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Lo!~~~~!~!o!~I 
dan öğrenıkiiğine gore ~~mahnlar. , BfımanyJa çerp4fM l.poa lmYvetleri bir ye 

1 şaıikta taarruza geçmek JÇın .av~- 1 ---------------...;..._-~---------
ların pek müsaid olmadığını ıdıdı.a lapoD arın 1 ------.'il Barbl 1 e1ımelktedir1er. Gi.zli kapaklı kelı.. 
m~lerle taarruzun ancak 

1943 
de ı b d B ALMAN 

yapılması tasavv~ıarının ~eydan J8D 8 8 1 bl 
a dıgından bahsedılmekt~dır. TAARRUZU J8D r 

Ce hede ıon vazıyet BI dlSt 
V . . (~.A.) - Rus cephes~nden D an PEK lb 

aıııı:n· malumata. gör1e :;pk1~~~1~;; ı·ı Ç YAKIN sa ası 
. k: ı bilhassa şıma . dl I ID b I ~~nfandiyada şiddetle~ı~:~~~tliRt~~ a• ıror 
lar Fin Jntaatına karş ~ et Rostof bo··ıges·ınde .. 
arruzluı cDa bulunnnağa devam -

mekted:r1er. 'nde Almanlar Birmanyada Japon hava faaıı·yet•ı arttı 1\Ierkeı; ıc-qphesı püskürlmcğe 
Rus taarruzlarını ·ı • h k ı· Gaydanı~ Salzburg 

mülakatı hakkında 
bir makalesi 

muvaffak olmuşlardır. 1 erı are e 1 
-~ ~ 

Birmanyada . hızla . devam ediyor 
Japonlar Çin 

hududuna varıyorlar 
(
AA ) _ Birmanya.. 

Lo11ıdra, 4 · · haberlere göre 
dan alınan en ~n Lashionun 100 
Japon kuvvetle~ınd bulunan Çin 
kilometre şi:malı ~ddetli hücum-

·ı · karşı şı 
ıtn1 evzı ;~ıneişlerdir. Anudane Çin 
ara ıgırışm ~en Japonlar 

k etine raıs... · 

lngilizler Birmanyada 
çarpışmaların sona 

ermediğini söylüyorlar 

Bir J sveç gazetesine 
göre bu sene büyük 

harekat yapmıya elve
rişli zaman kısa olacak 

Rusyanın büyük iaşe 
yolları kesilecek 

Stokholnı, 3 {A.A..) - Askeri 

Roma, 3 (A.A.) - M. Gayda «Gior. 
ııale d, İlaYau ca.zeıeı.ınae yudıiı bir 
m.ıık&lede bilhaesa ~yle dlyor; 

Salzbourc rö~ itaı)·a ile Al. 
manya ara6mdald sıkı da.yanışmayı te. 
1id etmiştir. Herkes anla.mıştır ki bu gö 
l'ÜŞme harbin yeni ve daha sıkı bir ı;af .. 
hasının balilanııcıdır, Alman it.ıUyan 

dayafiışma~ı bu yeni safhad.'l kendini 
mahfiller, Atman taarruıunun pek da.ha genlj ölçude röderece1ttir. Birçok 
~ınd.a başlııyaoajt mü.ıa.leasuıda hedeflere çe,·rllect'k olan ) eni hareki\ 
bulUDQ,yGrlar. Bununla bel'&ber, 1Hı baM:mda '8._.,lıerde bulunmak fay. 

Milli Şef dürikü 
at yarışlarını 

takib buyurdular 
Dünkü müsabakalar çok 
·heyecanlı oldu ve bir 

takım sürprizlerle sona erdı 
Ankara, 3 (Hususi) - llkba. ikinci kOfU: Huluei Sandallı 

har at yarıılarının ilk hafta. yarış.. nın Sümeri birinci, Mustafanı 
ları bugün başlamıştır. Büyük bir Canı ikinci, Zeki Sertelın Mıhr 
kalabalığın hazır bulunduğu mü. cesi üçüncü olmuştur. 
sabakaları Milli Şef ismet İnönü Üçüncü koıu: D ndarın T o 
de şereflendimıişler ve koşuları murcuğu birinci, lsmail Hak 
,ta.kib buyurmuşlardır. Çok heye. Tekcet:İn Savas'ı ik'nci· Niyazi 
canlı geçen bu müsabakalar bir nin Bozkurdu üçüncü olmu~ur. 
takım sürprizlerle nihayetler.m.iş. Dördüncü kofU: Cahidın Al 
tir. Altnan neticeler şunlardır: şahı birinci: İlhami Aykaç'ı 

Birinci kotu: Yerli yarım kan Heybelisi ikinci; Ahmed Atma 
arasında yapılmıştır. Suad Ka - nın Karabiberi üçüncü olmu5t11 
raosmanın Menevişi birinci, Hü. BeJinci koıu: Saıdin Şehna 
.seyin Entiş'in Sondan! ıkinci, Su. birinci; Atlıspordan Sekban i 
ad Karaosmanın Bilaloğlanı Ü • kinci; Mehmed Atanın Yavu 
çüncü olmuştur, Üçüncü olmuştur. 

'-. ............................................................................................... .. 

Dünkü ma~lar 

Beşiktaş Rumen Rapit 
takımile berabere kald 

mu avem 50 tkilometıe mı>sa. Çın \hududuna K dkayaya ulaş.. 

Sanon, 3 (AA.) - ~landala.yın 80 
lııllıomotre batısl.Ddak! l\loniva. çevresinde 
savqlar olduiunun blldirılmcsi, Japon, 
tebd.l.m öniincle BrHanyalı~ tarahnclau 

WUIA.ecftı'Pe .ıa.tıekct.leri. l#lltli&ı.. 
al .~. Man.da~'ın do.tu. 
ııın4a bulUDlln müf.tetLk kuvvetlerin 
Qıfldan hakkmda hiçbir ınalüma&. yo"4 
• .,. ve 'bunlar.111 batıya dotru tekilcllk.. 
krt, )'alıwl cert eettllmelttin~ Japon 
ilerlemesindeki brz yiizündeıı imkan ka 
lıp kaJ.nudıtı belli detlldir. 

nallfUlet', WtlD ilt f'tfMleliFtatalr ==-·. B9nlat' ııeblF .........,... --

Beşiktaşlılar iki devrede de hakim oyna 
dıkları halde anlaşamamazlık yüzünden 

mutlak bir galibiyeti kaybettıler 

fede 'bulunan u ( DeYaml S inci ~da) umumi olarak vuiJ'e\ı tu suretle &eısbit 
..._ ___________ ,.. .etDMk mümkündür: 

:mışlardır. o-

Almanya dan kaçan 
Fransız Generali 

Vişiye geldi 

• 1 - Mihver ve Japonya t.aın ve kat'i 

Dola da 
son barb 
vaziyeti v· . 4 (A.A.) _ Verilen maltl-

ışı. .. Alman sefiri Abetz Al-
mata gore ak Vi iye geLnıiş 
manyadan .kıaçar ~ · ..... 
olan General Girau~ ıle ~~~~~ 

.. t .. r Sefir _generalın De -
muş u . · hakkınct.ı 
cülere iltihak etrneı:ı~~ı General 
söz vermesini ıstemış ır. 

bu sözü vermiŞt)ir. A'man'-·adan 
V' · 4 (AA - 1 

J 
ışı. . l Giraud hakkında 

ka<:an Gen.era ekzib edi1mekte
dolaşan ~ayıal~ lt i~.ral altında 
d ""· Genertıl uıa en .. ~ 

•·· dad•r bulurunayıan Fransa .. ---o 
Manşı geçen Al~n 

zır hhları tarmr 
ediliyorlarmış 

Ja.ponla.nn bundan oiOnra!ti bedeflt·ri. 
ııe ıellnce, ]>azı aSkt-ri mÜ$ılıldler La. 
ıt14>'ya dotru olan Jaııon t:ı.uruzunıla,n 
bu hedefin Hlndistaıı dei'I\, Çin ola. 
oatmı ı.stldlil edlyc>rlar. Bununla bera. 
ber Japonlar Hindistan hududundll Berlin 3 (A.A) - Alman or • 
~rlklerln elinde- son Bimıanya 11. duları ba~omutanlığı .tebliği: 

m olarak )talan Akyab llmanmı b<>m. Doğu cephesinde, muvaffakiyetli 
ı:nam Al o·· lııala.m"lanl... man taarruzları yapılmı.ştır. uş.. 

(Devamı S inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 

, 
ı: Askeri wazıret :ı 

1942 baharında ikinci 
· donya bar binin takınmış 
· olduğu askeri çehre 

4 
(AA.) _ Alınan ha-

L d . stten kaçmıs olan h b • U k k d"ğ 
b rler gor Bre esaslı tamirata Birmanya mu are esı, za şar ın 1 er 
uç Alman zırhl~~· ler. Bunlar d ld ğd •b • k.. ..k k 
muhtru; a>ır ~ :mir görmek- ~ bölgelerin e . o u .gı ı, uçu • uv.vet., 
şinndr avuzl at zıvhlısı Kielde; lerle değil mıktarı mılyonu aşan bınnısbe 
tedırler. Şarnhors d . Prinz Eugen l 
Gneisenau Gdnıya. a, ~ buyük. kuvvetler e yapılmaktadır . 
de Trond.jihe.md~ler. - l 

d > Yı~ao: Emekli General K. o. 
Crl.pps: ''OUnya a -Bwletik Amerika devletleri rei9i,tuılduiuııdıaın haıhaıetmiJ olquiu ha,.. 

(Devamı 5 inci sayfada) ---o---
Ruzvelt 
yakında 

Londraga 
gidecekmiş 

Cumburrelsl Ruzvell 
Stokholm, 3 CA.A.) - Aft.on TicJnln. 

ıJaı razetesl:ne Lonık'adaıt bildirilyor: 
Lonıılrada dolaıtan baıı şaylialar.ı l'Ö. 

(Devamı S inci 1a~a) 

Feci bir kaza 
t D- R '""'ek'in bundan birkaç gün tırlart:ladır, .. bi ·hnı·ya pay u... d'hn . . Ba 

Y
4fll r ZI evve'l. .,,n zaForiın elde e ı ea .ıı - 'Y Ruzvehin bu nutku ile he • B. b' ilu b. 
Vlll • Bi"Lettk Aımerikanın bütün kay. men ayni zamanda olmak üz;re ya. rr me uaamu.zun o ır 

k d r ç9ı h b maktadlna ta.hais ni 29 Ve 30 Nisan tarihlednde M. apartunanın t/ÖJ'JiincÜ lıatın• dogoJ 8C8 flr,, fJO · ~~niıa~ 45 : 65 yafl~rı ara. ma.n devılet ırei.i bay H"tlerle ltal. dan tlü~relı öldü 
Cripps ver.. - d ki bütün Birlepik Amerıka .v~ yan batvek.ili bay Mu•olinı de yan.. Dün öğleden sonra Nişantaşında 

~a, 4 (A.A.)d;harb gayele- ~:.ıa:rının dahi dahıli itler .~çın lar~nda mütena.zİftn hariciye .nazır. Valı lkı0nağı c~ddesınde acıklı bir 
nuş olduju soyleV demiştir ki: sef ıb edıi\mit ohnastndan mute - ia.riıe marcpl Keıtel ve general örum :hadisesi oLtnuştur. :Su ca<L 
rinıden b~rclt. ?. eder ki in.. W e;_yat pahalılığını önleme-k KavaUero l>ulunduğu halde Salz • dedelki apartJJtı.anlardan birınin 

- Um.rtıın~ ~f ri yeni bir ~e k naıreye 7 maddelik bit burg tehrinde b.ulutrnu"1ar. göıüş - dördunctl katında oturmakta olan 
giltere ve ıınuttef . ~n çarpışmak. uzeıre ~ vdi eyledıiği, bunu taki. me neticesinde neşrebtikleri tebliğ - Tunceli meb'usu Miiatın 15 ya.. 
hürriyet dünyası ıçı ~ ~iiı bır nutukta da b"1has. de Atman ve ltalyan mıtletlerin 'n şındaki oğlu İlhan pencereaeıı 
tadırlar. . . ·mtiyazlı biırkaç ben eoym'i askeri ·duruma aid önem- l!llyui ve a~eri pıl'1tları hakkıru:la cadıdeyi seyretımekte ken b:rden. 

Biz iıns~I?:JJye~ı~ .. { bütün dnsani- ~ u~~ lardan. bu arada biılhaMa tam bır görüş biriliği mevcud oldu. bire gözü kararmış. müvazenesini 
züm~e~i ıçın eg~ 'r.ıı için dövüşü- n r\. ~ bur bas&pnındanberi Lin.. ğunu bakHmıifler ve Alımanya, 1 .. kayıbedere!k caddeye düşı\1üştür. 
yet. ıçm ve gaye e Pea k"k.:netre uzaktaki üslere ve talya ile rnüt'tefiıkleıinln aon aferi Sukut ıneticesin.de İlhan <;ok ağır 

Oünkü maçtan heyecanlı bir aalha( \'azısı 6 ncı sayfa 

• 

Istanbnl Akşam _Kız san' 
mektebi talebelerinin 

dOnkn mnsameresi 
hta.nbul Akşam Kıs Sa.n'at Mrktrbıl rine tekrarladılar, Geniş salonn dol 

talebeleri, iki ıündcnbert velilerin~ ıos. ra.n ıüzıide bir kala.bahk ıençleri 
terctikleri yıllık müsamerelerini, dün de dirle seyretti. Muvaffatnyetıcrınden 
Eminönü Balkevl salonunda misa.firl~. (Devamı 6 ncı aayfad 

Beyazıdda dnnkn yangı - -

~oruz.. . .h ·yet doğacaktır. lerce l 
1 

sker ı;nd,erilıdiğinden ve tJ{lerlnddd lbütün vuıtalarla temin şe•kilde yaralanmış, kaldırılJığı 
Yenı bır . zı. nı tiın ehemmiyeti- ~a ::z_• •.. - ~ vaziyetin· de J.ıuaU9Un.dak.i azimierLni bu vesile ilıe Aımerikan hastanesinde vefat et- Beyazıdd"lei dünkü yanıından bir gfiriinifı ~ 

F1akat bu ~1~e kavrayabild~i- ~~ . · ... llnCle tu... (0..amı 5 inci •Jf .. ) mi.ftiır. ''. (Yuısa 2 nci aa,,_ıadacllr) 
ni t~ ~~ .... ıi.h ~ıebileceğ,~iz,~!.!b:.:u~7 ... =...__:~--"'-....ıMııı1mııimi......,;: ........ .......___..._......,._ ___ ......:::. _______ ~----------------------.......:.--------------



2 Sayfa -

r Hergün jl Beslllill 'llla.Jm.le ı 
Almanya ;,·e İta/gagı 
İdare fden iki 
B.: şın mü ô.katı 

\.. Ekrem Up)dıın _J 

• 

• 

SON POSTA> 

= 14 üncü lu.i'ge yapılan bir tavsiye = 

A lımanya ve İtalya hükUınet 
şefleri buluşup konuştular, 

oturup anlaştılar. \ 
i -Müzakere hem siyasi, hem de 

aSkeri oMu ve iki günden fazla 
sürdü. 

Deme'k. gözden geçirilip karara 
bağlanacak ~lelerin ya sayısı 
çokıtu. yahud da kestirilip atılma. 
ları bir hayli güçtü. 

Bu meseleler acaba nelerdir? 
Tarafsız memleitetlerin gazete. 

leri ne vakit buluştularsa bu, bu. 
luşmadan mutlaka önemli bir iş 
doğmuş olduğunu hatırlattılar: 
Nol"'veç seferinin, Fransız muka. 
velesinin, Yunan !harbinin, niba. 
yet Ballkanlar mücadelesinin ta. 
rihlerini bularak arka arkaya sı. 
raladılar. Ter~ddüd faydasızdır, 
Af.manya ile Ita1yayı idare eden 
iti başın her mülakatından har. 
b!n yeni bir saDıası doğduğu mu. 
h<iktkak, fakat bu mülakatların 
ferdac::ında -yapılımış olan tahmin. 
lerdE>n bic birinin, sonra mevdana 
çıikan rea'fleye uymamış olduğu 
da muhakkak. ' 

Ne konuşmu~ okluklarını bilme
nin i"'"Mkansızhğma karşı ne ko. 
nusm·ış olab:ıeceklerini tah~nine 
çalşrıak hakkımızdır. 

Siyasi ve aslkeri sahaların her 
biT.inde önemli denilebilecek yaL 
mz birer mesele vardır: 

KARDiNAL 

~iCHELlEU 

U ünoil Lulye 'friiYiik lıfr ılevrln lap._ı .._. olan ......_. Klellln 
bir C'iiııı. ~ llA nasllıatı verdi:• 

- «Majeste, iizerinde otarduiunuı tüııt ıJlfz1 MloeDal> of)lm&:ra KTk~er. ta. 
.lı:at ~ecl Ue müRilef oldotımu halUll mmtHil M en tiiciik IJir' hata,a 
kazşı bile merhametsiz davran.ma.k 9a'ti~ ~·• 

:blit ve fenalık )'fMtterhı.ln bı'lllmh yer alnu$, ~jerine ılli--.U iki 
~bmser. 

Bu .tiri on! ... n ~ bir anlapa&. 1..lr ~. bir miitareke ..Wı -"· 
Sini oı.mas.. Fem.lıtı 4erhal ortadıul ka.lııls'mü, o:rtlıl1aa !blaınlıilıtmı Ui.n 
etmö limıdır, 11.bl tlılt4linle f.JIHk orcı UBaDda uncren bılfW'. 

[ Şehir Baberleri J 
Veteriner kongresi 
bugün Ankarada 

toplanıyor 

• 
içki derecelerinde 
değişiklik yapılıyor 

Sokak ortasında 
soıunmıya kalkışan 

sarhoş kadın 

'

r 
Sr.bahtan Sa.baha: ' ' · Başla ayak 
Arasındaki mesafe 
Yaklaşacak yerde 
Uzak/aşı gol' 

~--- Burhan Cahid 
D"-vaam IUd~: - %ürk U~İ)etl 

bir bla lııir ~in bir 'hattltet 
ifade et.sin, .Naalıl fd dlşa:rıya .kar ı eephe 
man:ıan.& ıgörülsiin. CenıJ.reiiJı bıınyesi 

&ai'!am obmı. Bwı1111 :ifi~ •e ec:ı.ası htt 

balamdau and Uya.ıi ~l.e sa.hib ol. 
sun. Bu olma.a:ıı~br. Bu kusur maarif 

ha.yatuınııa. istl.kanıet vermemiş talısil 
ha.yat .. u .. ı...ıa_ ına _. MJWUf olmamı:ı: 
da.nj~. -

Cemiyetin blr yüksek tarafı i'ar ki 

arükss miiııik. JiiDek kiiltir iiwrinde 
ddclen mt1Taffalt oluyor, tenısiı edilen 
opera.Iarın Jr.aııa.nd.ıtı mmalfakiyet al 

kışla.ra deia'. • Cytilaiek) tlı:maıı kültü; 
?1~seselerimlz gün ~çe &'enlşli)or, 
IftJm.r e41Ur. . 

Fakat alt 4a.bab.1.a.ra. 'indikçe kafa, 
ruh \'.«! beden sefa.leü :5Jfıfqor. iı:ı. ~-e or _ 
taaaekieb ~ilarmdald ~llk kalite 

haılwıılıoda.ıı tpJk .aşı&-. l\filli ;\'~hdet 
loa.!cwıtNaıı •yıltır. Mim ten.iye ıbalu. 
mıı:ıMn ~. Yllkanwı üıi'.ün.Uiü 

'ille tnceılli ile rann • sıra.ya eriıımesi 
M&le.nen IU'1 ıw ak tabaka an.ernda o_ 
pa.tılm.aı;ı tut blr IMıŞJuk va.rd1T. Yukan 

tabaka .....a.brle F'.ıdf'lJ'o ea>erası seyr('. 

~ alt uuf daha yiirüm.eslni, olu_ 
rap •dnnwnnı, 'hatta k8nl1$ftlasını M 
ClS'elBiyor. Tlnai ~·'kadar olan ~ 
Sll çatı .-ıı~ MBtii:rce yava.n, cemJ. 

7et tıerbl~oe ,.aımıtatt... Aile ba)·a.t1. S 1yasi sahada Fransa bir hayli 
tcrcddüd gecirdiıkten, bekleme po.. Ziraat Vekilinin bqkanlığın 
Jit~ası ~ullanma)'.a . ~lıştıktan da yapılacak ıtoplanbda hay 
~nra efkarı umıumıyesının deste- van neslini ıslah meselesi 

45 derecelik rakıların dereceleri 18.20 
derece düşüyor, fiatlar da indiriliyor 

Bu uygunsuz harekdi görenler mn aa remlyet. ve kültür tıantunız gf., 

bekçileri hobertlar ettiler ve bl yamalı bohça. c-ibı çeşidliıJlr. tç 'ha. 
.,nır ... k :ı l t L~ ~ lruŞbaklşı bir nazay 'bu anı 

gıne .mazlhar olsun veya olmasın, ...... 1 k • • · _rı_ ld Ik ,1 l 1 
hiç değilse hükumet çevresinde l'Ol'UfU ece mnJsall'.ıal' a'tt'Si a · oı ii içlkile.I ın.i'kltar dii§ecekıtir. nh.isarlar dare. 

