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Bu ~abahki ~ 
haberler İslihlôk birlikleri 

nasıl kurulacak? Hind liderlerinden 
Azad dedi ki : 
• 

••ıaglltere 
Bladlstaaı 
mldalaa 
edemez,, 

Çörçil Cripps'e bir 
telgraf gönderdi 

"Siz elinizden geleni, 
mümkün olan her 

şeyi yapbnız,, 
Yecu Dellıi 12 (A.A.) - Konıreye ver. 

nıif oıdujıı muhtırada Azad fllllla.rı de. 
IDeık .ed ir : 

i~ilizler Wndistam blzza.t idare 
etnıeoıt istediklerinden da.bili tttihad • 
Btzlıgı teşvik elmektedlrler. Halbuki 
llindliler hÜlTiyete m:ıll.k 1>lmak ve ken. 
di kendilerini idare et.mek istemektedir. 
lcr iıııilteı-e Blndislarun müdafaasını 
teının edemez. Buna bin.ıendir kl Hin,, 
&alan milli müdafaası bir Hindllye 
kılili edıJJMlidir. 

Loııdra 2 lA.A.) - Cripps Hindista.. 
nın muğlak ve güç kanunu esasi mese. 
losiru h:ı.lledemeden buıiin Yeni Del. 
hlyi terkediyor. 

Bu ınUııasebeUe ba!;velıil Çörçil 
CriPJ>Se bir telgraf ıöndennlştlr: 

~ orçU ona ezcümle şunları soyle • 
mektedir: 

l(- Siz elinizden •eıeni, mümkün o. 
lan her şeyi ya.ptınız. Sebat ve fikir ti?. 
i&bbü.-.iinüzü inı-ııtere derin bir surette 
takdir etmiştir. l\fiişterek ıiıuaıimln pek 
tnlilum bir ı1azife gördünüz.» 

Londranın mütaleaaı 
Londr.;ı lt lA.A.) - :st.afford Cripps 

'ekıırıeı:lnin Hindliler taraJından reel • 

dedilmesi keyfiyeti bütün dünyada. ve 
hür devletler nezdinde faılasile sukutu 
hayale sebebiyet vermJı;tlr. 

Bu meseleden ba.lı:>eden SundaY 
'l'lmes gazetesi.ne göre konırenln plim 
her ne kadar rerl almm1ş ise de onun 
al'k1\sındaki siya.<;et denm etmektedJr. 
Observer razetesine .-öre İngilizlerin 
vicdanları rahattır. Çünkü yapıbn tek~ 
lifler tok makul idi. 

---o---
Karların erimesi 

Alman hücumlarının 
şiddetini artırıyor 

Cenubu garbide 
şicidetli çarpışma:ar 
Londra 12 (A.A.) - Sovyet Rusya.dan 

alıııan haberlere göre cenubu carlti böl. 
gesinde şiddetli çarpışmalar <'erc)~n et. 
pıektedlr. Karların erimesi lle Almanlar 
dalı:ı fazla faaliyet ve şiddet ıöstermcte 
ba.şlamu~lardır. Bununla. beraber teıeb. 
büs bala Rusla.rın ~inde bulunma&ta • 
dır. 

Bu ıabahkl Sovyet tebliği . 
l\loskova 12 (A.A.) - Bu sabahki 

Sovyet resmi tebliği: 
Diin cephelerde hio blr dej'işlkllk ol. 

ma.nuştır. 

İngilizler bir haftada 
Almanyaya 1000 ton 

bomba atmışlar 
Londra 12 CA.A.) - inaillz tayya 

relerinin Almanya üzerindeki faaliyeti 
rlt.tlkfe .ıııdetlenmek.tedlr. Geçen hafta 
.ı\lnıanya ilzerlne 1000 ton bomba atıl. 
bııştU'. 

Birmanyadan haber yok! 
Lond.ra 12 (A.A.) - Bu rece Bir • 

illan,. .... _ 
Ol&ı --.n taze ha.ber ahna.nıaml!Jtır. 
O. ı.. tayya.re'lerl, &merlka.lıların yardımı 
.... Poıaiara kar11 munffakl)'etll ak•n. 

ralilıaıtlarcır. 

Her 250 ev ve ı.ooo n nfus için bir 
halk dağıtma birliği teşkil ediliyor 

Crlpps 
IJugfin 

6 nazır 
Bulgar 

Birliklerin birer dağıtma defteri bulunacak, hangi eve hangi 
gün ne miktar satış yapıldığı buraya kaydedilecek, herkes 

semtindeki birliğe aza o!acak 

Bladlstanı 
terke diyor 
"Hindistan Japon 
tecavüzüne uğrıya
cak milletlerin ön 

safındadır,, 
Cripps dün radyoda 

bir nutuk soyledi 

kabinesinden 
çekildi· 

Yeni kabine tekrar 
Filof tarafından 

teşkil edildi 
Popof hariciye nazır

lığından general Das· 
kalof da harbiye nazır-
lığından çekildiler 

Sofya 11 (A.A.) - Yeni filof 
bükumeti bugiin öğleden sonra te. 

la,e Müıste~arlığı tarafın • 

dan, yurdun her tarafında ku... 
rulacak olan istihlak birlikleri 

etrafında tetkikler yapılmak • 
tadır. 

