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Sene 12 - No. 4217 Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 3 MAYIS 1942 idare iolerl telefonu: 20203 Fiab 5 kunıt 

Bu sabahki 
haberler 

Vişire bir 
Japon 
askeri 

heyeti geldi 
Vışi, 3 (A.A.) _ Dün .tayyar~ 

ıle v.şiye bir Japon ~ker~ heyetı . 
gel'miŞtir. Bu ıheyet Vısamıral No- Japon kuvvetlerlnı harb sahalarında gösteren iki f&Y&nl dikkat resim 

m~ra, ami~al Abc ve Takatodan .Japonla.. / ............................................. ,~ 
• murekkebdır. a . , 

italyanın şark Mandalar ~ Hitlerle Mussolini 
h · d k" i son buluşmada 

Doğuda 
taarruz 

arilesinde 
iki taralın 
hazırlığı 

2 5 inci Alman zırhlı 

Suiistimalden 14 
seneye mahkum 
muhasebeci kaçll 

Zabıta, bir hayır cemiyetinden 45.000 
lira ihtilas eden ve doktora giderken 

kaçan Şemseddinin izi üzerinde .. 

t•• • k Ankara, .2 (Hususi) - . Bir ha. ğunu ve hususi doktoruna gideceği. 
umenı şar yır cem ;yolı~de arknd~şlnr11e be~ n~ ~yliyerck bir iki dda hruıtaneye 

• •• •• •• be.~ ~5000 ltra dereces'lnde yapt~gl gıd~p gelmiş ve bundan birknç gün 

Cephesinde goruldu euı~tım~dcn dolayı 14 sene agır evvel_ g~e haıitaneye b"r jandarma 
haprs ve para cezasına mnhicum e- ile g'ıtt gı sırada kaçmıştır. 
dlilen mezkur cem";yet muhasebe Jand.a'Tma Bahri Merd tevkif e. 

Bı·r lsvı·çre asker"ı mu··. memurlarından Şe.maeddin KnTa - di:Jmlşth. Zabıta Şcmscddinin b:a 
mızrak d" lc.rinden muztarib o)du • üzerindedir. 

tehassısının dikkate 
şayan bir makalesi 

Sovyetlerin cep esın e. ı . ? şehrini neler görüştüler? 
k~!!~t! !:~~ vT1~~~ İlibayet ele , ihtiyat 

Talebe yurdları 
bugün rie halde? 

t . SalZ'burg mu- • dil Beobachıter gaze csı ldu~u bir 1 eçır er 
la!katı ha'ldkında yazmış 0 ~ bir 
mcrkalede İtalyanlar hakkında t 
imada 'bulunmaktadır. Bu gal ze e-

Netlcerl ı· kuvvetıerı ~~ ~ünlük_ tetkiklerden çıkan 1 netice ve bir 

I . . - .. hukum : Bır kısım memleket gençliği lstan-
tarlb ngılız lıtaynakltırına gore Sov b ld h k.k t .. k .. l , . . , 1 yetler cephe geriıinde 122 tü u a a ı a en muş u şart.ar ıçınaa okuyor ph sinde bu unan 

ye gorc şark ce e "b" bü-
3 İtalyan tümen~ .1talyk~.çu~~ ı bir 
yük bir devlet ıçın u 

kuvvettir. d İtalya anla-

Çine Birmanya 
yolunda·n malzeme 
gönderilemiyecek 

6 t k 
I menlik bir manevra ihtiyat Röportajı yapan: Nusret Safa Coşkun 

~ı s erece 1 kuvveti toplamı lar . 

Hıtııerin nut'kun .an zanırıak an-
ınalıdır ki bu ha.ıil>J k:ıde edilecek 
cctk şark cephesın e 
zafere bağlıdır. ----o-

F·ınla~ndı·ya Stelani bildiriyor: «Yeni Ja 
pon muvallakiyetinin Hindiı 

k tanda akisler husule getire j 
cephesinde ço . ceğine fÜphe yoktur 'ı 

Ş•ıddetıı• çarpışmalar Tokyo 2 (A.A.) - Japon umumi ka • 

Vaşingtona göre 
bu göreşme sırf 
propağandadır 

Londra ise dahili 
vaziyetin görüşüldü
ğünü iddia ediyor 

Cenevre, 2 {A.A.) - La Tri. 
hune de Ceneve gazetesinin askeri 
mütehassısı yüz"baıı Eday Baur 
«Alman ıtaauuzunun arifesinde va. 
ziyet ve hazırlıklarıı başlığı altında. 
a.pğıdaki makaleyi nc9retmietir: 

(Deva.mı 5 inci sayfada) 

Kafkasyaya karşı 
Alman taarruzunu rargiUıı BirnumyQcb. M ndalayın JaPo~ i 

.A ) Sovyet RuS) a.. ku\"\"eUerl tarafınd:uı ele ı:eçlrlldlıtlnl 1 
Vış', 3 (A · 1 - son günlerde resmen bfldirınektedlr. j 

daki mıfuat~be e~i a cephesinde Tokyonwı eıi kaynaldarın:la bu 
bilha~a Fınlan y da etmekte- atın bib1ik elmnmlyetı ı>cllrt.llmekte 
b .. ·· k bir şiddet pey d 
~) u . ad Murmarufı;: e. ,.e harek:etlerfn tam blr muva.lfakıyetle 

dır. Lenı~ ·ncie bulunan Mo- netlcelendlii ve Japon kt'a.Wruıın bir 

Temas edilen 
iki nokta 

• · general Rommel 
idare edecekmiş 

min.·olu u2en 1• ı'ddet.. tçlnd soo kil tı- ıı •-. k mınta1kasında ço~ Ş kaç hafta e ome e er.., • 
solS a~a e!beler vukubulma'ktadır. dikleri ka.ydolwım:ık.11.adır. 
lı ~ınu ar Japonların karşısmda yalnız inılll:ı • Ankara 2 (Radyo r.ı.uksl) -

Bl"rmanyadan Çine askerleri defli beŞincl, altmcı ve 16 neı i RltJer - Mussolinl milli.katı, dünya 
(in ordularına. batlı 60,000 kadar da. : bıasm ve rad:rota.rını ll&ilendlren 

ilerliyen j apOD Çin .... eri vardır. Bunlar, Japoıı llerJe. 1 en müb.tm olay olınaJda. df'Va.m et. 

ıd ma<;lnl c!untunnımı. çalışmışla.r:lı.r. i mektedir. Aru-aiı:, Anrlo.Sıılı:son 
kuvvetleri durdurU U ~(aııda.laYID işcali He Çunlı.inr ve Ilin kayıu.klarUe )llbver kaynakbnnm: 

A ) Bırmanyada dislan arasuıdakl Mandaby ve Kum.. bu olay hakkınd".ı.kl tersırıcrı tama_ ! 
Londra, 3 (A. . -8 doğru mJnıden r~n mu,-asa.ıa. yolu kesil - men lblrbirlne zıtldır. 1 

Lashıodan Çin ~~du un~uvvctle.. uılşt1r. Artık çunktn.re bu yoldan harb Anılo.Saksonlar, bu ıörüşmtnln : 
ilerlem~te o1an a~~ gün ev. :mah:t'nl gönderm~ lmkfı.m kalma. • slftan mUte\·eıuc1 oldutunu söyl~ _ İ 
ı."i durdurulmuştur. . dad edı"lmiş ..,.f 1.4-.oırı ... _ _._ h 1 

1 _..:ıan istır . m.,,.... dl ? mea.""' er. oua>vn radyosu bu u_ 
vel Jap()n aı'"' ~ • ç· lilerin ehn- Londra ne yor susta dlYOr ki: 3 
olan Taungu hala ın dra 2 (.A.A.) - Lashloııun şimdi : 
de bulunmaktadır. d~ elinde buhmdutu salahiyet.tar : - Jlltıer - :ımıs.'lOlinl mülakatı biri' --o- d malı~ söylenmektedir. 1 (Devamı 6 ncı aı.yfada) 

Müttefikler Birmanya a (Devamı 5 inci sayfada) \.. ............................................ ../ 

niçin maglub o'uyorlarmış? 1 
Bir.manyada-

. Bern, 3 (A.A.) - kkın<la ınü-
ki nSkeri harekat ha Bund gaze-
ıhıım b;r ma'kale yazan ··ıte 
tesi · Bırmanyada vaziyet ~u -

' bulundugunu, 
f kler aley!hinde dilen İngiliz.. 

ı lkumanda c ayrı 
Aımer kal~l~rın bfı~mek. 
ed ld k rını 

_--o--

Japon tayyareleri 
·· rinde Avustralya uze 
_Japon tay, 

~e bum, 3 (A.A·) . k!SIJl:ln.-
y r<' erı A'Vustralyanır 1~hri üze, 
da bulunan Townsval e şf ıarak 

. İlk de a o 
r nde uçmuşlardır. ustral!ya ü-
;1 n tayyarelerı AiV. bir uçuş 
zcrmde bu 'kadar derm 

' yap!m lardır. • . 
Bir Alman tayyare~ı . 

Portekiz topraklarına ·~~ 1 
.. 

_ 4 motorlu 
Lmbon. 3 (A.A.) . Portekizde 

bır Alman tayyaresı 
meaburi b"r iniş yapmıştır. • 

. da demır Bulgarıstan 

E Askeri Yazlyet :J 
Müttefikler Norveçe 
ihraç yapabilirler mi? 
Bu çıkarma için hangi mıntakalar seçilebilir ve 
böyle bir hareket ne gibi neticeler doğurur? 

yazan : Emekli General K. O. 

1 
_ Uzakdoğuda: . denizleri sahillerine bir çıkarma 

Yeni Gine adasında bazı. yenı hareketi icrasına yeter sayı ve 
·şgal eden Japonlar bılha.s.. kudretıte olırnadıkları cihetle bu 

yer~[~anyada İngiliz - Çin ku~- !kuvvetlerin Alman müdafaasının 
sa tt . . ağırl lbir surette tazyık her baikımdan daha zayıf olduğu 
;t~=~~rler. . Norveç sahillerine çıkarılmaları 

2 
Gar.bi Avrupada: ihtimalinin ziyadeleştiğinden b<ıh-

- ·· nlerde bazı Amerikalı a~ se1ımişlcnii. Biz de, bundan evvel. 
~ ~ehnssıslar, İngiltere arla- 1ti yazımızın ıson kısmında işaret 

kerı ; 1 İngiliz _ Amerikan kuv. etmiş olduğumuz veçhilc bugünkü 
ları . ·n !henüz Manş ve Şimal yazımızı bu hususun tetkık vc 
vet1crını · tahliline hnsredı~oruz 

Her şeyden evvel, bu 
yiıkçe bir İngiliz _ Bir. 

Londra. ı CA.A.) - J)a.tly Heratd ra. 
me1ıes'inbı Voşbt&'ton muhllbfrlnln bir Paıtl T aıebe Yurdund"kl gençlerden bir kıam • 
te~rarma cöre. General Ronunel ıcar. Dü:n ln'IQµr eoaıı 9 wıcu ;yazımla, klklerde buna lmı n vermemi)'e caıııı. 
kaıJ istikametinde Alman taarruı:unu talebe yurdlAl".mda yapmış uldu.ıum tel. tun. n .una ra.ğmeu bazı yurdtar. mruue. 
iıclare elmelı. üzere LlbJ'adan n.yrılmıştır. klkler sona ermiş bulunuyor. Is an1>ul. ser. bır~·ok mues eselerde mufettl gn_ 
Bu kararın Hltler • l\lussollnl mülakatı cı:ı mevetiJ buluna.ıı talebe yurdları, diğl zamı:n goriıldiığu gibi, coı boy:ı 
esımsında verll4lt! söylenmektedir. şüphesiz k i, iki cltmhdekl ııarma.klarl ı yırı bir takım tedblrlerle işi :ı.v t • 

U-"' ed"~b·ı k ..__.., ·ı us ar_ -.c ı ı ece ...... ar az dl"t• dır. G~ mak yoluna saptı!ar. Zlyar .. t l'tt!Um bir ~ 

Madride göre 
heyecanlı bir 
hadise olacak 

~ oldut'.ım 3 u resmi, 2 i )arı re mı yurddıt:n done.Tkeıı, yolumu ke en bir 
dfkorlcırl tama.men hususi olan bu talebe: 
yurdlarda.n baŞta bir de adoJI ıo a )'alt. 
laşan Tıb talebe yurdları \"ardır. liu yurd 
brı dolaşınııclun. • ebebi şu: Tıb Takbe 
yurdlaJ"ı Sıhhat ve İçllm ı Muavenet 
Veki.le'lne bağlıdu-. Burabrd.ı tetkikat 

«- Çok riea -ederiz, ırordu!;ıerinlze, 
:lu)dukhrııuz' kn 'hen in nm3•ın11. 

Ankara Z (Radyo razetcsl) - Bugün yapa.bilmek lçl.n resmi makamların mu. 

Gell'ctğ'nh;" dundtn b1113 nrlardı. S:ıba 

h:ı k~dar yurd tcm1:ıJ•ndl duzelliltlİ 
bugun • .rnnclenlir c<>rm"diğlmlz nl'fa • 

et~ nm'"k çık nldı i in iç l \lzu. cör: 
du.lerlnlzdeıı tok b k't.iır .• demi ti. • bdrldden ,•erilen bJr habere söre, ya_ 

Juoda pek heyecanlı bir hldlse olacak 
ve bu ııu.ı.e. prk oephcsllc ıtılll bu _ 
Jwmııyacakt ... 

(Devamı 5 inci :sayfada) 

saa.deı;lne lüzum côrulüyor. liu musa:ı_ 
deyi almıı.k. yunllara haberli cltmek rl. 
b\ bir vıulyet do,l'uracak. Hu 1 ~. bu 

telltllderi yaııma.nın ır )' ini ;,;arı yan)a 

iarheclecck blr kt"J flye{.. l'aptıtım teL 

Acı. acı olduğu kadar ~uıunç bir hal. 

Ulr ı retıerl, bü'iin bunlara aldana 
bilir. Nf" çlkar? J\lak d memlekel renç~ 

(Jlevamı 6 ncı savfıada) 

Jl"'---------------------------------------------------------------------- ---
Amerikalıların yaptıkları garib tayyare: '·Uçan kanLd,.) 

~--~-~~ r .. , 
~' 

~ ·~ ..... 4x-~ ~~ ' ..... ... ... 
;.:~M.. '"'L:.-:;.~--~ '•,.y.- » jl. ~ 

yolu inşaatınd~ 
k hudıler Çahşaca ya 

Sofyadan alı. 
Vt;li. 3 (A.A·) .~ 20 ile 45 yaş.. 

nan lbir hn'bere gorYahudi demir. 
ları arasında 32dOO çal••::ınak üzere 

leşi:k Amerika kuvveti. Bu harb hava alanında l>lrQC>k 'tici vazifcs nı gören pervaneleri füorniyada yapılan tcctübelı-rin ıyi 
nin oldukça uzun ve bu yen likler utemektcdh. Bundan do tıTkııda bulunmak iızere bir uçan neticeler verdiğı 11öylenmektc _ 
sebeblle fazla tehlikeye layı Amerikan fen adamlar• oylar. kanaddan füarel'th. Bu tayyarcle - dh 

11 ·nıcı:ıabn a "'lf• 
10 an ı . ..,... . ıınacaktır. 
nafıa Qıizmetıne a 

maruz bir deniz yolunu ca uğraşarak yepyeni bir tayyate Tİn azam'i derecede yüksek sürat Res'.m1erim'z (Uçan kanad) la. 
hem de hep büyükçe va tip! vücude getırmişlerdir. Bu tay ,. ve manevra kabilıyeti olduğq "d • ti ha\l'ada ve yerde göster. 
Devmıı 6 ncı .ayfada yarede kuyruk yoktur ve tayyar.e, dia edilmekte ~c son günlerde Ka- rnekıted!:r. 



---- -
- --- ---- ---- ----- -

2 Sayfa SON POSTA 

Hergün ~ Resimli Jll&kale: == = Açık kalblilik 

- .... _ 
Çinden gelen 
Bir t~lgrafın 
Doğur dutu 
Düşünceler 
____ Ekrem UıakJırll _J 

Çinden bir telgraf geliyor: 
c- Bfrmanyada zor bir duruma 

düştük, çünkü tayyaremiz yoktur, 
malzememiz y<Jiktur!> cümlesini 
okuyoruz. 

Avustralya Başvekili radyoda 
vatandaşlarile uzun bir hasbihal 
yaıpıyor: 

•- İsti13 tehlikesi kal"Ş'lsında • 
yız, tayyareye ve malzemeye muh 
tacız!.- cümlesini işitiyoruz. 
Hatırlıyoruz ki, Cavanın Fe1e • 

menk konnıtanı teslim bayrağını 
çekmeden önce yıkılan imparator 
hık için mersiye yerine geç,mek ü. 
zere çıkardığı son tebliğde ayni 
~eyi söy1emiş: 

«- Yerine yenisi \"e daha faz. 
lası gelecektir, ümidıle bütün ha.. 
va ilwV'vetlerimizi Malezyaya yoL 
lıyarak kayi>etmiştik. beklediği _ 
miz yardım gelmedi. yenilmemi. 
zrn tek sebebi bu<lur!> dem.işti. 

İngiliz donanması zaylflanuş o.. 
labfür. 

Amerikan donanmasının da bü. 
yÜık kayıblara uğramış olması 
mümkündür. 

\ 

Bir hükumet reisini, emri altında. çatllJUIJarcla.n blrl 11 odasaa. ıinliti sa. 
ıwwı P'* dalga bul117or. 

llü.iiun1't reisi memuruna soruyor: 
- Şimdi ne 7VoPDlllkla ~Ulıaiumu &alll.1\Smız? 
M.runıır derhal: 
- ŞiilııbesJz Fransa.ya fayda ıetirecek büyü ltir ıınJe c"3ıblllı -,erlyer, •i. 

kıiımıt retsl de bu cevaıbı }$itince gülmlye başlıyor: 

1 
1 

i~ 
l 

nm. 

:} " ı 
'l' 1 ! \ 

I~ 

-. 
, 

/.-: 
J. 

llapt1mD1D lHr .sathasmda &çlk talbıli w doğnı sözlü ohm.ya. çalışalım. 