:s-- su... aaın zor a esRın ı•!aTı bl' .. -'-'·"'e ki"'""'-. • -
eJilebildi .....-........ '!UI 

bir Avrupa siyaseti gütmeyi tE'r- üzeııinde yeni kararlar venn.iş v.e Iİ bir ıtaraf.tan r,akılartn dereceleri. 
cih eı!Jmiş göründü. Bu.gün An:k.arada Ziraat Vel<lli bu karar1arın tatbiki etrafında ha • m indirirkıen bir tarafta.n da -taYab Evve11d alqaın Şebz.:a.debaıında 

Bu tercih b~ün ıkalıbden ziyade Muhlı~ E:kmen'in . riyasetinde biT zırlı.kla:ra bqlanmJftlr. . . . ~lala ymi bir veçhe verecek .. garib bir hadi.e olmapr. 
dilde olabilir. fakat yarın şark se. Vdtenneır. korııgrea .. t?pl~caktır. Yen; ~la. 1 Hazınmdan ıti- tir. Nezihe isminde bir kadın zilzur. 
feri bir ba.şarı •a u1aşabilirse poı; !<-.>n:gre Zır.aat Vekılmın b• nutku ~ ıçki:lerin ~l ve ~~ışı~a de Memleke~e üzüm '?ııua~~ın - na sarhoş b-ir halde dolaşırken bir _ 
tıkanın dildefl kalbe inmesi, halk ile açılacak ve çaltpalara başlıya. &'~yapılacak ve bugan mıal e- da Fahcılıg1n terakkı ve ınkıp.f ı. denibire fUUnmu kaybetmiş ve 80_ 

arasında yerleşnesi mümkündür cakıtır. • . dıilm~e olan nıkı!arJ.n. alkol. dett- n~ temin ma'ksadile ica~ e<l_;~ t~ .. kak ortasında çırçıplak soyunmağa 
Fraru;a yeni)mesine, bir hercü. V etemner ~ongremne _yurdun 1h.eır c:I'"?: yarı. )l'IUlya 1ndıril.ec:ek~ır, Ö. bırler a1ınaca'k, şanh .ımala~a a. batlamıitılJ'. Ka.dla4n .bu vyganeuz 
merç geç.innesin~. içinde fazla son ~raf~~n bırç.o4t .v~~ıner ve .dı - il~~~ ay ba.f~~dan itıb_a.ren zad der~e~ lıı_z _venl~ektır. . vaziyıet.iıni görenler bekçileri hadi _ 
unsurların pelk cOlk olmasına rağ. ger ıı_nuteha9!!1-ıs1ar ı~trak edecelder- J>uguın pıyaeenın en yüksek yam 50 Şaraıh lmalatı ıçm ln.hısarlar ıda. seclen na.bet-dar etmişler ve Nezihe 
men el' an büyük. bir ku·ıvet: tem-J dir. lsta"rlbuldan kongreye iştirak e. derecelik Altınbaş 'Ve Kulüb gibi resi İyi üzüm yetiJt.i-r-ecek.ti.r. 1malat yakalanarak rezeletin önüne geçil_ 
sil eder, ı.Aıvrupa medeniyetinin 1decck üç. ~i~ bir heyet dün An- ~kıla;ın .d~esi 25 e _.iodirilecek.. için ya:ba.ncı memleketlere 1 O ton. mi;,lir. 
başlıca direklerinden biri sayılır, karyıy~ ':~tmı~r. . .. .. tir. Şimd.ik.ı ~5 derecehk Ta~lların luk, ~%2:8m ~ller ıripa~ edi • Suçlu kadLD clün .aciltyeye ıtealim 
b·ı 'kuv'·ettcn ;stifadn eımek ge ~ Önumu~dek; Cunwırteet gunune da derec~len 16,20 dere~yı geç. lecdcıtır. Bu ".'arıllere konulacak şa. edilmiljltir. 
reıkıt:r fakat bu J.U\Tetten ist'fa- ka<Jar 5 gun clevam edecek olan bu meyecektır. İdare, '1'8.kl fiatlaYında mi> on eeneyı doldurm.adan satışa -----o--
de e~e'k ancak Fransız his ve kongrede 1hayvan neslinin ıslahı iie ela deği'lfikhl.: yapacak ve r;atlar bit ç:lk.arı4miytacaktır. Dünkü yangın menfaatlerini ko"umakla müm- bugünkü .şartlar İçinde hayvan ye. 
kündür. Halhulki Fransa<la M:hveJ nü. basml:kla.rın i.cil te<l.aviai ve Pencereden düşen Bir ope ·et artisti evinde 
r.e taraftar bir bükıimet değisik.. bayvan ürdıme meseleleri görüşü -
Uği yapıldıktan sonra b~le İtal.va lecelcth. Kongrede mühim ka~arler ihtiyar bir kadın öldü ötü bulundu Bir dükkan tamame11, bir ev 
Nis ~1 .. es]nin !kend:sinden almdıJvcn1ecck ve bu bl'llll'ların tatbıkına J, Jı J bi. lıad ~ _ı L -1 a.__ ..<t ___ _ 1~ Pangaltıda Yun'l.lılbey eokağınd.a Bcyoğhı.nd.a Yeniçaq.ıda Çiçekçi e ınnot )mı ~ ,. 111 
ğı ,günün yıldörıümünde: aeına oapa~ır. f 1 50 numuada oturan 70 yaşında sokağında 24 numaralı evde oturan a evler aTrutncla kttrltırt dr 

- Nisi geri alacağız, dıy~ ba. ..ı15 da A~ ' d L· Clırdı. B• k k Maryam isninde bir kad!n evin 2 "' yafin .nıı.ı, imnin c .u,;.r operet 
b ır çocu amyon 1 . . w l"'11tisti düu 1abab evinde ölü bulun.. 

Tari&ı ne Al:sas Loreni, ne de ınıcı kat penceresıınden sokaga ba - • ..,. H·d·ı "dd · _,,,w 
N F b

. · f ,__ 1_ ..11. '-"-~ __ 'L.. L..- d.ö .. muy.ur. a sc mu ernmcuIIU!llge 
Dün ölle l'.ütl saat U,30 da &yazıt. 

ta blı' ya.nı-uı olmıa. blr tvle !lir iliik.. 
kan kısmen yanmıştır .• . isi cansız saymaya ılır, a~t I'- d 1 JLarus.en, •uJrQc:'l];(.)ıre --vl -nmuş ve l 'hHıdirilerdt ceaecli ınuaycae eden 

blı ses, şimdi. bu şart!ar altında 2 Uft a narça a• ınüvaze:nesini kaybederek a~ğı düş adliye bıbibl Enver Karaıa ölümü 
~kn bu ses M»·h,•er zaferi. r 1 M kal<l L Yanım BeTas.ıtt. ltü~n han 
hatta müstakbel Avruoa a=r1iğ; na·rak 0··1dü müştür • . fiipbeJ.i görmüş Te •• orga iri Sllıkaimd.a Nırfye a.w 20 numaralı ev_ 
nanına verilen !konserde falsolu Sukut net.icesı 'başı paf'Çalanan j m:aama k.e.rar vemıiftjır. Clmı zulı.iır etmi,ür. A&ei siir.atle biiYÜ.. 
L.:- ---·ır. q ... ka<lın. feci şekilde öJm.iit. ce11edi TahJçikata devam edilımek.tedir. verm evin a.ıtmdakı luuublracı A.Ptıı.lla. 
u.. -=->L Mecidiyeltöyiinde dün feci "O,.. # 

Alman _ Fr~ ~iinasebetlerl bmyon kaz.ası ohnuıtur. muayene ~en adliye tabibi Enve.r İki muhtekir kömürcü hm dui.kiwna sirayet ehnlP,k • .Bir sa. 
~yanın_ bütun, ıst:~ ve gay. Şo-föT Hak:kı.rııu jd&resi.ndek.i yük Kaı:an defntae ruluıat Yem:ıifQr. u ı1ııM1R *-- e6ökLı!n .ama itfaiye. 

Bu seviye .ıcynlıtmı .ka.ı>atmak için ilk 

Te orta. tallsif çat°'daki kt')'IDlet.leri yek. 
pare ~ sdhw\toe necılnlrm. Aileden 
başlwaırak Türk evıal.ilan milli bayat. 
milli küiıtV ft .mlli t.Wre ~~ev~ine 
sıkı bir ni-.nla aJmmMl&r. Bu çPrçea 

veye ~fren Türk çocutu ve &'Slci bll' 
fi* ft bir ıtnlJ"e ~ yet~. 
lidir, ::\felrteb denilen möl"S.sese bir dö. 
kİİlli1lllne ~Iesl gö~Mir. Bura.ya 

ziren hi.m madde mamul olarak ~ıktıtı 
zaman. bl.r fabrika malı zibi stand.ı'l'ize 
edllm1$ hMOe &'Öriinımellair. 

llalbuk.i 1'Uı&'iin Tirli: ~c~ıı ve ıenol 
alw ocatıri~ sokaJı.ta.n, muhit~ ve 
ayrı evsafta terbiye ıve ta.hsiJ 'Yeten mü. 
eıı;sesel.erden a.Yrı ayn örnekler kapaı-ak 
hayaf.a bir Tnsa.ı hal!Aas1 olal'ak çıkıyor. 

Bizde her Niyetift 1leğü her bi.ıyiik 

şl"hri a...ttı &11'1 rnalıaJle ve semtlerinde 
~wı ~ ,.:aşta ~ ~ .-,n 
vasıflal'dadır. B1J .aşnlıiı ortadan .kal • 
dıf'IDl{ı ~ .ır\lunei Jlamll EM:u-m de. 

dfğl gibi ~cuta. de-vlet sahih olmalıdır. 
T:.eare'\ MUWJİI ._Jıedeştinl!ilmiz 

,.ıöl va.tanm. fSI büTiik bm~ olan 
ı-ıçJiğıiDıl de devlellıeıiürmemlz 1&Zlm.. 
dır . .BuPıakii maaril ~ bunu f.4-_ 

mln edem.es. 

,23 ul!f'LaJI, Cafu.d .............. -................... ._.... ____ __ 
t. GaHll ktnRransl retle!'ıne r.agmen el an 01~ Avrn1~ k..myoau Ş!fli illtikametinde Me • ·---o--- . m•hkılm oldu Alha .carıret!i eaJ~as· UJeslwl~. ev ve 

~aswııın temeli ha.l~n~ ge.e- ci4dr.öyü.nden ,geçerken Niyazi Ce Şiılide fa.lir halka erzak. Am.vuıl'lö~ Büseyia ve Bedrffs kumdur'aoCJ cliihHını ~en. 'ber'btt dük. .EmiaOoii BalbvindJın: 7/.i/Jt4? Per 
raedi<yııe bunun seibeb1ermı Fnın.. teT :isminde hi:T çocuğa çarpmış ço- .. lıoimla'inde iki lıııiariirei. elledlıde JJ*- kam ille w ,_. ya.iıldan sonra sin ~ ıeiinü aaa& Oc'UO} .ıa 'Evimiz aa .. 
51% .ha.llkının hislerfode. olduğu ka- cuığuıı karaciieri parç.aianmış. '.yü - . . dacıtılıyor na.n ue ~ Jııôımürii &lı1ş rıa.t.ıa kno_ düriilmüştiir. Nurlnln evinde tıiraell ola. llDnaıada., Seidr T~ .u.n'a.!kirla.ı 
er İtaly.anm i41eblerınde arama_ 1 cudu:nun diğer yeTkf'i de ilurdaha, .Şitlı Halkevi tarafında.o ... aycian l!lll 15 kııru.,tan S&tarla.rken suçüstü ya_ rü: oturan Fatma Jmılnde blT kadm rınaa t. Galib .Arcuı tarai10Cl.l:ıl ı:ır~ 
lıdır. . . . bale gelmi9tir. heri ~ a,,baıı Sifli mubıİ*ıinıikld ~dı.r. ıknnt lıir iıılıMe a.Je.&. • ....ıan kur_ yatl'o un'a&l) auzahı. itJ- Mııfer~ 

Amanva ıbır ta_r~ftan ken.d·.· n:-' ~ YaTrocak de~1 Çocck ha•taue- 400 !fakir aileye daiıttlmalbıı 01aıı A.dli~e ~ Ud muhteklr din mil t.~ll' ''erile<:ek'Ur. Girmell Mırlu!Mliı-. 
~. A'\;ıı-ıpa·v~}·.tJ'k.as:ındka amı~ ili.ne kaldartfar&k tedavi altfrıa alın.J ermkı.n eıon. partiwi yarın ıevzi e - li kOf'lW _.,..._iade ~ ... 
ya:pmak ıst"d·gı Fr.a]l c:avı ~ruıra!\ tnlıfSa da biraz sonra ölmürtür. [<lilecdctir. Bu defa .fOO fakir aile- AJşmıdarı souncta 5 et' lli'3. para ce.ns1. Hi.Msenln tabkilwıtma zabı4a.. ve ~ ?f 
isterlren ıfğer taraftan I!aıy-anj Ce.edi maayene e&ıı ad.fiye ta. ye 2 birı ~ ıfuulyoe ,.e bin b.hb na whk1im eıiihrek. ~ dil mUddlıe Jb'eee el konarak. :yan~ :ıalliır ııttıtt 19 Mayıı baJl'&Dll lhazırlıl< an 
mütte4'1Fni. İocitm;kten cek.lnm~ bibi Erwer Karan defnine m-ll'hsat t .ab.ın 'Vailecebir. dili*&nl.Mmm .,.Yine kal'~ verllnı.itUr. ~in sicıM'tlYı eld11ht MiJa.,Jaı11ta. ıra_ 19 JılaFlıl ıra- w ...- eı:\YT.ımma 
ara<nn ''" bır havlı zorlu'k ~kmış vermi~ suçlu şoför yakalanarak hak ----------------------- ~-. ·~ 'Dehn '*11i1 heok ~it alıf hUU'llldara aeın.m Uu.ılll'l'lktadır. 
ve ik: hükumet şef.nin .. K:~nuşm~- 1 kında~ takibat ve tahk.ikata geçil • edllememiştir. Tahkikat ckrinleştirilmek 

tedlr. 

Bütün cııladlarcb iers saa.UerJ baTirinde 

talebeler jimnllMlk ~ ~pmak. 
l.adJrJar. $ehrimizıidd okırll:l.rd;t;u \IS)OI' 

}ar•nchı bu nlPsele,•e muh1m bır ·.....:... 1 STER 
yer avıl'l'lıc:; olsa ?PN"lrtir. . Ol.Is--· 

HırYati~an meselesi. Sırbistan, M - '-•-Lf d · 1 b ·· ·ıt.:.TE ~ 
- . . CK«:U er ve aıre er ugun ~ R 

iNAN, 
INANMAI 

şüp!he yok ki 'ber rki devlet jçln açddı Aı'md,.._.n tıiıWD slnrmaeı •- Si:d arWJllk wet.•i~e)"im! 
Makedonya, Yurumıstan lll':?selesı ı 

de b irer ka\•,gı kaynağı teşıkil e- Bahar bayramı münasebetile 'ka. lall ~ dosu aıılatmış: - Aman beyefendi. Beni tanıma. 
derler. Ia'kat bu meselelerden hiç palı 'bulunmakta olan bütün resmi 

1 
- Bir ıiin ltir ~h.ı •ırın:ı sine_ dum ımı! Bani ya maçlaı'b côı'iair_ 

b "rinin acele lkaradarı istilzam e- daire ve müesseselerle okullar hu -.uun ....,Uedae mu..uat .wu. dük . .Ara.nıızn 1"l kadar hukuk var. 

aecek mahiyetleri yoktur. -.bab açılmışlardır.' Bir ceoeAe • ......ı ~~ eld11. BeMen "Ba.'MI !liiPhe eıliF9Mmll~ Ne 
cibl. 

* A Q'·eri :saihaaa: 
G n .... .., ıtf.r tek J'l'\PSE'le ile bu tek 

meselE've bağlı lıircok küçük me.. 

TAKViM • 
-~İMA 
21 
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il 
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178 . 
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58 

il 

.sele ihatırla:nabılir. Bu tek mese
lenin adı Rus meselesidir. 

A1'tl.k en küçillk. ıbir te-reddüde 
bile yer wnneden bir kat'iyetle 
söjlenebilir iki, Mihver ~ onu~ 
mü.zıde bulunan yedi aylık zaman 
içinde şu veya .bu .ışekilde Rus 
düşüncesinden kurtulacak, yabud 
da yıkılacak.ta, bu itfüarla bütün 
.gayretini şarit ce:Jiıesi üzerinde 
teksif etmjştj'r, 'Bingaz:iden 1sken
deriyeye ~u 1bir ilerleme. Mal. 
ta-yıa ve Mısır topraklarına b1r çı
ıkanna, Uzaltşarlk müttefiıkine şu 
veya bu yol üzerinden bir .el u.. 
zaima ancak Rus işinin k:at':i em .. 

Otla lkıadl AJc ,. Yat.. niyet verecek tir safhaya getirfl-
il-a..:--7~11:-. t-::--lı.J-:-t.;..J~. :r0;;.:;;-.1-:ıi:.: •• :.;::1J-.-llmesindeo aonN düşünülebilir. İş.. 

v. 11 ıı 1'1 °' :-0 08 11 11 te iki hükU.met şefi arasında ko. 
t:.. ~ 02 8 16 ı» 1 '6 nUfD]muş olan başl:ı.ca mesele. 

~lu.. (4~u."a 

DiÇlll'ııcllPWI~ tı~ k.,6*; ılil. 

Jdll ay8Qı9llumdıa.ldlll ~ ;ra.palım? 
'Her ak..•m bldtaç ampul Ç<Wnıyoı-, 

daha. ftaaa erken plınıehtı jfiıı ka. 
bineler ka.ranhJGta kalı.yordu. Nihayet 
bir rözcü koyup bırı;ı.ı.J ~aka.lamak. 

iuı batta ~ lnllıw.,..•. h:J .akşam 
~ _... cefip ampul raıam. 

bulduidarmı; ııaiı;a.t lwmdwain habe. 
ri olma.da.n Blııemanın holWule clcılaş 
tığım haber verdiler. Gittim, bak. 
bll, imıllma4Jm.. tl8tü bap. te.ıiı )ııir 

beJ". «- Ya:al)fllua var. Bu adam ol. 

.ntmıa emin mi.9ini&?• ıied.19. Jerar 
ırt'.iler. Beu .-e yüziimiıi sssıiınp ,,a.a, 
t..: 

- Jk7e{mdi, ~ • .aft'edft'&iniı:. 

- Evet amma çaresiz efen4im! di. 
ye-rek iki elimle 7• cepW,rlni elleJht. 
ce stcacık aıuul eHme reJmez mi? 
Fa*-~ w 4lalta 1lıetı 1fk ~ 
söylemeden o atıldı. 

- llı!khaua. Ne deaelaıi• haklı_ 
.... renten pğe bdaır haklısıntt. 
v~. Kaç .,...... rtıereJtm. aı 
llliıllinl ~ &&er tmswı,. 
hk ary&n, Wer ~pkmıı.ni M. 
yhı. 'Ne aenıenb •erla' Lü:in 1'111•. 
mJl"llWJI, lıe!° Wafı ara.ıılıa; her •ik 
ki.na bll4 .ard-. Miimkün · •etil. 
Kmıctu.raa --.ıtlalı a.mır.d 1Halamı. 

YOIWl!l. Onun t~ ille emreılenenlz 

~- Elü C...... nı.a, yiis bd'ut 
ma. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAl 

~ iON ertre1ı ıve kız 1.a!dte 
ıiş'inık d~. 

Kabatat Lisesi mezunlarının 
ıeziıdiai 

• Kaba.ıa4 Usesl 111n1111ları umi.)'eti ,diia .J~ tml*leri Betlldai. - lf'~. 
. ı... ......:ı.....·· Ger ~~ ,........1ır . .,... 

ltiirikaıdaya b•r ,.,.... .... ı tft"t.llt etmf!;!tl.r. ~r.ine *' _..... :PftDhıl !ICI 

KalııLt.f lbe9illftn ~lıer ~ bir 1-non ~·· 1.W'ln. 'ÇaT'Şllmlta, 
va.parla Adaya citmi~r r~ vaı..lk b. hrşe-mbe ve V- .,;m1erf F~r w 
Ba; eflenm!şleh};r. 8eşlkl.a.ş stacıyollMarmda pr0\'11.la.r :yapıla 

Bir amele tamirat iskelesinden 
diiftü 

BeşlldafC,a ol.uran Ba-.ıı iSmlnae w 
Mlllie Toıııkaw sanyldakl UmiraUa 

cıalııarlteo hkdeUıa d~ ıve riedii.. 
nin mulııletif yeı'lerinıkn ağır 'SUreti<e 

yaralanm~ır. 

Taralı Cerrahpaşa. ilwitanesine kal_ 

dırıla.rak, tahklkda bııflanınısJJr. 

---o---
Avcılar ve Atacılar Cemiyeti 

nin kongresi 
Avcılar ve Atıcılar Cemiyetin'n 

yıllık kongresi · dün öğlec'.len evvel 
yapılmıştır. idare heyetinin laaii • 
yet raporu ile besablaıa cüd müra • 
kıb taporu okunm\lfô yeni idare he.. 
yeti eeçimi yapJlmı,nr. 

c ..... 