Öğrendiğimize göre, her 
şehirde 250 evli veya 1000 
nüfuslu bir ml•ntakada bir halk 
dağıtma birliği te~kil edile -

Lltvlaol 
barekete 

geçllmeslai 
istiyor 

cektir. Halk dağıtma birlikle. 
ri bulundukları semtin adını 
taşıyacaklardır. 250 e\•den ve 
1 000 nüfustan fazla semder
de müteaddid halk dağıtma 
birliği teşkil edilecek ve adla. 
rı numara ile gösteriecektir. 
250 evden ve 1000 nüfustan 
aşağ1 semterde de bir birlik 
teşkiline çalışılacaktıt. Birlik-

ler bir reis ve dört azadan 

mürekkeb idare heyetleri tara. 

fı.ndan idare olunacaktıı. Bu 
idare heyetleri mahalltlerde 

halk tarafından seçilebileceği 
gibi mahallın en bii>iik mül -

kiye memurıu tarafından da 
tayin edilebilecektir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

"Para,. piyesinden doğan 
Peyami -Necib Fazıl 

davasına dün başlandı "Hindlilere 
azami yardımı 

"" 

şekkül etmi,tir. t 
Başvekil Filof, evvelden deruh. " yı· yolu henu··z Necib Fazıl mahkemede dedi ki: "Şahsi huku-. 

de ettiğli maarif nazırlığını bırak. .. 
mış ve yeni kabinede hariciye na • bulamadık ku aşan bir dava karşısındayız. yer yüzünde 
zırlığını üzerine almıştır. '' 

Es'Kı Kao nede~ 1 ;,e. ımfoycı. h~;a\e t:!ğmayac~k bi!" if.tiraya oğradur.I,, 
Yeni Delhl, 11 (AA.) - Bu~lin ııa.at ve nafıa nazırları olan Cabraouaki, • • • 

yapacagız,, 

15 de radyoda bir nutuk r.öylenen 8lr Bijinof ve mühendis Vuilyef yeni «'!evletlerden b~~ı hu?v_e~lttr~
StaCford Cripps İn&illz tekllnerinden kabinede de nazırlıklarını muhafa. nı yıpratırken dıger bırı ılerı-
bahsf'derek btlha&sa. şöyle demlşilr: za ediyorlar. de muhtemel hareketler için 

Kendi milda.taasını ve ltürryetlni te. Kabineden ayrıl~n nazırlar ıun. kuvvetlerini ·.,klar•a :zaferi-
min edebilmesi maksadlle Hindlstana !ardır. mı·.... .. n olmaz» 

edi · ı H · · p f h b • muemme verilen frrsa.itan istifade edilm il ıç n arıci.ye nazırı opo , ar ıye 
mıiteesslrlm. nazırı general Daskalof. Ticaret na-

Ha.rbln başındanberl konıre Hlndis. zlrl Prof. Soıgrog ziraat nazırı Ku. 
ta.n fstklallnln Ulnmı vermek! bir ana. şef, demiryoJları nazırı Corolof, ad
yasa ya.pılmasını müteaddld defa istedi. liye nazırı Mitakof. 

(Devamı S inci &ayfada) (Deva.mi 5 inci sayfada) 

C Askeri vaziyet :J 
Seylan adasına yapılan 
Japon baskınının şimdi 

anlaşılan neticeleri 
Yazan: Emekli General K. o. 

~ _ U:ıakdotuda. ve Hind Qkyanu. üze~ söylcdlti sözler arasmd;ı. Ba.t.aanın 
nnda: düşmesi keyfiyet.ini t~yid ettikten sonra 

9 Nisan tarihli Vatlncton telırafları Correa-idor ada.sUe Man!Ua koyundaki 
Ba.taa.n ya.nmada.smdaki Birleıjİk ı\me. diler istilıkimlarm mukavemette devam 
rlka • Flllpin tr;ıt'alarmın üç aydauberi eylediklerini, FUiplnter ;;a.v~ı bitmiş ol. Lltvlnof 

ve birçok mıı.hrumlyetler arasında ezici maylp istilicıla.r ora.dan atıluıcaya ka. Amırt~"1am, 11 CA.A.) - Unitcd 
üstünlükte Japon kuvvetlerine karşı da.r sürec"tlni bildirmiş ve· Fıllpinlcrde. Press'in blldirdltlne röre Sovyetler Bir. 
a-ö!ltemlklerl kahra.manca mukavemetin kl ordunun iaşesi için -;arfedllen ıayrct. lltıntn Amerika büyük elçisi M. Lltvinot 
sona. erdltlni bildirmişler ve bu kıt'ala. lerl ıınlatırkeu gönderilen üo ,·;ıpurda.n F~ladelfiya siyasal bilgiler akademisinde 
rın bU«ünkü mevcudla.ruun 36,l!OO ol. ikisinin batiıt_mı ve yalnız bir tanesinin söylediii nutukta. demiştir ki: 
dutunu da. ili.ve etmişlerdir. bedetıne uıaşabilditiınl :ıcıb vurmuştur. (Devamı 5 inci sayfada) 

Birleşik Amerika harbiye nazırı Ba:r Bir!C$i.k Anıerila harbiye n.uırının ~ 
Stimson da 9 Nisan tarihli gaztlecller görüş ta.r-;ın'.l mühbale hatırımiztlan 
toplantısında bu meseleye <Jııir olmak (Devamı 6 ncl ae.yfada) 

( izmfrde yaralı esi!~~ "!~~~si 

• 1 

Amerika Almanya ya 
karşı bir taarruz 
mu hazırhyor? 

