi-~ 
e?ı~ olur, işte !n:gıltereyı ken- :yüzün<i.eki telil.şı mümkün oldu•ju ye kadar fırsat bulmamış.tı!Tl, b~n-: 
dısının de aıcı duyması pahasına Ekadar gizliyebilm-ek ümidile pebn- da~ sonra da bu fırsatı ele gcç·re..: 
hava lbOrnıbaTd::ı.riıan!lann.da ısrar icereye yaklaştı. mektubu yüzüne cegimi ummuyordum. 1 
etmeye sev:keden muhakem~ b~- :doğru ataldırdı, okwnağa başladı. - Bu kısa cümlelerden bır mana: 
dur. Falkat karşı taraf ta Hitlerm : Başlangıç sadece Nerimamn ka.. çıkarıyorsanız pek mü~ülpcsend: 
eski harlbde~ ~alma tecrübcl~r;ne frmval.desınin ölümünden duy'Ciu- bir .a~a~. olmadığınızı isba~ ede.~ 
dayana:ak sın:r bo7:uı.:nasma kar- :gu ıztırab ve acıyı anlatıyordu. Bu ceksinız Omer Bey. Halbukı hen: • 
sı te_::Jbır alıdı~}:1ı. ~~\"Oruz, m 11. :satırlar ince ve hassas blr kalbin sizin Ner!man üzerinde ne g:bi b;r~ 
kab.e.eye ~~Çt!gını ışıtıyoru:-. !3u iferya.dına çok benziyordu. Ondan tesiI yaptığınızı anlamak a:-zıısile: 
vazıyet hızı yavaş ?'a:'aş ıŞJTrdt)~e :sonraki satırlarda genç 'kadın ŞÖ.Y- mektubu te~rar tekrar okudum. f 
kaıd.a~ lkaoe;.n.~·1 an .z.ebırlı gaz ha•bı. :ıe yazıyordu: - ~e n.etıceye vardınız? : 
ne bıle goturcb•lır. E cNilıayet Ömeri gördüm. Sene. - Itiraf ederim ki pek bir şef: 

&kl!R.m. '7 I aklı il. ~l~~enberi ~nden kaça!1·. beni anlıyamadlll1;. Evvel~ sizin ona~ 
~ 9 :goıımemek ıçın roemleketrnı ve a- karşı olan duşm.anlıgınızla alay e-: 

------------- Enasını bırakıp giden Ömeri. .. O- diyor. Ondan sonra sizin ho5umıE 
Gazete fotoğrafçılığı hak Enun maymuna benziyen bir tarafı gittiğinizi, eğer aranızda nikillE 

- Beli oğlum bizüz. cCemi- too H 
yeh [1] tarafından ulak mı gelür 

.. ' suz. 

• Yüs başa kadar sıill' .ıayvanatı ba • 
l'lllmaia .ınMı9us üzerinde odaJı 9 

, No. lu ahır 'Ye 4.5.6.11 11/1 :So. ıu 
•hrlaria samanlık Ye bu ha)'1'lllllan 

oüatmak üzere me-r'a. 

kında bir konferans :vdk amma fi'krim<.'e kaplanla akra. bağı olmasa, alafranga tabirile. ~H 
Gazeteci arkadaşlarrmızdan foto gba: Benim kanıma susamış. Onun, zinle flört etırneğe razı olacağınıE 

Namık Görgüç, bu akşam Emjnönü :benim kim olduğumu bilmeden ima ediyur. Fakat son cümle bütün: 
Halk.evinde «gazete fotoğrafçıl:ğrn ~karısından ·bahsettiğini işittim. En- bunlar.ı maıhıvediyor, arc.nızda~ 
mevzulu entere&an bir konlera.n!\ ifes! Onun kansı olmamağı ve o. müşterek iyi bfr şey 1<aknay<ır. h;c: 
verecektir. Konferansr müteakıb, snunla beraber olup 'karısım parça bir şey kalmaYQr: Ne ;empati, ne~ 

.Bostancı başı da gülümsedi: 
- Beli sultanım, cenabı şerifi

nizi isterler idi. 

(1) İlıUWciler dt-mektir. 

Yllk&nda mf'vtdler1 yazılı mahaller 31.5.9'3 sonuna ka4lar pa•rlılda kira. 
1" ftl'lkceitıdeıı Weknleriiı Hihllirlü.k A.lmrM kalemine miinw.atlan. 

Halkevi temıri1 ,ubesi tarafından :Parça etmEği ne kadar isterdim!• itim.ad, ne aşk... E 
Molyerln (Kibarlık budalası) ko • : Bundan sonra gene Yakacığa, (Arkaiı vu) 5 
mediai oynanacaktır. \ İ '··---·---------------·--- -·-.. ·••··············· .. 
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~&§taraf' 1 Jnci Nyfada) 

meydaa"6; fabi 1o.lunu da.Ju bitmiş 

Sold.ı.n sağa: 

1 - HuıJudsuz. 

lak (llJJ. 

2 - İfçinin kul 
lıarulı,tı (4}. aşa_ 

tın &lk (5). 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 11 

MONOLOG. 

d.e&ildir. Türk M.aarU Cemi7etinin lale 
be .}'Ul'd.wıa Tal"lmlk ı~. bo4u ve Jaarab 
evierl, birbirine da.Yanm\f oa.rpık. bir 
ııob.tı d&Ju çltneme.ırl:a lbım. Yurda 
deir'u Yiiriirhn ilk .lliWl.a: Uull.. i.lııJ. 
.,...ye, tUjec mek.teblere lo.lff& JH.da 
...,. Mü.1 ......, n edll-.i111oek u 
dar uza.il.. bakalım. derli ietıla. "~ 

3 İşkenee ----ı---1--

Uçan Otomobil 
Ye.ni 

bilmecemiz 
Sl:rıe bir snal soraoatun: 1 - Bat ı.rtJm: Wanwuıııa .i.&alNıuıw. ı.&ı- Jr.aDaruu fJJ' 
- Ot.cımobU aea.r ••! ..-.da unıda•. laM.li1 bıı 1W11an binaaı, bıı kadar bh.. 
H'-'ye riiüYonua. S•lial prll> mi Z - a.. ba:rfta: <tRıt •harsa ri ~ t~ llUf •• 

hlıiunuz? oıoı..ıwı ~ lı:hm ~. ~ • ..,..._. ı.ıam •tatılaı'ı aa_ 
llani, açmac ~e, otu. Rem tanare 3 - Bat barthn: "K.ı> •larsa sına l'öıaölmiie muhteUl &bpb pav1on 
sibi IJOU', ~ .-...-.ıe lııbınaeıUllis «l~e ~ R)"U k~ ,__ eslı:imm burada Vninni&enln do_ 

mi? Ta.bal ŞII7, cönDeoiiais mi! O daJlıa Qp». tam klüılji ft.l'mlŞ.. Udncl .nölriim: Bt. 
t1111a1. Ben ~inle•·· * .,risfutw DiL 4 - Bat harfim: «fi» ehdwa .....,. iyi, bahçe &iizel, siik61let ıetbwle-
mıed.I -'? Bıaıret., .....,_. Jl&HIQi J'İ6S. .,... 1lıf'Yi babb. :b't kiiı&ü tanzfm edllml4 olan baboe, ı;rt 
lıllroe, bimerce, ~ Wt& H!ki ele 5 - Baş hatt'ha: dh ..,_ baftlarcla talebenin l&~rahst. e4e1"1eee. 

(5), ~lliır UUu ' 
12), 4 

4 - Daimi ye 

ebeli (8). ı 

J - .. ~~" 
•tan b:r 41maıı ( 
şe.fl t!l, Sonwıa 

bir •k~ cellrse 7 
meaa1 •bir (3). 