_R_A_o_v_o_j 
PAZART.J:S). ~/UU 

7.30: Saat :ararı, 7.33: RM'IYo salon 
Qri{estrası, "4'.'45: Ajans .ha.berlerı, S: 
'Radyo tıalon o~ 11."30: 'Evın s:ı. 

ati, l!.30: Saat ayarı, 1!.:!S: Tüı1.-u er, 
!!.45: Ajans ba."berleri, 13.311: ,.arkıl:u-, 

18: Saat ayU'l, 18.113: 1taibo dan or. 
~1, 18.'50: 'Fasıl heyetl, 19 SU: Sut 
ararı ve ajans baberb~rl. 19.4;ı. Konu • 
ma, 19.55: ŞaT'kilar ft ~1cr. 29.15: 
Ract.ro p'Zd'6i, '!OAS: lltr !llaT'i o~e. 

niy.orm;, 21: 'Ziraat ~mi, 21.'lt: Ka. 
rışlk şartu ve türk.iıler, 21.30: tP115ta 
Jmta.ınıl, !1.45: R•-5)"0 senfoni CJl'.kf':Str.a. 
S1, ~.n: s-ı a;rarı, ajans haıberleri ..e 
'bersala1". 
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L HOŞ ŞEYLER :J 
. 

1 d t 
. ~italblarında intak na.mı verilen bir .. ... re san·at kaydedilmiştir ki hayvanları 

ı... ve eşyayı dl:le gcfrip 6Öyletmek ka
bil.Üyetıdir. Mesela Lafıonta ı ne, Flo. 
rian kıabitinden efsane şairleri hi • 

. 
Yazan : Halid Ziya U.şaklıgil k.i;ycderinıin eşhastnı teşkH eden hay 

va.uları söy<letirken ooların ruhunu 

Bütün san'atlı.arlarda. bulun..!efeod.i ... İşte hiltayenizin eşhası'ol:mıyan birisl:nden dinleyiniz. fıo balhı.i beni.msemi~er ve onları öy
k .. mas:na en ziyade lüzum olan ~lardlP: Ve bunlar simaları, haL1bir tesi.r !hasıl etmek şöyıle dursu~ !ece söylet:nıişlerdir. Mesela ıne.ıhur 
t •h•hyetl0<don biri, hiç ,,phe y<>k~l~~ı, tdaılfuzl~d, talla" hop •İzde hiro.z i;,ü...W.iiz ı•nc 0 hiHycyİ •ilki ve ka'1<a. ka'1<>ea " ağu",,., 
hur ka, temsi1 kudretidir; az çok si'.lınm~yecek ı.zler bırakmıştır; bu.nıo kabiliyete pek :rJyade malik olan böceği efsanelerinde biz de karga 

er.keste bulunan. bu kabiliyet !hu. ları hıkayeruzı dtn!eyecek olanlara bir !llakild.en di~leyinlz, öyle bir ile tiYk.iyi. karınca ile a~ustos böce. 
susıle sahne eaerleri ve hık.ayelerlgösteıeceks nı:t., onların kaış:sında nakil ki size fıkt-ayı anlatırken ğini işitir gibi olunı7. 
Yazan kalem erbabında en yiibek yaşlyan, bütün tafsilatile yeniden Nasreddin Hocaya temessül etsin Şairlerde d~ böyle değil midir? 
dercesine çıkar. hayat .bulan bir levha •tersim ede. hayalinizıde onu i'hya ederek söylet: Rüz.:gar.ları söyletirler, fııt•nalıırla 
~ emM.l .kudreti diye kaydedilen:cebınız, öyie ki onlar da sizinle be ain. işte mesela merdivenden gürüL sarsılan ağaç!ara feryad ettirirler, 

kabılıyedn mahiydi hakkıııda ne
1

raber kavgaya ~~id olmuş bulun- tü ile yuvadanan cübbe hikayesi. .. yhlıdızlara neşideler okuturlar, boy~ 
murad edildiğini izah edelim: &Unlar. Karısı «Cübbe böyle gürlütü yapar nu bükü mezar taşlarına elemlerini 

r 

l:.n k~ç~k m'kyaı.ta bi~ misal .~kı . Şu, hald~ ~e yapacaksı~ız? Sıra-imi?» deyince. ".hocanın İçi~de ben takrir ettirirler, adeta bunların °her 
:tmek ıçt D farz edelim kı her gun.,eiJ.e Kayser ılı bakka~ eskı mahalle,vard ım t. 11 deyışl ... Bunu d ınlerken birine aid şahsiyetlerle temes~ül ede 
luk hayatın:zda bir kavgaya şahid ç~uğu, söz ebe~i yaşlı kadın, na. ben hocayı görmeliyim, onu İşit. rek, onJların içine sar·lıp büri.inerek 
oldunuz., :bir dükkanda müşteri Hezık olmağa çalışan biı efend.i ... lmeliyim, ve onu bana gösterer.ek bunların sakit b~lagaı;ne birer dil 
dükka:n sah~bi arasında, yahud va- Hikiyenai anlatırken kendi şahs?.1 işiılt:İrecelt. olan ~y nakilin san'at'- verirtcr. Ve onların bu kudreti sa. 
Purda, tramvayda iki yolcu arası~- yetinizi. bir. ta_rafa ~ır~kıp onda·n1dı11., belki yüz k.ere dinleyip ok~- yesindedi; ki biz de rüzgarları an-
da, bır yer mesele~inden doğan hır tamamıle sılık.ıneceksını:.ı: ve hika.1yup gütdüğüm bu hikayeyi ancak lar, ağ.açlarla beraber !':zlar, yıldız. 
rnünaıca,a ... Kavga edenlerin şa ~[ye)'e uevam. ~,tıkçe k.avgan:n mev.1onun san' atı sayesindedir ki tekrar !arın neşidelerini dinleyerek mrsl 

hııilarınıda şive, kıyafet, tavur ve zuunu da dınlterek o şahısların heı 1en büyük bir zevk ile dinleycce_ olur, mezar ta'ilarının talakat in! 

eda it.bar.ile husuJ!yetler var, bun. bfrile ayrı ayrı temeıı.sül edeceks.i.'ğim. duyarız.. 
dan başka kavganın esası da dduklrı,;.z. . . . . Mukaniclliği, meddahlığı "an·at İşte !hu rnisarierle temsil kudre-
ça tuhaf... Bunu temaşa ederk:n . Befkı. ıste~e~!zln, ~üşünme~- i~tihaz e~~iş ola.nlardu bu k!\bİliye. tin~eı: bahse!=~kle ne ka~dol~n • 
Ve kavgacıları dinlerken epeyce eg- zln takl.ide dokulere~ hır mukallid t·n eın :rukselk meıtebede tezahürle.. 

1 
dugu ızah edılmış "Oluyor. Ş:mdı bu 

!endin.iz, bir tebessümle si.:kılt ede-\nakiL bir meddah. hır fı~ragu o~~-1rini beklemek .en sarih haklarımız.. kudretin e~ A ziyade mevcudiyet; 
rek münakaşan:n bütün safahatın~ caks:ntz; ve b.u husust~ gostereregı- dandır. Mukallıdkr arasında Kur- icab eden hıkaye ve sahne eserle-
takib eti niz. bunlar sizin dirrıağı. 1niz kabiliyet işte tem~ıl kudretine ban Oseb, Muhsin, Tevfik kabilin. rine geçmek sırası gelmiştir: 
n:zda derin intıbalar bıraktı, eve1ne mikya9t.a malik okiuğunlMllun mi1den hatıraları k~ndilerini tanımış * 
dön~tıken hala bıınu düşünerek gü.'yarı olacaktır. 1o1anların zihninde hata yaşıyan Bir hikaye yahud temaşa muhar. 
li.irnsüyorsunuz. Eve girince so:rdu-1 . ~en uzu.n baya!ımda pek çok ~.n'at saıhibleri, sonra meddahlar riri eserinıcle beş on, hat'!a daha 
lar: . 1hıka~e naked~~erln ~rasında bu ı~~nde ne ~ayret verecek me~aret j fazla bir tak:m eşha~ yaratır, bun-

- Ne gülüyorsunuz? Oedıler. tenı:sı~ k~drelının en yub~k me;te. gi>Ste.!'C«l huner e~abı ;rardı k.t on-• ların ara.stnda her cin~ten, her mi-
- Anlaıtırtmf ... Dedini~ ve ne. besını gosterenlere tesaduf ettırrı: larda bu kudrret hır hartka payesine zaç ve mİ!şvarda enmuzeçler var ~ 

Bü ük mu a rir ve 
musiki üstadlarının 

hususiyet!eri 
BALZAC b':r roman yazdığ'ı ıa.m ın, 

oda"ıru. ica.pArıır. p:ıncurliı.rı sıııı.-.ıkı or 
termiş. Böyle btr bııçak ay. arka.:ıın~ 
br~aız bt>.I bir rob d~br. ba mtb )al_ 

ıı:ız a.nnbi Carafuıdan dikllen st,v:ıh ka 
dlfe bir tık•·- d" • •• ""<'• ort mumıın ~ı~ıncfa, 

gunde on seki?: saı.ı.t mül.ema.:ifyen ç:ı. 

l~rr •e durmad~n ka..ın·e içermı,, 

CBATEAUBRİAND katibine yaı.dı.k_ 

tarını imla ettirirken, çıpla.'\: uak. l.ılş 

ılo~clı odaısında dobı..şırmı . 
Cl'JAS. yazı yazarken boylu boywıa 

Yt're uz.a;nrrmış. 
LİTTER. (rntŞhur «Frlın3ız clllinın 

lügati» adlı eserin nıüellitil C'l'N~ ye_ 
mekten sonra başlar. ıbahın b~şlruı 

kadar ça.ll!ıjırmış. 
(De· .. i\Jllt 4/2 de) 

("Sn~ Pasta,,nın bulma cısı :13 - <ıoı ) 
Bunlardan 30 lancswi halleclt>rek bir aradn vofl,van her 

okuyucumuza bir lı•dı ye takdim ec! 'cPğis 
Solda.11 53ğa.: 

1 - Şar.- illeri. 
mime bir ~ehri. 

miz (9). 

2 - Çogu b:ı. , 
yil.lır a&ı ayıltır ' 

rr=1~2==;==3=p4==;==5=;==6=:==7=;:::::8==~9=10 

bir k.lınycvi mad. 
de (4), Boş:nıma 

(5). 

_j--=_'_.ı __ ' __ ~ 
-ı.-,-=----

4 -·-=---! - --:ı~-+---11 
3 - Vaklt (51, 

Ter.ııi bir re-nk ( 2) • 
4 - Rusya ce. 

nubıında. bir deniz 
< 4) , Rabıt edatı 

<2), Bir ehli ha'J. 
fes alıp sigaran:zı yaktıktan .sonra Ş~di. şu. ~~ı~~ yazar fen birkaçı'ulaşırdı. . d:r; muharrir bunlaı ı n seciyelerini, 
bekl:.-yenlerin mer,ık!n! tatmın et- gotlerımın on~e g_elıyor. Y.ak:.nj Muk~llıd c;>}.maksıztn fıtratından adetlerini, merakların· hep icad et 

: ===····'·-
~ ----=--=·=='= rn k · k 

1 
hikaye etmeğb d~tlar:mclan oylelerı vardı kı ihıç 1 taşan hır kabılıyete bu kudreti gös.. mi~ir. Onları bir vale' anın içine 

e çın a vgay 1 ' \' d v .. d h 4 k k k b d 1 , • f l'3.U (2). b ~ı .. taid ı yapmaga uzenme en, atUi teren pe ya ın a ra a an birkaç ,..,. •. bir yannıın vat. R muhtelıf sa 
a. ars nız. • tıld 1 f k d h' han b ·:ı.e ·ı h d. 'k b' 5 - n'r an 13), l Eğer siz hikaye etmekte hususı1{~P al ~.ı; ar .~nj..k·varmk~ 

1
an ı- 1 ım~-- u

1 
vdesıı bı' ~ tab" at~~r e. ıyo-ıhalarını YlP'P geçirdi Ç!. ır ya~- Tıı.thnın zıidı 131

. 

---~ -~---• 
--· ~-----____ , ___ ı•ı=--· bir h hibi iseniz en evve 

1 
ave ana .ar, gun u va a ar ara1ruım. I>Un ar an lırı lr gun b•r ha. d<>n onların iizerinde çe~ıd çeş•d 6 _ llarıtrntJı' q• 

ma aret sa b. 'I ' d tuh f b ld 1 l h' · · d · b' · k d · d k' 1 · ~ F yapacağ nız İş dük.kan sahi ı 1 ~ ~~ 8 -d a .. 
1
u l Uo( arı ı~ tanesın~ i:1am a zeng~· ır ~:rnknı a ınıle tesirler uyan ırır; va ıı~ln e vah·- .,1-ı--~ 

(6), KÖPi.>~İn yap. 

tığı f3). , " 
7-SaldlrL5 (7). 

rnüster. nin şah:slarlna aid . huDs~.skıl he.re eh.soy ~r. erk, • v7 . !unu ~e h:ımd amlmcınınb ır bı_nuna laşa~klna şa- , le bera:ber onla:ın .t•ynetınde. me'I. 
·fi I "l etmen!zdır: u • ma ır ır san at ar imiş ercesine l o uş., unu ıze an atır en bir rehinde ı,.Jakkıler•nde tee .. ~ürlerin vası ara temessu . . .. ı ı d ı · · .. ,' · • ~". kan sahibi belki Kayserill hır lba.k. oy'~ can an ırır ardı kı bı~ d~ o yandan ermenı kadın, ote yandan• d~ değışıklikler olur .. ~uh.arrır 5

an. 

k ıd .. . d Jstanbulun plş-ıvak ayı onlarla beraber gomıuş o. hamamcı kadın oluyor, ve bunların 1 kı hü-tün bu halk ettıgı ınsanlatın 
8 - Nota (2), Arabın <myu (2). Bir (2). 

a ı r. m~terl .e kl 1 d k h b' b .. I h . 1 . . •. .. k • . . . k' ._ ki mahalle çocu a. ur u ve rna zuz ır te essum e ususlyet erını gosteren muna a"a- ıyılıklerinı parmaklarına dolamh 
in ve Oıoun es J d·ı l d'k ıı b'i'tü' f ·· 'I h'k• _ı: • • 

1 

d b' · V urda., tramvayaa n er 1 .. • ar:nı u n te erruatı e •· aye ecn-ıbır hokkabaz. hayal perde .. ınin ar-
r n kan ırı · · · at p anlar da yaşlı- hte temsıl kudreti demekle bu yordu. Biz de <> gün hamamda bu ka .. •nda de~nekle resimleri oyna • 
yer avgaslna tu uş . k k b'l' · · · I ·· k d' 1 · · v • k l b f•k söz ebe.si bır a. a ı ıyetı tşaret etmiş 'O uyorum. muna aşayı ın emış olsaydık an. tan ve onları kendı\erin.- m.ıh~ııs 
eda, 1agzı a a-, 8 ' 'h y3tında ine.İL Bu kabiliyet sadece 'bir fıkra cak bu kadar haz alırdık.. eda ile söyletip canlandıran bir 

in a memurıyet a Jd d'l' k b'l k d' · · ·· B k d l rnİş, laf altıında kalmıyan,v fakrn.a Mıirl.eN· ıdd'enHısınıh~ı:_ste. u u ~etyak!z,eşhas ~rasında san'a:tkandır. Hel~ hikayeden ziy~-

j
hücurnlara birer nazik olma.ga çab~~ r1 ır._ dese: .. a~rbe km b'l~a ı ayl~k- 1kcerey1aAn e edn ~.a .a arı tasvır eder- ele hır sahne eserınde bu daha zı. 

n k k' blıır yetiştt~n- _.!!: !.I' ı~ ~ ~t~n.!_ .,! _a ..!.. ıı.._e~ ~a....!.. e1!... ..!_Z~-. ~r~ı:-. hatta eşhası (Devamı 3/2 de) Şa es ın ceva _ -~..-r~~~...-...~.,Jb ~...,..~-. _.,-.-. _-.-.-.-.-. -4 .,,,.,,,~,..,..._ - _. _. . - - - - .._. - - - - ~......-.v..v....-.....r~.,......._ -

rrnk ('?). 

9 - Asıl! Emri (6), blm (2). 
10 - Bir er:.ek ismi (5), Boş ~Y (4). 
Yukandan aşağıya: 

1 - Bir erkek L<mrl (lt). 

2 - Bir ha.y,'rul (2), :viuhtcrem şahıs 
(3), Evin teferr\ioa.tmdan (3). 

3 - Ska.nda.l (7), Gı.d.a (ı). 

4 - Uzak (4), Alkış nidası (2), Not.a . ' 

5 - İşaret, farika (6). 
6 - Ka.vgaeı (4). Gelir ((), 
'1 - Engel (4). 
8 - Bıaşı:ndakl ( ı) y ı r i) :re t.alı"ftl 

edersek vl41.yet ol'lrr (2), Çöllerin Pz~ 
gözlü hayvanı (4.l, Acı.-min suyu (2). 

9 - Şakacı oğlu (10). 
10 - Dikkafaltlığile meşhtll' bir h~:-

van (5). ; · · - - -

--------·· -- .B.SUlıll'e. 3 tA • .ı\ .) - un&.,"2rıt ın~z ur. ouuıucııı e-v"e'""' ""'""'' ..,u11,. lr.Joe.t c... etmene ve ırunnz _ Lın rı.ıv_ 



c&o~=~-a» ·~ ,.,.i,. ıe1riluuı: 93 - - • San' ate dair 
r~~;;;,~;~ll nATnnNA HALıL 

L ~;;:::.~~Jfl rM 1 KV Y"'.1• höyl::. ;:"~'· o;..tıp oöy ! 
_ ___ leurken muharrır onların muhat oL 1: 

Dedi, 'kolları d1rseklerine kadar ya!et değiştirererek saraya gekbi nd . d dukJarı tartıları ve vak'anın cereya.,i 
.s Yalı, ı·ri pe~eıı adamın c.ı·ne ı '1..-- ~ •. ~ zıya e ked~rli ve ürk~~ nı.ndan almıt bulundukları teaideri ! 