Berlinin ileri 
sürdüğü 

mütalealar 

Peyami Sala (solda) ve N~lb Fazll (sağda) dünkil 

tJıuhakeme etnuında (Yazısı 6 ncı aayfada) ı 

Berlin Büyük Elçimiz 
dün tayyare ile 

vazifesi başına döndü 

_.f l!İ PAUl 

·~.14; 
).,,. 

~· 

\ 

Berlin. 11 (A.A.) - Y&fl resmi b1r Bir müddet!tenberi mezunen rir'ne verd ği beyanatı dünkü sa.. 

1 · d "'ı ya.yalı '-.,,iliz • lta1yan esirlerinin büyük bir intizam 
:zmır e ag r • "i!.. · · d • 1 · 

i 1 d Üb d l ~di1di~i bildirmittik. Yukarıdaki resim e esir erl 
9 n e ı;n a e e ı ı:.~· • d i '- .. ··L 

hamil'' b11Iunaıl -ltalıya'ô bula.ne gemiai lıman an ayrı ırıı:.en goru 

mcktedir · j, 

kayn;ı.ktan bildiriliyor: memleketimizde bulunan Bt'rlin bü. yımızda yazmıştık. Yukarıdaki re. 
Amerikan renel kunnay b~ka.nı Ge. yük elçimiz Husrev Geredenin dün 

neral l\l&rch:ıll'uı ve Amerikan harb sabah 8, 30 da tayyare ile Berline simde Hüsrev Gerede hareketinden 
m&lzemeslnin d:l(llımt işine memur M. müteveccihen hareket ettiğini ve evvel tayyarenin önünde görül • 

(DevamJ 5 inci uyfada) büyük dçinin c Son Posta» muhar. mek.tedir. 



2 Sayfa SON POSTA: Nisan 12 

9\1 Be•lmH nlü&leı -- İnadcıgı döneğe tercih ediniz 

lr Hergün St bahtan Sab&ha: 

· Ekonomi .... _ 

Durumumuzu 
İyileştirmenin 
Çarelerini 
Araştırırken 
Bir düşünce 

'- Ekrem UtakJıılJ _J 
- i\lu.harebeye ıttmeseıcııır memle. 

ket cennet olacatı.l.t.. 
Bıı cümieyi öbıir harbde yenilmenin 

acJ.Sını duyan nesil ~rca söyledl, kk 
ruladı ve )'aHL 

Halbuki, işte bu defa aııb.arebode d.e. 
tib. -- - ---· - . ,r 

Köy yolunu şimdi 
.l(eş/ettik, sapmadan 
Yürüyebi~ir .. z 

'-•--Burhan Cahid 

O n sekiz yıllık maarif tarilıim.ı ... n 
takdir edileeck bir ileri ve racii_ 

k.al hamleli vardır: 
- Ephnen .kunlan ve köy enstitü. 

ıerı. 

Türkiye büYiiklüğü öll)ülmez bir siya. 
si k.udreı. rö:ote~rek döiiis dlşuıd& kal. 
dıCı gıbi dÖ\"Üı;f'n tvafJarla do~Uutunu 
aynen muhafar.ı etti, üstelik lkl cephe 
Ue ticaret yıı.pabilmck harikasını da ya_ 

rattı. 
Bun ... rağmen işte zencin olmamı$. 

t.ır, i:;l.e cı.onoınl zorlukl;ırı içindedir. 
Bunun bir sebebi olmak Uı.zım, bu se. 

bcll ı~ır? 

Sözle.rinde 11e tildrlerlncle 18'&rfa du.ranlaı1n bnlı:tıerlerinJ yasıfLındırmak 

lçı!A ekseriyetfe in.adcı .Wr Ye lnadcı ıtlmayı götü cörü.rüz. 
Hakikatte iDadcıllk mutlaka kötiı bir da.mıra değildir, tira. ooha.ieiı&(ın tJerl 

gelen !ndcı.lık o1duğu ı:ibl diiı,-ünmeyl bilerek hakiki doğnıyu" ıörmeldeıı gc. 
len f.na.clcıhk da n;rdır, 

inadcdJk btel' cehaletten Uert relstn, ister görmeyen ve clü'1inml:re.n bir ada. 
mın ka.naa.tine tercilma.a olsan bilen için •ır sahaaı hudodludur. Puna mu_ 
liab&l JaalılcıJıtm aksi oi:an döneklik i§la .ufyet böyle değildir. Zlr.ı. her sü:ıe 

uyarak kanaat ve hareket cJ,et;ştlreıdn bir daldka sonra ne y&pae&ft biUne. 
mez. T~esi çok büyUkör. 