Bu:mı sarsılmll& bir .kaide olaıat lİüellm.. l"alııııı& 1nı tailkJL her ftıkit tatbik 
eckımıHIJek hiç cleiflııe ufak tefek yalan siiJ...,.t.en ~ Zira böyle bir 
ha.Nht ufati&ıı l>~ hbi bü~ raılaa ııöylemiye ıötiirtiiü gibi Urşı. 
mı7.da. bulunaını da bize ka.ıı;ı mürai clavraınıp Wnden gülmiye sevkeder. --------.. ,---... ---,----.. ·--·----·······--------------------

(, __ s ___ .. _e __ h_i_r __ B_a_b_e_r_l_e_r_i _ __,JJ 
r 

Mayu 3 

r 
S~bahtan Sabaha: 

Memleket iç:"nde 
Gezmek istigen 
Vatandaş "iç turizm,, 
Teşkilatından ne 
İstiyor? 

'-·-- Burlı.n Cahid • J z~, ı.t&nbulun, Ankaraıun ha 
ta Bursa.nın bir seyahat teşklLa. 

ra.r •. Hemlftet ~e ~ kola>l 
laşt!l'JDU(, seJYala l)Ckmek, memlek~ 
C'Üzel. yerlerini taıutmak için kur uhn 
leş.ldllt, 

.~~-ii.n ba ~!ikilat WrahaUedir. ç .. 
ku dun,ya harb i(!inded.lır, Dışarıcl 
.seyyaJı Kelınesi:ne im.kan yoktur. ::\ll'nı 
ket içinde ise biikimet tknh ve k.aı 
yollannda. 7olcahığ-u a.rtırmu de!;'il 
:ııııltmak Jçiııı çareler arıyor, Onun içi 
(Turizm) tetklfi:tma burin ~in Jş yo 
tur. 
Yalnız iş yok diye otıınnak olu~ 

Ywmı diişönmek trell'k. Bıa ha.rb btJ 
bir yıl, nilı.ay~ iki yll daha sürecek, n 
ha.yet sona. erecek. F~ öyle bir son 
ereeek ki hiçbir m~leket ha.lkıntia sı 
yahat e*m.17e tleğll, kl])mlamıya tak 
bırakmıyıa.cak, Blmda.ıı başka yeni (!ıli.t 
cıaJk para, döviz, gümrük, nzc. pa.sap 

vesair şı:fctner ~ Diisbütön guclcştir~ 
cek. Bu Y'Üme yüz böyle olacak. Onu 
için ne dışarı ınemlele&lere ı.eyahat et 
mek ne de dı.'JLI'ıdan seyyah çekmeıı. i' 
tlmali .kalm&nuJtır. Bu bal taç Yıl de, 
Nm edecek bilfocmez. Geçen harb 191 

Fakat her i:ki donanma da MaL 
ta misalinde ıgıörüldüğü gibi zaru. 
ret halinde mevzü hakimiyeti ele 
alaraık zaruri se\·kiyatı temin ede. 
bilmek kudretine maliktirler. 
Vasıta mevcud olunca mesele 

ı&~nderllecek ımalzcmeyi buLTDıya 

-H~kuk f akü ilesi 
dekan_ı tayyare ile 

Berline gitti 

Halk dağıtma birlikleri 
ay sonuna doğru 

faaliyete geçecekler 

Olur mu? 
Tun elle tramvay 

seferleri arasındaki 
irtibatsızhk 

• dıe bittiği ha.ide 7irmi J'ı:l ııonra h 
memleketler arasmda seyahat ~tmt'll 
bbıbir zortmdarı yenmlye bağlı idi. B 
seferki hıailenlın serpintileri moh:ıkk 

dayanır. Halbuki: 
Bu.gün İngiliz ordusu gibi İngL 

lız endüstrisinin de .uzağı bıraka 
lım.. hatta yalkın mazi ile bile 
ö]çülemiyecek bir kudrette artış 
gösterdiğini biliyoruz. Şüphe yok 
!ki, Amerika da ayni kuvvette ola

Beynelmilel iJari ilimler kon 
gresinde memleketimizi ıJe 

O niversiteyi temsil edecek 
olan Ali FaaJ BQfgil Y qillıöy 

cak'tır. 
Bir vak.itler A,man devlet re!si 

Her Hıtler Alman endüstrisinin 
verimini överken: ı 

- Stdkumuz o !kadar çoğaldı ki, • 
bazı branŞ]arda faaliyeti eksilt. 
tim. istersem hiçbir tehli'ke ~ht·. 
mali ile 'karşılaşmadan bütün fa.. 
aliyeti b!le tatil edebilirim. de. 
mişti. 

İngilizler ile Amerikalılar böy. 
le b!r denemeyi yapm1ya pek n;_ 
yetli olmasalar bile belki ayni 
cürri!eyi söyliyebilecek duruma 
gelmişlerdir. 

O halde .. 
E!ide 'bol bol mazleme, malze. 

mevi götürecek vapur, vapuru hi. 
maye edecek filo mevcuct olduğu
na ~re, 

de mahanirimne beyanatta 
hrılundu 

fstanbul vilayet mıntakasında 800 birlik 
teşekkül edecek. Dün Üsküdar parti kaza 

merkezinde bu semtin hazırlıkları görüşüldü 

Halkın, hüklımet taırafından tev# l:.i~niln iaıe mea'uliyetini deruhde 
z i edilecek muhtelif maddeleri mun ebniş ofacaktır. 
~~-ve Jl?Üsavi _bir surette ala. Her semtte bütün aileler, tek 
b ılmesinı t.emffl !çın mahallelerde kişi kalmam.ak üzere mahalle bir • 
kurulması kararla~nrılan halk da • liUeı1iıne girecekleı:dir. Ekmek ve _ 
ğıtma birikleri teıkiline aid hazrr. ''r d dd 1 ·ı d ' "' b'· .. 
l •kL _:,ı lem k d · B'' .. k saı gl a ma e erı e !ger utun 
• ııar ıı:.ıer e te ı r. utun aza • ,.__ · l b ha'L d v b' ı: ı_ 

la d ·· k"t• b ib' ı· l -.tıyaç aT u 11'. agıtma ırııı-. _ 
r a partr teş ı a.tı u ır ı k ere •- · k l'I · d'l k · H 'd b l 1r.l 1 l l k jıcrı ana ı e t.evzı e t ece tır. er 

aı azır ı ara me~u o ma ta • . 
dır. Dün ilk olarak C" h ·ı t aıle ve Jlllha ancak bulunduğu sem. 

um ur ye • d v b' ı•v• l b ' I 
Ha;lk Pa.rtİ•İI Üsküdar kaza merk.e lllJl ag:tma lruglne aza o a ı e .. 
zinde parti ocak idare heyetkri: ~k, bir cı:Henirı: bird:n fazl~ birliğe 
parti kaza idare heyeti reisi LUtfi gumemesı temıın edilecektir. 
Ak.soyun riyasetinde toplanmı~ ve Ha:lk dağıtma b irliklerine aid bü 
mahalle birlikleri ınamzed 11steleri tün hazırlıklar bu ay içinde ikmal 
ıhaz:rl!a.nmrştır. edilecek ve hirli'kler ay sonuna doğ 

Maıhal'!elerde b in kişilik beher ru faaiiyete geçetektir. İstanbul vi • 
grupa beş k işi den mürekkeb bfr layet mıntakasında 800 kadar halk 
bi'rlik seçilecek ve bu bir1ik 1000 daiıtma bir1'i~ teşkil edi?erektir. 

Ma}e-ııyada. Singapurda, Cava... 
da, Avustralyada. en nihayet B:r. 
m.a11vada malzeırne bulunmayı.şını 
nas1l izah etmeli? Ali .._. ~ YeşUlliy ı.an f stan bul akş~m 

Üç beş. ay evv:ı Avam Kamara. ~ kız san'at okulunun 
Ankara Devlet 

Operası şehrimizde 
temsiller ve :"ecek 

sında bir meb'us hükumetten sırt Almanyada toplanacak olan .• • 
Slrta gelen yenilmelerin sebebini cıBeynelmilcl idari il:mlern kongre- yıllık musamerP.SI 

1 SQ1nl'y'<)l", başvekile vekalet eden ~nde memleketimizi ve Üniversite.. + , 
• ~, b k · ·t k .. d d'] ısta.nbul Moam Kız San at Oku. Ankaıa Devlet Operası, pek ya_ 

binbaşı rM.1.ee <:eva· verere : YH1 tlc~ ıF etk~}e . uzcrek avet e. 1 en lunun terd~b ettiği yıllık müsamere kında tehrimize gelecek ve Emin -
«- Her yerde ayni znmônila u uA. a u tesı de anı ve ıdare ,d·· c::_,;._ .. •• H }L · al .:ı. 

--:1.. .. _.... d ~ 'ld' . .. .. .. . un c..ıı:arnonu a 11..evı. •. ~nunu. . önü Ha.ile evi ~aJ yar.dım •nbcıi 
kuw~tH oln_,.. nnııu.-un eg' 1

• !hukuku ordınaryus profe90ru Alı yapılmıştır. Müsamere bıirı saat 1 O .._..nfa tı· "Lı' k t ·ı Y- k 
şimdi (Meımli yardımlarını lüzum F d B ·ı d" 8 30 d y .-. a ne ı;r r aç ema verece 
~rülen yerlere yollanmış okluğu .';_ .. d ~ n:a" saat • ·r ; l~ • da. cliieııL '5 de olmak üzere iki~ tir. Opera, şehr:i.mize tam kadrosHe 
nu temin eilebilldiım.• Dem'şti. t o~ en ~ '. n tayyare ı e er !ne defa t.aılıebe ve111erine tekrarlanmı,_ gelecektir. Bu arada Beeahoven'in 

Bu mütıim vanhın kuvvetleri are et etmıştır. tır. Progrıama İstik1al marşile ba§o l F"d ly ·ı M d B 
Profesör l>Ji Fuad Başgil, hare. laqmlş, açış sözünü müteakıb c<AY-

1
• ~ e odıı otpera~lı edı~<J akamtı' Oput-

Male-z;yaya, Singapura, Cavaya, k . d ,, y 'lk" d k di . k"' .. . 'ml" 4 d l'k errray» a emsı e ece r. e. 
Avustura""•ava, en nihayet de Bir. etın en c:vıreb eıı oy e en ,. ıten1lın oyuıı ısı l per e ı ope.

1 
d .1 ~· h .. 

':t ·ı_ .. .. t.• h · · · n_ ., -'_,__ ,. i na•t. nnın nere e teıneı verecegı enuz 
manyaya varmamış o\duklanna s{!ıe go~~ hıotrklc.mudıurırlmb ıze oer- 1ıebt ~msh ea.um.kl ışt r. DUlıanar.c, ta 

1 
.. .tamamire tesbit edilmiş değildir. 

w>re acaba nereye yollanmışlar. ın seyıanatı a ın a şu eyanatta e en·ın yaptı. a~ı esere~. ve . can 1 Müzik yeri itibarile Halkevi salonu 
dır? bulunmuŞtur: n:mnk.enler ınll'loaftrlere gosler•lrr r. I .. . .. .. . 

roı;:..lerimizin önüne meçhul sa. ((- Seyahatimin t 5 Ün kadar rfr. Mü...cernere bugün d~ davetlile. ımunasıb gorulme~t.e lSC de, bura. -
\.n-"L d v• • • g . k l '- J)J.n ancak 5.00 k'ıııı alması, temsıl. 

na olarak yalnız Yakınşark ile evam edecegını tahmın edtyorum re te rar anaeaAtır. 
Ruwa geliyor. İc;Snde buhmduğumuz çok mü~küİ ---o---- lerin Beyoğlunda, münasib bir si -

I'nıri"'erenı·n Mısır ile Mısır ~ev ~11 d b .. "k b ' ·n · A ıla C • · • • k · Jıema veya tiyatroda verilmesi ih. r.·n " zamanıar a uyu ı r mı etin ea-r- ve r emıyebnın ongresı 

1 ·nc1 "'50 lb' ki<:ilik muazzam tima!lerini ... ogvaltmaktadır. 
re en e ' ın " fettiği haz1kulade gayretleri ve bef.. Avcılar Ye Atıcılar Cemiyetin • ~ 
bir kuvvet yığmış olduğunuı: SÖY- kiliıtı yakından g&rmek fır.at:nı _.~- •• 
Jendi~ıni hatırladı~ımı.z ~?bt, do. uaı 
ğuraıbileceği bütün tehlikelere rağ bahted-en bu zi)'retten pek mem • Cemiyetinıbıi.ı 26/4/ 942 tarih. 
nıPn Uzakşlrıkı o'kıruna bağlaya. nunum. l toplantı•ında ekaerTyet temin e • 
ra'k elinden gelen tıer yardım kuv~ Bemnde beyntlmilel idari ilim.. cWemiediğinden ikinci toplantı 3/ 
vePne Rus yolunu tutturduğunun ler e.mtitÜlıü taıafından tertib edi ~ 5/942 Pazar günü ~aat 10 da Şeh. 
in ·ı:,, edildiğini de biliyiruz, fakat len kongrede görüfiilecek meaele _ zadebe.ıında Letafet apartımanında 
'Arf'r:'ka.da tıer hangi bir ha.. leri tu ob'irkaç ketime i'le bütasa ede- ~ılacaktır. Sayın üyelerin te.pif_ 

Daireler ve mektebler yarın 
açılıyor 

Bahar b'i.yramı münasebetile ka. 
palı bulunmakta olan TCMDİ dair,e 
v•müesseselerle bütün okulllar ya.. 
rın sabah açılacaklardır. 

İstanbul ile Beyoflu arasmdaıki 
miinakalmln 'büyüt aığırbimı taşı_ 

Yatı biır va&ıia. da TWıeld.ir. M'.ahud 
b.F•ızbt Jiiztinden yokJutu .W.. 
detle lı.fs<;oluna.n bu mühim geçidin 
~ ıboşl!amaaıJ tramva,ylann 
va&Lfesiıııl bir ha.yli haflfl~ ead. 
delerin kaJabahğ911 esaslı surette 
tevzin ~mi5(.lr. Fakat 1.ünelin va • 

zlretnı ~ görebl.Jmesi, taşıdığı yol. 
cııJıwom daha llerfleı-e munt~am su. 
reete ?e samanım.la. ileülmeslle ka. 
b ildir. Halbuki saman zama.n bw1da 
aksakJıikla.r görülmekteclir. Buna se. 
be~ ise tünel seferle-ifo Tünd 
Şişli tramvay seferleri arasuıda ba_ 
za.n fr!ibatsızlı.k hisli olma<;ıdıl'. 

Bu neden böyledir? Bilin«>mH. 
Fatlıat umımlİoyetle tünel sefe:rlerile 
irlib&t ha.lhıde bulundurıılıln Şi'iıı 
"3.mva.y seferleri, b&zı defa, bu lr. 
tJba.tı ka.ybecUyor ft hazan tünel 
yo1culan &am Beyo~lıma çıkt..lrlan 

za:ma.n içi boş bir İTamVa.J~ bir 
par~ bekle:rip 1oleııları. -1ımk da. 
rurken, buna lüsıım rönıaeblzio 

hllftltet e-Wtint ~tle sirii:vor • 
ar. B1I hıal. iftenür eWiiııe gire 
:n>Üf"Sl'df bir Wsaııiüf wksi olma. 
mü ~- Bil löbaır ile de tas_ 
JUJı ~ w eok ı,.ı •eı&loe "-
nm lr.iht velev ~de IJlr Jkt defa 
Wıi ekan, lnlıttaa otr.Mılmadan 

ıı1tonın1 4'lftlriJnıS ~·w. 

Olar mu? 

lktısad Vekili 
şehrimize g~l:li 

.1 

İkıtı•d Vekili Sırrt Day, dün şa .. 
bahk.i eksprc9lt> Anhradan şehri • 
mize gehn İ'ştir. Vekil, Haydarpa
şa garında i'bısadi müesseseler er. 
kanı ve do9!1uı tarafından kaJJl • 
Janmı~ır. Sırrı Day ~ehrimizde ik. 
tısadi ~ş1er etrafında tetkiklerde 
bulunacaktır. 

--n----
Kaptan ve makinistlerin terfi 

imtihanları 

Tidret filomuzun kaptan ve ma.. 
kinllı;t}eriniıı terfJ jmtihanlarına Pa
zartesi günü başlanacaktır. lmti • 
hanlar 4-5 gün devam edecektir. 

rctkete girWrıenin mevsimi bil.rim: ler.i ıiea olunur. 
(ı>enmt 3/2 d~) Bugün mıi1Jeder arasında mer'i -------------------------- 1 

lrc:======-=:::ı=::sı==--=~ bulunan idue hukukuna aid muh - r I STER I N A N, ; __ R_A_D_Y_O __ 
TAKVl

.M Ma1r1.. tlıııf 1De9eleler gözden geçirikcek, • 
• J - bundan baıka. milletlerin iat:ikbaL IS 1 N N A 

-R-umı---.-;ı:----:3~--.ı-Ar-ab_l __ -.-a de birbiııilerile daha iyi ve daha e- TER A M 1 
llı18 ıa&ı min hukuk iaideJey) esaslarına gö. Blr amw;f~m• ~ömıetia\ ı.er 
- Pmar - ne -..iL-- imlt.anları ctrafınd .. ıc- ~ .. - ~' •imlek .. lsine ... _ Ni... it-' .. ~ muhtelif &lider tal'Blından yapı • - • "' • 
20 ~42 171 lan :ilmi etüdler tetkik ve müzakere l'MMmit. 1stanlıaWa 1ür 1llqb cim. 

_G_U_N_EŞ_..~-R.--i-h_ı_r_l""T!Dıl~::;~·,,.~K~ ediiecekı&r. Modern idare ilimleri. IS~ •..-.ıs. Blrbe Pli MllD 

- '10 lnını, "tft'eeeksiniz! 
- Nasıt olur, '10 kuruşa bir ütü 

olur muf 
- Eeee, ne ya.pa.lnn, malzeme pa. 

hahlandı, her şey aJeş pahasına! 
::;

6

., 180. 