··~ en ~IU\,;alar, az ilerdeki şadırvan O\r\M•nuyordu. tbrahllJl Paşa·.n go. dolgunca b.r ıkese altın tutuştur- önünde tüner gibi abdest alıyor- :il;~ ·· ez .. 1 . . J' 1 düşünerek bu halk ve icad ettiği i - Evet. Çok temiz bir çocuk.. hzk! Sevmek ve sevilmeğe lh 
du. Bostancııbaşı b r tavuk bog· - tardı. Iıb. r-Lım" Paşa da ı'lerledı', "iL..: ~ -ı. goz ermı açıp azar ar şahısları sahneye öylece ıahverecek ~ur. Nerimanı çok severdi ve onu ydk muvdu? wı gııw ~agınu: tı' d h '- d - b' ·-L! 9.,,...ak..~ ...,;-· .zden öme J mağa hazırlanıyormuş gıbi sog· uk ı k t b. ı k ·· ·· ·· . . . r, 11 a ~.ısa ve ogru ır -r ~~ eu~gwı dolayı sızı r mahzun mahzun gül-
._.0g-uk sırıttı·. para unç ır mus u onu ne ço.. - İşte ezanı şerı.f. dahı okunur. ı.le muharrır tahtalarının her biri .:olıdurmek isterdi. sedı·. 
... melerek abdest alacaktı. Ardından G Sa ğ f - Ferman rbuyurW'SuZ sulta- acele acele bir ayak sesi işiterek ece. • nca ~ ~~ ı orta kapıya ıçin kendisi .birer müme11il olacak, i - Kim biMr benden nasıl nef- - Görüyurum .. Onun ne 
mm, odun ukta mı ıhnak olunsun? irkildi. Dönünce, Kızlarağası Be- d1keliırlh ~e~ idı!1ız. c Ya ts~ı:m~ı şahıslar değı,tikç~ kendisi de her ret ~? ari'kulide bir kadın olduğunu 

Sadrazam oevab vermedi, <laL şir ağayı gördü. Ağanın somurt. fevç fevç. ık~ak eder~ der .dmız. an deiİıferek. acleta vazifesin! be- : N~zıh~ h_anım genç bir kahka- hyurum. Bu güzel1i.kten ben · 
gın daJ:gın başını salladı. Bostan.. kan, akı 'kızıl kara gözleri daha Ne old~ .imdi? .. nims'yerek, kendi nefsine ilhak ve sha ıle ~ldu. diye kadar istifade etmedim, 
c~başı hızlı hızlı gidiyordu. ~üp. devr:k ve dudakları daha sarkık tbrahım Paşa san<:ak meselesını zammederek opıyan bir sahne : - Sızı sevmiyordu; bu muhak- Cfan sonra edebilecek miyim? 
hesız hocayı yaıka paça odunluğa ~rünü~rclu. Beşir ağa selam ver unutmuştu: san'atkarı kabilinden kendi eserini fkıtk. Hatta bir aralık Nerimana miyonmı. Yalnrz onun • etrafı 
sokacak orada, yarı karanlıkta ho- meden yanaşıtı: - Bakalım, anlayalım padişa. oynıya oynıya yaZ&caktır. f1'3IŞJ ol:'n ~~i.nin :ha!cl'kl bi pervane gibi dolaşan t!rke-ld 
fazını srltıverecekti. _ Buyurun, şevlketlü efendimiz hını. İtte temsil kudreti cleD\ekle te-~ balı.ne gınf!gı~e emmim; fa.. var; ıbumı görüyorum. 

tıbrahım Paşa bir«renbire derin isterler. Cevabını verdi. Padişah Beşir mata ve hikaye yazan muharrirler ~kat _Nenman hiçbır zaman nikih- Nezitıe Hanım artık gülmüyo 
bir rüyadan uyanıyormuş gıbi . 1 . ağaya döndü: de bu kabiliyetin mevcudiyetini e- i 1

; ~r ~adın olduğunu .. unatmadığ du, dikkatle ömerin yüzüne 
...... nıd· B kl b-tü· :1.-. Dedı. brahım Paşa abdesti yarı. •g bı Bulend de ona hurmet _._ sı-.ı ı. aca arının u n ın.u-v da bırak - Bre arab, durma. orta kapu. aaı 'bir prt olar.Ak kabul ediyoruz. : ~ . . o::-wne. tı. 

veti1e bostancının ardından koş Suhan~,:-ed "-aremd k' h . ya var. münadiler dahi çıkarıla. Meşhur Fransız !'oman üıadı f~1."i Şy_:..:ahısle~ni saklamasını bi~- - Si'Zde hakı1taten kıskanç b 
tu tam od nıluk önünde yet;.,., ••u:uı n e ı ususı B iz Be . ··dL "k . :uı. l111U".1 artl'J\. torunumun Nerı h ı· 

, u ...,,..... odasında idi. Tabii sadrazam ayn' cak idi. Dış avlu~ saraya gelen ~ aG a şerıyet mu ~ı eaı» umu- imana 'ka ı derin bir - oca a ı var. 
bildi, ancak; zamanda padişahın damaQı da oL halk var mıdır bır anla. mı namı altında yazd gı uzun lı:ıaa :00 .. ı.. b' rşd besl dostl.uktan Genıç adam hüzünle omuz si 

- Baka bostancı başı. Ded" Beş' • . - k h"kA le d üz) • ~a ır uyıgu emedıfine e- t' 
Diyebildi. sırtını kalın taş dL duğundan hareme gir:p çıkabllL ı. ır aga kuş g;bi. uçtu. rze A ya 111;·1 1 aye ı; y tba erce Sminim. Bugüruer onu niıanıamak ı. . . 

reklerden ıb:rıne dayadı. Bostancı yıor'du. Yarım saat .geçmeden geldı. uausı tema ı ve .ecaya ~ ':. • ~· iüzereyiz. - Kamkançbk kelimesıni bur 
başı sadrazamın sesini işitince Ürçüncü Ahmed bugün her za. (Admsl YU) ratmıttlır; dve bunlar h~~yeleıl~n i Öıner detin bir hayranlıkla ih. da 'kullanmaık dıOğru mudur b 
dÖtı'dü: mevzu arın a, •~raıına gore, ge ıp Stiyar lumJmefeodiye bakıyordu mem. Booa endişe de dencbiliı: 

1 lstanbu
', İla"n'arı 1 yer tutarlar, vazife al:rlar. Bunların h>u s=-1-n·ı N h H N . Nerim.anın kocasıyun. Onun y 

- Hay benim devletlu suita.. Beled" e · iL · · · 1 , 1 :~ U'Oft: e ezı e ammın ~ e. ıy sı nepslnl mızac; arına, .ıtrat arına ve :nınanla Bül nd -..11- h-..1.. nmda yerim )'dk. 
nıım. . . d ı.. 1 nd--LJ L' 1 • • e ara::w.ıKUI ~an. . . . Paşa tereddüd içindeydi. Alnın- ___________________________ _. ~tn ~ 'oU ~ ~-arı . vu a arın .. te • f <!i bir macera geçmiş ola?ile~- - - Kabaıhat kendinizındir çoc 

da iri ter taneleri boncuklanıyor. itfaiJe 181erinte lrallanılmak üzere al:nacak H80 mıewe kndlr hortum ka. ı•ı.rlerıne .. a:~re soyleu.r .. o~~tır, oyle f.,e dair Ömerin kıulağma varacak gum. 
palı .uf uulU.e ebll'~ye tonulmıqtıır. Mecılllalllhln. tahmin 'bedeli Hı51 I kı bu buyuk muh~ı-r n vucuda ge- : "ilkin d....J;.11.~.'an - .. ·elcedan - Kaıbahatl Kabahat! llep 

du. Katil adam.la bir müddet .göz ıcu.Auuw "'"v v ... lira ft Dl ..... 1518 Dra 75 kurQ1tw. 6M"'-e saln& Ye mumeıat mü.. ,tirdiii alemi insanlarile beraber ta- •• =:mı--.-L istedı'~ı· be'"' ı'dı'. elime_ Benden uzakta ıken kan 
~ bakıştılar. Nihayet dudakla- alH:"ft fi u·ı 
n lk:ımıldadı: diiıtiiiii luılemimde siriilebUir. ihale 15/5/942 c.. rinii _., 15 de Dıalmi 1 n:yıp. öğrenenler onların ad~~ be- i Yemekten sonra genç adam b:t- mm da pek mkılimadığı bu ıe · 

_ Baılta bostancı başı. ana şim.. Enc1illlmıie yallllacıa.k"1". Tallblerin ilk temlllM mıdmua vQa mektabla.rı, 912 raberınde yaşamı~aaına talmli, ıe- : koltuğa gömülerek albümü yap. leıden belli deiil mi? Ona yakla 
di iliışik evlemen. 11hna alıl Tlcsn& Odası veslkaLm ve kılllllmA lltnll& •-eten ıllter nea. riki, refiki olmuş bulunurlar. fraldannı ~rdiği zaman ~Uıaki. san bütün eıkekleri görmeme 

Deıv!'i'k -gödü adam şaşaladı: lk iJe 2491 numaralı U.Oan11J1 tarifatı ~esı..e hadia19CaldMı tekili BalzAc'da birçok. emsali gibi bu ika Nerimanla Bülendin kMı yal. için paümii kapayım :nı? 
_ Bıragalım mu dersiz? mell4ablannı ihale ıöaü .aı u .,. b .. r Düai Bncümoe ~rı ıuu._ tekayıyüdü eşıhası şıve n telaffuz_ i 'llZ· kiti gruplarla beraber: fakat Nezihe Hanım Oınerin daha fa 
_ Yok, seri>est brraknıan, ih.. dır. «'919• lerind.e ~klid .~tmı:ie icada~ ç:ka - f ı~r zaman bil'birlerine yakm ve la ~!emesine mani oldu. 

m~k ey'.lemen. ran hır ıfrat. goete~··~~ .de bız b~nu f ,,r arada muıhtelif pozlada resim- - Susunuz e>ğhmı. ne dedijini 

- Ya odunluğa dahi kapamıya. inhisarlar lstan bul Eaşmüdürlügv i;nden: pek ziyade ıcab etmedıkçe t~vsıye-,:'erini gömü. b'lmiyorsunuz. Neriman her tür 
lım mı? ye ta~•n. bAulmu~oruz, hatta onun ! - Haıkkmız var Hanımefendi, 1ü şüpıhe1erden beridir. Onun ale~ 

Ve2llli tvz.n başını saHadı: t ld we üitün 1& acılarının ellerindeki.._ ~n miiclcleti 31 May• me.ela hı~ayel~rı~.de aslı ~man. pıertmanla torununuz arasında )}inde en ufıtk b"r kelime ışitmeğ~ 
- Odunluktan gayri mahalle MI ııq&mı sona erecıekL'I". olan Nuııngen ı s?yletmek. iç n o- ibüyüık bir dostluk oldufu ?:-elli. taıhMDmül edemem. Torunum 

olmaz. Anda hapseylen. [etrafma 811 ıcılann reaı te*enleriDl .~lıkla ah•Amehırf ı.ı. m••ah W1Nui1e nun her cümleı·nde. Almanların i - Kıskanç ibir kocanm sözleri! gelince, onun Nerimanı en mu 
babndıktan sonra bostancının ku qatıcfa sWer&n &iialerde tliiklı~na a'a ~.ve eeki teKereleri n llı.l. Frarvtızcayı telaffuzlerinde ..bunda :Hem nasıl bir koca? Kansını t~ kaddes bir kadın gibi gördü~nü! 
lağına yanaştı] Bzka, kim.esne bL IU edeJ ro•otraflarUe K.abıı&atb-ki ba)llliidilırQiliimibe :miraeaa~ etmeleri pek mübafaia ederek. yaptıkları fnımıyor, onunla aliiltadar olmu .. ve ona hürmet etmekten başkaj 
Jıüp sezmemelı! w 5 Bu1ıan H2 ai«e&m1 saaı. 17 dea ..... ~ lloatr.lda &eüereslnl sakatları taklid etmi• olmas:nı h!ç ivor, onu dünyanın bir ucunda b!- bir şey yapmadığını biliyorum.! 

_ Elem çeknM?n sultanım, elbet ..._..-. ..Uınd• kaaaai muamele ,..,b tı llAn -....... hOJ bulmamaktayız. Bizde Hüseyin irakıyor... Eğer dünyada !'Terim&- Size Bülendin Nerimana karşıi 
kapuları 4kilıtle.rüz.. 15, 1&. 11, ı. Jıl&>'w 94! ıianlerl Bentı•. O.W.. ftnpl'ı, S ... 'ft Kaam. Rahmi de eserlerinde birçok ta?ıs.. s.,ın üzerinde ihemangi bir hak id. hüj>ir zaman do8tluktan razla biJ 
Paşa fazla bir şey söylemeden pa.p mmWlaemcWd ba~Jer. lar yaratmıı ve on?arı izah edı.Jen ~a. ~erni~ek birisi varsa ~da his beslememiş oJdufuna yeminf 

geriye döndü, öğle güneşi saray Zlı il, U ,.._ M2 sinleri Sirkeci. n BeJ•Ml IMıM•·-akl tı.yller, ıartlar dairesmde harekete getıre. :~ıZ9llltt Öıner Bey. Ona karşı öyl edemem ftdsi de g~ ikisi de birj 
kmşunlnldarı üzerine yükseliyor. 25. U. !1 .. P BU SiiD1eri .ı\baray, .,....., BlllM. BımıH~ . .... .._. rek bunda büyük bir kudret gös- ;'ikayd idiniz iki... bmne uyıgun idiler, _;.alarında bir: 
Aşasalya minarelerinden yanık 4*1 'bayiler, termittir. Şive ve telaffuz tıoklidle. : - Kı.skançhık kayıdsızhk de- yakınbk olabilirdi; fakat, dediğim! 
bir ezan sesi geliyordu. Hırkaişe_ zı, 29, le ..._ M2 stiJlleri Betik• Bwll, BeiWıdel 9e .0-.Ja Be. rine nadir olarak n aıkı bir lü. imek değildir. bilikis. gilbl. evveM Neriman kendisini in.! 
rif taşlığı önünde t.kırup ezanı din tntff .. ,...._ zum olmadıkça rağbet etmemekle i - Bugün ... Fakat o zaman? Şu sanların ve Allahın huzurunda siJ 
)edi. A7. ötede saray müezzinleri ı, !, S _...... MI sh)eri Ö*Mar. KM*iJ, Erulrir ~ati lıa pek zevke muvafık bir itidal daire. !tot:oğrafilere balcuı: Neriman bu.. ze nilJftllıla bağh addediyordo.ı 
.re cAllabüekber, Ailalıiletber~ '9ft', sinde kalmak hünerinı bulmuıtur. :rada ne zarif, ne latif bir mah. (Arlmar ftl' ) • 

demete başladılar. Vezirler' tı. t . 5 R • w 911 ...-. .. Mıller . .... _. .. , ..,u., .şnı. H. z. ~il \. _ .. .,. ... _.) 



SON POSTA 

~~llilıAVE r :W 111 ~:f§t~~f~ 
r;a.t, ne de olü. od2da > okt.u. C'amtla da 

O •• ru·· nmı·yen adam ~~1:ı~u::ır~:ıu;ı:)::~.l~~: beni bclk.I de ihtiyarı ıorememekt.<-n ru 
la şaşrrt.tı. Ila.ydl oluyu bl:ı gelinceye 
luda.r kaldrn,p ,Wemlş olsunhr. Ya kur 

Jngilizceden çeviren: Neyyir N. A. fil" iT!i_ Pof.s memuru yuzüme tuhar 
lohaf bak11. Ben aca.ha bir ipucu bu 

_ Cinayet Y&r, cinayet var. Gtzümün D1narlazı .ka.pılıu'ı Jı:rnn reoıindc, halısı 

1 

~ lnanmaa~aıuz lll11'fUDu da dmuılan l lnrmu..vum diye kıy~a fıOşeyc baltmdu:. 

Millide vımhı. As k.&lsın beni de 9).ju_ eri. 9 aııp ~. OcbTı ta.yinde aJda.n.mış olam:uchm. Ta... 
riı7orclu. Goreeekslnlz o Juulun da sat Gecenin lnı ııaa.ıinde ~'- ç~ 7ok. Pi>& bali1esl d•k&Ue dinliyorclu., sor talı: odamın lıarşısıDCl:ı bundan b:ışJı.a 
koJlbQZ.. ta .lııM'a da ~ .sotukia :;o;..a?c ~~· ıhı: peneere yokt.ı. l'erdf'.ld hah ile şu krem 

PolJs h.all,Je.i ıii&lılkleriııl clüzdUI. bl'fl penose,yl yan aydınlaA.aıış.ı. BU - Ta.banca nettv. idi bana t7itt. ta. dn.adar da. iam bcn1m ı:ünl6k1eıimdl. 
Sa.N.bııı bu uailnde ~ diklilp ... o. it: • c~ ~inis. ~r adam rir cdinh.. Be,-K ddhenln I*'ID•klan 4te yuTaıiak mua., tşte arka ve )an 
lUlı aotub bunl.M'ı s(iyllyen adamı N1!. dkri~ be)'az eı.llvıen4.erie hlr de la - araınnda mı! kapılar. Arttadald hole aç.t1yor, SaidaJcl: 
tu :u,ab ıiDıılü. Bayır delQ'e bememi • .,_.._ Ocl&Dlll lf.llltle banıs cilt! &e'Siz - Masaya ı-M mı cd\yerda. Yoksa •tlP'ma odMDu, 1'IO\rhld. ~ bir kücü. 

1'1Drd11. lıatU gelitıl J'DCl bir fJl8IUl ö ... ~or. havada mı 4ırrayonhı! ciı"i oda.:ra.. Yaln~ bir l"1 rört'llMm~m. 
dei!Wi. MnMımmıel gl;J'tnmlşU. Pd5 )ıa{l7aıd ımua.'t'111inc yao gcislc Pel.ı. halt~ cene mımrinlne •iDdö: 0 da ~renin dibindeki rady:ıt&. 

..,.,_ -..a K'-
0
1---.. ., Bk ı.J(,.**8n 50tll'a sonlu: - Ne denin bn ite- Detrwna kadına acım .... ım. Korluısa.nu 

- a.ıuı mi .., .... u. wu ...,_. _ B6tii.ıı inanları peııeer....nhAtt.n mi - bt amma~ nende! ~endi .., • 
• ır. _,_., ..._ __ o. ı" d-~1 ~Jf' çal••avor, beef'J"em'-·orda. Teli 
- ~Ten, SaluD - ,.aç A ..,.. • • r'°_,a:-..ll.-? _ .. , 41.ı:- ld 1. • .. u,:.., 1-• -V-# "1 El.il .... -.- .. _ a.nm ,.., gece O 81.UDU Sllz-.,Orww. şından dili d~ı .. ~ • .,....rju, tekrar 1ekraJ': 
nh. Aklım 1amamlle baoıaaaa· vcud _ TUı!i-. JUıUi .menı.k ettim. Dür. Ben o mmtaka ;pollslle biras ene! cii • ~~u a""-- .,.. . ·., o·· .... .:.-- btıı t oMadam etme--in!%. ka.ti.le .''&taklık en 
_....... o..aUrıir mu. ---- ..,.;.,'üm. Kimsenin !na t~ fal J lılll,,_ amma ciıriiıDJe giJ'dlİ.lll. Müsaa. büniimü 4'e aldtm. E"ttl., ne af.7orduın. ...... c 7e n ıuı ha. büyük cürümdür. ıliıı dotrl\Yll scô)le -

2ı. aduıı eWfftll))erinl cık~dı. Tabanca ile beri yok. 31n,. dedJrn, kim dlnlcr, işin garibi blı 
de edin ele ~ım. Aklıma ı-el.d ,.~ blrllımte Ol'tadaıkt yunriak onsıuıın üs. - i~•e ben de ..... "'""ıyo-- ,..,._ 

-
Mayıs 4 

Nisan bilmecen1izde kazananlar 
18 Niıt.an 1.arl.hli bilmecC1lllzde ı·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

k~ okUJ'Dcul&rıınu:m fslnıleri a.. • •. .. ~ 
p~c1a 1u11ıdır. ıstanbulda bulunan o. : Kuçuk okuyucularımıza . 
kuynctılarınusua hccltyelertni PuartW., : • •. • 
Perşembe cuntcri ıilleden ı.onra bluat : Gazetem.ize ıonderllıen bılmece 
idardı.ıuı~en iiJm.aları lhuodır. : mektublarının üzerine bebeme. 
1'aşrada bıılwıa.ıılarm hediyeleri po5t.a bal (Bllmece) kelipıainln ve 
ile adreskrint. göndeTılir. : b~L-____ ı ı .... v tarihi B · l k S p . : ıuneçaun ç.ı&Lıgı n ya. : 

a ay ı on osta abonesı : zılması lazımdır. Bu Kaytd.lara' ; 
ı\n1tara Cumbulişeı llkokuhı suul ~ rlay~ edibneden .. nd ilen : 

3 &.ı 8 ıııımaraıiı Mua.mmer Gurlen. • ektublar &o er : 
. ZaTif bir hokka E ~ır kur'aya aokulma • l 
latanbul l incl ilkokul Sllld ı Lalebe. i · · 

*Ml~.n 683 ~ ; ...................................... - ..... ...; 

Bir büyük roman r&iıdiıı Belldden • 
....,....ıa Atatüı1l oiaılu :.anır 4 den Kokulu sabun 

316 Sıdkı Öııc&rl. (Son POIU Hatıralı) 
Mürelıkebli kalem Ankara Ma&rlf VrU.lcU mu.baaebt 
(Son Posta Hatıralı) miiılür muavini Mcbml'd Ali ottu Ma. 

Jlıç illı.okuhı ~den 44 Güzin ammer, ista.nbul catalotlu Tür:bl'da.J 

· ~ ..... n önce """' ~- ._.., • .... u .,- b&Yle alıt per6eden munakaşa '1ltı> do_ 
bili. tieykrim ürperiyor . ..,,_ ~ ame ko,.ıla. S01ıra penoer~ye tlotru K''· Daha. anla.Lacakları.ın bitmedi. Müsaade 
lı.en.dlmi &anda.ylm da. belld ı;lzlerime eli. E!Ut'trlii yaktı. o zaman yüzılnii ı ediniz. ?\"e yalıuı ııöyfly,ym urtuuüştiim. 
ilaha çok ııaaıunınız. «~ tiiı.üD t,r1tt ~. Bu 'M. o dalrenla kiracısı Birkaç dakika olduğum yere mıhlanmış 
t;i.r1'eUııcııln sahtbi ıtodm&n. Eftt, e~ iıll, ne de •partmıanda etura.nlardan bi. ırfbl kaldım. F~kat. clnayel yerine sit • 
ta 4ı:enıılfııl- ri. Pwı bıyıklı, ıösJüktü, lı.ort.untı bir ih. metc hem bir TM'.ife WL Hem de merak. 

Güleç, kanbul catalottu ortaokulun eoltalı; 3 :oumarada SemiJı :i'cnl!t', Tek.lr 
dan 577 İbrahim A~u. istanbul Alt"nı: da.ğ ortaokulu 2/B den 313 alalıaWı 

rurken kD<"uı da cıka reldl. SözJc ırii. .. ___ .. d-' 32 _ _. 0 h s ......- ...-.. .,,,. numa. ..... a r an. umer. 