Yil.ksek tahsil şubelerine verJigimis 
enwıtlerılea lstediğfJ:nh neUceyi almadı. 
ğınus muhakkak.ta. cYii.kselı:» firması 

altmda kıırdıığumwı ibtısas şubeleri 

ıerçi memlekete binlerce yüksek ziraat 
müheııdlsl, ;riik.sek orman mühendisi, 
yük.sek profesör, yüksek kültür 3.ıhib.I 

yet.işüım.iştir. Fakat. iş hayatmda bıı 

(yiıksck) allmlerimiıden tam randıman 

aldığımızı iddia ed~yiz. Bu k ~nalı;. 

ıardan ~Uşen diplomalılar Lst Amerikan 

fabrikalarının standard tipi sıra okumu~ 
J.ardır ki ağırlıklarını devlet biilı;&ine 
vermıiştenJir. Halbuki devlet teşkllitı dı. 
şmda okuduğundan memleketi ist ı fade 

ettirecek sı>ecial model miplomalılara 

muhtacız. Bahslmis bunlar değil. KÖY 
çocuğunu ve köylüyü uyandıracak wı_ 

surları yetiştiren ecUmeıı kursları ve 
köy enstllüleri üzerine konuşuyoruz. BU 
iki kaynak maa.rlf hayatımızın en be. 
reketli bahar aiiı.metleridir. liaarh ista. 
tiklerimiz g-österi1or kl yinnl blııe yakın 
köyümüzde melr.teb yoktur . Nülosumu. 
zı:m ıüuJe yeknlş beş, *ksonJ köylıı ol. 
duğwıa ıöı-e bu kesafeti aydınlatmak 

her işin başında celir. nunu yapacak ta 
eritmen awıu verdJtlmlı münevver or .. 
dusııdur • 

Asruı en i)·i doktoru bir termomet. 
reye, lı!r tansl)-on ölçüsüne, blr de tah. 
ııı raııorunı.ııta nıalik olw:ıdıgı uıüddet., 

çe en basit bir ha...-.;talıtı bile tedavi ede. 

me:a 

( Şehir llaberler·i ) 
ru:ııı .. ~rin Sthtıa.tlerlnJ tayinde kulla. 

ol"" ıiıç-ti lenı:wmet.re 7erine lsta.Llıtik,, 
tir. 

El• .-...,-ll b'r ıstatislik olmadı 
tı ımJ.1-..t,,e ~ra•ıı sebebl.al anlamlT<lo 
çalışma.Jt ~eytıudcdir ye bir T.ııLbmet.tir.Der 
..._ ,....,...o"'*1 1i-tı!H':1lnoe de ıcdnl şekil. 
J. ri uzerın.ı .. din,.mnltlk .,ndallılı.k olur. 
Ancak ı{...,-ılin S'l'bebi ne olurs3. olsun 
ıea.a~ ..,ııcttn.i tayin ederken gözönünde 
b ·ıluııd.,.....,..u;ı rerekli oln.n bazı esas. 
lar va:oır kl, bunlardan ı>ir kıSDlllll kaY. 

detJD4 ~ 

t,v:çrrıdı> fedN.ıl boo~ı idare mecll. 

Bir tüccarın 950 
lirasuu çalarak 

pencereden kaçmış 
Otele, miifteri olarak giren 
sabıkalı, oda arkadaıının cüz. 
danını aıırarak, pencereden 
atladı, lakat erte.i gün yakayı 

ele verdi 

Stoktan ayrılan gıda 
maddelerinin tevziine 
yarın başlanabilecek 

Pirinç 51, fasulye 24, bulgur 28 peynir 76, 
Sadeyağ 173 kuruş üzerinden sahlacak 

siain umu.mı toplWawıl.& cıbman r.ı. Evvelki gece, Si~ecideki otelleT. 
ı;C)!'d;aa a.nia~ldıtı üzere, den birinde çok cür' etkarane bir fstanbul halkın in yiıyecek ihti .. kuruş; fasulye toptan 21, peraken-

A.lmanyada haya~ ui \>uçuk yl! düvıiş h:roııılık hadisesi cereyan etmit. bir yacını ka11ılamak üzere tahaia e • de 24 kuruş.; bulgur toptan 25, pe. I 
ten sowı.. a.neak yüzde diirt nl&beUnde sabıkalı ayni odada yattıkları bir dilen zahire maddelerinin tevzii L rakende 28 kuruıt; peynir toptan 
artm#. 

1 
• .. b tüccarın 950 lirasını çalaıak pen • ç.in iaşe müdürlüğü bir fate hazır • 66, perakende 76 kuruş V!; sa.de yağ 

Mıli:ı.baS5JSlarm kanaat erıne r;ore u cereden .avuşnw.ftur. lamış. ve hu li!ıte ieablarına, göre toptan 156,5. perakende 173 ku -1 
lnınıln..az başarını.ıı üç sebebi vardır. Bürhan adındaki bu hırsız, ev. tevzie geçilmesi için de bakkallar ruş. 