17 
i,. 11

00
• ilin bagiinkü teknik müvaceheain • ...._.. atWii ..-n eıkanp ZO 

.._ -'- )[-..___ -:.:.ımn..•. deki mevkii de kongrenin bııJlıca ---·- ,,_,_ ._,. ..... _,, 

09 '9 07 13 tetkik. mevzuları arasında burun _ - Sab 1111 ml7cnan11S 1'&Jım? 

,, maktadır. - A:ıılamadım. 
ôtle ııcindi Alrtam Y auı S • 

l gün aoora tekrar göıüıebile -
~ lu. 5

· 1"'· ~.,o. ~. L>. ceğWniô ümid ederim. O zaman 
V • lB 11 1'1 Ol ~O '11 il il iongre müzak.cr.eleri ve verilen 

- !! .. 
Al'tra.daşmm:m şaşkmlrb bili de. 

um e.ı;yor ve hali bn ftafa ~ummı. 
yor. Sen de ey okılyuoa: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

PAZAJt 3/4/ 1942 
8.30: Saa.t ayaırı, 8.33: Bafü Pro&' • 

.ra.m (Pi.), 845: Ajans ha.herler!, 9: Ha.. 
lif paı-çalaı- ve ma.rşlaır (PL), 9.15: Evin 
saati, 12.30: Saat a.:yarı, 12.33: Oyun 
ha.vali3.rı, 12.45: Aja.ns ha~rlerl, 13: 
Şal'kı ff iürküler, 13.30: Radyo salon 
oıtttrstrası TadmlkoW91Qı Gönü, 18: 
Saıa4 ayarı, 18.03: Radyo dans orkes_ 
t.rar;ı, 18.ct: Fasıl heyeti, 19.30: Saat 
&1VJ, ve aJaDii batM:rleri, 19.15: Arıkan 
bı.bahar at kofglannıo neticeleri, 
19.55: K.a.r1$lk P'Oct'llım (Pi.), 20.15: Ko 
mışma, 20.30: KaTışı k m•bmla.rclıln 

flUkdar, zı: <Zlraııııt Saati>. !l.10: Kim 
ıil ailmi, %1.31: Damı mihılti IPI.), E. 6 03 8 (}fi la - 1 !4 k.aradar et'rafJnda daha etrailı i.za. 

~ v-ermıem mümköa ~acaktır.ıt. 
"' .. _____ """!' ______________________ _,.. 2ı2.30 Saat llG'&l'J w ajans haberleri. 

ki dıaıba uzun sürecek. Onan tçln dı t 
rbnıi bir ta.rafa bırakarak iç t.urlzm iç.İli 
düşünmek fa.')'iılaılı olur. 

Tüırk vataındaşııı.a memleketi 1aıııt 
ınak ve münevver sıuri'm seyahat ihti 
ya.cmı iemin elmek için mevcud de · 
ve demiryollarunız yetmez. te Anadol 
yu, ya.yb\yı gemıek için çok temlı kar 
&"Ol!arı li.zımdır. izmirli bir \ '3 tan 
Erciyaş dağına., İlpzlua. ıil.ıııek ı(' 
düı;giin kara Yolu llil'&ya.cakt.r. h tanbul 
lu vaıta.ndaş bir a.yilk blr seJ'3;hat prı>g 

raımı yapsa ve bu proJmUna, Bursa ka.11 
ıu~rarmclan, Ul11Jağ'da.n, Kütahya. or 
mau:ıtaitndım bu~-:ırak Meram ba.lifa 
rını. Tuslıı gölü Ye Tol'Os ya.ylasuıı ka 
ta.raık i'*e:uderonun p!ijlannı koy~a is 
tedtği gibi raıha.~ blr .~eyaha.U trenle ya 
pam:ııq, OtomobUle seyaJiat toris~ln e 
büyüık zevkidir. Bunun lein de kar:t yo. 
1u lazımdır. Sonra AvJ"'lllllUh iı; turlmı 

h119U.'li o' akar, JUni lurttı ktşi.lıilı. çok ıa 

bat otobüslerle ya.pıfr ve o;ıok u cu 
mal olnr. Ben hariıdnı bl.rkaç a,· e.v 
01.c*al'laMandfy'adaıı başhyarak bütün 
eemıb Fransasmı ~ 1iiz fnnga, yani 
bbim para Ue on üe liraya gezmi tim. 
Aşağı yukan bln b!IŞ yiiz kilometrelik 
bir seyahatti. Bu para ile biz iıı'.a.nbul_ 

d11-n anC'llk Bur.ıaYI' cidebiliriz. Demek 
lstd:llğlım şudur. iç turizm teştı:Uitımız 

şimdiden böyle .bir proje hazalamalı ki 
harb bL'tlkten sonra. ıJeyahaıi ihtiyacı 

duyan vaıtand&ııshır memle\eıt Ltincle bu 
tmtinı ltulBmılar. 

c23u~lıan Caki.d 

(, __ Y_e_n_i_n_e_şr_iv_a_t_) 
İslam - Türk Ansiklopedisi 

32 acl nühası iatişa.r eimlftir. Mub 
tevt,aıtı: 1 Ça.rşa.mba.lı llaUa.t Arif ! Eş. 

ret Edlıb. % Şe7hlslim Dirrü zade ·"
ri'f, 3. Şeyb1slim Meşretı .ele Arif, 4. 

Şeyb.isli.m Arab zade Arif: t(. ZekJ Pak 
alın, 5. Ki.b.ra mde Aril: Sadettin .:...iia,. 

ilet, 6. Btnbiır hadis eerhl Arif: Eşref 

Edib, 'J. BüJüi. bes!ür Bacı Arif: Eş. 
ref Mib, 8. K&DUDi Hac1 Aril: Zexi A.. 

raf, 9 Miiftrrih Arif: Zeki Pakahn, ıo. 
Arifane Profesör K&mli Miras ve mtlr. 
t.ubcu Osman Ergin, 11 Arifi Pa-ş:ı: Ze 
Jd Pakalın. 

Yarım A7 - 15 l'ÜDde bir ~n bu 
aile ve ı-ençllk mesmm.sının 1 M::ıyıs 

sa.yıs1 zarff bir kapak lolnde dolgun mıın 

derieaıUa inti!JM' etmi,ljlUr. Bu ~~ ıd a ta. 
nmm" lıiUyee.ikrim.lzin dört nefi hi. 

kiyesl, 1ıİt' roman ve mnJıtellf n•ı n 
resimli!r vardır. Tavsiye ederi~ 

Foto Hai'adn - Foto Mağ.ulnin 

«'7» ind sa.yı.sı ıiiul tablolar l'e olgun 
yazılarla çıktı. Bu sa.yıda Sadri Ertemin 
Politika ve San'a.t başlıklı bir etutlıle 

Ankarada aan'at aherelderi, Mehnu·ıl • 
oiğin destanı, Londra Halkert hakkında 
ma.lüma.t. ve :resimler, sinema yılda • 

farının hayatı n resimleri wsairtı ~a.rdl!'. 
Tavsiye ecleris. 

Çıtır - 110 uncu uyıaı aoııun )'a. 
zılarıa .;kmıştır. Fiatı 20 kuruştur. 

MEMlffi, lUUHASİB .MECl\UASI -
Bu mecmuanın Kanunusani • Suhaı 

nüshası çıkİnışta. i çinde meslekı ve 
tatbiki ya.zılar, yeni kanun, karar \e '8. 
miml~r. Divanı ~Iuhaseba.t kar.ırları se. 
rlsi ve ıiliveler vardır, bu nil baSl 50 kU., 
ruştur. 



3 Mayıs 

\~~*L-- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -~~- - - - - - - - - - - -( ___ -_- --·~~~~~r~ ~;~-;.-'-'---"- ~K~;;;::;:::::~ - y lft9 l.CY - 1t1kad \'(! tırezııwıCTde ;)lan u1·esf. tıer 
.... türliı ihtirastan uzak ka.lma.suıı bilerek 

!!I ~ız ,.e yalnız Hind nas~·onaliz.nıiuin 
---------.------------------- a.feri için çalışmak gibi bir akide ile 

emellerine ulaşmayı kendilerine vıızifp 

DY1Jll.}1ardır. 

Kongrenin şahsiyet· eri· 
Çandra Bose; 

Sayfa 3/1 

o 3 
Haydarpaşa lisesinin ünkü spor 

bayramı çok güzel oldu 

emrinin tıbbi 

4 - Kör (3). Tersi uzak nidası 12), 
Sonuna bir ttM» gelirse k5.inat olur (3) 

5 - ÇQk z:ıcif bir su k:ı.zı 14 ı, ?ılad 
denin en kiiçilk zerresi (4). 

6 - Açmalt, tafsil e'mck ı 4). İranlı_ 
la.rm meşhur bir büküm farı '4 ı, 

7 - Yakıcı kimyevi blr madde 13), 
~ota (2). Bahar mevsiminin kapı yol. 
d~ (3). 

8 - Oiunluğumuz yer 12), &ki pa_ 

dfşa.ııla.rm imzaıla.rın& verilen isim (t). 

Aja.mmnızm remzi ( 2 l • 
9 - Eserler (t). 

10 - Sersem ve buda.la. (6). 



.,,.---. .................... --.. ..... , ___ ,,.., ... ___ -... ______ ,_..;;~.;..~ 
Her gün i 

( ..... afı 2 nci .. ,.f ... ) i 
geçmiştir, yahud da geçmek ! 
üzeredir. Rusların da al -ı i 

«!on Posta .,_ ltJTİ/li.. telriluı.a: iZ 

~:IPATUONA HALiL. 
dııkları malzeme yardımını yeti. : 

Bostancılar şaşıran Zülali efen- naşt:!klan va.kit saray avlusunda _ Beli sultamm, şunda nıuha- şir 1bulmadıkları sık sıc işitilmek. : ff-Lı~ ., 
dinin başına üştuler. Hoca şaşkın b:r kaynaşma vardı. Hoca yarı ö.. Miza alıtınıdadır. tedir. : ~' .uwrpa Taluıüı BerkanJ 
ıŞaşkın. etraf. ına b_akınd. ı.: , lü, ya. rı. diri bir durumda iç av_lu.. 1· br Bu vaziyette Anglo - Sabon L_~n.a öyle geliyoc ki Neriman seni'Z size mükafat olarak bir 

I Y _ aıhim P~nın gözleri parla- ·ı •uu mek.tub da · haı.._, __ _ 
• -;: c _n mıs.z, c_ın mı_sı!. > ~ n_ e- ya gırtlı. Saray hademeleri telaşlı d Ş a emi ile ilgili harb sahnelerinin :. un ~- .. -...ı.u.:ma büm hedirut? edecegı-·m. Bunda 

, B -..l , y - ı. iımdi bir işaret verse hocavı ı bazı felesefel tü . .,, s:z: ı~en ne ı~t~rsuz ·.. og ;,se telaşlı öteye beriye koşuşuyorlar- ma zeme yardımından şikayet et. : . . er yuru . yor amma rimmın muhtelif poııda resi 
l.i-tiie mı eyıleme'k ıstersuz? 1 dı. Bostancııbaşı Züli.lizadeyi iki- oracıkta boğdurup yah köşkü ö. ~e.leri ancak iki türlü izah edile. ~:atte bır .. şey Oem.ı~. Sızc:t:n rini bulacaksınız. Ta, İsviç 
Bostancıbaşı efendinin torba sa- b 1 nünden Sarayburnu akıntısına bılır: : imek luzu.munu h!SSC'tnıış. ilk gitt:gwi zaıman<lan ıbaşlıyarak. 

... l.... .Jr.. kş ·ı 1 a· ostancmın yanına bır41Karak sad- 1 yabud da bu . Aa .... ı ~aya o aya cı :ve en 1: Ib. ah. p w myuverebilirdi. Bostancı üç beş - Japonyanın muharebeye :ı.~-- _ :nevzua gırrnekten _ Beru· mes'ud ediyor.s z 
B . f .1 tl" b ı... • razam r mı aşayı ararnaga . . "&1.nınaıa;ıd'ıgıııı t ~-~ unu 

- emm azı c u uıuacıgım, · . · · · attın fazla tkoparabilnıek için pa- ~şeıceği asla tahmin edilmed.ği i ika ılmı ıspa <:"&.Una. arzusu.. nmıefendi Bu ittifatıuıza Jj 
eyüce gıörürsüz ki ccin> değıilüz. gıttı. Ibrah~ Paşa ~dişahın Y~ şanın ~zleri içine bakıyordu. Sad- ıçın e!ıde mevcud 1cu:vvetler baş.. :ııa P ş! . değilim. 
Cenab ·~rfünize az divecek.leri- nından yenı çıkım.ş. cKuışhane:> O- ka ihtiımal'lere göre dağıtılmışlar : O vaıkıt.e kadar Nerımanın mek. . . , w 

miz var idi. . nünden &büssuadeye doğru gidi. razam dişlerini glcırdatarak b·r dır ve şimdi lüzumlu noktalara atubunu parmakları arasında tu.. - Be!! Nenmanı ı1;c ~anıd~ 
_ Haniya eski ortalardan, ece- yordu ki, bostancı başı yetişti, ön.. a.dLIIl. ileriled.i. etrafına bakınd1ı.k.. yollanmaları barıbin gelişme itan ômer: büyük bir teessürle ve a~yıb macerasını dın I;dı 

miyeh canibden geldüğünüzü söy leyip baş kemi: tan sonra Jusık bir sesle: çabukluğuna uygun bir çabuk. :zaclı Nezıhe hanıma verdi. lJM'nan onun~a yakından alaka 
lcr idiniz! - Benim devletlu efendim. - Hemen itınak eyleyüp derya- luıkla yapılamamaktadır. · i - Hakkınız var efendim. Ner· ~bnuş. oou oz kızım gibi sev 

.Bostancı güldü: Diye üç adım alargada durdu. ya ilıka eylen. 2 - İnıgiltere müteferrik ve yar 5maıwı yazlSll bir şey ifade etmi tım. B~ maksad!a bir gün ara 
- El.em çe:kmen sultanım. ce- Veziriazam 0 kadar dalaındı ki (Ailcaaa ..-) dımcı •kuvvetlerle dü.şmlnlarını p-or.. . . _ _ _ bula:agımı, onu saadete kavuş 

~iyet !~ra_fından geklüğümüı: hL birdenbire Slçırach. Bosta;ıeıbaşıyı * yomıayı ve bütün kuvvetini dö. i B~ iki ~ıye düşündükten son.. ra.cagımı umu_ywdum ve bu 
l'at değ.iJct.ir. Amma, cenabıruz görünce aklına en ziyade ürktüğü vüşün son ıperdesine saklamayı en ;ra ilive etü: s'imleri de size yalamak niveti 
csavab. yolu takib etmek iı.1eıne.. mı·ı· 'L~- idi Taalüh: Bunda.o evvelki tefriblan.. doğru usul addetınıiştir, hep bu i -:_ Mawnafib, geçen gün onun 9a.klmnı.ştım. Sonradan Nerim 
düğünüzden böyle oldu. İmdi ce- ~ft: uvı.:a .ge ı. Y~ks~ ho{'ayı mısda ~ tertilt hatası ulmuş'or. Ba yol üzerinde yürümektedir. :~e karşı ha}'lmdığmı baka- bana aranızda teati edilen 
rniyet İstanbul can:binde olmayup ~lı~::nuştu. erClklı me- mey&Dda (Porda! kelimesi !Yorda) 0 - Bu iki ihtimalden ister bu-incisi ;ret sözl~rinden sonra aleyh:mde tu}j}arı g&terince içime 
cKazlıçeşme-. de bulunur. Hemen 1aNk c*mlf. Cücl hartı> denecek iken doğru ~ ister ikincisi her iki. :fena kelimeler yazmamasına beni dü.ştü. 
cSiiivrikapı> ve Yedi:ıc.' ule <inün.. - Hocayı anda bWdunuz mu? (ıhak harfi) denmlıtiı'. Özür d11er ve si de avmi ~eticey· Aın.~u~u.. Bu Sitfıam etmemesine pek me~nu - Benıd-- · ··p1ı u· · ? n..-.. ~ft- b. dah .ı.. k·~ tashih ederle r· 1 """5 •• • ld ~u mı şu e e ınız. 
den buyurun. ~· ır a ıuaş ı=u: • netice Aıvrupa kıt'ası için doğru :O um. - Evet. Bu küçüik ·mı · 

Dedi. Zülali efendi hüngür tıü11- olabilir. Faıka.t Asya için vaziyet !. - Nerimanm fena kalbli bir nazarınwla hiçbir eh~'etie~ 
gür ağ:lamağa başladı: İstanbul Liseler Alım Satım Komisyo .. 1u öyle değiklir. Zira Japon ordusu :ı~ o1mad.tğını size biru evv mamasından korktum. Mısırd 

- Y<iısa cel13ıd mısıd hep kendisine müsa!d muhitlere isoylemiştim kendinizi ıaıvutacak başka kadın 
- Yok sultanım, bostancİb:-ışü- Reisliğin el en: yerleşmektedir ve bütün kuvveti ! - B14 sözlerin.il!: onun beni lar bulmuş olabilirdiniz· uzu 

yüz. sarayı hümayundan gelürüz! .KomlS)'onumuza Mih 6 J"&hlı lisenin 19u Mayıs sonana kadar lh'iyarlan ile müsaid muhitleri aı:ttır:_nı!,a ~ d~ygu ve ~}erini ga;ııbubetimz bunu isıbat ediyordu 
Hasan efendi az daha katırdan olan 11800 kile satır n 1580 kilo. karaman eUeri umum t.uıarı olan :!1050 Ura ç~~tadır. O tarzda kı, gunun 5~t ecteme:z. <_?Dun ~beni b:r - Halki!ıwııda ne fena ~vier d

".lüşecek idi, bostancılar kolların- talımln bedelle lıapah zarf uuUe eblltmeye konmuştur. İlk teminatı 1104 11_ bmnde .şu vey~ bu ~beble Japon :düşman gjbı gonnemesıni, be~ şümniişei.inüz hanımefen'fi! 1 
dan ya-kaladılar. nadır. Eksll~me ll/V/1942 Salı aiiııi. .. at 15 de lsıanbuJcla Liseler Alma Satım ya yenılse ~renın Uzakşar. :Jıe darguı o~ bana karşı g· . ta :anium. o] J 