Efendim bishn evirı karsısı.nb ıe - fuardı. Sl!'lmda. 1ab6ı kimdi 1ıir palto tan öa,tııyordom. Önce bir polis bulma. 
-n'--' eni 1'tr apartı.maıı yapıldı. Bir --"'ı. Gddi, bir ellle peneere11ln ke.na. .. ~ ıcnıe y .bik T&O.. lıydmı. Pattıomu, ...... takınca selulu 
iki dJı,.fttsl de Uliu'do. Raul şu ku nıu ,-ı.ıtı. yokladı. sottalrta aldB11. N~ poll~l bulmak 
apa.rdmUlllnlan. Duvanannı ~:- Oda ._ t ıf'•, mo9ilya nanuoa or. ebe olmadı, Sil&h 9".ftlerinl e d• el~ 
p kap~aıı kosUea ,eooere ' ta4allf 71"..ıa.k mua ile lr mvif~ 1 Bisim tarafa. rcllJ"Dl'Dl9'. Göriiik\eriml 
Beu 4ft .M'a11 o~ )iTindcu -~ ba4lka bir~ yoktu.. B:TI a.nıaıttmı. Döııdiilt, a..,.tunana reldik, 
cirdıüm. J)oiTu51I bira• )bdaltlıyım. Mu peeee.nıaba ı-. ka.rşlSanda bir. ikisi ,.a.n_ deminki pencere şlmii lı.a.ramt~ İçeı·ı_ 
bit.lmıhlı:I i.D5anlan taııı-" lıııteria. Be. lanla ii<' ka1Jmın Uıı:uniı de söri.Yordnm. I deıt effMrltl sün!ürmiişJcrdL Bhıaya 
nmi evfmlıı Uımol ~ ııarş1s11ıda.ti Glırea ~akan o'sa söt.ihndnı kııçmasma ciJ"Cll[, ikl M&lljÖrden bi.çblıl lşlemiyor. 
~...1. ._, L ._~ iaiındı. Erkeftn .-ı. H '--~ .... __ ... _ k ..... reye 1>&1' aan ..,._ 

1 
m'bnal ~·· a _..ın _. ....,. .. ya. ço du. Kapıt'ıyı da. balıunadık. Fakat l>en 

De İt cörclüi'ü'Bi bUiınaıııı. sun.tawn il - tillklıa& ecllnk. tk kapılı, tek peneereli Hart.le~ k'.rin _ha sa.hl ııöylemeyi .. mut -
ıt. ita.dm ...-ı nal ııısrJ. illhi bir nıah.. bir etila.. Kbrıfieırin saklanaMlecetl ne tmn Jrlmt'ının adı HJW1Jeyıl1r. katını bl. 
lik. Girip ç•aıtlen M_. ı;oblda rast. )lr c{ri:otl ne de bir çılı:ıniı •. Maaı pen. llyonlum. Doğru oraya çıktık. zili çal. 
.U... Bn ~ oie•">'la ~r:n ıil. cıtte*t Mr tc.nMlıaı ~L Ba.ıpnı cli4an d•. i1rl dakika sonra bayan H:wtky ııa. 
~- Gmei ._. iirtrek 'lıılr )lali -.ar. ~nlı. Eifldl, .s<ıbb dotru bir ıslık pıyı ~ üstünde pembe bir re<-eUk 

Bir~ wP1• ıi~· ı çddı. sonra tam a.çtıtı k&Da.clı kapatı • 1"&1'dı. Güya uykodaa 11,Y&ndınlnuş gibi 

Biııilse •• ~ uu" Y~ 11.. ...enli. İki el siJUı atılıilı. Kur.ıanla.r ma. ,kst1ıer yaplJ'Oft1u amma korttiuiu bes. 
nıh oWe. ~a .,uWer su& oa b~ ı;aian tilotnı rfillyerdu. Oriacb iabancA belli idi. «lffT Stli.b H9l :nlT Sa.yıltla. 
nblda ohlrf-· 911 sefer ncıcka ille bir yarılı. Falı.t lHı iaılıuacayı dan y•Jrla. y.r manınws Mblı •ına.Te ~ cı_ 
tıirHi _,..,. ~u. .&saeıık ıeeik. Bfrind kUl'JIUll ~ lsAbet eti. Boy. ~a baıllaclı. peli& memura: «Fakat 

tim ~ n"""· Yainat1a ıa ~ .,.ett ckYinll. İtiıuıl lna'$UD madam beu ete clsydmı, kur111nlanian 
~~llJll, pmleaıf upsril:eD Mdm ~emcJen rfrdl, b.141mm ÜS. bhi nerede ise beyfeaedİyi YW'117'81m&IS• 

ft·,-~~ b a ıöaitın ~i JlfD ünckn yJlldayaralı: rcçtl ~ a.ıseyl diyecek oldu. Bayan Ha.riley sinirlendi. 
.............. dt u ., - ---'~ .>ı land iL .1 eerey ilişti y Jıl kiracılar bu ı.claYl ıa • .,...v---· sonra uOYIU'a. 5&P 1. «.Peüli, dcd1&, madamkl .,.r. bir ~y 
•n. e · ' ... u.ı 1ı:-'J.alU10rbl'· Fer- !'Je dne, ne ~riye inanınm. Falı.at ıe. dll7lDıuimn., ınüsaacJe cıdln el,. p 1ııoş o. 
-.a sanclık edası 15- '"' ıı..ı- ali~ ı ı • ~Dııer. yen .,., ım dP bu nuı.-a.Jı h .,...a, Sah M • dayı ~ bir ıiit'ellmıt itiraz etmfdl, o. 

e f.Umldılar, a M a vıtda.. blr ~bir çift t.e eldiven. Bu sahllt danın hole ~dan t.a.pısı.nı tw, cintitı. 
ı.alı ,....c1u.r. Bir kilde ~ · rir • ~ ~ı ffliU.1or bir adam pc~ oldntu ctbl ttöırmii'9m. Bir 
lar, Göz'· ·;o ~ı:.~· ı.~r o4a: ~r. Ben ık DUll ile kvlalwetum. tarafta e$1& 1ıtılı, ütiste konmıaş ı.:ı. 
~. 'Ne ~. - ·--~ --- - - -. - ~ 

rültümümen uyanmış. Halbuki ıünıltıi 
talan edeıı yok'tu. 1·sta hırsız ~ı ta. Diı lır~ası Yuvarlak dünya kalemtrcq 
bahatid baetı.ıma.k Jst1yon1u. lleyt:ce... (Son Po5ta Hatıralı) . (Son Posta Hatıralı) 
nmdan sura+ı bütun botun karışmış, ~ belediye ~tlbi utlu Afil lstanbul ltMmıpaşa Kuçukpi)ale de. 
saÇ!an dbnıllk olmuştu. Ters ters: li J)inç9oy, Akçaikoca hususı muhasebe 1 ğlnnenl ~ p:ış:ı yukuşo 33 r.amar-.ı. 

- :Se!. diye balıTıyor\ln, demrk sa. 
.. SJlid Beıtaıan kır.a İpek Berksan, k, cb Adnan, lstanbııı Y«-nikapı cırt.a.okııh 

bÜıtii:ı blr ekllven tabanca.r:ı sınldı. &aat>ul Kadıköy Pazal')otu Jl4 numara. 3/F den 493 Orhan Atalay. 

me~anda otmı)au bir adamı ,'Ul'du. da ışık. Alüminyom bardall 
Gett yaru;ı bana bu deli s:ıçmalannı Dif macunu (Son Posla Hatıralı) 
.c;~ye mi seldink Allah aşkına? Meni:fen Sohılac mahal~ Kirpi so. ~ Işdd;ır c!Ull ı K ı :!esler a. 
sa ~ ık s~aranın havada ıısılı clur. ~ 11 nmnarad.:ı elma Ganıorl".n, par. ıma.nı btrlncl k 5 numarad;ı A~ 
dutunu. kendi kendini yııJ.ıp ıctltlnl Ko117a erktk ortaokul Slntf 'J/A dan l'm!LT, F..sklştlılr Ülku ilkokulu s>.nıf 4 

ıCiınlünıüz :miı! J>inıya4la bu bt'.ze,anla.ra 
kim maııır? Bl*ınız binanın e51':U'lı bir 

64.8 Sabri H~Y. İatanbul Fatih llu-. den 185 Orh3n Özlnihik, istaııb• ı Kum 

nıa.,erlf .ttsekl caddesi ' num!U'ada kapı ortaokulu sınd' 2/F den 7.!0 Hak • 

tara.fı nr mı? işte şu ıSa.hicl bİl" kapı.. Şükriye Ça.!ncı. 
Sbden ~ ıtt: riren oldu, ne. !;ıka.n. Büyük muhtıra defteri 
Canınıs istiyorsa dol& ıp kendl ı:-öziınıiz_ Ankara Ç~ mahall~I e:r.arvl ar. 
lt: görüniiı. On:ia.ı sonra da çıkıp g'ldl. kası 95 numaıwla Ncrlm11:n, Zonguldak 
nb de 'kafam!% din1ensln. ~ okulu snuf l/A dan 354 

Yiiksftc perdeden alıyordu amma çok 
ıriinıwdi öftı:est şaŞtmhb aöndii. Ya lşln 
lıoinde iş nrmış. Eşya oclaaı baz l'lbt 
idi. Oradaıı ıcacak bir emek odasına 
~Y<. Jkolı art.ak biddeUmi yene • 
as olmu$Lum. Gaıilı& oı~ da sert ko. 
01JŞUYorchım. Müsaadesiz bir iki çekme. 
ce romıünü ~YCl"lllm. Hakkım \•armış. 

bir de maaa.ıa.nıa.ı birinin ıistündp, ne 
~: Yaldıslı bir çerçeve içinde bl. 
raa -ı ~unılduiunu ııönlötiim lbtl 
JU'1ll lototrafı". Palto o palto, z-nliiklt.r 
o ,Wiilder, bt;y•ta.r o bıy&klar, ıılll'at o 

(Devunı 4/2 de) 

<'.el&' iz. İ&tanbul tWcii:laz 2 O ln t'f okul 
mııf 2 elen 92 Aytun Alpertsı. 

Küçük muhtıra def teri 
SıamMn 19 Ma..V9> ınt3lh.'ılle.ısl G :up 

r.aa1da.I 95 numar.Mla erim Yılnrün , 

AnltaJ'a Yf:tlişehir Deliler tepesi Akas 
sokak 16 num:ı.rocb l\leral Gtırettl, f • 
tanbul Anadoluhisv 34 üncU okuldan 
245 :Seşide Şen4il. 

Albüm 
...,_,ullo IHufJulu ınıl 3 den 24 Mil. 

beeeel Mtıncı, 7..oD«Uldak ca:ret.e b.."\.,)il 

Ralım.l Güney eli\e Tarık Yalçın, Or. 
taMıcaa ilkokul sınıf 3 cle.D 290 Sad • 

Ayna 
(Son Posta Hatıralı) 

İ ôbnbul Peırtevnlyal 11 1 4/ F deıı 

444 Hikmet DC'mlrcl, İ •anbul Bes'ktaı 
1 inci ori.a.okulc!an 3/ A da Ui Y<"dat 
Çiftçili, İstanbul Çııp-ı kız ortaokul 3 
A elan 285 \iheyla Ataş'cr. 

Kitab 
hmit orta-Okul 2./ B den iG:; l\ıt'ma 

Şirin. Edb-ne 1'1$e orta kuıım 'J/ A daı 
1168 ~ &lalı, 'Wanbot drft-.dlT 4f 

ıncı okul sınır ı den Ömf!T' lıütfl zorla. 

Kartpostal 
lk.nbli &\"Uk3.i Hulii il Oral lar.ı P.eY. 

h:ın OTal, Ada.IJ&ZM' ort.:uıkul mır 1/ 
E den :SefL<ıe Tuın\ı:a.n. l 'L!lh·ı• Jl'\Y. 
riye lisesi tır.ıd>eslnden 1368 Avnı Yar 

lığa.n • 



Memleket Haberleri Hoş Şeyler 
(Bqtaraı 3/1 de) 

GBOBGB SAI'ıı'D, kea Jece ç.a!ışabl. 

iz mirde Bir kl myon devrildi Samsunda ıı~R BUGO. ilhamın ftfdltl a. 

Ma,ia 4 

cSoa Poeta• DID spor tefrlbaı ı 42 

lt4JltaraAhnmt: 
Sel&nik gii.re,ıe:rl - k• · d - teşle, eiflmerek oaada dolaşJl'IU!f: a. 

Bocada bir veremliler haata- 7 ·~i yaralan 1 Avcı tepik müaabakaları çok ~ 7UU', yuıhtı Utıcllvı yere •. - Parisi beğendillJiz mi? .:..... Rica ederim. Polponı hakkın. 
nai açılıyor, 1taulıldar 1 .• "I . . güel geçti, 'hedeflere tam tarm111- - İyi bir şehir amma.. bizim daki fikırlerinizi de söyleyimz. 

----
· dül ı.-..J-..1 .&ZlllU' (Hususı) - Evvıelk.i ea..ı • ı.. _ l ı.. J J•IJ" GLVCK. bes!eltdm. klinenlnl bir memleketımız bundan daha çok - Pekala. Polpons, i.ri ve dev 

fll'I en ~-• . balı sabah eaat 8,20 de Pasaport IMoet er 1eay e r 1 tıarlanm ortuma ~ güze1dir. cüsseli bir pehlivan olmakla bera. 
lanir (~~) - Veremt~ .mii-1 mevkilnde Birin.c~ kordonda ıyedi Sa~n (Hususi).-. Birkaç .. - Ne söylüY-orsunuz?. ber ilikleri dolu bir pehlivan de. 

adele cemıyetı aon haftalar ıçınde kitinin yaralan.maaile neticelenen danberıı beden terbıyesı umum mu BEETHOVEN, &henk dolu llbambm.. - Evet, burada şöyle bağdaş ğilıd.ir. 
~yük blr fa.~iyet ıröetenn~ktedir.1 biT kamyon kazası olmuttur. Şoför:düıtüğü, atıcılık federaeyonu ta • 01

• Jberinde ı!alma tllfl1btı eüt mektub kurulup oturulacak ne bir su baıı __ Bu. ne demektit? 
ı.paıwere muracaatlar da bır bay- Ahmed, Auncak istikametinde rafından ihzar edilmiı olan arfl•ıınn iifttine Tef& l'ude ııarııa. var ve ne de bir asına ağaçlı, ça. - Pehlivan dediğimizin ilikleri 

l aııımı1tır. Gün.de vas•ti 15 ldpye yol üzerine çıkan ihtiyar bi.r kadı)prqıram gıereğince yapılma•! ka- lanna JUlll'llllf. dll'Vanlı bir kahve.·· Ne de genış dıolu oJıur, Yani bakımlı ve besli. 
ü~tra~.ohle seansı yap~lm&lkıta d v~ina çaııpmamak için arabaya manevjrar ahına alınan avcı tepik mü • PAGANtNi. 1ııeman oalmadaa enel, ve abğaçlık!lı yeşil bir çayır ••• Bol.. - Po]ıpons, ken<line çok iyi ba. 

trçok uitalar muayene ve te avı ra yaıptırmıo. fakat kamyon kordon aab kalar d I ha h 1 ......-1ın1 rauııınr havada bir daire ots.. ca ir yemek bile yoık... kar. Beslidir. 
edihn~e. kendilerine il&çları ve.. üzerindeki demir babalardan biri-jf .ad ınad laevambı '-va mu e e- dfkten IOlll'a b..ıanm.. - Güzel lokantalar, güzel otel.. - İyi amma .. Parisin avraUarı 
·1m-ı~ d' ı etın en o yJ aı•na:namıftı. 1 .. 1 · laril p · ..ı.~ eu:e ır. ne çaıpmıt. parçalanmııtır. K:rıbn . .._, Cta er, guze gazıno e arıs uı.D- onun iliklerini bOşaltımış. 

Cemiyet. her yaz olduğu gibi bu camlıaııla di~onda ıoför Ah ~26/4/942 Pazar günü çok miltıa.ıd sta G ......... T PAUBW.. nmm" yanın en bol ve şirin bir yeridir. DeyinCe, muharrir, bayretlerr 
ene de Yam.anlar kampını açmaklrned v.e kamyon İç.inde bulunan bir ha.va altında evvelce tesbit edil. ~ edibi> ~ ı.li ..:~rken, Nasıl oluyor da herkesiıı beğendi. düşü.yor ve fU suali soruyor: 

içrn .hazırlıldaTa ~tlaınııtı~. Ka~ -1beı k~i mubtelıif yerlerinden yara.mit olan bu giM itl~re çok elveriıti rislerhae lraıbn •tr mlf. ği bir yeri .beğenmiyorsunuz? _ Si2fn kaduıia işiniz ~k mu! 
p:~ lqe v~ bak.lıyat itler~ tanzıı;n lıa.nmı,latdlt'. hiyar kadıkl da lo ITelckeköy civarındaki münaaib bir SöJlledltıne ~na bu ım:lrlerl top. - Evet, her şey güzel. Eğlence - Hayır .•. 
ediılmdttedır. Bu eenbe na.~>:_9:,tl blır sırada dizinden hafif )"llnlanmtt-malı.Jde avcı tetVik müsabakası ie- lalmk tein m oare yerleri bol. Fakat biz Tünkler, a. - Nasıl olur? Bu, bir ihtiyaç.. 
kamyon yapacak ve eısun -mp a ur edil . i ALEXANJ>BB DUIQS, 1alnıa kırk çık hava, geniş ve bol ziyalı yer. t ! 
Karııyak.a aTaa!.nda gidip gelecek. ' ra B m~ r. --L • • d . aanUııa*e boJ'Ud&. ID&ri. Jaeub W lerde yaşam.ağa abşmışız. Sonra, ır • . 
t' J .~ lıanl 6 . d . ... . u •tı .. aıa 91:ınnımz en ve cıvar lanna JUi J&Ublllnnll. faila gürültü sevmeyiz. İçki. sig~ - P~van ~lanm kadınla i.şi 
ır.Verem mikadele cemiydi İzmir Blay"!' au• ı ar iiğiin lı.ıöyler halkından birçok kiımelede vtCTO&İEN 8.&BDOU hasuai kaim ra. eğlencelerden hotlamnayız. yokıtur. Bır .peblıvan kadına yakc 
tubesinin eenelerdenberi tahakkuk :ıırnır (HU8Us~) :-:. Bayındır.k~av.::t lJübü 1MG11Ubları, bölge atı i11Uar' yaptmr, onan ~erine yazı ya. Bu, sebeble diyorum... • ~':8:oıru!~an~~~~kaped~ 
eetimıek iatediği verem butane9i ~11~1'!..__~ıveneıl:ı ko>:~~~nıde gekhnılnı pollicommda attı kunu görmüı mü- ........, - Koca Yusufu yenebilir miy. r· -..1·- B' ..... ~_.- hli 

1 1 . ıılt k d f · 1 it ay~ .--ı parası yuzu en an . diniz' JVll'UUU". ız, .a. u.l-ıa. pe vanıar. ::i; =~::ir uvve en ıı e çı • btr vak'a olmuttur. . ~bB~:-._~e ittirak etmfşlerdir. !.er. VOLTı&iaE, •lrbt ietılıl eser Wnlen _ ·Orasını Allah bilir... daima kadından uzak oluruz 
B -.ciı B d b' b' Kö:yden, Muatafa Ye.ner ıdare .. tı eaıum!f atıı programı gereean - ,..........,._ Onım t§ha •erlerinin ber _ Demek kat'! bir karanmz (Arbtl ..-) 

b l u m 8a b" uca •. lr t ına einde gelin götüren 5 eayıh takei oe: 22 çap tüfekle Açma ve tek ltlrl, odlmnb a.pı arn kllrsilet' lise. ,....,ft, 
u unmufhlr. u ına cemiyet ara.. . .. l L 

7 
.. . ;,VA. 

f d eatı t: ralt otuz yatak.il cılllomobilı köyden ayrı ır~en 1 ya- ku•n atan av tufeklerı ve ayrıca rlaie durur, Ah-ma sire Vol~lre, bl. _ Pehliwanl~ıır bu. Beti oL. H 1 K A" y E 
~i~ ;:rem ~.:.·::.i haline setir ile- ıında S~~:k. Erltahveci ile 19 ya- ordu ailalılle 35. SO metre m~f. nıııı..a ..,...e ......,... maz. Fakat Koca Yusuf, pehlivan.. • 

ıında Hmeyın Akpınar ve 2S Y• - deki daire hedefine ve dur.an gıyik OBOaGES CLDl&NCBAU. seoe aa. dı. O, ktfay kolay yenllme7JCli. 
Cemiyet lbu binanın hazırfanan !ı~~ S~n Gülbat. ~d~ oklu. ve canaıvu hedefine ve gıene ordu a& tio&e 1Q'amr', ukMlm bir rob di. - Güreştiğin~ ecnebi pehlivan.. (.......,1 4/J ele) 

boıkisini dün S:hhat Vekmiğine gu ~zer~ 1P g~re~~a~~~em1t: eiliıh.iJe 50-100.150 metre mesaf pm1ı1- 1"7er bqm& methur polls tal. lardan hangisini daha kuvvetli ...._ 111171 BarClq IMmlm •nu sir. 
göndennitlir. Haatanenin cadroeu le~~ ... u ·~r_a .1 h 

1 
1,· }CC:' de dul'Ml ve m6tehanik canavar kMlm .....: 1n1qan1 &lre elllvenlerlnl buldunuz. ~ :-:: '!.__ ~:;· 

S·hhat VekiD:ğj tarafından tayin ... ...,..... ... eaS~~laı e avaya Mır_ı.e aedı-he..ı_nerine iabetlt att-'ar ve m" '......... JUdııtan Haıkinşmiti - ildWI _.., a 
ed·ı •- b b" "t h • )&b atmlt. u eyman ve enm ocn hn b t. b' . . eline ceolrlr, vu- .. JU• - B ..... ır ı • '- .......... ~ Yerinde&. 