B:rincl sebeb Almanyanın. bir _hıırb vefkt gün Siııkecide Ferah oteline Toprak Mahsulleri Ofisi ne ınüra .. Ofis ~arından tt.ibaren loptan 
çıkması thtimı:ı.line karşı •tbalat w ihr~. I gelmiş, kendisin•i otel defter ine caat etmişlerdi . Fak.at fia.tlar . ka • satış fiatları üzerinden bakkallara 
ca.tmda programla hareke~ ederek bü. taşralı bir tüccar hüviyetile kaydet. ra11!aştırılmadığı.n.dan tevziata baş. tevziata başlayacak, bakkaHar da 
~tik stoklar yapmış. ayni zamaııd.ı. da t i rmi~tir. lanmamıştı, Dün saba·h bu mesele. hu malları perakerııcle fiatlarl üze. 
sina.tlni bire 1~ nlsbt-ılnde arttırmış 01- B~ &uretle kendisinden şüphele. yi görüşmek üzere bö)ıge i.ate mü - rinden ıhatka sataıc'aklardır.Evveb 
ma.sıdır. n ilmiye.n eab•kal.!l"a taşrıJ.dan _g~ep 9ürlüğ_ünde fev~a~~"hl;r-. tQ~l"l1J :y~dıs;mı4 z\l:ıl , f.D.sııb ı:. piriJJÇ. 

AJ.aı.anyanın aımn ıeleceti ımönUne ve bir müddettenberi otelde kalan yap : lmı ştır. Net cede fıattar şu §e. bulgur azami bir kilodan sade yağ 
alan lhtlya.tkirlıgı oııu bu saba.da. da ÖmeT adındaki zatın odaıında b ir kilde teebit edilmiştir: ve beyaz proyınİT 250 şer gramdan 
mü1alııalıaııı ım111~r yeUştlnnl1e ve 11-:at. j yer verilmiştir. Evvelki ak§Clm ote. Pirinç toptan 46, perakende 51 fazla miktarda satılmıyacaktır. 
gibi 1ş1 .. ~.Q. ıt$klli.t ya.p1D13"a acweıout. le gelen sabıkalı bınıız. giiya yat -
t.lr W, ıııa.şarı 1ıt~"1erinin Ddllcisini ve mak üzere odaya çıkmış erkenden 
tiıo\iDc:ıiaİİ1ıiı bu aulıt.a~ı.s .. -~mıırlar yatağma girıniftir. Biır müddet aon. 
Ue ~IAtm va.rh&'•oıla ıorııruL Ta Ömer de odaslınıa ıelerek kar -
Hı- •elince, yolasına uzanmıo. deTİn bir uyku. 

Kurtuluş vapurunun 
batışından kaptanlar 
mes'ul görülüyorlar 

Fındık ihracı 
• • 

nızamnamesı 

değiştirildi ~ın ıııroınırıla, zoraki ola.rak ya dalmıştır. 
,-ara!Ulı al.ı.*.u :ı&1ece&ln bir Ulmıııdıı. Tatralı tüccarın uyuduğuna ka. Bir müddet evvel Yunanie-tana Ambalaj aık.ıntıeıını önlem.ek ve 
Tiiı1tı;r"c1e- ıabı.t temin etti. her zaman naıı:t getiren Bürhan, yatağından gıda maddeleri götünnek. Uzere, li. yeni bir ilana kadar tatbik edihn~k 
lııeUU leiııde J1&f&dık. io ply~ ~Ua. kalkmıı. Ömerin içinde 950 lira pa. manımızdan ayrılan ve MarmaTa üzere fındık ihracı hakkındaki nı • 
rma a1b -piyasa. ftatlanndan mıtıın ol. ra bulunan cüzdanını ceketinin ce- adası önlC'Tlrıde karaya oturarak zamn~mede baz:ı_ tadi~t ~49ılmış. 
masa neUcrcinde ınallan.mwn saUan~a. binden aıınnış ve pyanı ha.yret bir batan Kurtuluş vapu.:ru hadisesi et.. tı.r. Nı~amnam~ın 18 ıncı madd~ 
ması 71ıızWNlm Mlkaiun artttını cor. çeviklikle pencereden sokağa atla. rafıında a ılan ad.ti tehkikat bit • ıındekı çuval agı:~kları hakkındaki 
ıı.ük. yarak savu,lll1J411;vr. . . y p . . . .. . . kay:dlar oaza.Tl ıtııhara alınmıya • 
Yi;J~ n leec,.iıln memlek~ yeter. -Ertesi sabah iıin farkına varan mı,tır. Vapunm bırıncı suvarıaı caktır. Saıniyen özüreüz iç fındıkla. 