C!imdi yavaş yavaş Silivrikapıya ka yenic:ren h8kim olması için ye.. !jlan hislerinin biraz ..,.., ....... .,,..ma N-. ızı nmııış: . 0~.~u~ 
"-( komisyonunda yapı.lacakl.ır. b&ekllleri• &ekbflerlnl havi yeni yıl Ticaret Odası .,,-~..,.. e ıse buftlan aAt>Alım Netı 

doğru ilıerliyo_rlar, Zül.ili hoca az ni bir Koloni muharebesi yapma. Esıru ne kadar istiyonmı bilseniz' . ' - - r.-~~ • 
•
1 

:..J b _ 
1 

....._ kal h d ~ vesl.kasUe ilk teminat, maklnmbrH-. lt'rlik~ 2490 aayı4 artırma ve eksiltme ta. . b ed ekt' : T.J- edi · şu. Albiimü yollamadmn. Ancakf 
1 er:.Ue ogu ar- e en eı;"ne nuaunun tarilatı uiresiade haıı.rlıyaeaklan kapalı aarflannı belli gün ve saat. sı ıca ec ır. : - c:arar yon.mı: Geçen bugün izi N · kl • 
atılacağını dü.şündüğü için hıçkı.. ~ / · '7 ı 1 1 _ ·t :~nnru sözlerin·izi üstüne almam1ş. 'ı;_..,tıt,!_ ı..h. enmaıı~ ya aşmışkt i 

kı •- 1. h d t• · tela Wr uat enellne kad~r ıtözii ~en knlitıyu ttlllltlue ma&ltaz mukabilinde f.;Tkl!llH1. (.A,,.takuat. hK_ı ... ub d b · uf . """"" .,.. .. ar ...,,., .. onu sure verme e: ra hıç ra ae ımei şe • et ge ırı- r T : ·.vı~ı. un a una aıd ak bır bı·r m._._ ...;;.: - : 
ftlWeleri. Postada olacak ~l'bnneler küul eıUlmes. Şaıiaame Galatasaray : ·ma bile ,,,,,ıı,. mıır;U!" ""'rmtıyorıım. i 

yordu. ıt:sesindedfr. <C6411) J...,,.._ Lutf · 
n-~ancıbaşı nihayet acıdı, e- Bir kadın yavnıaunu bo~-'- : - Bana teselli v · - mıuza mınnettarıım efen-! 
oPUlll\ •"IMUC : erıyorsunu dim : 

fendiıye yanaşıp saka1ını sevdi: saçile mahlıeineye verildi iharumefenıdi. Kalbimde ulaık · . . ! 
- Hav.feylemen bubacığım, kı- İzmir b ..1susi Muhasebe Mü.iürl:iğünden: İmlh' (Bans:i) - Karatatia otlP"&D aü.mid ışığı yaktınız. - .!'1er~n~ torunumla b·r ara; 

hmıza keder er·şmez. Şundan, (I!:) aduıcla ?e e9lt Wr bduml bir...._ : - Ala! Nerimana doğru gider d~ gor~nız. ~i ~e.neden f_:ızla5 
KaıJ.ıçeşmeden on ıki çifte ;le sa- B~ Ber.m!atem ve km Saniyenin lllliiterakim dGSlıı Hra 22 kurq bina. a:rblt oecuiılllun iUbail Jııaldr•Nla .•.W.. iken kallbinizde itim-ad ve cmniye bir ımuddet .benım iıkı . çocug4 
rayı hümayuna isal olunaca«.stz. ve buhran verl'il«'I borolanntlan Wa11 m.........,ıf olda,..... w tapu kayılı,. yeye lılr ihbar yapılmıştır. :iıannla, Eo1masıru tercih ederim. vardı. ve. e:ım~. olunuz kı sonradan: 

Hoca bütün bütün ürktü: na &"öre .Ka1'$1Y811ıanm Ah.J'beY malıalHslnla Mfr'at sok.aimda 11 adaam 25 Emlnenln iMi 90C!VPllÜD lmrilllm.ak i - Buraya gelirlk.en meyus, bi ~elen_ı .bınDCJSınden daha az se\•-: 
parseHnde multayed 885 hisseden 837 w.eırt dt5S'h lira 6i kuruşa :makalall .,_. b. h ld ·d· ş· ~ · d memı...,.ım • _ Pad;şah fermanile mi götü- '9in enu ildürmeil &umlm eWil ve 1a.. :l\.tn ' ır a e ı ım. unıu~ sız en ~ ! 

rülürüz? haa;ineye lpot.ekll ve .sıs .. Ura ftl'Cla.Uı dtOO• lira k.Qmılhı.tekl 21 Ne. 1• ba.. ta.Ha &wertne ,atarak oeaataa Wlal. Sayrılırlken içimde bir rahatl'lk du_ - Torununuzun ismi Bi.ilend! 
_ Sahibi • deVlet İbrahim Paşa ne ile atmdeki elli Jlra variJatlı tİ4Gh lira lk!YDlll&lnıiekf 21 Ne.la diikkia w malt nnıWe ilümhe liehblJet ~ buıyonım. Beydir zannederim. t 

ferımanile. ıc839nlln25kunış varYıdh1t1'7Hıılirakayme'.lldötıtWa hNlıoe ftelll 1ııee lira Deriye aüriilıdttör. i - Şimdi bende-n ayrılırken mi? Bu &uali sorarken ömer lak.aydi 
_ !... fraıdh tc440» Ura lnı'me&li 49 NoJu diikkinm Dllllıcu m&lldJ'etl '9fUyeı ldan Banan üllel'hte toeafım cesedi memıe_ iHemen ıgitmek mi ist;y.:,rsunuz? ~örünme'k. kalbinin titr~diğinii 
Kazlıçeşmeye kadar bir k rme llııııJet bnriıe -~ -.zeıdllmfş ~ zı dıaltilı: müa:rederi eYVeliJ'esln.. teı Jıut.aaeslne nakledllerelt adli:re •ak. iYoık canım. Halbuki ben başbaşa belli etmemek için büyük bir kuv..! 

b:ıe söyleşmediıler. Deniz kıy-isınaı den bir Ptla tııalll nllm etnaemi4 olaasmıkıa .aaye41e • liia eiiddeüe tcmmıan lnllnie •totı.l J&P.ı.u.tu'. id. !vemek yi:yeGeğimmi umuyordum. vet sarfetımek meoburiyetindef 
~ldikleri zaman kayık henüz ~ ttımclld edllmt.,tlr. dlanm ........ .a.p olmadıt1. UUn .... sEğer ihtiryar bir bdmııı ka~ı kaknıştı. İhdyar kadın bunun fn-j 
me~ti. Yarım saat beklem<:ğe 7/5/HZ cüati Jllaleri lııM'lye.sl icra edmeeettnden ta.llMerin " 1.5 lleJ' M. 1MıUnln Ciimlwrlyet mtkldehumnlllutl ida sofraya oturmaktan sıkılmaz.. kında olım.aımış göründü. ı 
mecbur oldular. fe)edle tili.l"lt w.re M7dloe aöı'adaı etmele:rl Hin olwn•. llllllbmma lıqin wrecetı ~ ..._ =sanız .•. Bu teklifimi kabul eder. (Arb.i ••) 

Biı- saat sonra yalı ~ ya.. 411363• '·11'18• ra anlatdaeakf.ır. \. _ .-.... J 



4/t Sayfa 

İ$ idarehanesi 
Yazan: ismet HulOsi 

.Mkatla.şım TtYflk ){ayaya yolda rast Tevfik ayala katldı~ ay k&ldım. J>ört ~ ..,.. .. döadıllöm ra. 
_,.., ,_ .:.·· du yıuıımda.n - Bendeniz Tevfik Maya... Buyru,. mıı.ıı Te'V1Ul'e utramayı ihmal e*.medlm. 
c~ Ço~ hısu y ... uyor • 

.. · Jl ıUrsethne çarp ı-.z bi.r cmrdniz. Tevfik W~ede yabu.1.ııh. Masa&mm 
C"eÇ-"'ğ'l halde dıl'Stlf e, • . · · J ii:rıerlnde olmr.TaD yoka n·· t ı.t ,t 
tıtı balcle bı!ni &'~m.lş.li. Omazwı -ı - Bbıımet~l k119k. Yerine MI' yenısı. . . • or &o an, 

ıııl anyonım. .. iıda.Rlb.a..ııeai kıodıasmı bir Jı:abl ıçinde iki Jib el.J. cram katlar 
dan yalialadım: ? &'ördi.im de, si% bil hususlarda. kuru tuulya, ı!c-a.ra ~lıa.ıi.uaıa '*1.nde 

- Hayrola. nereye 1 . . . ı 
_ Vakthn )'Ok, dedi, kı.ACa anla.ta _ Tevfik 1ıin.:ıı dlr&latlı ... Sonra bırden &..., dümelel', dön tane merkeb na r? 

ca.tı.m: Madde 1ıılr _ &,ıkmı. Madde 1 ~bas ·~~~ ~ b.n.fmı keş 8al"l1jln g;mı bktilouw.ıı. ma.sumda tla 
iki _Bir iş ldarebaınesi teıb edlyenım- 1 h:tmiş açılQ"oz sibl cöalen _parladı: en hiinneW nev'luıılıen iki iane lıalkaba. 

_ .ı;_.._,.._la 1~ miina- - Hay ha..T efendim. Mükemmel IJlr tı. 
_,...... ' ta hbımetçl bula'"1Jrim. - :Se o ~ler- iyi rta.b"or c-allba? 

JlebeU? 
- Pdl ful&. Döıı blr pzeteci ar -

k&d.aşmu görmS. .... pallfl.ıjt matbaa. 
·· ı .. -nıa 

7a g.!ı!mlştim. 0~1• l'enç ııue . ~ 
.. J ...... lı.üçük ııanım 

çıotı;. ~nç tıoık .. - ,,._ 
idi J)a.ktiloyınllt iş ara1eır. Gazeteye 
~ · vıerdl. ~ va.rsa ~e~iiıl et.ıne. 

• •--- anıma. iş l!J110rdu.. den alınm. ~,,_. ın 

Koca dei'il ki, be.\ıtm oractlltl ~h . 
emrile kmbısione t.a.Ub olduğumu soylı. 
;,eyim. Bütiio ,.ece ~nıfüm. Ve ~-

• U·-"'•- •- idıı.retıant'Sıi tesıs seleya ıııa e ......... .,, t . 
.... , '""''-ii dakÜlo ıazım. ş ıda. 
..,..,.yıorıım.. ..... ., bi" 
rl"lıa.nS hemen buı-ün açılıyor. Ta ı 

,.._ ~"-ek m.aa.$b iş lda. 
.ı.a&ttlo b.aınım ..... :1...,..... 

ftmuıesiııe alıniYGll'• ŞiaMll fa,sb kODU,. 

pma.m. idareb111eye utrusm.. Adrtsi 

llÖ)'\i.,eyim de defterine yaz. uuutınıya. 

Boyunu p0sunu. tirit etü. Elinden re. - (.'t* iyi g'idtyor dostum, Nşımı b. 
leon q,lıeıt. sa,,y.lı. Onllll anlat.&.ıtı hizmet. ıtıyacak vakit bu"1ıııyonım. 
çlyt tanım.,.._. Kentli evLndeki W:ı: • • - Daktılon. yMli clöırt. ay e'Vftl müs. 
~ ldl. j ta'rbel karım, diyordan, iş oldıı calibG 

- KomisyC11111Dn ne olacak! ki burada. yok. Evde ı:iya.reüııhe ıreJlrlm. 
- Kol&J efmdlm, bl:ııım.et~den mem. 

nnn olllillu. 
Jllzm~ arıyan kıranta ~dam çık • 

t.ıkt.a.n !IOllU'I. ben de eık.17orchınL ~ler -
diveae kadar teşşc ede.n 'revfiJı:: 

- Nasıl buldun dt~i. 

- llakkm var ... Mükemmel . 
_ t)rtüt.ml:reylm diye he1ıüz lmiv:ı.<: • 

tuı taan •Me!mfyorom. Hett biraz 

saman g~. 
_ Burul hlanetçl l.darehanesl mi? 
_ N~ lılıJeytm be-n, herif hlmıetçi is. 

Wıcli. tık iş olank dört senelik hi-ı.me~i 

mJ ~rmn. .. 
Tıevft'i bh~aç g-iin ~nra. ellncle bir 

çanta ıte Bahkpuaruıda ;:ird.lim. 
- Halimi h.~ sorma, ddl, eanmı sı. 

kılı.yor. 

- Ne oldu? 
Ça.ntasını ~tı, pa.~ ıJolu idi. 
- Evlen.dicı de evin yiyeee(ini mi ta. 

şryorsun? 

- Ha1ır cuıım, Adapıuannda.n &'e. 

im tııl:r tüccar, pMa1es nümunelerlnl 
ba.na ,.eUnU. BiUm it 1ıla.rebanesin1ıı. 
L'jlt cMnbaehtı yür;ünden a<'ıldıimı Me. 
dthl.ya fa11lettılırmiyeylm diye_, 

- Adı Mediha işte dQtilom, yani 
müs'akbel kanın. 

- işte o :rüır.ıden l9im4i ıle pat&tetııe 

m~ aramı1a f]ktım. • Bir it Jıcıila Alllanya ıüm•.U· Dirt 

- Oldu amma zanne!t.itin Vbl dt>til. 

Bil.yük ına,.asta balkabatı ihracatı ış!ne 

&irJşml.ştıim. 
- Eh SOlll'a? 

- Balkabaiı mtMahhlılim daktilo • 
mu kandırDU$, n~. 

- Sen 1MıDa na.ı na old11nT 

- Ne 71.pabıillnlinT 
- H-uıi i4ı1ttm? 

- Orası öyiıe amma, ~la J.t, a;rni 
adamda bideşemiyormıq. ~ :rlbün _ 
den iş adamı olmaııiıtıaa.. Fabt q acla. 
mı olunıoa da aıııiı unotuvenll.m. Ka~ 
hissi aŞk hissl.ru> ga.lib ı-elirmiş. 

Da.kt:l}o ınaeaaaıa bir it.ete dııha bak.. 
t.ım. Dört ay ıe~l san lnvır lunr ı:ıçh 

başını ~ sey!'ef.tlttm cenç kımı ye_ 
rinde hürmeUi ballı:a.bal"ı pür ihtişam 

knnıhnwt otanı7onbL 

ilan 
BCJJlık 
1 nd 
2 ncı 

3 ncü 
4 ncü 
iç 
Son 

Tarifemiz 
Tek sütun sanUmi ........ -. ...--. ..... . 

maktu 500 lnınıı 
aahile 400 • 
sahile 250 » 
sahile 200 n 
•ahile 100 • 
.lıile 60 » 
sa1' 0 fe 50 

Asyanın _ t~yiizü : Hind milli kongresi 
{Ba.Jt.araı 3 / 1 de) rclsliiine gefü.:ıldl. Böylelikle ko~re 

edll.miştlr. 1930 d ,t Bunna hapish,me. tarihinde ilk öt-fa olarak en genç bir 
,inde müddetini doldururken CalcutQ üye ı-eislige. seçilmiş IMıhmılu. nlr.ız ev. 
wJ.llitinıe ftçiltnl,ıtir. \'el de a.nla.t.!ığı.mu gbi t.ahsiliıu l!:lt•z_ 

.Ingillz.ler Bos~yi sevmezler. :Srhru. ~ bi1.lftll Me"Vlana And Hind )a. 
dan korktukları gibi, onda.n da iorka.r _ zısı111ı11 Li.t.ln barflerile yazılm~mı 

lar. «Hind ıniicad.elesl11 admı ıaşıyan oaııian ister. Mükemmel bir siyasi ha. 
~ın Blnd.istancla sat.ışı ,,...,Uı&r. ttb l'e -'a bil' ıuıe'ttid.ir. Den•ll:l.ir 
B.e bir lıı.cnsi.ncle, Bmma4a balM ya_ ki Jlılnl&Da A..ı kOD&'l'Mln beyninı I_ 

lr.a.hbe :raıımışla.rdır. Bfaıd !ı.alkının bir. 
b!rlerile ç~tııııan, maneviyatı hoı.uk, da.. 
tınık ltuv\1-eWerinl na.sıi 1Mr ara.)a ~eli,, 

rt•\ 'm?. Ah. -'Ba lİ~iHl!leruıı şu s:ı._ 

rını:ı:ı bir yenellibey!Jim..ı> 

İbrahim ııoyt 

spo·R 
tadmı Calcutta l'&zdelttinden birinde are Cıl1en ft - manrri ...tı &'ıiatnen (Ba,taraı 3/1 de) 
lııendl hal:knda, «Benpldaki tdb'1çi.Le. M:r nri*'ll'· sabakaları işgal etti. Mevsim bati 
rfn asıl ruhu, elemanı Bo:H'dlr.1 diye say ı lan bir ııamanda elde ed ilen ba.. 
)"Ulllı bfr fıkra g-örür. ll~bir hakikate Bayan Sarojini NaiJa: zı dereceler vardır iti. bu netic.elerı 
ltayanma;yıaıı bu tsııad karıısmda ......... n en ltikkaal criL~ wı.sur. tutan atletlenin tek.er tek.er üzerin.. 
ma.hlı~ mtiracaat edS". 0-te. larmiaa wn ile Bana ~~udu. A.c;. de durma.k lilzlmd ı r. BübaSBa yük. 
blrtola.ş çart'S!Jlf Hindistan h~tme 79a111 ea lııii.78 lmdınlanAd.an Wri olan sek arlıamadıa Mehmedin 1.80 gıbi 
Utfcıada bulur. ta.kat aslı :ıstarı olmayan a.,.. Mlı1ılıa Wr l&if, Mr ıhWilcı. Hind. b ir Iİııit'.İıEadan mhat~a a..şmış o-lmasl 
Mr iddbya hükümet he-rhangl bir mii_ lalim .... nti ı~n Jtütiia Jlle'f'ı:aılıyeWe müsabakaların en parlak tarafını 
~ bolunamıayacatı fçfn, ~ ıııal1ll'a Wr ldeMJst, &Grl.ii tiirlii diJlıerde tıeşlci~ etmelıc.tedir. Müsabakalara ge.. 
c1a-..;rı kayi>e:ter, hüküm yer ft Bos~ _. slM u. ... n ınr h&Üla, bir siyasi \."e ç id re&rnİ, bayrak merasimi ,,.e la -
de blr hayl4ef' nııılcdi tannlnıtt öder. Wr Mlııenllr. t ikla.l marşından sonra ba~landJ. 