1 eceııı; ve aeıtane ır mu e a•.• D "l . d b kb s··ı an aabakalaT yaıpl tş. ö,.e ırıncı IODra , .... 7..St ela &elu'&r blkarmlf. - ~a... 11 • Ilı -- .......... lıt ... llllır..a.. 
dolatıo id l e verilecektir eg mıencı e ıça u eym • · 1.. d' • - Danımarkah Petenıonu. • • • • ._ 

run V~~ 0 • h ' G::llL--ı eol !bacağından yaralamış. ve ikinci.1«;rlne mUnasıb ne ıye v GABl'iBLD CAmerik&D Ctbuhlanea... _ B"*a'... maJ'IDoa -..,18 1-wıa 791 serikli. Sıhhat eııı;aıet1 verem a9tane- u:muD9 • b 1 il aqn 
. rcl im "i d vadeyle }ardır. ~ulaor tutulınıuftur. mükafatlar voerllmıı ve u surete lerinıılm biri) mkl Jllllllolld11 aol e le, _ Martinıiıkli Angelyo. Ylllıll _... ........... llltlllL "!'-
aın~ ~a ım e eg e ' Tekk.oeköyünde hem verimli. biır IMlnceJl de sol eWe, N'lll _ Po,..._..,., kuvvetli bulmadı.. bdıll. bNI lel sllıl bfl9. dbl'U... 
lemıftir. bol ~ .. ı.. • 'f . l h d -•--... ·~·-.... a.- - OD1I ~-~ ..... ıı..a Verem hastanesi paralı olacak Hayra acıa namane var llpOI' v~ı ~l y~l mıt .ve .em .e ,.......,. --- nız mı? ~........... --
ve dispanser faallyeti de hastane aeba bahçea karalayor çıoık net e1ı ve guzel hır glin geçı PADmw&ld. (bii:Jtlk pqano ia&a. _ .. • • .. da ,._ fena ı.atı. ...._ • bllalıı•Ma 
ile birlikte genişletilecektir. Hayrabolu {Hususi) _ Kaza : ri~iır. A~cı tepik atıılarına gü 111) ~ bir eve l'frenen: İlk buamaia _ Neden sustunuz?. "'* WllılT o.la& fMI& cim me41k. Pc. 

---c>----.- . . mı-.Ja nu"mune bir sebze bahçeaı eçtıb;e mğbelı artmaktadır. _.... eat IPimı .wm... - Pdlpo:ns. Fransız olduğa için U.&e 1ılı9:6e ıır 1 .,,. .. _.. a.. 
hhat Ü ;ı.u • ab ek istemed' nime Mn" 1 .......... ...ae,ı ir' Trakya.. m ,avırı kurmak üzere genç kaymakamımız SOBUBBRT"in m MiJik ettenceSt. cev ve~ un. .- 1 • .,..._ Oiıa • ı-...ı lliQI 

memniyet aülı bhızat tqebbüeata girişm..~ir. Balalıair HallıevinJe lıalıla tvatmm tltıllftıl ~ 6DtiDe A'bmedin cewb vermemekte • M7lk .......,. ....._ B&rJt.. 
Edime (8111.ui) _ Tnba Umaml Bahlteair (Husuai) - Balıkesir p&lrlp, •Kml ._. liralı• nıeletlabıl haklk.ı vardı. Çünkü Polpons cihan = lbdıt ..._ K!tam.,..., Blttlll 

Miifew.aii 8Jbılı.M. Miq&yfrt Do~ Balılıeairde bir bando Halkevi salonunda san'atU.r Kemal tenım .. etmekmılıl. pehliv:-1 ..J!.ı) ~ e ~: ...,. ııouı . 1 • ..._ llM wdnıl. 
B-.lm'e 8~ Vd:l'etlnce iki &J me lı raluyor Şakrak tarafından Yardımseven - EMiLE ZOLA. rtındlls )lle oıa.. bir ~eşhur pehliv!nıan idi HaL ala w.11, ı. ....... llblld• Wnl-
nqd yerilmJtlı', . aH .) B 1 k ler cemiyet;i ile Halkevi Sosya! 1ı+-nahn rOmaalarıru JUDl&1" bu.ki Alımed, bunu diğer ecnebi 8lsl .,._.. bYL ~ 1ı1r poll 

M11maUela ~ cetlrmek ise • B~ıkea!r ( usu•~.1A- a ~yardım tubesi yararına olmak üze.. ..,. • .._ ... Banma Mbeblnl kimse peh!Wa.nlarmıdm;l daha kaba ao. .. ıb_...., ... ......,...: 
re ....._ ... lnnlııeıı eılmftilr, ~ı:_~Jcesı epo.r lt~~~tıtnakil~ e..ı:~re kukla gösterihnektedir. Bir haf- b'lme .. arbd'atlan aonlaklan U.. x.an b .. ,,_.-, ... Bıı ..... \..able cevab - llllrl "...._ BuGııır sblnle 
M~ wiı:ihtine ı.utane terta. omıa~ ve eporcu aman et wa. eclsmlf. g ... .llUA..,..... ~ ..._... ~ .,.._ 

,_ - am.met&ln -la • ...._ mek üzere .bir bando t.,.kımı kuru tadanberi devam eden kukla ~yu.. maa ............,.. .. ik.Uf& • vermek istemem1ttL r AIW- ). 
~ _______ ~..!!~ ~v~~~~~ lale 1tttD Muharrir ısrar etth .( Y'I ,_ ,_... 
~-..u..v-.v-...-.-rwrwv..........- ..................... . 
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. ( _______ , _T_e_le_~_o_11._V_e_T_e~ls_i_z_R_a_b_e_r_le_r_1.--.J·) 
1 Sümar Bank Umum Müdürü Bavaıardal C Askeri vaziye·t 1 Lavalın 

Amerlkara 
karşı 

siyaseti 

ispartada tedkikler yaptı :::!: (.Baparaft 1 inci sayfada) 1 ol n ve en zi)adc göze çınpan aa _ 
bir kere daha teyıd eylemişlerdir. Jkeri hareketler şunlardır: 

·Bu bulu~nın fcıdasıncia yani . 1 - Atlu Okyanu1t1ndaki gc • 
Sovy.ot Rusyamn büyük bır hayra. mş denizaltı faaliyeti. 

lııparta 3 (A.A.) - Sümerbatl1c çcği mibtahsUlcrinin yeni gül çiçc
unwm müdürü Hulki beraberindeki ği fiatı hakkındaki tekliflerini göz. 
z.cva.tla birlikte dün f(:lhrimize gel - d ·ı · ··ı · ~· ·· L -·ı . . .. . en geçı mJ§ ve gu çıçeg ı mu&laru;ı 
mı~r. Umum mudur şehrde mcv. ı ·ı b li ld v L 1 

d ·· · li •. f L....!L I •1 .• 1 w ı crı c aşta va o u u na de Halk.c 

edlJOI' 
mı o1an 1 Mayıs gününde Sovyct . 2 - Ak<lemz sahasındaki bin • 
oromıilc çetecilerine, ışçilerinc ve nııshc daha hafif dentzaiıı, dc:niLus.. 
halka hitaben günlük bir emir ncş.. tü f aliyetile şiddetli hava muha • 
reden Bay Staliırı dahi tam "t: kat"i rebclcri, 

Fransa, Amerika 
ile münaseb~t~erini 
kesmek istamiyor 

çu yun Jp gı aun11,;a an e gu yagı • . 

f b ·ı. 
1 

ı h 1 · lAth 1 .. lvınde hır konu§ma yapml§Ur. U • a nKaıı n ve a ı ıma a anc crım 
gczmiı ve totk.ik1crde bulunmu~r. ımum müdür bugün şehrimizden An 

R d 
bir zafer isti'lısal edilinceye kada1 3 - Garbi Avrupada fngıl zler-

0 os ve Ati na mücaddcye devam edileceğini ılan le Almanlar arasınd ki ağ., han 
ctmi.şııfi.r. düellosu, 

Bundan başka yeni kumpanya za • karaya miitcveccihcn hareket etm4-
manı ya1daşml§ olduaundan gül çL dr. 

• Bay Sıalirun bu emrinde So, yet 4 - Almanlarla Sovyetl,.r ara • 
CIVafl Rusyanın adalet ve htırr yet içın anda şark ccphesincle kış batbınin 

b b ı d 
clöğüşnekte, ne yabancı topraL.."'lar enkazı oknak üzere mevzii meh: • 

J 
. t 1 H d d om a an 1 ele ge9imı.c'k., ne de .>"Sbanc ı m il - ycttc bir takım hava; kara ve dcn"z. 3pon ımpara oru ~n ist3na og"' ru )etlere karşı fütuhat gay~si g(jrül - ha.rekctlcri: 

memek!tc oı!Cluğundan bnh edilmiş 5 - Batı ve cenub batı P si _ 
La l A ·ka s f ._ ile Hı"tler ar" sında ·ıe 1 k . . Loııdra 3 (A.A.} - Hava na - bulunmesı manidar olduğu kadar filc;te şimdiki halde mahdud mahi -

va ın mefl • • " ' d 1 r eme ıçın zıriığlnln tebliği: $Gvyet milletinin elindeki mükem • yctli bir ~le girmiş gibl gÖrÜnen 

rine sôylcd.k.en ve t "t" d"I J h 1 ki Cumartesi günü havanın büyük mel tekniği n bütün ver.mile kuHa. hava, deniz ve kara harcketle:i, 

Se•(rı"ıı verd.ğı' cevab e _. 1 e 1 en apon azır 1 arı uçuşlar içjn müsnid bulunmamasına nı'Lmamış olmasından şikrıyet ecli1 - 6 -- Biıımanyada büyük ölçürtt' 
:/ ~ roığmen, sahil muhafaza acrvisinc tncsi ve bu acbehl-e tnyynrccilcr.le devam eden harek.ii.t. 

t :ıl·graflar b r"tı•rı"lmı"ş ~~nsub uçak~r •. Nor~~ç açıklnrJndn tank'9]1arn, ıınit:ra!Yözcüler~. süvari. Biz. lbugü.nkü ynzımt~da bu ba. -
Amiral Darlan Pariste Japon 
6niıralları §erefine bir ziyafet 

verdi 

U duşman gemılerıne hucuO')ar yap • lere ve bütün Qiicr askerı sınıflaT~ rcıketlerden ılk beşi ılc ı~igal ede-

Bcrlin v (A.A.) _ Japon im_ Tokyo, 3 (A.A.) _ imparator. ~ıdf)aıdııh. ~bi~ uçak, b~~ d~mbanktor. tckmk. lb~· c~ini:n de~amlı ~uretlt- eckkA dcğhil.ik.zk. ~~deccb, Binnan:ııa ha. 

Al 
il'' l._ •• luk umumi k Ah _ _ _ pi o mu rı ıne tan: urr ısa et ay. mükemmelleştırilmestnın t v ye o. re atı a · IROa azı mütalcalıır 

para:toru man m .ı 'oayramı mu. ararga inin sozcusu, d · ] ı· .1 b · • bi h :el -1 - - v· 

b 
·1' f"·h aı~gv ıd"ak"ı t·l gazetecileri a tı w ı b" .. .. d etmı ve ngı ız pı otu. u gemi • lunması da hususı r sıurcttıe e cm.. ser: ea.ecegız: - nıaae eıtı c. u rere .. ~ • e Y p g ır goru~e c d b- .. k b" d"" , M IA t-1 w -

f 
.. d : .... 

1
• ld1:mİ•Ür ki· en uyu ır uman sütununun miyctlilclıır. a um oıougu uzcıc B rmanya. 

_ _. . gra J gon erm.y• r. .,.. • ··'l._ ld·v· . .. .. .. d k" h _'LeJ 
• · .. lr man mı ı a).am munase e. AD1U Ki <ıU§DlCSI e ırmnn. . . J eli Zi · '.Beıme 3 (A.A) - pdft p.,..sıen ga.I Al ·ıı· b <'r 1 •• b M-- _JaLy'Jn _J.. ·ı a· yuı..ac ıgıru gom1u,tur. Bu hadiselere ve söz.lere Japon. a t mu areu er son z manlarda 

"tteslniıı ~ili bir h:ıbert .ıort'. B 1 tile elr.selineınıza en hararetli teb. ya yolu artık tamamilc .kesilmiş ve Alman tt"blıı-•f yaAia 30 Nisanda yapılan meb U! ra~·a , . ttang ve Saldeden ,•udi -
~~· Amet"~m '1~.,':!1~7k ~::_ ra1dcrimi ve şahsını~ııı sıhhati ve Çunking, kelimenin tam manasile . w Bcrlin, 3 (A.A.} - R~s.mi tt'b. seçjminde ha~h!n ~.e\>amına tara~ • ~rı dahı1tnde olmak üz7r~ üç cep • 
• ._ıraı l.t'ahy nln veda. .... memleketin refahı ıçın en 38m 1m 1 tccrid edilmiştir. Bu prtlar ahın _ lıg: Malta adasındakı fngıhz hava ta:ıı o'lan partinln yuzde sekaen ms - ede aereyan etmekte ıdı c: bu 
da l.aval "anlan ÖJlellllştlr: · ı · · -' · "'1"11 t" · da Ja...,..nlnrın Çunı_ı·ng u··,.·rindcki alanlarına yapılan hlicmlar oece min betin.de ck.9eınyet kaz.anmış olduğu. cephelerden bir.incisini fng 1 L. im.. • • na tcmonnı crınu arzeot'rıın. ı~ ı e mı~ .-- 11. ..... ... .. - • 1 k ~-

•Frann, Ji.irleŞlk A.Jner:Jt\\ ile ıııu.aJt • z.in durmadan kazandığı parlak kontrolu fazla1aşmaktan hali kalmı. düz muvaffakiyetle devam etmış • mı ve İngiltere devlet adamlarının parator u KUvvctlcri. ikınci ve ü. 
Bebe~ı kesmfl~ ınfsya.tlv1nl almıya~ • muvaffakiyctlerden dolay? duydu - yacıı1ctır. lir. mu~telıY vcsilelerl'c yapmış olduk - çüncüsünü de Çin kıuvvctlerı tut -
Lll'. "&n şahl>t'n, dalm1' Avrupa ile r. ğum memnuniyetim de bu vesile Japonların Hind Okyanoeunda lngikercnin şaık sahili yakinin - ları d~kri .ilave edecek olur - makt.a .idiler. Çinlılerin nareknt<l 
k:;ıik Aantorika ansınd:ı. bir iş berııbcr,. ile bildirmek İs'terim hakimiyeti kurması ve Hindi t · de Alman hafif &ava~ tayyrcleri. bir sak. ~ıtt, çelin ve UZ\Jn bir kış mev. geç .1!1ırak etmiş olmakla be c.bc1 
litı t.a.raf&arıyım. Bu, t'SJlSt.ll Blrleşllıı ft\ifakımız ve yen: bir dünya i doğru ilerlemek için hazırlık~a~7: kafileye dahil, topyekun 35.000 to. siminin artık am mana "le geriye kbudıkı cephe Üz~rindc iki ;)'Üz bin 
~kanın aa menfaati icabıdır.• 

1 
k k 1 .ı k: , zil ni • bitir~lrniş bulunması Hind ist"klAl nilatoluk iki düıJIDAn gemisi batır • ntdmış olduğunu müjdeley~n l 942 a ar kuvvetlerı bulunduğun dair 

Anılraı Le:ıhJ"cıin, JJlrlcsik ,AJntrltı:a.lr.am ekl u~f ~o.~nua ~d;!' ~~,hareketini knmçıLım;ştır 1 
a mlftlr. Ayni kafileden bir bıış\a ti. Bahar bayramında ikinci Dünya haberler vardır. O halde, Birmanya 

nm Fransa ile müna ebelleri kessııck ıge:ç ~ ır ı:~ ıç k t~ g~~ 8
• 

1 B" d k. h ı.."att J caret gemisi bombal11rla hasnra uğ. Harbirıin ıt ınmış okluğu askeri rnuhare'besi Uzakşarkın diğer böl • 
IU'ımrunda oımacfıl'ı 

1
otund& ~ \'Cl'. abzı_ım11. W• g 'kı...,,d c 8k1t.1 aşan ır iş le ınnatl '?'aka 1

1 
adre Ça, ak~on ratıJmırtır. ' çehre hakkında biır mü hede yap. gclerinde oTduğu gibi küçük kuv -

r gınc sev e ece :r. 1 uvve erı, arşı arın a ung ıng vet'lerle d -·ı, f k 
dili s9ylen~ktedir. ele Fubrerin cevabı kıt'alarile lngiliz kıt'alar! 'bulmuş.. 5'letlands adalarln<la deniz. böl. mı olacağımız gibi bu harbin he- "kıt b" egl. a at tarafeynden 

Amiralin, hükliınet~ görii"'1 ~;;il F'.h ı n b lar ~r iki askerin çarpışma kud gesindc bir keşif tayyaresi 4.000 nüz he.hangi bir sona yaklaşmaktan i:'-~ _ı;; 1 
1T ınulyonu aşan binru~be 

nıa üııenı Blrleşlk Anl~y..a r •. • ~ rcr ~ .tc gra n ccva ver - retini mukayese edebilmi ler ve b~ tonluk bir petrol gemisi batırmıı - uz~ o'iduğuna ve muhtelif nülletle- J uyu 1 uvvet1de Yflpllmel<tadır. 
30 isanda h usi tı-enle Li~boaa ., •• ,m..ştır :k · --!--1 j ·ı· L lir. rin c;ekıtildcri iktısadi güçlüklerin ııpon arın taarruzlartna ilk bala -
.&.: ... : _ __, tJt&llU.Sfnl Birieşllı Almen milletinin bayramı müna. mu a~~ netic~e ngı tzv s:uv • 21 Nisandan 30 Ni k d .. :__ .:ı dah b" -""· "- b •· dıklaTı günlerde taraleyn, rk .,,.n, 
-· ~ ilen .-.-• tiı.m b til . t . b t lg fi v.et!erının manevıyat zayıflıgl kar sana a ar us'tun.ac a lr>r>"' 11.an orcu o - h ) . ba . ..-
.\.mt'.rikaya rö~ oldukıı _. -ı~nde ed·ı',!'ı.a~C:S tenzın ·ı~nad ed rf y~ ıııstnda şaşırmışJardr yeni vazi - lngiliz hava kuvvetleri 209 tayyare demek mecburiyetinde bulunduk la - hcep eÇe:rı ı·ı !Indc hnbulunuıken brla. 
d go er g ıyı cmcnn er en o a · • kaybetmi le di A ""dd t d . el lbi fi'-! d" · L_ arc ı'OIJ crın gc esi üzerine • 

ur. • -~ I · · t kk"T" ı i · : kab 1 t yet, Hindlilere de a7.İmli bit tayzda I . r r. ynl wu e zar. rına aır e r ıuı e ınınM> orur. I . .JL ...ı... ._ • • -
Ja . __ ..Jine zıy..,.et er .amımı eşe u ur er mız u e - L - k -~- ""k ı fında, ngıltereıyc karşı olan ~aarruz B "k" . o·· H , .• 939 E ma cenuo eel"'ıett:n halındc mu -

pon amıralları te'"". eri lı. v mcnizi rica cdiyon:m. Kahramen nare ete geçmC'K ıçın mu emme 1 d 45 Ahna . u l inci unya aroı ı y hareh etm - başl -' d' V 
Vichy, 3 (A.A.) - Fr9"""- u~ 1 

;, Japon ordusunun 
7
afer yolunda mu bir fırsat vermektedir. m a n t.tyyar<·şı kayboL lulünün 'b irıinde başlamıştı ve 1942 son : ] eg~ d a~1!:11.~1 .r . ..__ L e 

'"ctWi atan AJDiral J)a1 an. . 0 mu§tur. E lul.. li - . ik l d t ~un ere .a ar yururu en wn • 
ibl$1u>m 1 _ p:ıAlt nıuhtcllt kavcmet ~d~lmez bir hızla tabak - "'I u_ g:. ~ uç sene)'l ma c e. minler, Japonların lravnai v disi 

lia Te Roma.dald iiclu 1ı3,taalan kuk ettirdığı parlak başarılardan J B k"t• Rodoa bomb landı rek dörduncu seneye basmış olacak dahilinden b"" -1c k tl 1 h 
ktaitcıcrı J:ı:pon 1ıtyeU: Abe'71 res dolayı duyduğum hayranl ğ ve apon aşve 11 K'llhire, 3 (AA.) - Ortaşuk i~gillz tır. Bundan evvelki Birincı Dünya rdt t t kt uyu 1-~~e eÇr.e ka -
Aml:raı Nemun Ue AJJ1 lrallUi ~ mlıttc.fik milletlerimizin rnfü.terek ha.'ıı ku\'\-CtlC!'l Pazar tebliği; ıHaı'bi, mahiyet ve 'umul itibarile ; ·e ~:.__:. ve ·~~uo - 1 in ~v-
nıcn kabul ı •ı Ja.p<>n am • seç·ım nefı"coler ı-nden c esi bom 1 ·~_J~_. lh .JLı lk d v cnl'l'l _. .. a atınagn çat a.ta . etm r. ıujinde ijle ye. gAyretı eaycsinde yenı nizama :yani ı iJ unu zec ba uÇUlılanmıı. ti. §lnHHK'l aı:o c ·ıyas e ilemi) ecek 101dukları merkezin~ "dt G l 
retınc Japon Büyük Ele Dulan ile M. hürryict ve terakkiye giden yolun rıa clvarmda McnldJ. Roıfo ııd'ıı.smda,dereccde m~dud ~~ halde kalmış Çın kuV"'eıtlerinin çaıx:k ma~be ~ 
mıeti verilmiş Vf' Aıntral uJu aşlar !düşmanları ezmek ııurctilc açılacn. çnk memnun M ritea. hn·a alanlarını ve Lero ad • Okn9$lna ragmen dor.t seneden faz_ duk1art da 'bu tahmin} r a d 
P:leır Lava.l ycı»Sk b:&W' b om ·ığı hakkında1d kanaatimi bu vesile !J smda Pori.olald clmlzalif .. üne iti ne. la devam ~.ru. Buna ~öre. bu idi. Fakat anla§ılan ~Ll r ,• n·ı: 
,dır. ile majestenizc aT'Zediyorum. TcılııTo, 3 (A.A.) - Japon BaŞVelill ticeltt'le taaıTuzlar yapmt laıdır. had> neden hiç degilse birincı Dün. göndtTC!ilckıi kuvvet•) i l 'ker. n ı 

Amiral Nomura. bu:un öğledtn sonra • -o General ToJo radyo ne ;Japon mlllri!nc AYDl &'f'CC. uçaklarımız. Llbyada ela ya Ha:ıhi kadar, hatt~ belki bir~ dcrelı:: iki yüz. büıeer çıka~:la;; 
~ IJ M ı.aval tarafınUD kabul r. Harbı·n yen·ı b·ır so7Wll:i btr D~ dt.mlşUr ki: hardı:et :raımtışbrdrr. Binır.ızl limanı da fa~ devam etınCMn? Ve bu mu Japonlara harclcct tarz! ı d w• 

dilce!.. •. 11.arb esna&ınu ya.pıbn ilk ~ cok &ı.*r:ar au h~ tetkll ~tmı,tlr. Barce lidıaza d-oğru çık:nrsıı b~ har.bin 1 tirt:ıniştir ve onları Ta;b:~ h:!i 
- -o- b 1 mr.mnunlyct verici olmuştur. Ba stı:l. baw ~ına taarruz. edYmı., ve Yt're ln.ıbundan sonra en az daha bır buçuk hududunda bopladılda ı b- .. k fk • saf hası aş ıyor lnril -e olan Wil1ik bfr •ç~k alevler sene devıam eıtımcsi ihtimal dahilin. v--lcrle o- Saı. d r iL~~~ uv. 