llii tıa.lıSl.Hc Almaoy; :. ~;ısavi :;; taşralı tüccaTln müraeaati üzerine Rıdrvan ile 2 nci •Üvarisi Nazımın rın gayrisafi 70 kilo ağırlığındaki 
ıı:lv~ı. Flbt :re er maııy 

1 
zab:ta hırsızlık hadisesine el koy _ icab eden tedbirleri allrnıyarak, ka. çuvallarla dalıi eevkedihneai kabul 

10::_.ıaraoaat.ı~~~:~eıs •::: :e~:~~ muş. ~lir müdkdet
1 

sonra da cür'etkaT zaya sebebiyet verdikleri anlaııl • edilmiştir. Bu suretle fındık ihraca. 
-- i ıııw -"-l bi sabıka ıyı ya a amıştır. mlf ve wç1ıular a.J.iye 1 inci c:eza tında kullanılacak çuvallıarın için -

rlp ~llt.t yapmıya sn et •• ...... • -~ mahkemesine verilmişlerdiT. deki aıltlete mukavemet edip ede • 
zi ık bu lht~~ı du)·maktan haklı ola. Aocak, dün batlanan duru§llla .. miyecekleri .husu9Un~a .. hi~ .JJıtilaf 
rak _.k bırakmıştır. Eğer yiyecek -.e Sahte tarife yapmıılar ! 1 ınd h iki . d • ol\ırsa bu, tıcaret mudurlerının se -

l '".ec-'· •""rımız piyo.sanın •ştlra ~a.blllye. Son günlerde bazı kimselerin be- arı a er s e · ki · bi h k b t" ta fın.. 
> ..,.. YA a• b had' ele • t çece en r a em eye 1 ra 

tinin iistünde bir mlkclan 't'lLl'mllJ olsa:v ledi.ye iktısad müdürfüiü imza ve «- ız. ıu ıee n mbesu dan tetkik edilecektir. 
dı müt.hassıs mmıurla tetkllitın yok. mühünerini taklid. ederek mahte olamayız. Zira, &azım gelen ütün 0 , __ _ 

lupnıı daymeytbllrdlk. Halbuki piyasa tarifeler hazır'ladılc:ları görüi'müş • tedbirleri aldık ve kaidelere Tia • 
emme ka1'iiiyetlni bulduktan, lstiCçl tür. yet ettik I> 

ferd de kötü mey{Uer n göreneklerle Bu §ekilde .sahte tarife hazırla - DemiıleTdh. , 

Bir ecnebi tayfa vapurun 
ambarına dü,erek öldü 

Limanımızda bulunan .ıMadh> 
vap.urn tayfalat.ından Volter adın
da biri evvelki gece geminin am • 

plJUllYa ya.r'dıtn ettikten seorn. mal _ek.. yan Şi.ikran ve Ka,--an1ı Koço ad. - -L=dl • ce1bi 
slllnce mübha~ıs memurla ıeş:ıdt~tın lı iki lı:iı,i yalı alanmış, haklarında Durutırna, ba~ı ,_ı.i enn 
yokluğunu hissettik. takibata başlanmışıtıT. için, talik edil~'-ft_ir_. __ 

Almanya kendi toprağmd.ı yaptığı teş 
kili.tt Macarilf.anda tatbik ctmelı. lııt.e. 
tile l\lao:ırlar arasında müteb:ı~ıs 
memıır yetiştirmek istemiş, diyorlar. 
AWıtı netice kendi meınlekettn~e k~. 
vuş'oatu neticenin ancü: yliıde e.lWdir. 
Mütehassıs memur clerba.1 ,ettştlrlle. 

nô·r.ce~ ılbl, saat tntlumlle "1eyea 
~!it. ı}a hemen VÜeDda (et.irllemes. 
'Bakkaıd-ı kim tJIUr uç aene tazelltlnl 
alıkoyan yağ benim eTimde m.ut\alıa blr 
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k~ ay J~e acıyacak, ııeynlr ltcnula. 
~. wı çürüyeeeki.lr, 

Almanlar ı:ibl İsviçreWer de toprak 
1111Aılu•dlerlni hal'bclen enel fnanılması 

mümkün olmı:racıak bir sevl.Jeye e!lı.ar. 

maşlar. B• muvaftaku'etl ~ı &iraa.t u. 
sallcrile köylünün hiikilmete muUaK 
bir mmaberet castermlş llmasıııa bOrÇ 
la olduklarını söJ1ü:yerJar. 8oTJ'~ BU!. 
7anm 1921 de :raııtıiı tecriihe, bu tec. 
rilhe SOD11DCJıa içbıe diiştiiiii ımutı ta. 
rihte •pik bir bidlse o1an.t kalacaktır. 
KiJlü l.nıMıarü Tfl18 menfaathıl clüşU. 

nerek Wemeatqe hl~ teJ 7apılamaz. 
SU Jıııalcle ekonomi durutn"llllUG lyJ. 

teşünnetr carclerlni a.rqtını1mı, 
Al• sat.mı, clatt>-mı& J.flerlnde 'ba hu. 

sa9'a lı.tlllU ~ teşkllM sahibi olanlar 
iöcoar 11e •omasyonculan kullıuunayı ve 
blrlür ...antasDıe mıd yetlştlrenleriu his 
Ye aaenraaüertn tahrik et.mm birer e. 
.. olarak cösilllünd'e bulunclurmak fay 
dasız ohnasa gerektr, ılfye düşünüyo. 

ruz. Rütcumet bütün kanet Ye ~ayre. 

tını bu ~e ütıerlnde teksif etmiştir 

ve elbette en doiru yolu bulllllJa palı. 
şacaktır. 