Bo9erdn temel tdıftası şudur: fn,.tl_ lllr sa, 193Z ile leni ::ıeml&e iiyele. Ad:etlzm neticeleri: 
tııet-e Ot hiçbir veıçbile udaı,;manıM, bo. rWa Hpmi hapiste lbn .ını itaat \ 00 - MuzafEeı 1 1.6, Sez.ai 
:ranıdurulrtan k~nkes bfr surette 9hft ı..rmıet.lni lı;end.isi idare etmiş: 1 1 . 7. Namık. 
lnO"tıılmak.. tir. aa,.a .Naicla P)"ıet niif'UI .. karşı. 400 - Remzi 55, Ziya: Muhlis. 

BGR. ıuhha.tl ~rinde olmayan, fakat anııJakilıeft biilımi. ce-çeu b!t- lıadıodır. 800 - Mel:h 2.09, ı-r dayet <> 
lf"V'tnd yapı!ı btr a.da.mdır. Gii"ttl söz ar bftshlııle, PC>lis idarelerinin enu Fazlı. 
sG;yler. TU'tufu1"1 kcıpanr, mtttblş mii _ _.... ~ m.iitJılş SVP.l!.e çdtln. 1500 - Raif 4.25.5, H :dayet, 
teııı.sstb . yiizie y-üz namıı.~hı bir mllB_ lllderl. korlrmaları iDerine Beyan :Sai:I~ IF azlı.. 
~ic17. 1 UnlUl karalutl dob,ar&k tevkif eıl"I. Gülle atma - Saba 12.0 I, Ala.. * -*ıi iııııtemlş. Dİb&yet bir Un.kol a. eddin; İhsan. 

M l
A Eb lk lA Azcul• _. -..wn1 aemret altma abnt•a Uzun atlama - Muzaffer 6.61; 

ev ana u e anı • temlfaine: Namı lc 6,30, Tevfik 5.90. 
K.o.ncttııilı şbndiki reisi l\tevliuıa E. - Bu emr.nb:i yalne ;;el.UcUk.. Bun. Yük.sek atlama - Mehmed 1.80 

baJRliwn azMdır. ~ 54. y1141Dfla. dan eonı:aw baymui'unDZ ıııedl.r?. tliye İhsan 1.60, Samim 1.55 
bll)uıımakbdv. Şarkın en okamuş, bil. eonaqtur. 4X 100 bayrak' mekteb tak ı mı: 
,inlerinde.mlir. Bö1iik Wr islim feyle. Fakat bu yorucu. sert, haşin işi, Ra_ Enis, Seza·t. Ziya, Namık 4 7. Me -
eof w ililıiyatçısıdır. Kw"t1.nıkerimin yan Na.lduyıı asla. erkekleşt.innem.işUr. zunlaT takımı ikinc oldu. 
em belli 'ft en muva.Uak mıites.&iridlr. Bayan Saidu bir kadındır. Kahkahayı El l'opu maçınd.\ beş.inci s ı nıf. 
ıuı de Mdtkede ılo,tmq, isli;m alemJ. sever. Qocuidannı. dostlarını sever. , son sınıf takımını 4.0 mağli.ı.b ett: . 
n'-1 eo lıüy1ilt din ünivenia.1 olan Mı. llindbt.anın en şen siya.sisi \"e ülkenin Son müsabaka mckteb takmı ile 
aırc1ıa Elemerda okum~ur. Dil konu_ bhind cla:fri sa.hibesidir. \'ala.ndaslan,. mezunlaT arasında idi. Bu maçı S.3 
llllJlda bir dehA o.yıla.bUen Mevli.na A. nı, dostlarını bir ar.ıra toplamaktan mezunlar takımı kazandı. 
z.ad draba oo beş yaşlarında. iken fa~a. hoşlanır. Bombayda. Taçmahal otelin. Ömer Beskn 
anıibc..ayı mıli!emmel surette bilmekte deki salonu dunya.ca meşhurdur. 
ldl Din bahislerinde de kendl$ine yeti. Bayan NaJdu, 1879 da Uaydar&baclda 
~ pek azdı. Babasının y:ı...'r.ldığ1 Det>Canda \alım.nıış bir Brab.men a\le. 
Hhılılistaııa giden Aud 191% de Elblli.1 shıden dobnu.ştur. :Da.bası bır fen ada_ 
adlı ve Urdıı ılfll f~ bir ıawe~ çıkardL mı, ana.51 bir şair. kot"ası da bir dok_ 
~I çok tıut.uldu. mütıeas _ t.oırdu. On Dti yaşında iken şiir ~-azma_ 

ınlı bir müslüma.n olma.sına raluıen ya baıslamL~ı. Buıün h.g-oreden sonra 
asri cereyanlardan btç te nm.k kalma. llimMstanın en cok bilinen re Sf'Vilen 
yan A2Dd lslimlyeüıe yenillte ta.rartar_ biT şa.iriıil:r. BiDdistanın dışında nzun 
dır. Hind mü91üman1arını .nillldllk ce. mıun se-yahatler yapmış, 1925 de de 
reJUılaı'ınt siirüklemeiıe çalışan, Gandhi konıft reisi olmuştur. Hou;sas bir mil_ 
den önce İııci'H'z,JeTe karşı hareket ön_ lid olaıı Bayan Naidu, tO yıl Uind ka. 
l'iiJıü.iıiinü ya-pıaıı blrk~ Rlnilltclı-n blrl dmlı.tı ~n çalı~. ça.rpışmış. Blnclfs_ 
ile Jıırndisfdİt". 1916 da. bir lhJilil la.alf. &anın maMvi ve J't,Jırl llerlE>meq uğ'ıırun. 
yett saıç.ııe hapsıe atılan Amd. ıı,2e de da ava~. 
~ kartulmaı.ı: <ıac'leml ~tlnb na,.... Nai.do bil- ya~uwla !!Öyle de-T: 
hM'tdDıe kaWAlı; 1923 ~ ele. koaıre <ıBir suçumuz.. korkudur. Blai ~rla 

Rapit - Beşiktaş maçı 
bugün yapılıyor 

Romanyanın Rap it futbol takı. 
mi bugün ikinci maçını Şeref saha. 
sınd.a lstan:bui şampiyonu Beş' ktaş. 
la yapacaktır. 

Şehriı:nlzde b ir gün i stirahat et . 
m'iş olan m isafir takımın bugünkü 
maçı s:k ı b ir nkible yapacağı 'çin 
ayrı b ir ehemmiyet t~ımaktadır. 
()yunilarını dikkatle takib e.ttiğ ' miz 
Rapit lakJml karşısında lstanbul 
şıampyonasının kendisine yak ışır 
bir netice alacağın ı ümid ed"yonrz. 

Bugünkü ma.ça saat \ 7 de Şa • 
zinin hakemliğile başla.nacaktır. 

l'ar:Q....1.,.. _ _ ~~--------~~·..L. 
Mal' a ı (A.A.l - ':\isan ayı ıçmae _u_u_• ııc_•u_'_"~"''"-""'-~_-_ ... _~_~_··_·~J:...:,::._:=..:..:.:....~-l:~~·'..:'.· ·::·-:::·:.:··::-:.:-::·.:..· -=~~-------------~----------~-----. ...... . , ... , , ... "" .... , ..... -.-.-.--- --···--



tt/Z 0'.54yra 

emle 
U-- a \ 

Bir küçük çoban tarafından 
ele geçirilen kaplan yavrusun 
dan başka yavrular da varmı§! 

:JH &.J.. 

et Haberleri 
iskenderunda 

ç·ocuk bayramı 
Edirnede 

Et bolla§mıya ve ucazlamıya 
ba§ladı, birkaç güne kadar 

kuzu 80 kura§a satılacak 

Mareşal Petenin 
işçilere hitabesi 

«Son Posta» nın spor tefrikası: 41 

ifll acaAhnıet, 
Türk gibi kuvvetli olmanın sırrı 

· Clımleleı ini ve fikrini ağzından 
düşürırnem •r. Ahmedin her be
yanatında bu, cürrıle vardır. BiL 
ha$a, Par~ie çık.an ve muallım 
Stöbonnenin neşrettiği Fosfizik 
mecmuasında Ş'Ö) le b.r mülakatı 
vardır. Muharrirle Ahmed arasın.. 
da geçen konuşna aynen şöyledir: 

- Nerelısiniz?. 
- Rumelili... 
- Halis Türk müsünüz? 
- Elbet te halis Türküm!. 
- Rumelinde cok karışık insan. 

lar var da ... 
- Onlara ba1mna. Onlar yanaş.. 

madırlar. Marayadırlar. 
- Bu, ne demek? 
- Asıl sahih biziz. Onlar uşak.. 

tırlar. Ortakçıdırlar. 

- Rumelinin hangi tarafından. 
sınız? 

- Tuna vilayetinden. Bulgaris. 
tan içınden. 

- Orada çok Bulgar var değil 
'? mı .. 
- Hayır, Ti.ir.k daha çoktur. 

Onlar -azlıktır. 
- Ne diyorsunuz? Biz. Bulgar. 

ların ı;okl'Ulk olduğunu biliyoruz. 
- Hayır, on Türk varsa altt 

Bu]lgar ~ktur bHe ... 
- Türıklerle, Bulgarlar evlen. 

mezler mi? 
- HiÇ'bir valcit. Biz, Tür'lcten 

ve müslümandan gayrisi!e evlen. 
meyız. 

- Ya:. Çdk garib şey!. 
- Neden garib olsun? İçimize, 

kanunnza ecnebi 'karıştırmayız!. 
Türkiyede çok pehlivan var 

ını?. 

Türikler, hep pehlivandır. 
- Siz, Koca Y usu fu n mcmle

ketıin<len misiniz? 
- Evet ... 
- Evvelce, bir kere daha siz, 

Parise geldiniz değil mi? 
- Dört beş sene evvel ustam 

Hergeleci İbra~~m pehlivanla be
raber geldim· Uç ay kadar kal.. 
dım ... 

(Arkası var) 
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elg raf', Telef9on Ve Telsiz aber 
• 
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reni 
tedbir ler 

D=~~e~~n~ea~~~ ~=~,~~ iK~~~Eti~~E 1 i~~fj~ (;~l~Qk 
tarafln hazırhğı Al I R I d Müttelikurin tereddüdü de ·:~;::ı:ı-:,;.:f.~~m·· 

(BaJtaraft 1 inci aayfada) man ar us ar an niz taııtı yeter•i:diğinclen Muharibler ve kadar Uelt' bir hatt.kt".tln dalma \e şia_ 
Jyj havaların avdetilıe beraber ileri geliyormuf h detl-e al'eyhinde bulunmuştur. Ouun 

alındı 
j]ı;~ muhasım taraf da kıı harbinin 31 top ve b .. ırçok zaman met umu l;ana:ı.!hıe ,göre um"nsıı bir hare.ket 
bilançe>şunu tn:nz..imle mejguj ol • Vatfngton ı (AA.) - A\'flll>ada in. G ec:eulrırde Amtrika naınına ltı _ lehHk:e.li neticeler doğ:.lır.ıbilir. 
m.ağa aşlaml§lcrdır. Alman orduları e~ ı·r aldılar d blc cr:Phe kunalrn ,. lnı:tonda cu. g~ dedeı larlle lıarb e_ l\Iutlt"Jiklert bu balı~k ddln diişilnM 

Bütün harb 
başkomutanlığı, gC9Cnlerde nqret.. ! DÜl1 mesr.lr.si h.nlinJ alın tır. bddtıraı. caıtişmrtı uı:ere .Lorulnı~a. ı;e. ':elcre se\"keden blr mı.ır lr de .n.'Wll 
ıtiği biıı- teb'I ğ ilıe, Ru ordusunun 1 ;l-yi mııliım:ıt alan mııhfelll"l"de denli. lao ~ k.ar.ma b:4ikanı Geaernl ıar. ııısıt.asıdır. Kıt'a\J AıTup:ıya a~cr fL 

Sonkiınun 1942 tarihindcnbcri t O 4 dlğlne g-öre. bu nı:ıksııdl ya.pılat•n.'! in. ti'iil n mühbnma~ ba.;Jta 1 l\Ils!cr Hop_ karmak kıı 11cğllilir. Hu sureile 1CC". 
t>ın esir verdiğini bildirmiştir ki Beılin 2 IA.A.) - Alınan ordulan gil!z • Amnibn ~ITUW SU. clei;ildir. kim .Amaika -a donıuiiŞlerdil'. oıııada hiz ecllbniş muazz:ııu bir oniu;-a ve bu 

kazançları 

bloke ediliyor 
Akdenize gönderi.'en 

Anzerikan fa'osu 

hu Takanı. Almanlarca daima esas ~taıılı!uuo tel> it: Bım11.9b ber:ıbcr bu tJııuTUZWl tartııl bıTabc.T lııgfüz dun;anıua ba orduyu ft>.ralı ferah naklcdec& 'bir Uca. 
ıirtihaz olunan bh hesaba nazaran, Doğu eep1ı'51ntle, Alman kunetleri,. SOV>ctlıeı1n Alman taa.rnızuna gö~rt' - ru da Amcrika.;ra ctta Uı-. Lo;:r!,~ rd :fiJosuna ihfiyaç co tcrlr. Bu tf"Şeb. 
dört veya 5 m,i5H ölü , e yaralıyı nfn !bazı yerlerde ya.pt lıı.ı-ı t:ıanıızlar ~k-ri muknemett' bağlıdır. Rıı cep_ ~an eden muuıkttelerden liOll!A A. bu.-; esllll.'.>ında vrrebflr.ceği aza.mi ka • 
hatıra g.etirmektedh. Moskova iae; esnuında diişnand:ı.n birçok esir ve 31 tıest )'UtıJdığı takdirde iıııllit • Amcrl tnm"lb muralılınsb.rı:nm !1.ntilh: füınıuı. )tbb.r da oazaı-ı dll\kate almıı.rnk bö,>ie 
iıittabi; vaziyet hakkında bütün bü. top a.ı'mm~ır. ka.n taarruııs beınen .>::tııılaaktrr. l'.(lk ma b: • aırib.m krıı.bcr V.a ng_ bir .filo mCl'liııc:ıı getll-Umedl',11 ı\nuıaya 
'tün dıeğ~ik bi-r tebliğ çİzmıftır. Mütcaddld düşman taarru.ıları alı.im ~ter so,·,eUr.r şlıD:ilki meı·zilerini tu • tona döıuntlm, muz:aktteJerin hc.nıa k~.ı her'.han,gi blr rıkarma teşcbbusu.. 
Ruslara nazaran Almanlarııı yalnız kalmıştır. tabilil'.ltn.c sonra.Ya bırakılacakf..ır. bU.meaılj o1d nu ve oı:ncb m::ım _ ne ciriı.ı1leynez. Ö3 lıı bir Uoar.el rnusu 
ŞUbo! ve Mart ayları ~rhndaki za. ~ıumuuı ~ephesinde, 4üşmanm bii.. ıuut'efUı\erln tt'roo.ludu başlıca deniz l:uım~-a ~ılacatıw :c teri.yor. heDuz vurud:ı ı::t!ilrihnedlğlnc ı·e Aınl'. 
yiatı 133.000 ölü ve 4.35.000 yara yük taıunn:l:ın uı mDharobeler11en ~1 ;yeterstzıliindrn ileri gelmekfodlr. Maamaflh lr kısnn İngilJz ma~ rlkan saMllrrlne ~ı Alrnıın dcn'zıııtı. 

hakkında b:r İtJ ·yan 

gazel-si ne di;JOT? 

t:ya balığ olmuştur ki Rus iklimin • 600l'a geri pii.SkürCülm ve ka.ıılı ka • Çıüınıii buı;"lınkü şarttır aıtuub lkluci tı.uw bu rniinase~Uc ~t.ıı lM'.ı n~ri. larmm tes".rli faal')'.etl de\ıam c(!e'b1ldl_ 
deki §iddet göz önunde tutulursa y tara utratıhnışta. bir rt"Jilie acıtncisı Jçfo .}'211ıL-ıC2lı: hare. yaUan ~dryor ki ·lne g()rt. bu çıkarma a:ı. J-a.ıııbm:ız. 
350.000 Alman daımi surette harb ---o-- ltetlf'r cok tehlikeli olalÜtır. dmioloi, daha iden Bu ba.kwı!bn nıatle!lklcrle Alman a _ 
safı haric~ kaldığ:na delalet eder. ı• ·ı • A [ Dlter urnfbn öğrenildiğine ı;ııre in. ...~~- ~·aı.mda cvletl.erın bii. ra ınd ki ıun1ıln, ş!mıfllik, hal"a ı:.ura. 