J 1 rln Yeni mln ~lr<·leri butün dünr.ı ve bllbass:ı = ...... ı"en en ~HHOln tar 

apon a l('in41e düşiinalmüşiür. ded"r. Ya·lnız. şu da muhakkak gi. "'lnda ve r .:n l ı ___ .ı , k • 
J'apon_yanın diifman1arma, .Janoa mllk>. bf.cr k" b tı lb" d .. cld . .. 's-1 eo unnuın uşata -

d 
(Bqtarafı l inci sayfada) Unln hutıl 7.&ff'rlf' b~Unnet bakkradul .. ":• 

1 
u'k ~~ {;. eva~ı mu. ~ı eak. "·eçhile yeni ve şiddetli b ir ta-

hedefi• Hr"n istan ulf!ft kadar barbt cicTM1I e*aı~e az. 5&r.>ılm:n .a'l.Jlllnl ~nnl tir. Ka ... adada büyük uzudlnc -~n lat h_dı~ ta.~ba 'tesır ıc. ar.ruza scvketmiştr. Japonların bu 
ra e ecex o an a ıııcyt, u yaz ay. veni taa--·zları ff L l 

~enıır. Hiikümete bu ureUe ~üs1crileıı ltl.ınad • b t l • f ""t" k l _J_ Alnı " ..... muva a11. o :nuş;ve 

d 
\J · ı ç· z - Btr Ud mnıver deYleti 4r. muar. ba harbdc Japon;)-anın hue:kde ~eçlr. n1s e e ın l a ~Ti ~ınaa anya ve nıütıc - Mandalaydan linwıl doğuya giden 

eg 1 11 ,._._-"" a.</Ure ve ma1:.eme.re sn. . ~ • 1 • • flkkn°k So"-yct Rusya P rıısında vu_ le.Ha demiryolunun 800 d - ı 1 
' ram mu.uu.- l.eri-a b dili vası'.alarll'I zayıflığı hakltmb incit. ma.. e erı yapı 1 yor k.ubulaoıJr. ımuhareihc.lertin ırıctiettS\c Çin lwdudundan 120 Jtll urag o np 

__ ....L...ı ) ~ ... .._ •• ya.ı1 ... BmMlf.n ...._.. tt terede, ~ Devletlerde ve Çuıı~lnK. birlik A-lo Sak • ometıe me (a..taraf• 1 inci AIP-• lld ıntJDlekeUn .-eri pnayll tam inkl. ele eluyulan uf'lllı; ünddlerl el rladan Ottawa 3 {A.A.) - Kanada - te ~~ • 80nların Avru- safedc bulunan ve Çjn sol k nadı 
.:Japonlar çla'deo kalltaralı Cin • '*1 -r•u ~· kaliırmıısta. c 

0 nın. her ahı ayda bir, geçen Büyük pa gam ~ıntakasına. ~arıı ~apacak ı taı:ıafından müdafaaslna uğı~ılan 
~ h..;udu yaıuıuııDalıl slldb"a·da ..,..Bu W de~~ bil _.ıseme.rl ve bu . }Jarbin sürdüğü müddeue yapama- ları _tazy.lkı? dcreecaını tcıkil ede -1 Labio şc!hrilc onun bira~ daha c.c • 
ltalki&& ~Oluna. lk&l'Q.lD Asla• y• ıt .Japon mUletinln arzettitı blrUii. ·- dığı kadar büyük ıüsbcttc infilak C.~T. Yanı. bundan evvel de roy.-. nub ibatısın<la ve gene dcmiryolu 
'-un ~ eoıet •'.ul ııttkf"I ISteclilderi ~nlc •uraile Y :=e ~~ ml))on seçld Ye 1719 n~ne. maddeleri imal cttiE;i reamen 'bil .,lemıt o'lduğurmız vcÇhile .ik"nd üzerinde kain Thipav ~hri Japon 
'- de ellerinden rdet1 yapacakları kl ~ --·eaınttr. itin . mlt ctmf':sl 4c ~ös'ennelttedfr. dirilmektedir. ~ Dünya Harbi, ancak Avrupa ''e Ak lar tarafından zaptcdiln1işf r. Çini 
lftlf:bltir. BWJılllaft 80nta Od 111lhver aevleü Mlllı vaslre parolası alt.roda ··apılan bu j deniz sahalarındaki olaylarla biı lcr bur.alannı yakıp tahr t "kt 

blr tdt cephe~ ad"i ebileD 1t 'Ki lill ke. ICÇimln nı:otlrderi, Japon par1amen&osU Ank ... rad"!I, kı" maç,.ar sona e-nnek yo'luna g irebilcccktit. eonra biraz daha şimale (-o' ,::.. ~ 
Rcsnıi tebliğler c.e.blltl sDJer ,..rdır. "'~ plinların ve D. tarihi~ )eni bir devir açacak"u. Çün. • ., " Haı1b, aya etin bir ba k.a ~ekil. IQTdtr. K. ll.' 

Çunc Kin&'. 3 (AA.) - Çin ~ icaltll\ll cört muştel'ı:~ ra:r_ lrii b11 ~lm sonunda, Japon milletinin Ankara, 3 (A.A.) - Tılu\spor kllpası de ckvaml~an mucUİr "e hıt:ılbin 
~le deme&ctedir: ~ 1nJ ;pile e kdlD~nk kenclinl CÖS.. en S(Çk\n adıımla.rmduı murekkcb ve •»~ ta1o.mhlrı futbol miinbakalanma cereyanı slrnsında siya.et, d!l>ker11 _ 
.Ma~ (iTlll"JDİıı çup· mılar .ıe. ~· mllletln hakllti azımaı ~sU eden blr sonunmısu bvr:ün Aı~di sah:ısın. j;n teknik işlerine kaııomamak!a 

•aım ~. Bu pir cumıı s;1b:ıhı bo. 4 - 1'{'..hverin dahUi cevhesl her za. pu1ame;ıto toıılanacalrlır. b Ankara.clicü • Bubi ·e idman Yurd• beraber o harbi güdülen hedefe da-
şalotı!nı r. Oiıı lılWVeilcri balen i'aDP-~ hSb ~tr. o kılumları arasında yapıtan m:ıçla niha., ha ~tay ulattırahitmek ~c müm • 

.n tutmaktadrhr. ı,aşhio cd- ild M0.T« derieU arasıncbki Alman taarruzu Je!lcnmişt1r. kün <>lidu~ kadar çabuk hiıil'cbil -
ln 7oktur. 5 - pin• .aert saJıab deifl. BaPU*ü ~7• •:ı b:ranu mel içıin mukıtazi siyasi tedbir ve 

(AA l _ P.&ur uoUtl: ~~:::.ı. da taaıdır • .Almanya ital. Harbiyf' İdman Ywrdu dh takımları bl. ~\eri .a\cddcvam araştırmaktan 
.....,....,...,nJ M•n!va"CI:. ıhı. ~ :milli ~ ,~mestne pek yakın rinrla olm~. hnl ltıılmaz. l~e. muharib devlet • 

·clej~ıncııd.~tf rt•Jlıı.n-ız. bili f&Jl ~lr. B.- .utaıı italya ----o ler cıflcrmin bahis mcvnıu etmiş ol. 
r ... w. ~ ~ı:ııın haklı isteklerine CB.ttarafı 1 inci sayfada) Doğuda son harb vaziyeti duğurnuz. beyanat ve hare~ct1eri ~c 
lılde. Cbı tıt'alan -=tterıc!t röılU~· birll.k.lerbı, bu taarruulan e\'ffl detişü_ (D--taraf • 1 . . E d bu cümleden olup harbin tcknık 

kinin.. ..,. b,al1ıln Jetıi ya i ve rl~. ıa.um celecet1 fıkrlndedirlcr. h" ._. k 
1 

• .'ncı say a 8
) ask.eri t.ucJt.er1cri bu s" yasct kasır -

rl
-. J-~.~u :;,~:::: ~UraU. Bil~~ prpıatb iki aılhl'V' Rostof bölnsbıck ba~ faaliyd.fnln mk.~t~~) .~r ~o Mmcvzıı taanuhz.u .pdüs. gul arasında gene ajansların mun. 
00 .....,,..._ .. .,. .. .-. - --· ·-'t.::ı.. Al uru mu~ur. utma~ cep esın e lb·\.ı'rd""1 • d .ı le...S~ -• td'al:U:UOU: (ara{rD- 1ıanBJ M.;1k olaralı tef'. ...~ "li 1 VC man YC Rus kuvvetlrrln!n d .. k j" t .• 11 tazan>an IKJJ I& en tarz. n <lCVam 
u___. .... U t'i!cD ~ el.,.. LoplaWD2Jda oldnh ka. 4d.ilmekWir. ~in uv~·et 1 t~11.l er vı:;sı • d:k.dir. 

•an n Mfien menUerl. tah 1 bit ~· 1 tuı ılc yapmaga tctebbüs ct.tiğı hü.. eıtm _ • •• 
2-C at ma • ıJadülv.rt ı-iirütmüş. ··ti.katı jtalya Ue Alm&D Kınm Vt' lllmLyna'da arazi bmamt'll la al" 1' l J 941 • 42 kıtınln bu bulun ma. 

sa.Jsbourı • 11 , oldai ve ln11ı1ınu.sıtur. Fakat cephe ha.Stıruı. mii. cumo·· r ' ım 1 n mhlftlr. la d :ziye 'kıı.rı•ığı ve muhtelif veni ve 
tur. da anlMJllllU.hklar uua , ı:Mıeıı hlıier 1 ri un yapı an ava savaş rın a ~ • h k l ... 

_ )"a a.rııısın ..... ba~ sulh :y:ıpacıığuu da \'ll.Z, ne , kar um e meııi • · d··şm nı 33 t . d"" .... 1 .. büyük ask.en are r:t ere gı r ıılmdc 
Londraya gore i4alr:uı~"~n--fından nen suriitrıı idili.. lloeıı;,inıde büyük birer miinl olmaktıı dt. Al a tn ry~·a~t'S~· ı~şu~ mu~. mabac:Jile büvük hazırhkların ya 

Londra 3 (AA.) - }ngiliz ~ah ir ~-· -- um td1yoriar. rnan ayyarc eri ıç !r a) 8 ug. p•l.ı•gvl bugü~lcr<le ccre'-·an halı"nd: 

Ruzve~t yakında Londraya 
gidecekmiş 

(Batlarafı 1 inci .ayfada) 
re. Beis Jlootıeç-elt >-altında Londr.:ıu 
~1:me1r. Dlyetbııdedlr. 

Runeltin suet.ecilere beyanatı 
\\"aöimcton. S lA.A.) - Dım. rau. 

kc:Her toplantısmaa Rel Roo n>t1"c 
ımal sondm~. 

Blnıwıyad:ıld. durumun nhlmlltl n 
Jap0nların BinnanTa yolu uzı:rtnı'le 

lcrtcmeı;ı üutrine, Amerlk Birlf'Şlc 
ie..letıerl ödiiııç vcnne ve kirala.m:ı lıa_ 

at.unu retttince Çin'e mıul~e yollama. 
ta tlen.m edecek. mldlrT 

Re' Romevt>lt şu cevabı 'erml -'Ir: 
Bıı luısusta size tatsnat vM"tmem. 

Fa.kat bu meselenin meımnunlyc• vt'rlci 
~lr tanıd'l re11$Utlne emin olablllrsinfı:. 

f 1 ılnc •-- ,,,._,......, da ıne1'1AZJa. ÇJ.. ramamı"'tlr. 0 .r ... 
ellerı", Mandal .... ın Japon.ar e alıartn ,. ....... o ... "6 ... _ .., 

., d DGn ve Done rıeJı'rlcrf ba~ bel~e~. Helsn'k.i 3 (A A } _ b .. f•••••••••••••••••ııiıııl•••••••mlli: d~uğü haberin henüz tev .e~mc~ tannışk· d St kllotnetre lşlllind bi ha · · ugun a. • 
rrı ktcdirlcr. Fakat son hafta .ıçınddc ken hitl bulyalub aV11. ;, 1a.mak tı:'1 c 

1 
aa 

71 çığa vurulduğuna göre, geçen bafıa 
B· h • d ·• ler bura a. D~~t bU ~öniŞlllC onların ı:-u. P sure aklJ orl:ar. 4 hin kadar Rus Finlcı · n 2 Ni nda 

kırmanyada olan cı ·~ e d'_:a.. uzun tuycırdu. • .....ıra. ve Ya nı:ton :d. İsYfıpte çık n N1a DagUgt. Alldıanda iırra) ett.igı"" tavvare t kım adalarını 
i mu""ttefık kuvvct~rın .ana k b' · · c~ ..,.,.... ı..1. "" ..,.,., ı z.unu 11 • ,__,.ti ııı.aımanın k~ gau4eswan Berlin mulı.&blnnc r: re bu geri almag"ıı t--'Lbüs etıni Ur. Krnnc 

Uttnan rnukavt'mtti.güçleştire<lecei r ıırnd!lrla.rı nıUJtııt ..... ~ ._._ L _ _. ___ --'--• ~ ~ .... 
ı.t ~ nı . ·--'rl ;milmklin oım13an uoa &ene _.,... ... "'IDK:Sl del~ mu~ na tad"<lan Juılkan. Ruslar bu adalar 

2'.:.r t •V• h"_;ni verme~ • il i'"'ft \;UA.. -~ anc tıgı ~~· ff ki d erı \'... lclutu u ' ·1mda saran ç-o uzun siireedt ve buyuk hare_ . amct"nde oldukça ilerlcmi.şler, 
Bununla 'beraber. bu muva .. - feliltet b~k 0 

• kit l ıımata ckerişll zaman ~k ısa fak.at yolda buzlnrdakı bır çatlak 
Ye "zlikler. ~·~~nyad:51::~~ : anf.ıy;ırııa.a:ır· -<1 • caldır. lyuzuııden durmak zorunda kalmış.. 
rnadan vazgeçıldıcı man " ur • d • ddet1ı Bunun if_imllr kf Bcrtln'dc harbin !ardır. Fin uçakları. bu Rus kıt"ası. 
tnamnktadırlar. Yalntz: k ~:;1)0_, f eth1ye e ŞI n ek1 t. evvel blUrlle:ml)'C<;C.,nı ~iddetü bir bombardımana tut • 
tncvsimini.n 'başlaru:•cı~~~ı bu _ b:r "er s~rc1!1hSl oldu t hükmedlJ.ıneki,edjr. muş ve buz üzerinde konaklamağa 
'Pon hamlcs.ini tutmak 1 la.r bu AA) Bu ~hah Ayni muhabire göre Almanlar. Ar. çalışan Rusların büyük bir kısmını 
lunamamıstır Çünkiı, Japon i 1 fethiJie 3 ( · · -d .:..Jd t- tan.gelk • Astrahn.rı hattına varacakları. iınhn etmiştir. Ru \arın yalnız kü • 
tn • • "b · ı masrrıdıın evve ~e: l._ otuzda kasabalarımız a 9'oU e evsımın a a k tlerını ·oeŞ 1 ""'' Zarar nı ümld ediyorlar. Bu ure:tle Rusyanın çük bir kısmı, doğu istikametinde 
tio 1 k .. e bütün uvve Jll bir yer şanııntısı o mu~- . -'imiş 1 -•-' 1 k b.I . 

e a ma uzcr .. ..k r~tler yap; . k bütün ~ >ollan k~ o n..,......ır, geri nça miştır. 1'1 .. •••••••••••••••••••••lil••E=ı•"' toplıyarak çok bu)U gay ve zıy n yo tur. 

·~·e ... ~'"··· dlrnet\ ve erıs bir mevnı: 

Ç APKI N KIZ 
ANN SOTHERN LEW AYRES 

MAUREEN O'SULLiVAN 
Pek yakında: MELEK Sinemasında 

nn lardır. 
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PUORANIZIN 
.RENGi 

• 
. Romanyanuı Rapit ta~ ıını dün. ~kiıı. j Karışık bir müudelenin devam ettiitl 

eı maçını Şeret . Sl ~sın da &cşıkt.t ... ıa 136 ll<'ı dakikada Romanya,!ıl:ırıu bir vti. 
yaptı . Maç zaman zaın:ı.ıı çok çe. inlo. tünü gene d1rek kurtardı, hkat. gcrlye 
şen bir oyundan sonra 2.? berabere gelen topu yakalayan mer'.;ez miih:ıclm. 
b:! ti lar' iki · d ( l "' 't' • L ı neı e a. yap ıı;ı gol ile Ra.pı ın 

Fl'nerb ~hçe k:ıı·,1S1nda bizi tatmin et. gl.Libiyet!ni ilan etti. Beşiktaş berabor. 
ı:niyen Romanya takımuıın bozuk ovu Uk için mücadeleye başladığı zama n ye_ 
nunu b'r:u da. ynrgunlutun:ı hamlet: n'den şahlandığı bir a.nda. Sabrinln şü. 
mi5, buhin hüıırrini Beşiktıı., nı;ıçında ıü penaltı ile durdu. 40 atı dakikada 
g'l.I te-rmesini beklemi~k'. Şükrü iki tarafı berabere sokan güzel 

Hangisidir. 
Rumen takunı dünkıi maçt.ı bızı t:ı~ l>ir şilt a.tıiı. 

lih...,lzfülere titr-adı ve bu yi.ızden m.ıçı 
ka:tana.madı. Bun:ı. mukabil. Bt>5lkta<; 
taılıımı bilhassa. birinci devrede rakibine 
nacua.ıı çok daha hi.klnı oynadl. 

:Se' iceyi det1'1tinniyen oyun 2.2 bera 
bere bitti. 

ile sabah, Oğle ve akşam 

.. 

Beşiktaş: M. Ali - Feyzi, İbrahim -
llüseyln, Ömer, Çaçi - Sabri, Şükrü, 
Hakkı, Şeref, Eşref. 

Hakem: Şa.zi Tcv.can. 

İlk anlarda. sarfetmiş olduğ'u kuno't'ti 
ta.-.arrut edebibeydi, ikinci devre büyük 
bir s-.ıyı r.arkile i:s•a.nbul şampiyonunun 
lehine dönerdi. RapU takınu oyunu Önıeı· Besim 

içinde te-k &iiul bir ba.t'E'krte şahid ola B takımları maçında Galatasa 
madıtımızı bu iklnei maçtan sonr:ı da ra 3 _OF b h . d" 
açlk olarak söylemekte ı~reddüd bile Y ener a çcyı yen ı 
etmiyoruz. Beşlkta.'im maçtan evvel da. Rapit • Beştkt.aş maçında.ıı eV\'el Ga. 
hlli bir ihtilafa. saplanır gibi ol d • lata.saray • Fenerbabçe B takımları ara. 