6 
(1). 

İU.\Dab l 

9 

~lıaroa iDsan .......,, laHHa aiJI,. ckız lsnd>ı. j'l, lııaUA ııakJın saJdn ders tallf.l b'le. 
.... ı ae* ~•im o~le a<ıw•• 6 - Baş ı..rftm: «Yıt eeli bir ~. 

7 - Fran.1rz al_ 
fabeslnde bir hv. 
fhı okan~a (!), \. 

Balk (4). -===·=-=========6::d:::=6d:,;= 
8 - islim i.leminin en DUlkadıS,eş 

~nıat70rlanh. AıUaJa a"'1na ~ha. -uıban1r». Y_.un idare i.naU-1 il~ A.Itı•b•.;au 
sfz, lııenJ ~enler Jtepbıis; • esMÖ Bltmeeey! baUedersenlz, ,.att. 19!8 ~ ielİ& ediJem 'fle taMea 195 nıev. 
'IQlı.uda 1111 lıdlnla, 1oba • ......._ -.U edl,.-cluk. Ar'* bir '9lnlen ötek.i lfJh.. 1eden «Blbneceu lnsmım kesin. cuıdu bulmıall bu müeaese hakkında 
Wr ~Mh· ne bleyi& taldl'lile, 7alaad riD iilıerlne r~dak. 8lr a.ralık bir de Bini.en altıya Ddar her numıua_ lıir t.aı-aJta.n lııa.b:a.ı al17or, btr taraftan 
lheriJı yı.ldsımt& Yinls ie ba dtbıP7• lıakt.m ne ~- alt.ımıs .maamavL IUD ~ lıııı.lllai yazınız, Ye ı1a dolao:ı;yorm.. Buraaı .ıdeta, şehirden 
era.lıa.rtiao ı. sallail .. &elrif ~! Denilıla ~ .-elmiftlk. Ne de bii1iik lbi:me l'Ciınderin. Dotra l>llenlfr.'d~n 1ıecerriiıl etmiş bir site ballnıtt .. 

U9imn ,.., lıMm u ~ı e\ıl., ~. otemobl~ &evkalitte _.i_ Wriacl1e: Bir Aıe koleny:ı, hin. Tal"enin mühim bir kısmını Türk 

li7.e de anlata,.-. Aı'U41•• D< .:n l ne NiıaeD lıır tilrlii sona celmlyonı.. t'iye: 1'lr ı1ibıiiae k111'$UD kalmı, Haarif ~lye~l. Wr hıımmı Parti il&. 
-.Y, Hani Mdm ..-&& ...... alsim Her b&llle Büyük <>Qanaslania.n biri itoiinctbre: bir elifi lı:astetl, lllter nnd:rıyor. Dter~rtndftı ıle ayda üç U. 

&ıokap da bilmiyorsan• pUlıa.. 1.iSUDI olacslıl&L SS ili.~" ımııhtellf becllyeler n. n yaıiak p&n1e1 ~Ol'llMllJ. Camaıır 
madıya t.arif edee*. adıml ftftee1ı: sa. - llıa -•na ,..Wlk, ILa a-eleceii• rıl'oecelrtlr. 'Ye banyo mi.bııtırsna lı:ary.ıa, ,.tak le_ 

manım yok. 1ler ne ime. ~ Dei&Ma derken. _, y.-cı. aW.. 
biıiltte lılr ,...... otı• tillne ~lı:.. Blnknbift motör durmın mı'? Benslll Yewk ı• de, ,_. ._Ulnü. hu. 
Ben direk . ood& lıdJm. Dotaa da ,._ tıttmft oboakf.ı. Otomobil .an.it llefle • - ~ dedl W Wr Wlna yut_ nsi bir sermaye tarafından aoıılmış llÜ' 
ımıl& ~ .. ~U ~ m17W, yibe'lm.l1or, büü:is dtişüyorda. fa. 1ie1santa t.aJeMye t&bslıı edillniıt. Tale_ 

:tirdim. Sürat aittlkte vı,17onla. .._ l)ıeDlsfn J'ibİİDe ~orduk. Kısmri - $imdi ne yapaeal'm? ~ _... ,.emek Yemıeie mecbur. Fa.. 
hini tit tıam: ı.amaıııla saaUe bin ~ ÜfÜ.p orada bohılmai:mft df.. Bb: böyle diişüniirkıen. içinde bulun lıa.t yf!mek lşi.nln hi&: de l,YI orp.nlze 

kıl .• ~~-~ 1--.. ol"dak. :Ner• tıatkJıı.:&. ~ .. d~ilırken, pat, diye d1ilüverdlk. dutum_ 1111 balina. ya bir t.uha_nık ariz ol- edYmemiş ol:hıtunu. bu lokanta, ve bu 
uaıs-~ ,_..., ~u- • lokantanın Jıeva&ımatmm ve ;veınekle-rl_ 

Saaı.te bin kUomtt~ yapılma.s mı; buna .__ karaDkk bir ıere .-lrmemfz du. Addıa bir tara.ttıwa ~ek.ill1'8l'du. Bir nbı hiç ~ bu talebeye ti.vık olma.ıdık. 
da iııa.nmaG.nıs irle mJ1 ()tomobııin lıılr .W.L TMll&t ,..,. Oıia ~ biı' ~:rln müdde& bö.'rle ıett.i. Takt.ak Miler duy. lıarmı hemen söylemeflYhn. Datmlk, 
uot~ iı m•ıa, .aı&.&e 1Nıa Jrjlo_ içinde klik, eti'&& su yoktu, Doğan da ..._ l)aıkaı ..._ wleri, t.albıanın kar 

~ JijJıaile u.WiiJoe •==•num. ,...._... a..a .ıe.e o'cım•.ılia ~e. m ~. 
• D~ ........ ~ Jıi1 Jk. J)ety&: - Bee Celdinls ......... 

....... ........ Wer U..-.Jlllo aaaüe - Ne ...... , K-uff-ıisi lıllbkdar .,.,..... bal -

bin kflwVe ...._. ~- Bir J)edlm. nnqt-uk. Meie' lıalık(:ıJar baölla11 ;raka_ 
d - '" et lıi'ia il*~ - Bil e tll;pıe. ee.alt wınll, 1ııea tir h=nıt•Wıılı. illa .....-ı ~. ~ı.. 

e De ı•Qırmo De-~ ,_...,.. 
ıl!!!l"Mn ~ -1, ~ J'Mlntiler. ~-. 4e l'*anıuş_ 
tana: 

- Eiil 4k 1ıü wJr*'• Udim. ıer • 
den ne kadar ~ 

DotaD a..ktl: 
-•..-ı..-ı.lkl ~--e. 
~..-.-. .......... ..... 

-...... ilıftıd!'t'ek ............ ı i • 
Yla ~~ cıeotlk. y .. ta ttıe M .._. 

_ .. .._,..,..._ahin. 
Ohıasz' .,, :b...._ Oda ~ •xiıl 1ar4ı. Dotıanla otomoWle binip or:ıılan 

...... e Wru l1erWik. Koridor &ibi bir ayrılaca&tık. Fabt b!rdenbll\! ne oldu 

-rer .....-Si. Qnııla da üeriedJk. UZUD bWr misiDlz? Alınemba aelliıı dudu.m: 
..... JllJSl'Ü &illi ...,. teıler tıuJanaıı bir - Bay41, diyarda, ~ Jllftiebe &"eıı 
_,da= 1J1k ~. PJamig•m? 