. Görii:tüyM kı ikı tarafın iddiaları ilgi. lZ - man gil•ereye cebnlş olan Amerlkan kın-ıet. tun tA:tnuti -kvvve A'Tııı.P:l krt'a. deleslne lnhls:ır e'm~•, zorunda u azı 
. Roma ı (A.A.) - l\lussolinlnln. ftiS. biç de küçümsenmİyecek Lir ma _ lt'Ji ımıwniyetle r.ınıuıdildlj-inden de hii. sına karşı b!J' harekete geçmelcrJ m11b.. ''e bundan da .nçik şehtrtedo \C snll 

lığl al1ınd:ı. topla.nan nazırlar.meclisi ttlr hi dftıed"r, ve elimizde hunlarJ kon hava du••ellosu )iil.."tür. temcldlr. Bu .aı::Mia, fn::Uiz adab.nrun lıa'kıın en ziJ:ıde z.:ınr curc~(.'1 nla. 
kanun projesini tasvib ehnlşür, Bıı pro. tr!ıı edebilecek h"ç bir vasıta yok. da, bir ileri W; 4kırak k.ullarulm2.lan ıln\:ıkladır. lla\'aclı ve brah ya.ınla. 
ieye gore biılün ,barb k~za.ııcları harbin ltur. Bu sebeb1e yalnız kaydetm~kle Lonılra 2 CA A) - Dün .. 1 H• d • mümiüruhır. cak tallZTUL1. en teUrli 11 ~ r" lm .. k 

nuna kadar bloke edtl«ekt~~ »h:S:i dk'trfo mecburiyetinde bul~nuyoruz. hanketıer ya~tll h:na m:;-:ı:.:C:ı~ JD JSfaD Bwıd&n da ılQ:or ıkJ nnıUeUtı: için bir ~~'li :r;ım:ın ilaha 1> ~ffiliye 
lôUıçhtr mıılrolıiUnde aevıetc b~...,AJlef"I Alınan kuvvetleri o ı ımeml e cie sahil servisine mensub •fty öodelleriu harlı si :ase~.riode ı .ele. meabur ıonınen mü tel'1\ıleı'\n 1hu araaa 
ta.Jı lif J --J.. \'C bunların cu~ ~ • _:ı_ i J .... • •• t • ı..ı....r.1. ""-•--'••• ,.._ i f .,,._ v er a ın...,.._ öd" n.wektir. Zayıat rna:tarl ne o ursa o :;un, ,Ya.rc1rT Xon'l'!l sahfll açıtındaki gemi mu earrıza g._,... vuu_.... F .... -ak nglJlı:reli llunassa naz.arı clikka.tte 1uttukl.m h<'. 
Dıncak h rl> ntııayoUnde e ··k k b'" ""k ki: 1 ·-'mdi kad '---k...+~ı~ıı:ı:. d f ~ a •tı· tediyesi strıat.e11 ço uyu na .y&t yapı • llt'ııe biıçuın etmi~wr ve b\r muhrlbe isa !>' )e ar UA<c ·~e '°el"keden e, :SO\ye ordularına a:ı:ı.mi yarihm "-e Zar erden SOJ}ra _bu meb:ı, ::u ediJe_ ı mnktta okluğu şüphesiz o'an bu g?n bet k:ı.~detmlşlenllr. - karşı k k n.mil, eski ~ formülü DlUclblnL"e ontın büli'm Hı~Çlanm mum .un o. 
Ckkmda. hu nısı bir ~ 1 er .z~rf:nd~ Atman taarruz mnki Shn:ı.li 1''rnns:ıd31ı.I h:wa alanları~ oyaca bdtleınrık ve zamanı kıızınmıllı: noJotaJ l:ın ntsbette temindir. Şu hııı l' bugını 
cekUr. • fil nes1n .. ın y-crıne konulmaııtna, '17.aklar A 111 ıL _L _ ~ 2 (A A• ) C na.zarı idl Jn,ılltere. r.amıuıın .kendi l:e bütün dıintıı iiuriııde o ın mü. 

Akdenlzde Amerıkan _..._ osd~talia dan. hid <:lluyoruz. Baltık sahi - av tanareltırıl taralın-:la.n t.a:ırnız etlıl_ k rıaıuı.Huaod k . . uma müttefikleri lehine çal.ıştığım kanaat c:ıdele sahası i1rl ~. cli~eı- v 
.A ) Gl0 m,..., ·.1 mf$tlr. Sahil er\'i:.lııe men ub bir tay_ a ·-mı ın ongresı komhcs nın • 

R-0ma 2 (A · _ ·ıı•w rds 1 Jind.ekil Alman lımanlarından ağır . 7 d ~-1-t f d l gmlnnl,\;, bı:kli):wdu. & ur~Ue nblu • ~"t1 US)'2 
7 ı o'm üurr fk~ ....... • 

· Abienlıze ronduı uı_. ··ur. ,_
1
. l . F ı~ d" yare noksanctır. ırtttrm\tn a u:.11. ı c en isttklal is. .:.-.--.. ıı.ın· 1 ~-.. . 1>o1.1~sı. ;lirli ~meriknn yuK:ıu na·K ıye gemi en ın an ıya ,...__ hak'k d k \< _ • d kanın esaslı sun!te tesir .... ..,..TA>_ 1~ ıü:ıerlrule iemcrl."lU alııfm-. t:_ 

Ruzvel!t taı-arınd3n bil ilen~ şR el_ daki ve Lcningrad etrafındak! b"r. Portsaid bocr.balandı ::ıT ıki·a 1 ara. pto)csın e uınllJ"lm}ıı. B n bu re me tabiat. rmkşa.rktakl iit but.ün ,ea,-re11Nıe 
nlosuııd:ın balısedcrkt'n u~.t.adır- tikleri kuvvetlendirmek üzeıe mut. Berfin ! (A.A.) - Abn:ın savaş tay_ ~ ıy~r H·. d. h h b" sindeıı ...uge,çllm lse. bu bal. hı:r .ı;;tTl mğmen Japonbraı k:lı1 • tnıd lf j 

be lerl 1 bat eWflnl )azı:a n laı~ra tas11 adker taşımaktadır'n!. Ayni yarelm evvellsi ~ Portsniı'tln Uman roo,om.ite ·n Ul :~nı~ l e~ angı • b' :zama.o-.:ian bısldmnenlıı muutık olamı.. !) • Ş ~inde tı:ı.ltllrcclo r:r.• 
1 Bu iki Anglo.sa so eltat bıkı .zamanda Fnınsadan, Belçikadan. ve L:ışe teslslorhıl çok ksirli olarak lıom :>;'!'A ncı mı. edt mh~. a a esl 1~eya ts- Deriu ne'l~ ihanet 1 ~ -

torluğu Akdenlze askeri bar - H la d d o b • v· h_,_ b.l""--"''"'rdD". lnfililltlar \'C L nn...-.nla,r tlıası :sayesın e umyetc !'UVUfll 
t t ı:.t.retınr o n a an una urg a, ite aKe ~ .. - .. -· ~ f k. dd d Ev .. a bir unı:m biu .g ~ ** 

mmdan büTuk bir chrınm ye - Minısk·e yeni tümenlerin, '\'c bu a. Çlkmış!ır. Buylik bir ilcarot cemlsl ate.şe cagı ' nn re e er. ger tıı vu ' -

te dn-n.m edlJ'(l!br. t:ır.ı 11t t'ada \Vebrmadh.ı"ın en me;huT bü.. \"eribıı!şUr. kububcak olu.. buna mukavemet Sinobd h · ıRusyaya A ·ık 
2 - ingUi7 fitoıru aJ:ır ltnAY~rikan~f yük birlıklerindcn bazılaTln!n- ge1 - Batıda lşral altında bulunan toprak otmkek b~er~ktb~· ~L:mJdukavem~ _ıar;: a anısı mer an 

,.., und dol'a.) ı L. ld v d h b ·ı k • ca cc ır.s,z ır l'CA-1 e ve lıı-uJ:rı ı :p 
ram_"'rır. B an b t."1&Jin~ır. meuc o ugu a a er verime te.. lar ~inile yapılan ııa.va mubnebclc - mak fj ~ b :li z b ı "' b ıı "' ,. .,.. d 1 

mıııu l~em:te 1:;110;:berı çörçiUn dir. 7. ~ Ahn.an tümeni~in crnub 1 rir.de Mrmı.n ev tan-areıerı dtirikü G"ün ~~t:·ya hük~;:ti em.ili amıü~~fa~ra a Jgt 0 UgU ve ıng1 iZ yar ım arı 
Daha 1940 Kanı ııt· italya.n filosu cephesını takvıye etmek uzeıe Bal. 13 Spllfir~ diı;ıunnüşlt>.rdlr. alet t f d h ) . 

L-ıtY1>fdilmlş tel:lkki et 1 •e tn~l~~- kan yaır1m adasınCJan çekildiği ve Malta üzerinde Jii,.;Triil nın m • lara ın aMn _ azır aıunası. ~ın?b 2 ~A.A.) -. !kı günden. Vaş"ngton 2 (AA.) _ Unııted 
he 'k, ....... n ntıt'lrr :ıl . S .ı.• d h"l' d ··kA ~- na manı o mu tur. utearrız kar"I- L,.r1 S nob lım•nınd dt k d p L~ı.J· • r ZlU1Y.ln ,., .. ., . U olınak~ dıı y:e eri-ne, 'ıvJslan a ı .n e s;ı un _ . " v.... .. a Ş m y-c a ar fC6S ulwlrJyor: 
tin gozıhul• çCJ"ı tdıl ke ·ıve intizamı muhafaza etmek \'az" • tnyym-el~r • sı~t .boyun egoedeyız.. VE~nun ~- görülmemiş ımeb~ul yette ham!· av Siyasi mahfeDerde bild":rild ğ" ne 
\'lam e'mektedır. ....- fesle, Bıi'.gar ask~rterinin konuldu. l\lalta '! lA.A.) - isan ayı icındt mlT r ne itaat e emeyrz.. ger mu. !anmaktach Den z iham8i ürüler"le gör.e Büyük Br tan B J "k 

_ _.,...- - d l l:t lb l d d ?ıiaUnda 283 hava. tehlhcsi iSJU'd,i ve tearrız: evlerimiz", tarlalarımızı aL doludur T~c"-ı\ler" ·J fiatla~a mü d l~l le e'k ~,a .''~ d ;ı ;ş 
S • N ·re t.;ıarru- gu a a ınan a er er arasın ıı ır. ribnlş w. ıoı Mihver tayyuresl düşiınıl: mal isten>e muk.nvemeıt ;çin gÖstt>- a..-·aa :rapmag~a b••lnmı-•ard r ıık: etvl eBr. _ _:ı:. c .ı.ydar,~ç. n eh lhov. 
aınt azaJ Rusların vaziyeti v· • • d .. 

1 
k iU4~ " ..... ~ • ı :yıe er n gıne yar ım.ımını a" 

d 
. u··freze1er Eidekı mn2ümatın miısaad~ nis nnistür. ;;:he;gıml ızk~~~~~ netıccs 0 e

1
.0 .ece pat!ti smıyatına bu hafta '.başlana. ısa Arkangel k yolunuu açlımaııı .do. zun a JTl L •_.J "dd" lu b""" 1- Al 1 o sa -oınuarl VCTmeme y z. cak't!T la '- . -ı ""d ~-· 

d 
.. t .. uchm;ıe ı ıa o na ııır :ı.! man. Karar projesine u sözler ilave · Y ~. gen o çu c aı U l'llC"dıı;•ar 

k danı es :r uş ~ l lar bijtijn ce,phe üzerinde kuvvetle. Mad ~ide göre heyecan1ı edilme.kted" . dır. Arkange19k l m nı gerc'k Lmıı.n 
uman . N rini arurmaktndırlar. Ruslar da düş. ır. Amerı·kan es"satı, gerekse d.emiryollıu 'bak1. 
' -nd ..... 2 (A.A.) - Samt ~.-f man1arının Voiga mansabları Yt":ya bir hadise olacak Biiyük hiT :maddi varlığın mü - m•ndan Murman k'a göre ço.k da'hd 
L<J ·~ la zda mu · da.f.&ası ı•·•n Hind" an;ı v.abancı or. } · ı l •-· :uı:i ·e karşı yapı n taarru b Kafkasya is.tilkametınae taa•raza (Bqtansh ı inci .sayfada) .... kuvvetlerı· c vcrı,. ı .§STt aı:a iiyı""ır. 
r~ re kumanda eden yar ay .,...,.,,.cekteri hakkındaki bütün şayi. .J\!Ab.:rı mudb bu haber ka19 mdıı. dtilar çağ·rıld ğı halde bizzat Hin. 

~=~an esir ediJmi t"r. :ı:;a rağmen. hiç şüphe yok ki her aı..-ı.: gemn ihtimaller şunlıı.ı-dır: ~~~ı:um~!~~:ae~~~~f~;~~·~ Ortaşarkta Bir tavva .. e kazasında 
0 f" • noktadan hüctSDa ın~~u~ lca~a.ca~a- '1 - P!Ul)"allm Fransa ve Porit>klzle lcr yabancı orduları memlekete sok 18 kişi ÖkfÜ 

Amerikan S! ırı rına inti:a'r etmekte 1~k r. w ır ·ehi ı-enlş bir IŞblrllt clı4nscsi. manın J-L..,,d mcnfaaderı "çin %ımır. Kahirf' 2 (A.A.1 _ 8lrteşik .ımerı _ Satı Lak~ City 2 (A.A.) _ «Bir 
h k t tf hanetle ı n eltınd~n rr~a;ı:~· te~ % - lsrıanyanm Oeb?fot!arı!s yakın. 1· ve H nd hürriyet davası iç"n teh- kanm ~'li f\rriU M:k.cri ııe.:reü r,tfi JeııU. Ame.i'ıka»: 

Vişiden are e e . bü~ etmeden de dıyel dl ırız :.1defgeT lığL lıkeli olduğunu öğretm" tir. Gelllftl R.-el Maxwt-ll Btrıe. A_._ Bir Amerikan sivil na'k1ıye tB""""' 
• ~1ra R __ ,_ sava§ esnas n a. mu a aa ,,,"'-J\irleşİk Amcu.- U6klr• • . I · k"ld d rilcı. hb:metinılt bvlunan kıt~lansı Or. msi liır dağa ç rpmış ve ntq n,mlş 

.. V:lcfıy Z (A.A.) - ı,es.by, Gü ak.ş:llll vazİydtl~ıinİ ısted!~ er:ı ~~ rl ,~- bö'lgesind~i kuvv tlerinin başında salinin Alma~ tnenı.ızundan -c~dki fıaş:ı.rttta ~lıdtik'Luını maUru:ıt ~rdantı _ Ur. Kaza netlıcesindc 1148 k ş ölmü« 
büytnı el\'i Aairal ği;ıt:irebı!ecck bbılıy~. 1 ~r. e olmasının tahmin edidiğı merke ı' dereceyi yerudc.rı bulıııuı oldugunu ı;ınla 'bug.U11 lfıp r!tıni$1.IT. ~ÜL 
•u-5~ etmt,Ur. kin keısiro:lerd~D mu ım ta vtye zindedir. iddıa ctmİftİJ. Bu iddiayı kontrol. -------

h • • ~t'a!arl 9Ckebilır~~rse. ~manlnrın An~ıldığına göre şarnıöliye Hit 1 İçin e1im!iz.de hi.ç bir vasıta ycd.:tur. 
Japon1ar Manda1ay. ş_e rmı yapaeaklla.rı ınevzıı bır 1ucum1 ne ler, büyük ilkbahar taarruzu için., Yalnız sava in myyare. tank. top 

d 1 b ;,.. kudrette o ur o sun, ··ı·--k kum h • . 1 iih" •-ot '·t 1 d . h r 1 er muazzam. n İnce a ti - >:,U.......: • anda eyctınl genç eş • ı ve ~ ... :-·- .. ~~· fi n an z.a -n. ayet e e geçı aradan LiTaZ :ı..aınan GCÇ 1 ç • tırm-ek letem~Ştİr. Zırhlı 'kuvvetlere 1 fa uğmd gl gorül'mektcdıı. Bu 
<Baıtarafı t Joc1 "!.fada)lıl maz biT mukavemeti; k~ı r;:a~a merı6Ub general Rheinhnrct'in ve gc' mı tdhit ~n Alman ıresmi tebliğ. 

Manilabym sapkıdildli:i be:ıw:ı *cY 
1 

mahktam olacaktır. Rus arı u b a • nem? Modo1lin orgeneralliğe yüksel: lcııinı.n bcr glin verdiğ! .taf "lata göz 
edilrnemet.-1.e iıse de La hionun d~ŞDI~ rCket se,hestisioden ınnhrlmum l ır~- mdcri bu meyandaClır. • atma4' bile üfic:liT. 

U" fn'"'l ı~n bir :il k ...,.fule ş~y A an ar n r -- - l ·ı· ___ L h" le . . l ÜJlerlne Mıtnc'falıı:yuı m .,a __, kabı.ıece Y-., k . l d ·· Rus fh:lyatları vene ngı ız nUUl ll' rımn le -
·•~,..,; fa.r4f»Ia ola • da 'bütün -esim er e ITil.I fla !!L J b" 

f~ ins:uıuı feda C'd>_.,. " - aynı zaman 4 larıaır Ruüara ~elkıce g7a rina nanımn mıacmme ır 
ı dd

.d taarruzıar yapma · • .ı . ı_ :~-~ • )"'-
cıaiı söylenmd<Ud r. tea ı ... hücumlarla bidayette Anlaşılıyor ki Rus kuvvetleri yal iUC1 oqı?! ve IJIU .aantimdre ı.,. top. -

Akyab bombalandı . . Yo";~ıa m~vıı ı dak muvaffaki - nız.. Atman .taarruzuna kuvvetle mu liaı'la mucchht.-z: lııılmıan Sto~vık 
Tokyo 2 (A.A.) - na,·a l>irlıklerı • temln cdılccek pa L nrh" nin 1 kavemet için İntizar ila iktifa et.I pilke .bombaTdıman tayyarosmdcn 

bilinde f nazıır me" zı "" ' - ı L- - J . ..ı - • L • ınlz dün Bf:rımanycı.nın ıa;rb .sa . yetilere ear 1. • ' d"" k tehlike. memekte, as!l.er.i hareket tc•ebbüsü. on a son gun er.ac yıcnı 111" avcı 
· ünü ş:d. 11 t a<lılerıne ueme n.:ı .., d ._ -L L_J tn.d k d" · ~ ulun duşm:mm Akyab üss kanıl eın . dd r nü .cuıe tutımak için Almanlarl so 1ı a naııo sanaıa.r 8 eo m: gos 

~ '·1 rdir Ja.pon . h r :ıtakıt mevcu ıı . kad y ~ w b ı ••··h d" I"' e bom'budımıın c::•m~ e · sı e hl tümen nuna ar ugrapnağa da azmet. tıetanege a~ı mıştlT. ınu en 11 • 

:u t) ntnı ısa.betle bom 25 zır .. '. östcrdigwİ fev miş bulunmaktadır. Bu cümleden otıChkin ta-rafından yapı1an bu v . 
·r yerlerin Al n sanayıının g - - 1 k . • • . . - Al n'L h M r \'e ehrin muhtelı • ına H. 1 ın büyük ta • o ara arazı vazıyetlerinın miısatd eı uçagı ma arın meş UT e ser. 