&!. •• ,,,, Zl,taku9 il 

Tranıvaydan dü,en genç bar kapağını tamir ederken, mü -
vazenes:ını kaybederek 8 metre 

Tarlabaıında oturan Ahmed a - irtifadan ambara düşmüş. ağır ili • 

dında bir genç, dün vatman Hali • rette yanlanmlştlr. 
din tdaresindeki Harbiye • Fatih Tedavi edilmek üzere derhal AL 
tranwayile Taksimden geçerken man hastanesine kaldırılan kaza· 
müvazenesini kayıbederek caddeye zede gemici, biT müddet soma aL 
dü§mÜŞ, ba§lndan ağır euutte ya • dığı yaraların tesirile ölm~tür .. 
n.lanmıttır. Vak'a etrafında adliye tahkıkat 

Yaralı genç tedavi edilmek ü • yapmaktadır. 
zere Beyoğlu lıastanuine kaldırıl • Vak'a etrafınd.a adaye tahkikat 
mıştır. yapmaktadır. 

---------------------------------~ 
iSTER 
[STER 

iNAN, 
INANMAI 

:bd ııldanberl. ben:rJnden. ınahrum 
ka.lan Panı felıri liğmı llJ]arından 

mayi mahrukat 7a.pıbp J&PJiamıyaca. 
ğuıı du.,ünmüş ve anlaml$ ki bü. bl. 
raı: giiç lsUr, fakat miim. 
künclür,. 

Paris eetırı .rm4l Wım ıulaı'uu bir 
fa.brikaya -*edecek ve fa.brlb da 
l>n sulardan &"iiDde 3 bin mf'tre lrilP 
l\Iethane sası çıkaracaktır. Bu l'U 
benm :rertıae ~obllde kullanıla. 

caktır. 

iSTER. iNAN 
iSTER iNANMA! 

~·----------------------------------

1.000 kişilik talebe 
yurdunun inşasına 
derhal başlanıyor 
C. H. P, genel aekreteri 
ıehrimi~e geldi, dün riya. 
aetinde bir toplantı yapıla· 
rak bazı kararlar alındı 

Oiiınhuri,yet Hal.it Pariiıd Genel 
Sekreter! Dr. Fikri Tüzer Parti mi. 

ma.n Se.bl'l Oranla birlikte dün ı;a. 
bahld ekspresle AD.karadan ~rhriml2e 
ge-1.ml~lr. 

rartı Genel Sekret.ri öğleden ev. 
\le] vilayete gelerek Vali ve Belediye 

Reisi Dr. Lftt.fi Kırdan si;yaret el. 

ml~r. 

Vilayet~ Parti Genel Sekreterinin 
rl~eti.nde Va.ti ve Belediye Reisi, 

şrhiroi.Jik mütehassısı Prost, Belediye 

hnar Müdür veklU, Parti ve "Belediye 

mbnarla.nnın L!JU.ra-kile bir toplantı 

yapılnaış ve Talebe Yıırcla binası ın. 

patı etra.tmda görtiş~ü.r. Dok. 
tor F1kr1 Tiber. ~ntula Talebe 
Yardunım iaşası ıaakkıncıa Milli Şt>f 

İsmet İnönüniln birkaç rin fl"t'el 

Ankaracla Parti Genel 111.ertezl.n.i zl. 
yareC.leri esnasında verdikleri rok 

kı7meW. direktifleri a.ııla.tınış "ft ıur. 
dan dertıa.I ınşıasına basl•oılacatuu 

biLcllrmlştlr. 

Talebe Y111"1a biri eft.ett dlleri kız. 

ıa.ra mahSus olmak üzere iki kısım 
ol~ır. Jler kısmın ayn ayrı ıaü. 

diirieri buhınac.alt, bina içinde tale. 

benin rahatça. çalııpaası.aı temin e. 
decek her türlü tesisat ya.pılacalı.hr. '-_______________ .) 

Bir mahrukat 
şirketi kurulması 

düşünDliyor 
Belediye bu ıirkete bir mil · 
yon, Etibank da yarım milyon 

lira ile hinedtıT olacaklar 

Şehrimizdeki odun ve kömürcü • 
?er, dün öğleden evvel Belediye lk.. 
tısad Müdürlüğüncle bir toplantı 

yapmışlar, bu toplantıda, teşkil e. 
dilecek mahrukat birliği hakkında 

göor~mekrde buhınulmıu.ş ve bir -
Uk statüsü Ticaret Vekaletince tas. 
dik edilip gönderilinceye kadar mu 

vakkat bir komitenin şimdiden fa. 
ali'yete geçmesi .k.ararl-14lırılmıştır. 