'Ye .................. ...,.. :iki• lrilıtiia ita .ıuıılK ribMa de • 
.... DeP.a: it __ -~ ** 

r ............................................. , 
Geçen B1'mecemizde i 

1 
kazananlar i 

Geçen bilmeoemlsde kasa-nıa.. 
nn lsfm1eri P•sarte.1 rinll eık.M-alı: 
..,......... ün Mttearılttir. JlediJ'e 
h·-·lardan bı&anlılllcla bW -
D&lllar, hedl,.elerbıl Puarlesl n 
Pereembe ailnl~.rl lclareJaaaemlzıı!eıa 
alabtJlrler. Ta,,,..da IMllananJarnı 
laediı'elerl "9&a ile ............ 
dnderillr. • 

\,.. ............................................ -" 

lıılr şehri (5 ) , Güael kokulu bir ot (4) . 

9 - Göz ~~ !3), Ya':wte Jeueı 
veren bir madde (3le. 

11 - Dirt deııiaimiadeıı hiria (9) . 
Aoaiftu>~: 

1 - ......... (ltl. 

Z - .Panlıam erlli (4), Bir 
.__. (3). 

3 - Bir lradın ismi (6), Göltün yere 

öırttütü bıe,,_ YWl"D ( 3) • 

tılril 1* diikkh.. lıarthlı:lar, iabak.l:ar 

as. blmlar da temiz *ttL Yt.mdlteri 

hirnmefm. .IWe bir -~ &iird4*m, 
bleben.tn deıtiii ıibi. ntJi,o c1ejil «Bat 
l'llliq.ıı - -

Yunhm idare amiri, yeuıett itinin ya_ 
kmıl& hıı.lledil~nJ söyledl. Bu ıniijtk 

~. ceaç ial.elteltt namına Wmı '""'-. Dlu"C. 
&eJIJ •ldum. 
Y~ ıeıalş.. kalaıı.r.Wda •:nl 

..,._ Yakıta ~ ~I l'İnÜme 

.,._ ı.ır.u l'kiıktii. Cemint bir bimmel 
eiiip, ,_._Noelere •upmha döteiae 
l.Ji -..... 1ıııer taleh lıeıuli yaf&tını •ii.. 
rıeılU. tnplamaja IDllCflw oülıatud&ıı. 
....._ 'fle ~ P,.e, yatMJ.ann n 
JMa,Ih&nelerbJ va&fyetı ıletlşik .. 

Mütalea •lett9Be ~ yete-r bul_ 
•ma.. 'Jlüıliilıllıaae afak.. ..deYlr c.a,.rlilh. 
hi. a. .... ~~ oda .eoilmlJ. i~rlsi 
* t.DWnr. Toz JGpra lçlntlrkl .mö 
samere aalonu ıla bina allka eline. ~ 
lebenla. DllJhiıeftf .amuılarda e,ill'.ne-bl 
lecetı bir- ktkal o1&lılllr. • 
y~ ~ )ir ie Jl~Uk la • 

• r= __ , _ -~----~-L----------------------- '-""'~J-J---·--·-------·-·••--~· -~~·~·--•-• ~------~.....:;-'--~---------------~~ 

4 - Isıtılmış demirle çamaşır üae. 
ı:tnde yapıJ.a.n amel iye (8). 

5 - l'zıak.lık (fi). 

8 - Kuvvetu bir l'ala macld~sı f2), 
Bir ba.rflmlzl.n Nunuşa (2). 

7 - Mektub (4), Başına bir «b .._ 
lirse ~ ealgl aleti olar C4ı. 

8 - Su (%) • Bir klllJıanbe)i tüiri 
(2). Koyan (4) . 

9 - &kt derirlerlmlzae kadınlann 
otı.rdu,tu klSllll (5) • K.ıa saman r 2). 

ıe - J>lrenrneık, !8P&ı' f'f.mek ' 91. 

loou Dıe\'cul. Yahu:&, lallta.clt! edildiğine 
dair biı- emmare göremedim. 

'l'aW.ealn anaları da ~ nokt.ı.dm1a 
toJ>la.ıuıor: 

Mecaııi ~ ftlrilen 15 w ıe ıı_ 
ra.lık harohk as pllyormu.,. Çiınki b• 
PIV&n )'eJDek de dahil. 

Geo~erf ba IJllriyeotlerfnde lııı.ksız bal 
mata lınlı:ln yek, 

İsti.rahat alenu.. Bu &rrııyu her 
Y11J'dda dinledim. Maamafih Maarif ce 
miye!inaleld none&er bu bU1t..5i:ı d ha • ._......... a 
-ı a)'ÜU'Jar. Geniş mttalea ocıaları 
'fle -.1er1 ftr. 

BlnaJar ltoyanl!', YMakhaneıtt b3btıa 
edlDr, Yemetr işi :rohma konulııru -.

1 arif 0e 1-M ,TI 

.. . m~ Talebfo Yll!dunan dıth.t' 
göısten!IU. fal~benin lhtlyacın:ı C:G( daha 
lyt ee..., veT<eWJ oek ... e ... r hale r~'ere-ği 

~ırhaliaktN". Oem.lyetten ve Yurda karşı 
bİ'llmY't"lerfnl eslrgemi . d yen ıniles-. .. ıreler 

en bu feda.Urlıtı beklenı~ fazla ~ 
~Y istemdi: sarı!ına.z. 

Nllll're\ :ıl&la C4ııiku 



4/2 Sayfa - -, SON POSTA 

Rap it -Fenerbahçe maçı· 
• 
lzmirde Bir köylü karısına 

tecavüz eden iki 
kişiyi öl dürdü 

Biga.diç:te 
Beşiktaş kl'übü tarafından davet 1 şarnpiyıonu Beşiktaşın karşısında ka.t bizim malum çalım hastalıği 

edilen Romanyanın Rapit takımı bütün hünerlerini göstermesini bek.. B:Jiw fırsatların berrnutad kaçma.. 
dün :lk maçını Şeref sahasında bü. liyelim. Maamafih misafir takım 9lna &ebeb oldu. Hele bir aralık Ra.. 
yük bil' kalabalık önü.nde Fener • dünkü oyunu ite oynarsa İstanbul pit kalesi allak bullak bir halde idi.. 
bahçe i'le yaptı. şampiyonuna mağlub olmasının Buna rağmen birşey yapılemadı.. Hayvan hırsızı bir çingene 

polialerle mü&ademeye kalkııtı 
fakat çabuk yakalandı 

İımı.ir, (Hususi) - EvvelkL gün Ke_ 

Köylerde üç kız kaçırma Müşkül şartlar jçinde seyahat c. mukadder olduğunu da söyleyelim. Biraz karı~ık bir şekilde cereyan c.. 
vak'a•ı oldu, suçluların hepai den takımın çok yorgun olduğunu Birinci devre den devre iki taraf İ çin de fazla b ir 

de yakalandılar kıabuH etımek lazımdır. Bununla be~ Misafir takım aıyah çorap, be • talibsizliğe uğramadan O.O bcrabe. 
') K . k"' 1 .ııaber. takımın heyeti umumiyesi yaz pantalon ve açık mor fanila ile re bitti. Hk devrenin yarısında İb. Biı:adlç (Rususı - azamu oye. . _ _ı ._ --L k k · · ı · lA 1 _L' k tla · d '~ merdt> bir sıı.bp;ıah U.e ?Olis memurları .. .._, 1 t.ur futhot m.eraklı'lannl taıtmın e<ıCCeıL l:idlllayıa çı ara seyırcı erı ee am ~ ranım sa a nmış ve yerjne ı 5 .. r · M·· ·-• k" l" ·· ln rlnde uç kız kaçll"ma va-. ası 0 muş · d ..1.ld' B"lh l" d ç· k · · d b.i L_d b b 1 w d ld ara.sıın.dıa musa.deme olm1L..,tur. HaY"Qo utecavızıer oy anan ya ız lrf.yirum. 'k.ıymc4Jte egı ı. ı assa uzum • ı. ıçe rnerasımın en sonra oyun r ar.&.a aşı u oı ugu o urmuı 