UŞU .ı da h • bJ. J . 
maç i.i.l.eri!W herhalde feu.ı. bir rol ov sın ususı r ma.ç yapıl . ı. IIk dev. 
nadı. · • resi O.O berabere bit.en bu maçı 3.0 

Oyunun i.sab ıcren Uk be'i dakikası 
içindeki mücadele Beşiktaş için çok ü. 
m.ldli hüeımı ve p;ıslarla. geçti, Bu arada 
atdabllecek dotru dü.rili.t şüLlcrln lüzıı. 
mu hl~edilmiş olsa idi Beşik.taş neti. 
ceyl dah'\ o dakka.la.rda. almış (!lurdu. 
B~~ilı:h.<; hücum hıt.tmda.ki emniyr ' siz. 
Uk dolayısile bu iYi fırsatlarda. ~ütün 

7erlni r-ıs aldLğı için Rapit müdafaası 
zor dahi olsa nefes a.lmak lmkanmı bul. 
du. Beş'kt15 müdafa.asınd.ıkl bir hücu. 
ınun Iliiseylnin sakatltğu1a mal ol:ın 

tehlik~i henüz kurtuJmu,tu ki sold.ın 

inen bir hücumda Şerefe ~elen güzel 
bir pas büYük bit" fevkaladeliklc !"? ncl 
dakikad ı Rumen kalesine ilk sayıyı kay 
detti. Birk:lil dakika sonra Rumen kale. 
si içinde H'.ı.Jı:kı ile Şerefin birbirlerine 
girmeı.i en büyük blr fırs:ı.tı.ı kaçma.sı_ 

na sebeb oldu. Bu arada Beşiktaş hıi. 

ouın hattı sağh, sollu hücumlarla Ra_ 
l>it ka.lı-slne birk:ı.ç ştit a ' ma.k imkanını 

da ~ulmuşl:ırdı. 

Yirmi b~d d.1klkaya geldiğimiz z,1 

man oyunun tamamen Beşlkta~ lehine 
c.ereyan eden hülıi.sa.sı 'JU idi: 

Galatasary kazandı. 

İkinci küme maçları 
İkinct kiline m~lanna dün Fener 

bahçe sa.hasında devam edilmiştir. Da.~ 
vudpaşa. Hilali 1.5. Anadoluhisa.r Eyübii 
0.3 yenmişlerdir, 

B:siklet yarııları 
Bisiklet ya.n'jlarmın 1011uncusu Top. 

kapı Silivri yolu arasında. 25 kilomet 
relik bir mrsafe üurlnde yapılmış~ır: 
Topkapıdan .:\fuzaffer t saat 47 dakika.. 
da birinci, Top'.;apıdan Kadri ikind, 
Hilalden Alaeddn üçüncü olmuştur. De. 
reee a.lanla.ra m:ıdalyalar verJimi<;tir. 

lstanbul Akşam Kız san'at 
mektebi talebelerinin 
dün .• ii müsameresi 

( BaJtarafı 1 inci sayfada) 
tur duydu. Filhakika Akşam Ku san'at 
;\16~·kbinln çalışkan ve istid:ıtlı taJebe 
leri, cidden :ı:ell'g'in bir program ha:ı:ı.r: 
la.nuşlardı. Evvela, plyestleki güzel şar. 
kıla.rla mis:ıfirlerinlıı kulakfaruı:ı, bila. 
hare de zengin defilt'deki za,rıf, sa.n'a.t 
kara.ne, kendi emekleri ına.h~ulii elbi. 
selerile gözlerlne hitab ettiler. • 

i'stıine sa.n'at etiketi yapıştırılml:j bir 
müessesenin, san'atin her cephesllc a 
la.kadar görıiııüşünıi çok man:ılı bul. 
dum. Burıd:ı ne kadar isab~t e~ tiklerinl: 
gere:< öir••tmenlere. gerekse talebelere 
misaflrlerlnin bitip tükenmek bllmiyen 
alkışlar şeklinde tezahür rden takdlı·. 

leri lspata kafi gelmi'itir sanırım. 

TECRÜBE 
EDİLECEK 
EN SON 
RENKLER 

fO kadında 9 zu fenı 
renkte bir pudra 
kullanırliır. 

Fena renkte bir pudra, 
Jilzünize cMakyajlu ve :. . ; 
çlrkln bir manzara verir •.- ... ., 0 

'Ve slzl daha yaşlı göste- ' 
rlr. En uygun rengi bul· 
nıanın yegane çaresi, yü
%ünüzün bir tarafına bir 
renk ve diğer tarafına 
başka renk pudra tecrübe 
~tmektir. Bu t.ecrübeyt 
hemen bugün size para
sız olarak gönderilecek 
Tokalon pudrasının yeni 
'Ve cazip renklertle yapı
nız. Bu yenJ renkler, ga
yet modern ve adeta slh· 
b\mlz bir göz mesabesln· 
de olan cCromoscope> 
maklnaslle karıştırılmıt· 
tır. Bu maklna, renkleri 
kusurs;.ız ve tam olarak 
seçer. Artık •Makyajlı> 

bir yüze tesadüf edllmi· 
yecektir. Clld ile tmtizaç eden ve tabil 
gibi görünen m,ükemmel bir pudra· 
dır. Tokalon pudrası, ckremıı lr.6pü
tü" ile beratlı ve hususi bir usul 
dairesinde karı.ştmimıştır. Bu sa• 
:rede ruzga;lı ve yağmurlu bir ha
vada bile bütün gun sabit kalır. 
Hemen bugün Tok:alon pudrasını 
tecrübe ediniz ve tenınize ne de· 
.rece blr guzellik t.emln eı;1eceğin1 
görünüz. 

Her yemekten 

Za.yi ekmek karneleri 
(9<!00, 9'101, 9402, 9403, 9'10 l) numa. 

ralı ekmek karnelerimi kaybettim. Ye. 
~ni alacatımda.n eskilerin hükmü yok 
tur, 

Çengetköyünde Yenlmaballe Çt\şıne 

.sokak 21 numara.da bahçıvan 

Va.sil Sapulidis 

,. Yazlığa Gi~eceklere: ~ 

1 BASiR KOLTUK 
ve MOBILYANIZI 

Her Yerden Ucuz 
·istanbulda Riz:ı. paşa ;vokuşunda 

66 No. AHMED FEVZİ'nin 

ASRI MOBİLYA 1 
'- Mağazasından alınız. _, 

zayi - As.keri terhis tezkeremi ve 
'Tunanın Reşadiye lka.zaı;ı nüfus me. 
mu:rlufundan aldığım nüfus hüviyet 
oii7ıda.rnnıı ~a.yi ettim, Yenilerini çıka. 

racağımda.n eskilerinin hükınii yoktur. 
Reşadiyenln Hasan şey tekke köyün. 
den 328 doğıi:mlıı KiimH Sır,ıkaya 

c!~!~ .~.~'~!: .. ~!:~·~~~ 1 
maJc tizere birkaç tane camcı usta.

1 
~ına ihtiyaç vardır. Talib olanların 
l<ılanbuUa Divanyoluııda 79 numa. 
rad1 Bay Resul Rahmaniye mü • 

\.. ra.caatıarı. ,J 

B~lkta.ş müha.cimleti bütiın hü<'ıım. 

tarını :ıama.a<ıı:ı: hareketlerle geçirml!f. 
lerdi. Pa<; yerinde, şilt, süt ıa.ma.nında 
~-;!aşma.it hata.sına düştuklerl için ınü_ 
him hrsatla.rı k&çırnıışlardı. Be~khşın 

hucum ya.p•ığı 31 inci dakikada Rumen 
kale:;hıe penaltı oldu. fakat hakem Saz.i 

bwıda kasdolmadıtı için rez.ı.yı verme. 
ğe Iüıunı bile görmeden tek hik itira.z_ 
b.ra. kula.k a.smıyar.ık oyunu devam et. 
tirmekte isabet 'göstermişti , 35 inci dil. 
lgikJa.d:ı. Beşikta. kalesi iki miihim tt>h. 
likeden kurtuldu. ML.;dir takım hti<'urn 
hattı kale · önünde yakaladı~ı bu fırsa.t. 

larda topu iyi kullanam:ı.ını:,ttı. Birinci 
sınrf bir takım için bunla.rı lta.la. hane. 

sine kay:te:mek Ia.ı.ımdır. ne-:ikta:;m ha 
kimiyetile devam eden hucumlard.ı. ~a..t 

açık Sabri, a.rka.daşlannın ahengiıı-c u. 
yamadıiı içdn kaçan fırsa.tlar birbirini 
ta.kib etLl. Romanyalılıw'uı son" d<1kika. 
la.rda hikmiyetJ. alır gibi olduğ'u (.( üıı. 
cü dAl..1.ka.ıfa merkez milha.clmleri tama.. 
men boş bıı:akılml.') ola.11 Beşiktaş mıi. 
Gafaası .sayesinde beraberlik sayısını ırli. 

zel Tııru,l'l. yaptı. Devre 1.1 berabere 
bitti. 

Genç kralarunız, hocaları Sabilı Gö .. 
zen·in yaı.dıta ve sahneye koy:lu"u «Ar 
ııen.iıı köyü ı isimli dört ı>erılellk" milılk • 
il b ir eser temsil etater. Eserin müzlğinl 1 
dr. genç kompoz.it.ör !Uehmed Abut ha.~ ı --------------------------------

Kırk be,, daJdkaJık OYUnıın 

de bu değildi. 

İkinci devre 

lıakkı hio 

Beşikt.a-ı. lkind devrede müdafaaya 
Fey:&inln yerine Yavu:&u alaı·a.k başladı 

ki, bunu ilk devrede yapması daha. isa. 
bet.li olurdu. Soyunma. odasında esasb 
bir naslha.t almış olduklarını sandığun 
R&plt takımı oyuneula.rı oyuna de\"ıunh 
hiicumWla ba.~lachlar. Beşakta . \akı. 

mında.U du,.gunluk kalelerinde bazı sı. 

kışık va.z1yetlere sebeb oldu. Roman)'3. 
lıların ikinci ga.liblyet sayısmı M:ehmed 
Alinin yerine direk l<urtard.ı. Beşlkta~m 

!<ısa ve luzumsuz pas! oyunu kar<)ısınd:ı 
müdafaa ve hücumda topu dalma. uzun 

ve ça1!uk a.tml\k yolunu bulan Raplt ta. 

kımı, neticeyi alabilecek derec:cde tehli. 
keli oynamak sure:Ue Beş\Jı.ta.-'1t dakika. 
larca müşkül vaz.lyette bıraktı , Netice. 
den Wııidlnl Jı;esmlş bir manzara. a.rze. 

ıırlamI'>tı. EseT güzeldi, ltinı. ile sahneye 
koıımu:ı;tu. Oynıyanlar arasınd.~. bu yo 
hı ten·ilı ettikleri taf•dlrde

0 

ilerde '[ürk İNŞAAT i LAN 1 
s~hnesinde birer yıldız olarak gözükc. ' Sümer Eank Sellüloz Sanayii 
bılecek istidad \'e kab!liyette talebeler 
vardı. l\I~eli Jlerlh rolüuii oymyan Mi.'.essesesi Müdürlüğünden : 
Sazan, Ayşe rolünü yaı>a.n l\lürüvve-& l - İzmltıte yapılacak Müe.s:.cse l\lüdiirlyet bina.sı llave inşaatı kapalı zarf 
gibi.. içtimai, ahlaki hatta milli \•asır. 

1 
usuU lle ve vahid flat ~sasah dahilinde eksiltmeye konulmuştur. 

tar taşıyan bu eser, kat'iyen bu nokta. , 2 - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli .:\lüessesece verileceit beton ar. 
Jarı belli etmtden. mekteb. 1alebelerlnön ı me demiri hariç 53301,40 lira.dır. 
verebileoeklerf ii.1.amı bir t.enısil fü•r.:.-ce. 3 - Eksiltme evrakı İzmttte ~ellüloz san;ıyij müesseseslnln muhasebe ser. 
sini aşarak. d<'rll toplu blr Uyatro t~ek. j visinden 2,5 lira mukabil!İıde alınacaktır. 
külü tarafuıda.n oynanıyımn11,, hisı.inJ 4 - :\luvakka.t teminat miktarı 3997.61 liradır. 

\'l'ren bir mükemmeliyet içinde oynan_ 5 - Eksiltmeye 15.5.11112 tarihine musaııtif Cuma günü sa.at 15 de İzmit. 
dı. Bu l~e emeıit verenlerin hepslnl tak. te Sellülor. Sanayii Müessesesi M:üdürlüküııde yapılacaktır. 
dlr ve tebrik e!nıeınek ha.k~ızlık olur. 6 - istekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yaınnış oldukları bu 
Bu vesile ile, iyi eser buhrını &elen hat ,-ibi i~ere ald ve.si'.ıaları trkUf mektublarına iliştireceklerdir. 
kevleıri temsil kolu repertuuın.ı bu ıJ>I. 7 '"'- Tekltf mektablarını havi zarfla.r kn.pe.h olarak llıır.le günü saat 14 de 
y~in iföal f'dilml'Sinl istı•mektmı kendi kadar m:ıkbuz ,rnukablllnde l\fü~ese i\lulıaberat Şeflitine teslim o. 
hti menedemiyeceğim. "J lunacaktır. 

Piyesi müteakip, genç knlanuuzın bü 8 - .Posta ile gönderilecek tekllner nihaytt fhale saatinden bir saat ev. 
hın bir senelik faaliyetlerini ihtiva. f'flen Teline kadar ıelmlş ve 11arfm kanuni şe'.d.lde kapatılınış olması la .. 
tnuhtelit robt.tn ko.stuml<!rl, tul'lıletıe. t zın:ıdır. J,>~stada vaki olabilecek ~cikmeler naurı ltib&ra alınmaz. 
ri. C'elin elbiselerini bizzat Üzerlerinde 9 - :Muessese ihaleyi icrada serbestUr. 

seyn1.tik. Çl:ımed~n yukan çıkarak, eli. '~ -ı••••••••••••••••••••••••ırl 
nıin kalemlle kadın işine karışacak de. 
kilim 5fiplıesfz.. faka.t birç<>k elbiseiere 
salonu dolduTan baya.nlann takdirlerini 
aıenen izhar ettiklerine bakılırs.ı, hepsi 
muvaffaJdır. Beiı de ırözle.-lınin şeJı;lde. 

lle hepSinfo :ı:arif ve san'akirane oldu. 

Memur alınacaktır 
Devlet 

tunu söyliyecefjm. 

kitapları mütedavil 
mü:lürlüğünden: 

• 
sermayesı 

den Beşllot.aş takımı oyuncuları ar:ısın. 
da .topla meşgul olmak dururken birbir. Kwarımız, iyi (ıalıştarılınış, iyi ~alış. 
leriniıı hatalarını tashih için ko\ı.uş.mayı bıışlardt. Mil.<ıamereden bu lntıbala a;y_ 

tercih etmeleri bo7'ulınalarında, !>elli baş rılıl'ken aıklıma, Vali ve Beledlye Reisi 
lı bir sebebdi. Seyircilerin bile müdaba. Liitfi Kriarın bir defilede ·süyledli'l şıı 

Kadromuzda münhal bulunan memuryetlere lise ve orta. mekt.eb mezun. 
larında.n, askerlikle lli~ii bulunmamak şartlle 3656 sa.yılı barem ~anununa 
&'i)re ücret verilmek üzere rnüsa.b:ıka ile memur alınacaktır. lUüsabaka 11/V / 
lHZ Pazartesi rünü saa.t 10 da Sultana.hmed Maarif Matbaası d<ı.htlindekl 

müdtirlük binasında icra. edil~ei'lnden jgtekUlerln 9/V /1942 tarihine kadar 
vesikaları ile müraeaatlan. Ticaret mektebi mezunu olanlar tercih t'dilecketir. l~ne cevab vermeğe b:ışvuran b.ızı o. sözleri hatırladım: • 

yuncula.rı da bu arada. ziktttmek ye. «- Bı'!Gi.rlara. kız san':ıt mek~bl me. 
rinde olacaktır. Esasen blrblrlne dı.işen zunu kaılın a.bnalannı tavsiye ederhn!:ıt 
taknıı 1çin netice alma.k artık tali mese_ Lütfi Kırdarın bu sözü ne dereceye 
lesidir. Romanyahla.r bu zaafı görtllik. kadar ciddi söylediğini bilmem, fakat 
lerlni tspal eder g'ibi sessiz, sa.da.sız bir. ben Yüzde yijz ve su katılmadık bir dd. 
birini kovalayan hücumlarını durma. diyetle bu fikre iştirak ettiğimi söyler. 
daın büyütmek suretile üstün blr vazlyet sem. bekirlıkundan dolayı bu mütaleam 
aldılar, fakat onlar da kale önl1nde 11ek hiikÜlt1'iÜZ sayılmaz zannederim. 
(..- &'Öre-miyorlardı. Nusret Safa Co~kun ,,. ..... I_ ............................. ... 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den~ 

Muhammen bedeli (10719) lira (80) kuruş olan cem'an 112,840 1'l3 muhte. 
lif eb'atta 190 a.ded Çam k.ılıu ve 5180 aded Cam Tahta. {12.5.1H21 Salı ,.a_ 
nü saat (15,30) on be!J 1>uçukt:a. Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komls. 
yon tara..fından kapalı zarf usullle satın aJı.ııacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln (803) lira (99) kuruşluk muvakkat teminat ve ka. 
nunun ta.yfn ettlfi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı ıün saat 
(H,30) on dört ohu.a ka.d.ır komisyon relslitlne vermelerl Jlzımdır. 

Bu işe ald şa.rtnameler komisyondan parasız olarak datıtılmaktad1r. (4922) EKZAMiN ····-····· .. ········ .............................. -................................................... . 
·Ekzemanm illcıdır. 

Sön Po.ıa Matbaası: Nepi1at MUd•ih Cihad Babaa 
~-

Yara ve ı•nwia luı.llanıhr. Ser onanfıM kıatusu 50 ıtrş ..... ,. SAtllBl: A. Ekrem ~Clı.,; 

ditlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

--····--
Her türlü Lamba, Lamba aiı..es ı·, Su~-~ı.· Y"~ •'<lII Kavanoz, Çay barıdağı, 

Göz ve at boncukları v~ .. ~:illumum Zücaciye edevatı. 

Her nevi alparlı derhal 

T e)graf: GÜRTUNCA • İZMİR 
kabul ve deruhde edilir. 

Telefon: 3732 

Devlet DenizyoUarı 

Müdürlüğü 
lşletme 

ilanları 
umum 

4-5-942-10-5-94'.l tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 
gun ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz battı 

Bartın battı 

İmıit ha.tt.ı 

:Mudanya battı 

Bandırma bttı 

Karabiıa liattı 

İmroz hattı 
Ayvalık battı 

- Salı 4 de K.1deş. Cuma. 4 de Kara.deniıı Galata rıh. 
tonıııdan. 

NOT: ıİst.aııtuldan 28/4/ 942 Salı gününden Ulbaren 
Kuadenl.z )·olllllda yaz progTamının ta.tbltine baş 
lanmıştır. Pos:.a.tar ist.anbuldan ~alı ''e Cum:ı gün: 
leri sab.>th saat t de kalkacaktır. Yolcunun Pazar 
tesi, Perşembe liinlerl niha.yet s:ıat 21 e Jı.ada.r a-e: 
miye ıirmiş buhmmaları lazımdır. 

- Cumartesi postası yapılmıyacaktır. 

- 4'arı a.hire kadar posta yapılmıyacadır. 

- .Pazartesl, Ça.rumba ve Cuma 9.50 de Trak Cumartesi 
H de Marakaz, Pazar 9.50 de Trak Galata rıhhmındaa. 

- Pazartesi, Ç:u~amba ve Cuma 8 de l\Iarakaa; Galata 
rıM~mınllan ıı:rnca. Cuıwı.rtesJ 20 de Bartın Topha.uıı 

rıh ı •mında:a. 

- Salı lll da Bartm Cuma 19 da Antalya 
nhıunından . 

- Slliı l) da .-\ntaJya Tophane nhtımımlan. 

Toph.ıne 

- Çar~amba U de Bursa Cumart<'sl 12 de Menin Slr. 
kecl rıhtımından. 

İzmir B1rincl Posta - Pa?;ar 13 dP izmır Galata rıhtımından. 8.ı posta l'İdlf 
V'! dönü.~tP. (: elfbolu ve Çanakkaleye uğraya...aktır. 

NOT: Vapur sef er leri hakkında her türlü maIOmat aşağıda telefon 
numaraları yazıtı acen t eler im izden öğrenil(;'b!! r . 

Galata Baş iıcmtel'lti Galata rıhtımı r~imaıılar Umum 
Mildürltiğii binası l ltinda 42362 

Galata Şube Galata rıhtımı Mıntı.ka Lman 
Reisliği b ina'n altında 40133 

Sirkeci Şube > S:rkeci, Yolcu Salonll 22i40 
(5113) 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BAN KAS! 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BUO 
LiRA iKRAMiYf: VERiYOR 

Ziraat Bankumd• kumbaral.ı ve lbb&ra11 taaarrııl heaabla.ruula • 
.. 10 llruı bulwıanl&ra leDedıe ' defa oeld.Jeoek kur'a ile ataildald 
pllna l'Öre 0traml711 datıtılacak&a r. 

4 Aded 1 ·000 Liralık 41,000 Li.ra. 
4 )) 500 ,. 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

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

Dlk:katı Beaablarındakl paralar b1r ıeoe Joinde 50 llnMlaa ...ea 
dllfml7enlere lkraJllİTe otktıtı &akdinle " ıo fululle verllecekilr. 

Kuralar ııenede 4 dela, 11 11arı, 11 Badran, 11 BJ"til. ıı BiriDd 
Unan tarihlerinde oddltteUlr. 