ıı.arm~riJır. Taar. kalade gayrC't, 
4 ~'~ _ ..!I k Jbir olduğu her yede Rusların hücum. sehmıtt - 109 f - tayy.ucrıine ta ~ 

rt'1l ang r ç •- are 1 ·na tckebw ecece ,_ - ı. 1 - "le d"ı..ı· ruza lsilnık eden butun JapOn ourr • aavvur ar d z rblı ordu ıar nı artınna~ta ve bun.arı, nz ve. ,.,..mı mua ıra:m. 

KAY FRANCIS GEORGES 81..fiCROFT 
RANOOl PH s: OTT ve ANDY n:v:NE 

:cihi en büyii.k si.nema yı'ldızluı tarafından ynral lan 

MASKALI 
FRiTLER • 

1 

Önü müzdeki Sah Akpmından lt:hare.n 

SUMER sinemasında 
~... "- ercJlr. rnn:hiyet atmakta ~r .. d \ 2,· inci ya çok. anuvaffakıyotlerlc neticelen Rus milU istfhsalatına lngil" z '\'e 

•• q,. \Ad h · d cmrk oe.,..csın e . ..:ıı. f b • 1_ ıııll,,. ............................. ... 
S fani 

·ansına ögre bn s n e _,,.... •
1 

"ın görülıcnüş oldu _ du:rndte okiukla.rını bir v ıa ola- AmerıaKan a t1karaT1nln yaTdım1a. 
te aJ p r tumen n k _;ı._ d b"I" · y 1d d ı· 

1 nl: anze 
1 

ımıza haber vere • ra zuue e ı lrlE. alnız bu yo a rint a J ave dmeğe mecburuz. Al. 
Tokyo 2 IA.AJ - e _ ınuUe. guy nu okuyucu ar • ·ı bir ta'biy-e zay"at bakımından daima manlar Murma:r.slk tarı"kile •-"apılan 
M:ındAt& ı.,.,.,.,Jlnden .son•.. B ra zırhlı tumcn scrl e- -'--! ,, 

)in -- k t.k>:ıb !im. u numa' • •v• vüksek pıma lya mal olacağı jçin ancak sevkj.yatı durdurmak için ene.rin -
ll 1f.lt'Uı cllndc Bimıan)ada ıı.n: ~nun. Ti arasında bıldıgımız en • • Kızılordu .kumandanlarını inaa.n ve den geleni yapmal..otadırlar. Fakat 
~ Lastria iıslıerl kııtnıtŞtft' kt eti rl numaradır. .• le . b.da ette malzeme otarak mühim ihtiyatları yalnız batırılan gemilerin tonilato 
cu üs de 6fı:ndt Jl\pon eft.ri k~ 

1 
r. ~ Yaln:z bu tu0~en r:n, k ~·ze~İn !olduğu takdirde kabule şayan ıaddo hacmine hakıuak iddia olunab lir 

in dln bo?unın:ıJrla4ır. l\{an a A.>' okluğu g.5bi, 5 zer. :jn i u olduğ~ lunabil' r. lci bu tarikle yap·)an si1ah ve mü • 
1 ırali Japonlanı. !menc1'lfer ba.Oannı .,.e den ani vücude el ~:ltdı~J m § 1 İngiliz bynakları M. Stalinin c

0

ep hıilmımaıt yardımı oldukça 4nüh 'm .nır 
.ı ·olunu l\ım egı ır. · ._..J .. • • --~ Yo n kontrol ~M ve 1.1L b.ıo ) noktası :ma ord 1ar kanıutalar• ıgerısıın:ıe 122 tumcn!ık hır ma nuıı;ya&ta vukun gelmekte ı:c b"J _ 

kat'i 51JT'e(te ktıreıt ımı.nıdlnln aPC'• m.ec A'.lınan u ~ si kar,ısında nev:m thtiyat kuvvetine malik ol - hassa tayyare ''r. orta ve sğır sJk-
r 

1113 
hiı.khn fnıkiıunı verınış. Diğer tnraftanla uAlar duln duğunu iddia etmiolerdir. Bu m • let tank gönderılmektechr. 

• lmış o n man or - k • lm __ ı_ d d b- ""k tir vazıyet 8 ,_ _ 1 t1 avrıl _ am ıanı iye~ ence e uyu • • Rus ordusunun Oxchango telcg. 
• • dl nda a. karnutauua ne sure e " - Fak ~-· B" 1 W• '- __._, b ..-L 

BUGÜN SARAY StHEMAStNOA 
uKARlOKA> ğı yaratan meşhur rejisör A1exsander Korda"nın 

ilk büyük musikfü 'filmi 

UARYETE HIZLARI 
Mevzu ve m"zanseninin güuUiği iıtıbarile göz kama ırıcı 

b'r f limd r. B Rollerde : 

P~TRİClA ELLiS ve JACQUES HULBERT 
1 

J; r~rtnln uın • Tinin d · d ld h"ç bir tur. ııt ...vv)'et r gı. naJVJ"D aş Ta:p111 ajall8lnln mubah rı t rafından 
LC-•~ pon "r.·-a:lnc üphe yoldur. m:ş o-tduğuna aır e e e )angıcı tar"bi o1an 22 Haz ran 1941 'tasvİır edilmiş ol n lıarh nizam•nda ·~husule ı-e .. ~ __ 1 A t '):ok.tur denb · b" . h . kad b ·~!!~--'!~D~ag~11~n saat 11 de tenz liıt.lı .ım~a~tin~e....2!'!~~~!!" 

ÇI d J 
larln zayiatı s:muüJTl~ • • • lnız mar~l von ~rı ızı er c nsten o ar pek az te c.ddül olduj:,ı anlaşıl _ - _ _ 

n e apon _ ııoruın erale - Bildıklerımız ya R d "in sürprızkrte karş1la ırdı ki bu ra - m dır. ELHAMRA'DA 2 BU .. '-~ f'·.L • 
(.,U:nk11ız 2 uı.A.l k ·ıe art.ŞlÜ von uneste t b" ilk _Lı k l TU~ rı 

re G O JapODIBoc. ı m d ~ ld ki ı kamı ır omuz s mc.ıue arşı a - Bu uzun f3ilituıan, "'Ukarıda da A L E V Ş A R K 1 s 1 tinden blldlrildifint' ı-o • t "ıden ce-'ı..eye ônmuş o u ar • _11.. • tı" atsı L' h ket } " UerlCGt")e e. yen .,.. sh" 16 ı or ffia.ı<;. y zca oa:r ere o ur. iparıet eıtt:iğ"mıze göre, h"ç b r kdıa. 
b:ı.tı tmaı kametinde m ıo ınit orgeneral von Bu un ne 'da 1 Malzeme nete sapmadan çıbrılac.ak '"-"ane 

M>üs •tnıkrl ırada sınranır .l ·ı Starnya-Rus yı muann "-o 

şi l 
e 'd nı{ryoltı tst.ıı6Yonu ()l:uı pU ~ ~ utette ınüdafna ett" ği, aıbı Malzemeye gel nce. itıtihbarat .netic.e ise aavaşın pek iıcldetli o-1a. 

rıu.lnde, c. 1 ,., ı.uş:ıiılınışlardı:r. ıne ıoır ş 1 C'yaı.ıss'ın Rjcv-Viaz komiseri M. Lozov:sky daha eeçen. cağı ve net"cesi hakkında tlimd" -
Nu~.Aonır vakın nue dacı geııer:a ~ l d A R ·t C!L d b" b" a. . 1 ·ı . ··t ''b'• ·- • r11<a'lan1ar hatt • .. __ ı.. • d mes·uı bulunduğu. er. e 'ınıpa usyast 1 e .;yuerya - en ç Jr mtırna ı en •uru m1 • 

lOOO J'apon obııüt~aısl7' bir şddlıle ma eı:ın1 • es n enKluge'oı da Ougra ;da :bu1unan ham fabı"kaları iırt"h. yeceğidlr. 
kc1 mcıw;flerine mareŞa voo 
çekilmişlerdir. 

T"urkçe sözl 

AYG -
B un sa 

nefis,, meraklı ~ i f 

L F evlra~ade 'heyecanlı 
i>ır m ~era 

1 ' de tenzilat]• ma ·ne 
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1 
1-- Askeri vaziyet 1 --• r ~A~i• GıtoL1Tmı ~ ı . . 

. . . .. . . . . . -~.:. , .. _.:. 

verir. Böyle bir halde tabiatile 
A~man it'tifakına girecek olan İs _ 
vcçın mukabele ve müdafaası daha 
da müessir olur. 

1 ve MOBILY ANIZI 
Her Yerden Ucuz 

İsfLnbulda Rhıa paşa ~·okuşunda 
66 No. AB'IED FEVZİ'nin 

,,!s!~u~?.BJ.~:!J 

(Baştaraft 1 inci sayfada) 
pul'la!"'.a kateciecek \"e her türlü 
ikmal yorları da bu uzun ve teh~ 
likeii deniz sahasından geçece'k 
veçhıle Norveç s..ııhillerıne bir çı -
k..ı. ... a yapacaklarına inaırnmadı • 
ğımızı ve askeri mütehassısların 
bu suret.te beyanatta bulunmuş ol
malarının Alınan başkomutanlığı. 
ııın batı Aıvrupa ·haklkındaki en. 
ci~ini artırarc;.k Savyet cephe • 
smden daha faz:a kuvvet ayırma
sını temine matuf kasdi bir hare. 
ket olduğuna daha ziyade ihtimal 
verd:ğimizi tekrar edeceğiz. An -
cak, bizim bu düşüncemize rağmen 
İrıg!liz - Amer:kalılar, şayed ger. 
çekten NoI'Veç sahillerine bir ç1-
ikarma yapmağa karar vermiş ise
ler bu ç~karmayı nasıl ve ne su
retle yaparlar, bunu da araştıra

Esasen, İsvcçin 'kendi kuvvet • 
leri de oldu:kça ehemmiyetlidir. 
Gerçekten, bu harbin 'başlangıcın.. 
da 6,28-5,000 nüiusu olan İsveçin 
kadro halinde 34,000 kişlik bir ka
ra oııdusu vardı. Dört piyade tü
menile dört süvari alayına, dört 
tümen topçu alayına, bir ordu top 
çu alayına, bir muhasara topçu 
alayına, bir uçaksavar topçu ala _ 
yına ve fenni birliklere münkasim 
olan lbu kadro ile bir sefe:berlik 
vuıkuunda süratle 400,000 kişil!k 
bir ordu vücuda getirilebilirdi. 
Hava kuvvet1eri pek çok değil 
idiyse de deniz kuvvetlerinin key. 
fiyet ve kemmiyet itibarile bir de
~eri vardı. İsıveçin, üç seneye ya. 
kın bir zamandaniberi ordusunu 
da>ha ziyade takviye ettiğine, bil.. 
hassa 6-ıava ve deniz kuvvetlerini 
kendi coğrafi ve stratejik duru _ 
munun icaıblarına göre önemli de. 
nebilecelk suretıte artırmış o lwası 
da tabii .gibidir. Onun için, İst'eçin 
bu ikuvvetleri eğer Almanlaria bir. 
l~irse İngiliz _ Amerikalıların a. 
leyfhind'e olur ve buna meydan ve.. 
rilmemesi onların menfaati ica • 
bmdandır. 

,.. DERMOJEN 

1 
YANIK, ÇATLAK, EKZEI\IA ve 
CİLD YARALARL~A fevkalade iyi 

g-elir. Derinin tazelenmesine ve 
yenilenmesine hizmet eder. 

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

icabında günde 3 kate alınabilir. 

cağız. 

"HER ECZANEDE BULUNUR. 

Taleba yurdlan bugün ne halde? 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

liğine hl~et, oıdarm N.b.ıı.t.larıııı, hu • 
zorlarını temin o!d'Uğuna göre, bir 
yurd l:ı!akkındaki lntıba.Jarm miisald hü. 
kümlıeı'e ba.glanması, bu yurd idaresine 
ha.k.sıı ~ ma.na.sııı bir gurur vermekten 
başkıa 11ıe işe ya.rar? Kendl kendimizi 
aıldaf!mıUOa ııe kıu:ına.ca.t;ız? 

6 - Bıitün yurdla.cd:a. banyo ve ça_ 
maşı.r meselesi şikayet mevzuudur. ile. 
men hemen bilimımn yurdlaraa talebe 
aza.mi ayda iki defa yıkanmak ve ça • 

ma.~mı yıka.tma.k hak.kını haiz. Bu 
a.z, hem \'Ok azdır. Bir kız talebe yUl' • 
dıında bütün talebeler ayda bir defa 
yıkaınmak ır.ı.kkı veren Jda.reye şiddetle 

hücum etı.Jlier. Çok ş.ükiir, haber :Udun 
ki, mik.tar iklye çıkarılmış. 

7 - lleın.t'n hemen bütün yıırdlarda 
ta.Iebenin ra.Jıat~ ders çalışabileceği 

do~ru dürüst bir yer de yoktur. 

Beklenmekte olan 

- POKER 
ER TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 
DİKKAT: İstanbulda 1adedi5 kuruştur 

» 10 adetlik paket 4.5 kura.ştar. 

Ta.t.ırada: 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruştur. 

Fin~andiyanın Barents denizi sa. 
hilinde kain Pestamo limanile 
Skagera:k boğazının gar'b medhali 
arasında'ki Norıveç şimal· ve garb 
sahili. Norveç fiyıord'larının husule 
getirdiği birçok girinti ve çıkıntı
lar hariç ormaık üzere, yani kuş 
ba'kışı taıkriben 2100 kilometre 
iımtidadındadır ve Almanların bu 
sahilin gözetleme, muhafaza ve 
müdafaası için ittihaz ve tahsis et
miş oldukları tedbirlerle kuvvet. 
lerin miktar ve teferrüatı biliıı -
memekle beraber bir çıkarma ba
kımından bu sahili şu suretle üç 
kı9ma ayırmak mümkündür: 

Çıkarma kısımlarından üçüncü
süne gelince: Bu en müessiri gibi 
görünmektedir. Çünkü, İ~!liz _ 
Amerikalılar bu kısma çıkmağa 
muvafı'faık olurlarsa Narvik şehd 
ve fiyordu lhiza'"11ndaki Norveç~n 
en dar pa~asını cenuba karşı ka.. 
pıyarak ve Isveçin de bitaraflığına 
istinad ederek kısa bir zamanda 

9 yutııld.a.gördüklerlmle iktifa ediyorum, 
bunia.nı. f)lırl(aç da pansiyon il.ivesi su • 
l'efüe, bu .röportaj serisini kapamak ka. 

ra.rındayl'Dl. Bir kısuıı talebenin sakın 

olduğu bu pansiyonla.rı <1Son Posla.» o. 
kuyueu1arma aınlaıtm:llian evvel, 9 yurd 
~aömdakl tet3tlkleıf.ıım.ln ili>l.üne blır 

perle\rsiz tu'maı'ı:, memleket gençliği Tay 
da.sına haıkldca'.ıi olduğu ı-Lbi söylemek, a. 
laka.darları harekete g-etirmek. ve bıı su. 
retle de ~tinin büyük bir yurd inşa • 
sın~ l.sab~ti belirtmek istiyorum. 

Bu 'I noklıay1 birinci sınıf mesele ola. #••••••• SERMAYELi 
1 - Pestamo garbi - N arvik 

(dahil) kısmı. 
2 - Narvi'k (hariç) - Trondheim 

(dahil) kısmı. 

3 - Tııond!heim (hariç) - Sta -
vanger - Berıgen kısmı. 

Fnlanıdiya şimal hududunu ve 
Muıımansk sahasındaki Fin AL 
man !kuvvetlerinin gerilerile- bu 
kısmın sırhil ve dahilinde.ki bütün 
tesisleri tehdid edeıbilirler ve FJn _ 
Almanları !bütün bu simal havali. 

1 - Yur~lla.rm ekserisi, ça.Lıla.rı altın . -
da barmdll'dıkları gençlerin istiraha.tinl, 
huzm-unu tem.in etmek~en çok uııa.ktır. 

Ia.r. Bu:ra.Jardı. .kala.n cençler yük.sek 

taJısll bleb~dir. Ka.pıla.rını bu genı;lf. 
ğe aıçan yuıUJaırm. 50 kuruş ya.t:U. üc_ 
1'8ti aJınan carı,ı o'ellerlnden brklı ol 

sini talhliye ederek Beyaz de!1iz - ması crer.l'l<. llalb·nct b'ırçokbrı bunlar: 

1l3k ele alıyor, tefenüa.ta. ırecmiyonım. 
Yalınrı, bir kere ıPa.ha söylemek i~tlyo • 
rum ki. bir kıs•nı memleket l(encUli İs. 
lıanbWda !Pkikaten müşkül 'J13.l"tlar lı;in. 
de okumaktadır. 

Ilusuısi yunl'la.rm. bu genı;li~e hhmıet 

etnıek gibi asli bir ma.ksa.dl11 açıldık _ 
tarını ka.bul edelim. Şu halde biraz da 
himmet be-k.liyellm ve .. Asıl gençliği her 
türl'ü lsUraha.'e, huzura. kavu~turaca\i 
ideal yurdun bir a.n evvel teessüsünü te. 

menni edelim. 
Nusret Sala Coşkun 

Kantin idarecisi aranıyor 
Anadoluda 500 ila 700 işçisi olan ve bir iki sene devam ede. 

bilecek bir inşaat mahallinde kendi hesabına öğleyin ve akşam ye. 
mekleri verebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimsele. 
re acele ihtiyaç vardır. Taliplerin hergün T 7 den sonra Galatada 
Büyük Tünel hanında 6 numaraya müracaatları. 