hırıııshtmda.n sabıblı ve bir hı.rslıZfık karıaına değil, J YQ.flltdaki Bu:nıl&n bl.ld .... de· 'eh.meıl Emln 1/ .suz seııtliğe başvuran b_u tak~~ f~- on beş dakika taahhurla •başladı. tu. 
suçmı.d;w aranan Şaban ottu Kaz.un k d t auiiz etmi le dir Ka:rrl:a.r koY'Uft n M .. vuDu oyunu dolayı sile hıç de ıyı hır F ener'bahçe takımında yalnız ec. İkinci devre 
Cevi:ııkaan adında.ki çillg'enerıiıı bulun ı.zına a ec f T mhıde birinin nl.pnl.ısı hlmı& E~&'.UD tesir bırakmadı. Rumen takımının nebi maçlarında oynayan kaleci Ci. İkinci devre mı.safir takım sağ 
dutu ;yer leslıit ed.1;1111' ve y.ı.kalanmas; w ... 'v• .. bir ceeıe 1IY~en, ayni .. k~~den suı~Y- tam :bir istirahatten sonra lstanbui badın görünmesi tezahürata sebeb açığının Cihadla karşl k.a.şıya ka. 
için ıt0lis aıemurlle bekçl'eT cönderil.. Boğazlı~an~n bıd~rtdı~ıne go.re rm,n Demir, Nuım Aygordu ve Menıe_ oldu. Cihadın beynelmilel bir ka - }:p da kaçırdığı büyük bLr f:rsatl.a. 
mfıııtir. Ki.zan Cevi'.llkı.11an, ke'ltdi&Uıi tut_ıkasa~a adıyesınde hır . cı~_ay~t .1'~ o~ · Ha.san lsmJnde üç deltkanlı gb:Uce Kütahya Asliye Hukuk Hak.im - leci olarak ecnebi maçlarını terdh bqladı. Bu hareket maruf bir ta -
mıak istılyen polislere kAl'$ı: ı~~~ 20 yaşl~rın?.a -~ır .~o:.lu ıkı noe ~et", kızı, kendi ~le alıp llğinden: ettiği uzun \atirahatten sonra dün .kım oyuncusu için şiddetle terıkid 

- YM:Jaşıııaym yakanm! diye bağı_ kı11ı>: taba°<:a rle ordurmu~u~. lraçırmıştal', Alalııaı'de köJöne &'.ötü.rmüış K~ M.lw'uf mahallesinden sahada görünmcs5le belli oldu. edilecek kadar' büyük bir hatadır. 
rarak ,Tanm.iaJri Kara.dal t:ı.banea.sını

1 

~inayet bır namı.ıs .. ~.esdesınden ıer, muMarın e-rine bıra.lmııtludır. .Halil .ihrahlm otlu Ahmed .Katlan la. 1ık on beş dakika içindeki oyun Fenerbahçe devrenin uzun müddc. 
çeftnıi.ş "" iki e-1 ateş etımişt.11'. Buna dogrnuw~ur. Çandır koyunden Dur. Bidistyi duyan Mebınff Emin İtaşid ra.fuıııh.n tı:ansı Kütahya P-~msultan iki tarafın ç.ok süra.tli hareketler ile ti · esnuında Rapit takımını üzecek 
karşı polis memurlan da hbancıı.larını muş o~lu 20 yıtşı.n?a ~af eri~ . anas~ Fillz; Ahmed Akdeniz n Hüseyin Gök. ııııa.tıaılle9ien Yunus A.b.mfıd kw. Zebra geçtiği için tehlikeli dakikalıar bir. kada.r lıakim oynadı. Romanyalı --.eftlk a.t.eşe başlamışlardır. · eı:nenı olan Bahn. ıs~.incle hırı e&kı simli .. rkadaşmı Aalbarda köyii Ka.tlaıı. aleyhi.ne ~ılaıı boşanma. da • birin·İ tak.ib ebti. Bu müddet zar • ]ar neye uğradık~arını ani.yamadık .. 

~V'İtdrıran. bu defa hiçbir <"eviz kı. hır ~leden ?ır~ırıle da~ındrr. ç-e 
1

.. uç a .. dellka.nh :\luh va!mlda müd.deaaleyba.nın ma.haJll ika. fında Fenerbah.çe enerji ile hıasmı. ları bir şaşkınlık içinde bocalayıp 
ranuyacat111ı dİİŞİi11.mil$ 1>1acır.k. lı.l: ~ahrı Ca~rd.en ıntik.am almak ~ev. n~ ıronıde~lerdlr. Uç 

1 
,_ İ rnet4 meç.bul olması hııs-ebile lli.nen da. na mukabele etti. dururlarken 36 ncı dakikada 901 • 

d • d"~" v bir gece yanına ann evCn.i bası.p Fa.tma.yı a. mış ... r, ger ı R · k d - f ı_ l" w 
- Ate:I etmeyin, teslim olacağını, aıı..na u. u~ e .. . l' arka vetı.7e tebl:it edlldlği halde gelmem ş ve apıt ta imi oyunun a evıuı L dıan bir hücuma fırsat bularak &ag 
.Diye taatmnış ve baldka.l.eu teslim ~~mal Ahmed, Mushm adı~a ı:-eı!.lrmtşleroir. Mehmed Emin e · ce?.a.b vermemiş ve hakkru.ıfa rıyab ka. delik olmamakla berab~r, top kon. açıkları vasıta.sile oyunun yegar.e 

olınuış. yanma. ~n potta memu_ do_rt ka!•~arını. d~ ~!arak . Ca.fcr ı n da$ları h-..kkmda taklbM yapılmak~dır. rarmın on beş giln müddetle vı: ilanen trolü ve şüt atışlarda. Hıabe~ daha lNlyıaını yaptılar. Rakibinden Ü5ltÜn 
rooa: evıne. g-ız)ıce gırm·~tır. B~ı bırden İlı:!.nci vak'& Yeniköyde olmuştur. Bu lıebliğ Ye evli1ik kaydının nütu.stan isti_ fazla idi. Bu arada Roman.ya takı • .oynayan F.ene?'bahçenin b :rçok fı r. 

- Talııaoca.ım yere ah.rorum. Cafenn karısı Razıye>:e .tecavkz_d~ köyün Qii'ısu me~1dindeki afyon tarla_ ıamı kıw'a.l'&'lr olmatla. ll&n tarilıind-en minin favullü ve sen oynadığını da satlıır kaçırmasına zarnimeten bir 
~ toesllm l)Jmuı,tur. ÜııerUı4~ bulunmu,~~. ~u .. yetmiyormuş gıb~ •nnd.,, Q'.i.lışmalda. ol&n :Wuharrem a.dın l'lba.ren ınefturenln beş ı:ün (çinde iti. bir daha. işaret etmek lazımdır. İlk de gol yemeıti futbolun c \veler İ n -

lmJdi rotoırnıtı buhmaın (Tahir Gül.ce_I ı. !aşındakı kuçuk kıza da ayni d'll bir rencln nlki.hlısı ŞC\lkiye ayni raz etmediğt 'f'C mah'.<emeye gelmediği 20 dakika zarfında en büyük fır- elen başka birşey değildir. Takımlar 
mal) adlı bit- ilmühaber oulımmrujltur. çı~.ın n:ıuamelede bu,lunmuşlardJ[' köyden Mu.<1ia.fa Demir re kıı.l"deşi is_ ~orette mahkemeye ka.b~I olun~:a - satı Fenerbahçeliler _kaçırdılar. Oyu şu tekilde idi: 

Ba ınıret.ıc hiiviyefllıni gl'Zled.ltl, sahte Mütecavıiler genç kad . nı ve zava. nail ta.n.fında.n ka.çrn.lmıştır. Mustafa catı tebllf: makamına kaim oJmalt u?<cre nun bundan so.nrakı kı1mll. tama • F b hçe· Cihad • Mumamer • 
ad a.ltuıdıa dolaştığı da anlra!µlmış. uk_ h yavruyu bitle.in bir halde bırak... . k ,.: _,,._.,, bulunmuş ilin olunur. (942/256) men Fenerbahçenln lehinde idi.Fa. M ender Öa. · Al'ı Rıza Aydın 

j 1 d Dmıtrın f'l"l'IÇ na ..,ca .. -...e ura _ mer, , . • kuıda taJdbaıta başlanmıştır. t:ktan 90nra kaçmış ar !r. ol.dutu anla$'dmı.ştır. Jkr iki suçlu da K. Fikret, Naim.Melih. Jbrabim. 

, Hadise de~ı duyulmuş, bu s yakalanm.ıı(.ır. N fıa VekaA letı·n· den. Ha&id. Hayrabolu çiftri•ine mı•ır ve canavar tlynet'lıi genç yakaanarak .. .. .. ..... it rb nı Fatma a • . L L 
T . · ı . ı d . t.:çurıcu va. anm u a Hak.em: Ad.nan Akın (lstanou para yardımı yapıldı aclilycye veri mışter !r. · .. üz ında Kargm !f:öylü bir g-enç EtsH'~ye konulan iş: epor). 

Hayrabolu (Huwsi) - Kazamız Hadi~ esnas:nda Adanada bu- Günd a,d d k 1 - Su İşleri Altıncı şube Mü.'1ürlüğü mıntalrası dahilinde Seyhan sat sahil 
çiftıı;ileriniın 1942 istihsalini artır - hınmakta olan Cafer köye gelip de kızdır. F6Amıa. mezarlı\~ ~ena.rın ~ 0 

au.lama ve deşuj <jebekeslle sınai .ima&a.tı ve işletme bina.J.a.n inşaatı mu,, 
mak: üzere Ziraa.t Bankası tarafın • faciayı duyunca tabancasını kap~ :yun güderlı:en ayni koyuen Mc:h~:d hanım.en keşif bedeli vahidi fia.t esası üzerinden «5.318.040 .. liradır .. 
dan para yardımı yapılmış ve kaza_ mış ve Boğa.zlıyana k01J11uştur. Datdeviren kendisine yakbşnwı. 0 e_ ı - Eksilt!D1! 15.5.942 tarihine rastlayan Cuma glinü sa.at 15 de Ankarada 
ya tahsis ed iten 64 ton mısır celb · Mütccavizle~ mahk~m~de~ çıka. denberi aralıa.nnda bir ınl!lşma mevcud Su İşleri Reisliği b:na.sı içinde topla.nan Su Eksiltme komisyonu odasm. 
olunarak tevzi edilm.iştir r ılı rlcen o da bıınaya gırmış, :J cana- olduğv için Fatmanm rı~ı ıle kendisi_ da. kapalı zarf usuJile ıa.pılacaktır. 

varın kaıış:sında durarak tabanca- ni kaç\Ml\ıştır. Fa.kM hadise bir müd ı _ İstekliler eksiltme ,ar~namesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri cenel 
izcilik ve jimnastik s İ nı çekmiş ve ateş etmiştir. Çıkan det sonra duyulara.le Mehmed Dıı.t.ıevı. şartnamesi, umumi su işleri tennj şartna.meslle hususi ve feıı.dl şart. 

federasyonu reisi Edirnede kurş~nlardan Hi~i der~~~ ... f.~üş, ren yakala.nmı.,<11.ır. nameleri ve projeleri e<50ı> lira mukablUnde Su işleri Reisliğinden ala. 
F.dinıe tHıısusi) - Jkoıicn terbiyesi Bahrı de Kays_en.ye goturu ur en --~ bllrler. 

mnwn müd.ürliiğli izcilik ve jimnastik yolda can verm.ı~·ı r. Cafe_: tabanca- Veterinerler kongresi tehir o& - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin <<173,29b ıtra 20 ~uruş)uk mu. 
f00.ttSS7'0'nu re:i;ıi Celal Dinçer burada.ki sile beraber zabıtaya teshm olmuş.. edildi vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin y&pıl.acatı günden en az üç gün 

Ömer Besim 

Haydarpaşa lisesinin 
spor bayramı 

Haydarpaşa Li1oesinin senelik 
apor bayramı bugün saat 15 de F c.. 
nerbahçe stadında yapılacaktır. Mü 
sabakalara büyük bir geçid resmi • 
le başlanacaktır. Atletizm müsaba.. 
kala.rını taldb edecek futbol maçın 
dan eoınra ırpor ~nlikleri ne de' ni -

tetadlderfoi blltrerek Edlroeden,..aynl • tur. --o-- Edirne (Hususi) _ 4 ~Iayısta Anka. evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe He Nafia. Veki.le_ 

m.ı~tır tine müracaat ederek bu .işe mahsus oJmak üzere vesika almaları ve bu ( Yenı· neşrı·yat -). . Hayraboluda ia•e amirlig"' i rada yapıla.<"a.ğını l>i•:Urdi'ğim veteriner_ Öjft-ruliğıilllt' &'.Öre Celal Olncer 19 "(' . . . . . vesikayı ibraz etmeleri ,şarttır. 
Mayıs cençlik ve spor bayramı münase. Hayrabolu (Hususi) - Kaza - !er kQıı.frı.-sı , ıp:rndilik tehir ed'.~ış ot. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 1 
~ ~eletılre1ri bu hasa&ta.ki hazU" • mızdaki iaşe teşkilatının son karar duğun:lan A.ıuaraya ha.reket ettığıni bll~ edemezler. 1LK öc\RETİM ..:.. Bil öiretmen ve 

hayeıt verilecek.tir. 

l.dda.r ile r.qilen.mı!ş Ye şehl1.ınlzln •ene. üzerine b ir iaşe amirlıği şekline jf_ dirdti'hn .veteriner müşavri Sevk.:t ~.u. 5 - İ:stelı:lllerln tekUl mektubla~ın_ı ikinci maddede yazıJı saatten b~ ~t ev. l eğitmen gazetesinin 105 ı.neı .. DJ'llll çık.., 
lUı: klüblm kapalı spor ~alommu ve di. rağı İçin tedbirler alınmağa baş.la- ~lu hlanbuldan Edirn~ye dcm:Jmuş_ velim~ kaıılar Sıı işleri Relshğıne maklnlz mukabilinde vermelerı lazundır. m.11'. İ4ıimle ı.tllacleU 'fe ıiillıl .rnıJar 
t~r sa.Jı.al:a.rı rialelı ceıılrmiştlr. mı~tır. ..-. tur. _ ..-. _ ..-. ____ --· Postada olan cecikmeler kabul edi.lmeZ. «2456ı> &4235• va.nllr, ................. - - --- --- ....... _......._ ....... ~~--~.....,....'*''•-·•.H··.ı,...-.._.. ... *73F4*~····.n.,,.,,..-..._,.-..._..--..._...-