Bunlardan üçüncü kısım, İskoç. 
!•'a garb şahil1erile üzerinde İngiL 
tere anavatan donanmasının en 
büyük üssü olan Scapo Flow'un 
bulunduğu O~ey adalarına en 
yaıkmdır. Fillhakika, bu· kısmın 
Oıık.ney adalarına olan vasati me
safesi 600 kilometre kadardır ve 
lbu 'kısım üzerine yapılacak bir 
İngiliz • Aımerikan çıkarması Sca. 
po Flow üssüne istinad eden İngi. 
liz donanması tarafından nisheten 
daha kolay1ıkla himaye edilebilir 
ve desteklenebilir. Kezalik, Ork -
ney adalarının 200 kilometre ka. 
dar daha şimal doğusunda bulu _ 
nan Shetland adaları da bu c;ukar
ına için ayrı bir sıçrama bölgesi 

deki Kanadalasıka körfezile Isveç 1 da.n d1h-ı konfor.;uz. da.ha muka.ssi. d'l. H•ıtlerle UL ussoıı·nı·, 
hududu arasındaıki bir hatta ka._ ha bıstttiıı:'er. ltı 
dar geri ç"ekilımeğe, yani cep:ıele- 2 _ Birçok yurd miiessisleri. ma.ddi b 1 d 
rinin en .şimal ucunu bu suretle hnkansızlıklarda.n bahsettiler. Halbuki, son u uşma a 
cenUiba doğru kırmağa mecbur e- bu müesseselerde gördütüm noksan _ 

'

• KAÇIRILMAZ EÜYÜK FIRSAT! , 
YALI ARSASI 

11 Biıyükdere Beyaz Park karşısında D~e Y118uI namile maruf yalı lle ltti_ I 
saUndekl yalının arsaları teYblden Istanbul dördüncü icra ..taires.ı tara • 
fından açık artırma. lle ı Mayıs 94.2 Pazaırtes.l &'ünü saat H den lG ya. 
kadar sa.tı.bı.eağı ili.n olunur. 

vaztfes:ni ·görür. 
Fatkat, İnıgiliz - Amerikan kuv. 

\'etleri bütün bunlardan Iaydala _ 
naraık ve Alınan gözetleme emni. 
yet ve büdafaa tertibatını kırarak 
bu sahile çıkmağa muvaffak ola. 
bilseler bile hem elde edecekleri 
fayıdalar sadece bazı Alman c.e _ 
nizaltı ve hava üslerinı zapiet -
mekten ibaret kalmakla rrıahdud 
olacak, hem de Almanların bu 
kısma Danimarka - Oslo yolile 
süratle takviye göndermelerinin 
roümlltün olıtıası dolayısile durum
ları t~hlikeye girecektir. Her şeyi 
göze alarak İsVeçi zorlasalar bile 
\"asıl olacakları saha Baltık deni
::lile Botni körfezi olacaictır. 

derler. Ayrıca, Barents denizini 1.:ıır kas:ııya. de.ti!. uv-.~ ve dikka.t.e ai•ldi. neler ('_' 0 .. r u·· ştu·· ıer?. 
de Sovyet Rusyaya yapt·ikları yar. Me.<>ela temizlik gfü.I. ::1 
dım nakliyatı} için serbest bir -hale Kaunönünde manga.! yakmamak. an_ (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
getirmiş olur ar. Yalnız, nazari O- t.reye süpürge, fuaş, çamaşır leğeni koy propıL<ga:ndada.n tbaret.l.il'. Bttrııla.rı, bu 
larak bu faydaları temin eder g:bi ma.mak tein bi~ de paraya ihtiyaç yok. iki ı:triin görW,melerirıin dalma mühim 
görünen bu hareketin muvafia • tur. Bunlar sadece laübaJllik, thkka.tsiz. hi.diseterıe yol Iıazırlamış oldutıı:nu söy. 
kıy eti de Alman - Sovyet orduları ı'k ve işe ehl!'mıniyl'Ji vermemekten do_ hiyorlan.a. da., buı:-ünkü vaziyet ta.ınam~n 
arasında başhyacak taarruzun ge~ tam m:ıhzurlardll". Yırrdun dekoru zen. b~aıiır. Elitler Ru,,yada ınağıiıb ol • 
11şme şekline bağlıdır ve şayed, bu l\'fn o'mıya.blllr. Fakaf mutla\ıa pasaklı, m~. Mussolini ise her giriştiği askeri 
taarruzun tal:ihi Almanlar lehir.e klTli, dağınık olmamalıdır. ıe,ebbW.ıt.e daima hezimete u,;ramışLır. 
olursa o zaman İngiliz • Amerika. 3 _ YaıtaMı.a.neler tramvaylaı·da.n Esasen, bıın}a.rm birbirlerine söyli _ 
lıların bu ücüncü kıs1mdan yapa- deıh:ı. kalabı.h'<.tlI'. Il:ı:ı--di bun~ bina.lann yecek.leri yeni hic bir şey yoktur. llitıer 
cak1arı hareket de büyük b!r netL darlığı se-b~b oluyor, diyellm. Yaıfakha. eml'eder \'e :.\-Iırssoliııl verilen emri ya • 
ce husule getiremez ve kend liğin.. nelerde~ Intlza.mm:lık. ta·} be-nin c:ı _ pıaır. 
den sukuta mahP.{ttm bir hale ge. m:ışırfarmı koyac.a.k bir dola.b bulama. . Son ıörüşıne srıi propagandadır, as. 
lir. ması çok ga.rlb delil mıl? Bir ktstm ta.' k:.eri vr ~fıyasi sahada verlleccık hıç Dır 

Ve bütün bu mülaıh.aza1ardan İn tebe:nin eşya~ı. kaıııyola. a.lıth.rında duru. ura.r yoktur. 
giliz _ Amer:kalıların Norveç sa - yor. Yafa.'ıhane süpüırüldüitü. zam.an. bu Londra radyosuna göre 
hillerinin bu kısımlanndan biri Ü. eşya.farr.ı ne hı.le geıle-ee-ğ'ini bir tasav. Diğer taraf.a.n Londra radyosu da 
zerine yapacakları münferid çı - vur edin!.. bulga.rca neşrlya.!ında, Salzbu.rg müla • 
karma1arla esaslı bir netice ala • 4 _ Yemek m~ 1 i E "'hl kra.t' haklmt<b. şunları söyl.eml~r: 

k.l ed b
. . ocJe es .. n mu m 

mıvaca arı ve şay :r netıce derd Ik. ısı· mus"' tes b'"t'· dl d - Hit.ler ve ımıssolini, kendi memle. ~ . .. na, u un yur ar :ı 

aLmak i9ter1€rse bu çıkarmayı hırı şlk3ıye11terfn topla.nUıb ye ii.n-e nokta kıetlerinin dahili vaızlye~int görü.Şmüşler. 

kül halinde Norveçin bütün sahil Bu mesele hakkında :üküm ve~ek dir. Alman halkı a.rasmda olduğu kada.r, 
lerine !karşı yapımaları lazım gelcii- kolay deti1 şüJihC;Sl~. i:emini, ~nı Alman ordusunda da memnuniyetsiz • 
ği ve Norveçteki Altman kara, de- hesaba katmak, norma.ı yıırd bütçelerj tik başlamrştw. Cephedeki askerlerin ak. 
niz ve hava kuvvet1erinin ,·apa • ı b ,, vk.-'" • raba.l:a.rma g-örulerdikleri mektubla.rı kon 

-1 n n u .e n.ıade ahval miiv.a.cehesinde 
caıkları tabii olan şiddetli müda _ ne va.ı:lyete g-elecefinl dlişünmek lizım. trol ed~ hususi bir teşkillt, aslıerln 
faa Ve mukabeleler hesaba dRhil Fakaıt bazı yurdlarda bu mÜşkillıitla. ma.n~ya.tının düşük olduiu neticesine 
editmemek suretile bile bu çıkar~ sırf Hımaıkirhk ve iş bilmemezlik'en va.mııt. ... 
mada ne kadar müşkülat bulun • dola.vı k&rşll.a.şıldtğına şahid oldum. Bir Alma.n halkınm da za.ter hakkmda. 
duğu dil anl'aşılır. çok yurdbır bülıün lh1iyaçlarını l.ı.')e mü. biç bir ümiıl ve itimadı kalma.mş•ır. 

K. D. dürlütü kana.lile, kolayca temin ettik • tıa.'lyq ı~ ~tJ'. Balk acıktan açı-ta ---..n---- lert halde, b:ıuhrı. müracaat etmeği bile ~ımlyetsl2llltinl b:ha.r etmek•edlr. 
Almanyada iş bayramı aJaliaınna ~tıınnemişierdi. Ba.:ıı yurdıar_ l'rfemll'l"Jııı.r ar.ısında. dahi Jl<ıiplln kat • 

da yeme-k miltta:rını pek a.ı buldum. Blr mammw. 
2 Mayısta yapıl :lı f(lkları:nda. da yemek; tşını gene temiz. Ruslar birşey söylemiyor 

tik bakmıından pek ~ühmel gördüm. Ru~ kaynaklarına gelince, bunlar Ber\in 2 (A.A) - M l1i i.ş bay. 
ramı bir Mayıstan 2 Mayısa hıra • 
lpldığı •İçin bugün bütün A1man • 
yıada i.şfer tatil edilmiştir. 

Hit1erin emrile ve ~şçilerin din • 
lenmek ilm.kanı bulmaları için adet 
olan parti tıoplan'tıları yapılmamıı:ı-

Taba1ıılan, ba.rda.Jı:la.rı, ç:ııtaı ve btQak _ lfltler • '.\lussolini mülakatındıı.rı · hic 
1arı yağcbn, kirden parlıyan, temekha. babs&mt'Dlekte ve bunu bilmezlilııten, 
neleırlne, ımutfakla.n.na. glmıekten insa.. gö-ımeılikten gelmektedirler. 
nm ünlı:ecdl yurdlu ıöı1iüğiimü sakla.. Temas edilen lk.i nokta 
m.ryao:ı.tmı. Bütiiu bu lddlala.nn d'IŞında, Bitler. 

İkinci kısım, hem Norveçin en 
<lar parçasıdır, hem de Scapo 
Fl'Owa olan vasati mesaiesi 1000 
kilometreyi mütecavizdir ve bu 
sebeble, çıkarma konovilerinin se
yir ve hareketile bunların himaye 
\'e muhafazaları !keyfiyeti ve çı -
karma muvaffak olduktan SOl'l!,. 

ra da lbunun ıstinad edece~i deniz 
ikmal yolunun em.niyeti meselesi 
da1ha büyük .güçlükleri istilzam e
der. Bunclan ıbaŞka, bu kısma çı -
karılacak İngiliz • Amerikan kuv
vetlerinin sadece bazı denizaltı ve 
ıhava üs1erini ellerine geçirml•kle 
ikıtifa etme1eri muvafık olamıya
cağııııdan ve cenuba doğru hare
ketlerinde de bir fayda melhuz ol. 
matlığından ya Narviık üzer!nden 
Finlandiya şimal hududuna doğru 
cok dolambaçlı bir yol üzerinden ı_ı_r·------------'"
yürümeleri ıveya:hud gene İsveç a. 
razisi dahilin.den Finlaooiya garb 
hududuna doğru ilerlemeleri icab 

5 - Dlslptln meselesine gelince: B.tzı Mussotlni mülak.iı.tı esnasında. şu iki nok 
kn 'talebe yurdlannda bunu ehemmi • taya. tıem:ıs edildiği muhakkak s<ıyıl.a.bl. 
yclle ele a.hnaeaılıı bir memleket. ınest-lesi lir. 
oaıpmda. gördüğiimü ya-mna.lıymı .. Rlr. 1 - italya.nm şark cephesiiıAleki ilk. 
ookfannda ka.yıd, şarl, lda:re tamamen ba.ha..r harekatına iştirak ölç.üsünüo tes. 
cevşemjş, ko?kunç akibe~ d1>ğurması biti. 

Yün ve paçavranın ihraç 
fi atları 

eder. T.i~aret Vekaleti, yün ve paçaıv. 
Birinci şık, güçlüklerinden sarfı ra giıbi ihracat mallarının satış fi. 

nazar, İngiliz - Amerika kuvvet- atları hakkındakıi. tetkiklerjni sona 
lerine ç:ok fazla zaman sarfını ge- erdirmek üzeredir. Yün ve paçavra 
rekleştirir ve eğer bu esnada Sov- de biırliktıe tifti'ğe de azami ve as.. 
yet cephesinde A1man taarruzu gari Jıhraç fiatı konacaktır. Bu fiat. 
başlamı.ş ve inlkiŞaf etmiş bulunur- lailla yapılan saıtııların kontrolunu 
sa bu hareketin ameli bir kıymeti Mıntaka TicaTet Müdürlüğü yapa -
kaümaz. C:akıtı rl' 

~~~~~~~~~~~~~~ 

İkinci şık ise en iyi bir tarzda -•••••• •••• .. 
ancak bitaraf olan İsveçi, Alman~ YEN"i CIKTI 9' 
!arın mukabil bir tedbirine mahal Prof. WOODS Ue Bt\İLEY 

Pra.11.k bırakmaksızın gizlice Alman _ İn
ıgiliz itıtifakına almakla yapılabi -
lir. Bu kinci şı:k!kı teşkil eden ha
reketin cebren yapıliı.nak istenımesi 
İsveç 'kuvvet1erinin mukabelesine 
\'e birmetice İngiliz - Amerika 
kuvvetlerinin pek çok gecikerek 
hareketin ameli kıymetinin birin
ci şıktan da dun olmasına m~ydan 

YÜKSEK METAMETIK 
l 

~ Fen.men'in tercüme ettiği 

bu meşhur e6eıl', bütün ren er. 
lbaıbma. ü.zı.mdır. 130 kuruş. 

"- N~iırl: AKDA, Anka.ra 

miim&ün bir hale g-elmişti. Ilir kr.ı: ta. 2 - Lavalin iktıdara geUşinl mütea. 
Iebe yurdunda., saat 10,5 da dışarı ye . klb, Fransız • Ahna.ıı işbirlitı anlaşma. 
mek yem~te çıka.n iki rene kıza tcsa. smda.n dola.yı İtalyan isteklerinin ne de. 
düf e1ıtlm. Bana. diyenler bulunıır ki, rece mUteessiT oldutunuı1 tesblti. 
Üniversite talebesi için de, orta mek~b Romaya göre 
disiplini kônınM; ya!. Niçin? Konur, knn Rıoma 2 (A.A.) - Stefanl: 
ması Iô.zmıdır. Bu yu1:dluda A.ııadoltt • Popolo di Roma gazetesi Duçe ile 
nun muhfe1lt köşesinden, henüz liseyi Führerin buluşmahrı hak.kında. şu mü. 
blfırellel< gelnU, gene kızlar va.r. Bunla. taıeayı yürütüyor: 
rın görırölerl, tecrübeleri azdır. Ailı>leri, za.ma'll son ıterece i>nemlidir. Tabii. 
yurdların ka.yıd ve şa.rıUa.rmı müta.lea. • diT ki ikl gün görüşmeden sonra. verilen 
~aın sonm \)Ocoklarmı bura.la.ra emniyet kara.rlaruı şümulü büyük.tür. Bu llkba. 
rd'lp ganderiYorlar. Bıı 18_19 yaşların. harem Mihverin askeri teŞkila.tı mükem. 
lıı:ınm !krıila.11, ar.a.ba. evlerinde olsalardl, mel surette ha.LU'lannuştı.r. lngiltere bü. 
böyle gece yarısı kapıyı çeklp d~.'.U'I cı. lün ümidlerini kışa bağlamıştı. Fakat 
kalblll~ miydi? Yurd idareleri bir kL<i umduiu net.ıcelerln hiç bll'~ni nua 
veli "N.Ziyetlnde bulunmalı. Ya.bıt7 beylik vennedi. ~lussolini ve Bitlerin her bu. 
faallyetill"rin.I göstermekle lı,tlfa. etme • Juşm.a.ıa.ruıda Avruııa.nın mukadderatı de 
melldlrler. Bu ktaı>ur, hem dr: ı>ek bii. t~~şttr. 
:riikı bu1duğ-u.m bu ktı.'iur ü~rule ısrar. Bu rörüşmenln neticesini dosta düş. 
la duru.y-oNm. ımıuıa ıarih ~~recekUr. 

'1. Dosya No.: 942/629, ~le..<ıahası: 2310,50 Metredir. , 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulaş ta rlhl: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: Z65 

Zrai ve Uuari her aevt banka muameleleri 

t-At<A BıttiKTinENl.EnE 
LiRA iKRAMiYC: 

Ziraat Banlı:aswda kumbarııJ1 ve ihbarsa tuarruf hesablarıada en 
.. 50 liraaı bulunanlara aeııede ' defa çek.ilecell kur'a ile aeaiada&I 
pli.na cöre Uı.raoıi111 da.tıtılac&klu. 

4 Aded 1 000 L;ralik 41.000 Lira. 
4 » sop ,. 2,000 •> 
4 )) 250 )) 1,000 >) 

48 )) 100 )) 4,000 ,. 
100 ,, 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ); 

Dik.kal: Beaablarındakt paralar bir ıene içinde 50 llradaa qatı 
dö.tmiyenlere ikramiye o'1ltıtı takdirde " ZO fazlaslle verlleeekUr. 

Kur'alar 1tmede t defa. 11 Matl, 11 Basirao, 11 E1hil, 11 Birlod 
kanun tarihlerinde çe~Hl"('t>!ıtlr . 

FRENGi 
.ve 

Belsoguklugu 
na tutulmamak için 

EN b'i İLAC: 

Protejindir. 

• Oksürük ve Bronşiti 9' 

TURAL 
Komprimeleri derhıJ keser. 

ller eczanede ku'usu 35 kuruştur. 

( T 1YAT8 O LA R) 
BU AKŞAM 

Ses sineması ve tiyatrosu 
(Şehir tiyatrosunun eski 

komedi kısmı) 
Muhlis Sabahaddin opereti 

(KADINLARIN BECENDİGI 
Operet 3 perde 

Orkestrayı bızzat Muhlis Sabnhad. 
din idare etmektedir. 

Pazıar günü saat 1 6 da matine ...................................................• 
Son Posta Matbaası : 

Neşriyat ?tlüduril: Cihad Babaa 

8ADfBf: A. Ekrem OŞAKLIOlL 