2 Mayh SON PGSTA' 

' ' ,_T_e_lgr_a_f_, _T_e_ı_e_E_o_n_V_e_'l'_e_ls_i_z_ll_a_h_e_r_l_r_· J · 
"Amerika kendi 1 fdmanlar büyü 1 Blrmanra 
başına Japonyanın taarruz hazırlığı yola 
h kk d 1 k (Battarafı 1 inci aay&da) 

a ın aa ge ecJ ,, Aruw! 1 l:ı:::::;;;r_ nihayet 
Anıerikanın londra 

s.:firinfn beyanatı 
l.ondnı ı UL .) - Amerikanın J.on. 

clra bu.} uk e1çisJ \ ' 9 balla k:Md~ 
ıt\ıperikada.n donmu \'c Dk ıta-ıetecner 
lloı). ındıı. ~.. iri: 

rfka ileti ~n 
rnilc Japonyanın JıakMnblı 
kuV\'eltt"dir. 

kapatıldı mı 

l Doğuda 
SOD barb 
daramu 

T urkçe söz!ü ncf ıs, meraklı lı · sııi film 

.Al. GÜ"L f c"luılade beyecaDlı 
bır macera 

Bugun saat 1 de tenz J;ıılı matine 

bcatelediği ve .evimi' c:Jcuyucularlm}ı 

MUALLA tŞ:LAY ve SUAD Gün'ün 
Türk klaslk musikisinin üstadı DEDE EFENDl'nln en nefis 

pr:lul ını terenniim ettiklerl 

Türkçe Sö~lü L E y L A 
Türkçe Şarkılı 

Scncn'n en muhte cm fıtm'ni görmek ve tekrar görmek isteyen 
binlerce J::. ~iden aldrğrmrz telerorr ve mektuplarla vakı müracaati 

naznrı d kt.:ntc alan 

TAKSİM Sineması 
Müdirİyeti bu fi'Imi 

Son defa olarak bir hafta daha 
göstermeğe muvafakat .ıetm'ştir. Muhi.erem halkımız:ı bu aon fır. 

atlerinde gelmelerı tevsiye olunur. tı kaçıım malaı~ ve na 

Bugün saat 11.30 - 1 • 2.30 - 4 - 5.30 - 7 - 9 

Bütün sinema sezonunda en güze,) fihn1eri göıııtenn, dünyanın en 
büyük 7ald1:darını size getiren 

LALE SiNEMASI 
BUGÜN 

GEORGES BRENT ve BEVERLEY RNBERTS'in 
yarattığı renkten azamet ... A ktan kudret .•. Hareketten 

hcyuan ala bQftan bafQ renkli 

KADIN HAKİMiYETİ 
Şabocrı1le bu devamlı zafeıleıine b" r yenis ni ciaha ılave ediyor. 

Bu z f hnl gönneğe koltJDuz. D klı:.at ~ Pro ra a il~ve olarak. 
l - Türkçe en büyük m tbu t jur ı 
2 - W ALT DlsNEY'in Renkli iki,i 

Bugün saat 1 de lenz !:iti matıne 
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.30 YAŞINOA Cildin tcıymelll 
tıNurl•rının ı•• 

'P oım,aıftdan ınllteweUJd çiıtl ,,. il•· 
tutulchıklaf', ı.rıflamıt adaleıMI. 

Clld dllcey,.lerlnden lstlbsal 
edfüto bu t.aymeW •• :ııtını cnher, 
hali aıh.hatte bir IMIÇ mırı cU
dlndekJ tabll ul\t\lrlatma mli.Şa• 

40 YAŞINDA l!lu korkulu r•t-
d• clldinl kıJlfttlt• 

il n tıblf unaurlarlı b .. l•J•n kadt,.,Ar 
için hiç bir endlfı mutuav,,., tle611dU-

Mı,hur bir mOtıhuııaın ketti o
lup '0 Y•f•nd• gano kalmak için cildi 
11uıı b11lımık ıaıunoıldltl hakkında· 
ki ı11hatlnı okurunı.z ı 

bihtır. Viyana tTnlverslteaı Pro- da çlzcUer Ye burutulduklarım. 
fuörlerlnden Dr JıC Stejslcal tara- vardı. Hemen . hemeıı elU y~ıma 
tandan keşf n •BİOCEL• l.ablr •· ya.lllaşmı,a. benziyordum.. Buııün 
dUm bu cevher, cUd cıdası olan bi.ıtiın arltadaşlanm bir ceno kı
pembe ttnktekJ Toltalon kremin- ıı.ınk.J clbl ıçılı; Te taze tenime cıp
de mncuttur. ônu her akf8,Jn ta naurtyle bakıyorlar. Ben de 
Jatınazdan enel kullarunıı . giz hepsine bentm yapt.ığım ıribl heı: 
uyurken, clldmu. bu kıymern en- iki Tokalon kremlerini k.ullanma
herl mas.scder. Her Sabah_ uyan- tarını soyledı.m.• 
dı!ınııda olldinlz daha taze. daha Bu basit günlük tedavl ıa7e
beyaz. daha yumu§ak ve DAHA slnde, her lta.d1n bir çok sene 
GENÇ oldu~unu ıörl1rsünü.ı. G!ln- ıençleşebll1r ve her ren; kızın 

dllzlerl lçln beyaı ,renkteki IY•I· müftehlr olacağı 4ayanı hayret. 
sızı Tokalon kreml.nl kullr.nıruz Blr bir tenı malik olablllr. Bugünden 
kaç ıün sarfında en sert ve en do- itibaren clld (!dalan olan her Jk.l 
nuk bir cUdl yumu~tıp be}aılatır. Tcİkalon lcremlertndeıı biter vazo 

Bayan M. D. ntn tu mektubu- nya birer tüp .alına. <Yat.sız) 
nu okuyunuz; •Zevcim ıozlerlne beyuı ııündüz lçfR ve penbesJ eece 
inanamıyor ve bu ldeta bir mıı- içindir. Tokalon )(ıemmden müs• 
clzedlr. dtyordı&. Yüzümde, alnım- Jl)lr neticeler ıarantilldlr. Aksi 
da ve ıözlerlmte apımın 1ıtrafın- takdirde paranız iade olunur. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU-· Derununda !beyaz ve pembe) 
renklerdeld Tokalon kremleri Ut muhtelif renklerde Tokalan pud
rasuun nümunelerinl havidir. Ambalaj ~e sevk masrafı olaralc 
20 kuruşluk blr pulu &fll.lıdaki adrese ıönderlnlz : Tokalon 6enls1 

4' • E Posta lı:utuau 6i2, İ.tt.anbul. 

1 N Ş A A ·r İ L A N 1 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

M6eueaeai Müdürlüğünden : 
1 - İzmii.te yapılacak Mü-e&~ese l\lüdür'7et lıtn.a.$1 ili.ve J.D.pa.tı kapalı zarf 

uııuli ile ye .,ahi4 tia.t esasatı dahilinde ekSiltme:re konulmuştur. 
ı? - işıpu Jnşaaiıo muhammen k!Jİf bedeli Müesstsece verilecek lıet.on ar. 

me demiri hariç 53301,40 llradtr. 

3 - Ek.slltpıe evrakı İl:ınltt-e Sellüloz ıanay;U müessesesinin muhasebe ser. 
\1aılnden 2,5 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - l\luva.kkıat. teminat mlkta.rı 3997,61 liradır. 

5 - Eksiltmeye 15.5.1912 tarihine müs:wtif Ouma riinii saat 15 de İmıit. 
k Sellüloo: Sanayii Müessesesi Müdürliitünde yapılacaktır. 

6 - İsiıek.liler teklif evra.kı me)•anında şimdiye kada.r yapmış oldukları bu 
ı:-ibl işlere aid -vesikaları teklif metdublarma lliştireceklerdir. 

7 - Teklif mektublarını havi 2arfla.r ka.pa.h olarak ihale ıtllnü saat 14 de 
kadar makbuz mukabilinde :\ıüessese Muha.berat Şefliğine teslim o. 
luııacaktır. 

s - P~ta Ue ıönd.erilecek teklifler nihaye-t !ha.le saatinden bir saat ev. 
veline kadar gelmiş ve :zarfın kanuni ~e'lıllde kapa.blmış e>lması la 

ır:ımdır. Postada vaki blabllecek gecikmeler nazarı Ulba.ra a.lınma.ı. 

9 -,. l\1~5t'SC lhaleyl lCNda serbestUr. 

'----·--------------------~ ,. Yazlığa Gideceklere~ ı K A L 1 BASiR KOLTUK ,_, 
ve MOBlLY ANIZI 'I 1zmır mamulatından olnn . Ça. 

Her yerden Ucuz pa marka.lı «KAL" pirin~ sabunu 

i<rta.nbulda Rlr.:ı paşa yokuşunda BAŞTAKi KEPEKLERJS" A 0 

A
6S6 Rxol" AıMıl\-ıEOo BFEl'L'Ziy·nınA 1 1\1.Axsız oüş:\tA!'"ıom • .sa.5ınızı blrkaç defa bu sabunla -vıkadıklan 

sonra ke>pek kalın:ı.:ı:, saçınız lprk 
'- Mat-azasından alınız. _,, glbi parlar ve yumuşar Artık baş. 

ka sabu.n kullanama'lsınız. Pcra. • 

• Doktor 1. Zati Og§)l keıı11c, büyük bakkaliye ma.ı:anıa~ 
Beledty.a karşısmdaltl muayene. rında ve toptan, isıu.nbul Depa .. 
ban~3lnde Oğlt>den eocıra hssta- sund.a aıatılır. (Uasır hk,..lesl, Fı. 

,, .... 1al'ıDI b.bul eder. '9 rm sok.ık .24. No.) 

Hav ıcıhk mütehas- 1 Hayat pahalıhğına 
sı sı diyor ki dair izmirde · 
{~tarafı l inci sayfada) h 1 

muştur Al~ın mühi~ end\lSt~l azır anan rapor 
meı'.ke2"i olan Rosı.ock da mu.t.ea.d.dld hu. 
cuml..va. utramıştı.l". Verilen teblltlere (Baftarafı 1 inci sal[fada) 
nazaran bıiiün bu &ehirlerdeki ı..ayiat cek maddeleri bak:ı.:Uı ndan İstanbul 
ve telefa.t yiiksektir. Almauı..u da. bun~ en pahalı şehir olarak ele alınmış 
mukabil inıilerenin oenub s.ınilindeki tir. İzmirde yiyecek maddelerinin fi 
Exter ile Ba.th rlbi bazı şehirlere .hiicum atları şöyledir: Koyun ve kuzu eti 
ederek bunla.rı y.1.k.mış ve yıkm~talar. 120 kuruş, kreması alınmış halis 
incillzler buna ceva.b olara.k bombar _ ekıstra kalite sadeyağt 240 kuruş, 
duoana. devam ediyor, Kiel Ue 'Irod • beyaz peynir yeni mahsul 7 5 kuruş, 
beime hüoum e-Jiyorlar, bu hiicwnlara. geçen sene mahsulü 80 kuruş, yu. 
k&rşı da Almanlar York ~ehrile Wiıht. murta 4 kuruş, ekstra ebtra zey 
ı:-emi t.ezg3ıhla.rını bomba.rdunan et. • tinyağı 120 kuruıJtur. 
mekle ceva.b veriyorlar. İ9tanbulda fiatılar şöyledir: Ko • 

Şark cephesinde henüz ciddi muha. yun ve kuzu eti asgari 140 kuTuş, 
rebeler başlaIIUlda.n daha. kesit ve daha . sadeyağı 280 kuruş, zeytin 80.90 
büyÜ:k kü lelerle hava. hücu.ml.ırı yapıl_ kuruş, yeşil zeytin 1 JO kuruş, zey. 
dığı ve ~rrün için kırk, elli tayyare t:nyağı karışık (pamuk yağı ile mah 
diişü.rilldüü ha.ide bütün rözler ıa.r-b lut) 11 o kuruş, yumurta 5 kuruş
cephesiı:Ueld havıı bomb:ı.rdıma.nlarını tur. 
ta1db etmektedir. Bu cephede yapılan Yozgad vilayetindeki fiatlar ~öy 
bombardunanlarda her defasında. veri_ ledir: Yumurta perakende olarak 
Jeıo tayyare zayfa.tının yedi, ıteklz ta,y_ 2.27 kuru~. halis sadeyağ ı 150 ku. 
ya.reden ibaret otdutu ıözönünde tutu • ru,, inelcyağı 140 kuruş, kuzu ve 
lursa hareki.t ya.pan blrllklerln o k\\. koyun eti 65 kuru~ur. · 
dar bÖyÜk ke..'!a.fette olmadıtını, ;ya.pda.n Sebze fiatı İstıanbulda fevkalade 
bu ba.reket-'enlen de kat'i netl<'eler yük.sek., lzm1rde mutedil, Ankara 
bflklenlhuedltinl kabul et.ınek lazımdır. ve Y ozgadda çok pahalıd lr. Mani • 
BiiriMlalıl boinbirdiDi.anl.a.rın en büyük fa.tura ve lüks etya, yünlü mcnau -
hususiyeti şehlrlerCseltl ahali kesafe~inln catın en yüksek fi atle satıld ı ğı yer 
çoklutu. ve endüstri itibarile de zen • Anltaır•ad.ır. . 
ı'lnlil'l dolayslıle te~fa.t ve zayiatın yük_ Gene tetkiklere hazaran lstanbulda 
sek olması, ıetek maddi, ı-erekar. ma • bir kılo hal is mahlut olmJyan zeytin 
nevi bakundan büyük tesirler yarmak. yağı tedarik etmek imkanı yoktur. 
tan reri talınama.sıdır. Bıınunh 'bera. Sadeyağılarının da kreması yüz<le 
ber bu bombıUldımanlarda ne İnılfüler 50 n isbetinde çıkartlmıştlr. 
hava birliklerinin tam kesaCeUni kul • Görülüyor ki gıda maddeleri ba. 
lanmakta, ne de ı\lıiıa.nlar 19-10 da ya.p_ kımtndan şehiderimiz arasında gö • 
tıkları ıibf tnıııtereye yedi yüz, sel<l2 ,:ze çatıpacak kadar bariz b ir fiat 
YÜ'ı tayyare ile dalıala.r b.aıinde lıü. ayrıl':ğı ve nisbetslıliği mevcuddur. 
oum etmektedirler. Demek oluror ki 1 İzmi r belediyesinin kanaat ine gö -
llk ha.mleyl yapan İng'ilizler bu bom _ 11 re, Türkiyede et fi atlarının yükse • 
bard~manla.rla Rushr:ı yarıhm etmek ve liş!ne İstanbul beled iyes: amil ol -
şark cephestne tazım &'elen res:ırei! ver • . muş\ ur. Bu itibarla her şehrin bele. 
mek Jstfyodar. Buna. karşı da. Almanl:u d iyesi !tendi kendine yeterlik lcai -
nıecbıni blr vazi:ret.te İn~llh: adala.r:na desine ad :m uydurmağa mecbur ol. 
ıbüoumlar ya.pı.yorlar. Bu uada. Beril • makta ve kendi mıntakas ı nda bulu 
nln veya Londra.nın bombarıiıman edil. nan veya hariçten mıntakas!na da. 
dili yoktur. Fakat bu iş ı-ıtı:-ide azıtı. hil olan et ve diğer gıda maddele• 
lırsa ve lazım relen dozlar fa verile - r in i d iğer şehirlere nakline müsaa. 
meı:se gerek tnı-ııterede, ı-erPk5e Al • de· edememektedir. • 
uu.nyada birçok şehirler zelecek l\ylar Bütün belediyelerin et bah~ inde 
içinde harabeye dönebilir. fiatı tutmak için elele vermeleri ve 

Bundan beş sene evvel F'rausız C'ıre. az.a,ml bir fiat tayin ederek 'büyük 
nera.Uerinden Duval yazmış olduğu bir ce\eb:lere ve sıhhi kasab\ık hayvan 
makalede ıelecek h.a.rblerde ha.va kuv. tüccarlarına karşı birleşik hareket 
vetJerlne karşı müdafa.a Lmkamnm ' ar. etmeleri icab etmektedir. Her sene 
trk pek zor olac~tun, düşman hava Jı.uv. bu mevsimde koyun ve kuzu eti 
vetlerlnl yenmenln onun hamlelerine fiatfarı indirilirken bu sene f.iatlar 
daha kuVW>tli cenblar Yemtede imk&n kış mevsim indeki seviyesini muha. 
afüna c'1rece(lnt, düşman ırelip 100 ton faza eyl'emektedir. 
bmuiba aıtarsa ona mukabil gidll) !08 
ton brunba aJnuık lazım ıreleoelinl söY. 
ıeıdşti. Generalin bu miitale11sınm dol'. 
rulutunu bize bu hıırb ı{öskrmiş ve is. 
b&t etm.5,'ltlr. Avcı tayyareleri ıortık bu 
bombardımanla.ra. karşı ıtoyama.ma.kta, 

onlar ancak dil')ma.n a.vcılarile ltaµı.şa. -
ra.k kendi başl.a.rının çaresine bakmak_ 
ta.dırlar. Bilhassa. A.mfl"ikan bombar • 
diınan tay1a.relerlntn pek. yükseklerden 
yaptıkları uçuşlara. mani olmak kolay 

bir iş delildir. 
Bay Hlüer .son söylemiş oldulu mı .. 

t\Jkta bu nokta üzerinde .ehemmiyetle 
durmuş V'e İngilizlerin Alm:ı.n .:chlrle. 
rinde yaptıkları bhriba.ta, verdirdikleri 
telefata. kat'şı da.ha. şiddetli t edbirler a.. 
lmacağı.nı söylemiştir. Bu tedbirler ne. 
Ier olabilir? Bu henüz kestirilemez. :\tu. 
ha.kkak ola.n bir şey varsa. o da şimdilik 
ayni ststem ve derece içinde İngiliı. ~~
birlerine hücum edilmektedir. 

Bir mürebbiye İJ arıyor 
Diplomalı n i,eerübeli fra.nsu • 

oa:vı bilen Alma.ıı bir mürebbiye i$ 

aramaktadır. Kendisini bir çocuta 
hasredebileceğ'i ıribl yaTL gün d~ 
ça.Jışıa.bllir veya ev sal1ibesin~ td11.. 
k.at arıkadaşlığı ya.pa.billr, Kurtulus 
Sinemköy Şahin se>ka.k Anadoln a. 
pal'hına.nı '7 numara.da Mada.nı Jü _ 
U.enne adresine müraoa.a.t. 

" I 
r CamCI ustas1 aram yor' 

1 
ilım!rde gişe fa.brika..'lmda. ralış • ı 

ma.k üzere bltkao tane camcı usta. 
sına ihtiyaç ,•ardır. Talib olanların 1 

1 
t .. tanbıdda. Divanvolunda. 79 nuı_~a. 

rada Bar Re.sut Ra.hma.niye JllU -
\ racaatlan. J 

tngi1İ7Jıırın bu vazı:vet.te ııtra.tejl'.;: te.. Doktor Hafiz Cama 1 
slrlerle beraber politik bakıında.u olan 
dü<ıiincelere de bugiin için kı:vmet ver. 
mek ;meeburlyıetilnde olduklarını kabul 

etmek laZlmdır. 
~itat. Tuncel 

(Lokman Hekim) 
[)ivanyolunda 104 No. da hergün 

hasta kabul edı:r. 
Telefon ı 21044-23398 

Üniversite A. E. P. Komisyonnndan 
Haseki Hastanesi tedavi pa.viyonunda ya.ptırıla.cak 6011.40 lira keşıfli ta. 

ınl.rat 11.5.942 Pazartesi &'Ünü 9aat 15 de rektörlükte ~ı.k eksiltme ile iha.le 

edilecektir. 
istekliler prtname, keşif ve mukavele pt'Ojelerini rektörlükte ıörebiHrler. 

«4811411 

1 • • 

- - ~ _ _......__ ----~- "'\ ... -
- - -- - -- - -- - - -- ---~ .. 

adresine göndermeleri ilan o.unur. 

' un~ versite A. E. P. Komisyonundan: 
Tıb Fakiiltesi klinikleri için kuma4t Üniversiteden verilmek üzere behf'r 

adedi 150 kıunışlan 517 'Yied basta abası clild)irilınesi 14/\' /UH~ Ferı;;embe 
ı:-iinü saat 15 de Rektörlükle açık eksiltme .. He ihale edilecektir. 

İstekllleT şa.rtna.meyi Rektörl\lkte ıörebilirler. o 50Uıı 

SERMAYELi 
K~ntin idarecisi aranıyor 

Anadoluda 500 ili 700 itc;.iai olan ve b ir iki sene devam ede. 

bilecek bir in~at mahallinde kendi hesabına öğleyin ve akpm ye. 

mekleri verehilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimeele. 

re acele ihtiyaç vardır. Taliplerin hergün 17 den sonra Galat.ada 

Büyük Tünel hanında 6 numaraya müracaatlar\. 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
KAÇIRILMAZ EÜYÜK FIRSAT! ~ 
YALI .ARSASI 

Bicyiikdere Beyaz Patk karşısında Dede Yusdl iiami\e maruf yalı ile ltt( 
salindeki yalının arsaları tevhlden Lıtanbul dordiincii icra Jairesi tara • 
fındaıı açık artırma. ile ı l\ta~·ı-. 942 Paza.rtesl &'Ünü saat 14 den 16 ya 
kadar satılacağı illi.n oiunıır. 

... Dos~~ Ne.: 942/629, .:ueı;aha.ıa : 2310150 l\letredlr. 

Devlet Demiryolla rı İşletme u. . den: 

:ı\luhammen bt>deli ·<25-00)' llra olan lOÔ ton· kıiru gürgen odunu (18.5.1942) 
r aza.rtesi günü saat 14} qn dörtle Jl11)(bzpaşa1l11. Gar binası d hılindekı ko. 
misyon tarafında.ıı açık ekslttme usullle sa.tın alınilcaktır. 

Bu işe girml"k ist.csenlerln (187) lira f5P) kuruslu"k muvakkat teminat ve 
Iı.a.ııqnun tayin ettlitl v~S:llkle birliı-te ekSlltme günu saatine kaıb.r kom 10. 

na ınüracaatıan lazımdır. ~ 

Bu l<;e aid ;şartnameler koınisyond.ın parasız olarak clağıhlmaktadır.(4980) 

·········································································································· Son Po&~a MatbaRSl. Nepiyat Müdürü: Cıhacl Babo.n 

S . .ı\H!Bl: A. Ekrem UŞAKLIGIL 
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