Komite azalıklarına lbrahim Yol. 
al, lsınct Yelkenci ve Mustafa YaL 

çın aeç.ilmiş-lerdir. Muvakkat komi. 
te birlik idare heyetinin vazife)e • 

rini muvakkaten gör«ek ve odun 

kömür mal~et fiatıru kontrol e • 
decek.tir. 

Dğer taraftan mahrukat mevzu • 
unda nezım ııOtü oynamak üzere 

Türk köylüsü yt'dl asır imam denllen 
bif;\aresıin akıl hocahtı ile yaşadı. O 
imam ki kafasının hududıı cüz kesesi 
içinde tıkamp kalmıştır. Akıl boca~ı bu 
o--ı>la bir :rıa.valb Cl'la.ıı köylünün uyan. 
.masma imkan mı vardı? Ttiksek mek. 
teblerde yelişt.idiğimlz standard tipi ıliP. 

lomablaria köylü arasında mesafe a~ıl. 
dıkoa açıldı. Yukan zümre aşağı inme. 
dl, alt taban da ')"Ukarı çıkamadı. on 
aeldz milşon vatandaşın hayat, kültür 
11e medeniyet balları birbirinden uz:ılt 

Iı:aldı. işte eğinJ.eıı ve ensUtii ~ktıaı. 
bu batfarı "bir araya toplamak vazi fesini 

Ü'llerine al.mışt.ır. Ba~r.ıoai'ına da şı;pbe 
yoktur. Çünkü işe radlk:1.l l.ltr tutumla 
başla.ıımıştır. Bu nur kaynaklarının teş. 
klıWandınnası lii.yihası yakında Meclis.: 
ten çıkacağına göre arlık ııedef göriin;. 
müştür. 

Bazı Uerl ve ince bueketlertni zaman 
nma.n tenk.id ~tti~lz Ma.:ınf Vt>l i le ini 
bu nokta.dan tam bil' gmlmlyetle takdir 
ederiz. Köy çocuğunu ve ,ôylü,vü al·dm. 
latacal< vasıtayı bulmuştur. Daha eğit. 
men kursla.rmın tik açllılııkları zaman • 
Jarda a:ml rtldr üttrltule durmuştuk. 
Köyün yG!unu şbnd! bulduk. Köyü ay. 
'clmlatacalt. 1Jl1S1D' &"me 'löylüden yetl<Jil'. 
üniwnit.entn riim1e kapı.mıda.n QJkan 
hayal yolC'Olannın kÖY ,oıunn aravıp 

buhria.1a.rı için bo!J ~ ~ta.rca bı'k'ffik. 
Bu bit- hayal oldu. Teltnik maarifçlUlt 
,imdi keşfettik. Artık müsterih o1abllirfs. 

c.23u6h an Cahid 
• ............................................... -•W9 

Eminönü Halkevinde 
konferans 

Eminönü Balkevfnden: 
Tehir edilmiş olan tlnivers!.te Duluık 

Fa.kültesi profesörlerinden Şükrii Ill\ba. 
nm (Paraya dair) mevzulu tonfNanıı 
13/4/1942 ~i rünü sa&& (1'7.30) 
da ffl'ilecckt.lr. Giriş serbeSttAT. 

_R __ A_D_Y~·o_I 
PAZAR 12/4/942 

8.30: Saat ayazı, 8.33, Ha.lif program 
(Pi.), US: Ajans haberleri, 9: llat'if 
parçalar ve marşlar (Pl.), 9.15: Evin 
ııa.aü, 1Z.3t: Saat. ayarı. lZ.33: Şarkılar, 
12.!5: Ajans haberleri, 13: Türküler we 
oyun haftlan. 13.30: Radyo salon or. 
kest.ra.sı. 18: Saat &yarı, 18.03: Radyo 
dans oı1testras1. 18.45: (Zira.at. saati), 
18.55: Karışık şarkdıar, 19.30: Saat aya. 
n, "R aJans haberleri, 19.45: Jtonu~ma, 
19.55: Oda mmftl, %0.15: (Faydalı bil. 
gfler), 20.30: Fasıl heyet!, tı.15: tzmır 
at koşularının neücelerf, Zl.25: Temsil 
Hollere • <lmrl, 2Z.30: Sut aprı ff 

aJa.ns haberleri. 

: lstanbul borsası 
11/4/942 açıılış • kapanış fiatlan 

Londra 
:-.lew.York 
Cenevre 
~ladrLıI 

~tok.holm 

ÇEKLER 

Açılış ve Jı;:ıp.ı .ıı, 

ı sterlin 5.~o 

100 Dolar 130.70 
lOG isvlrre r.. 30.365 
ıoo Peoeta 12.8,t, 
100 tsveıı Kr. 31.16 

Bir altın Ura 35.60 
24 ayarlık bir c-ram 
küli!e altın 4110 

biT tirkef kurulması huııusunda tct. 
kilder yapılmaktadır. Belediye hu 

Esham ve Tnhv!lı\t 

ikranıl:rell ~ 5 938 §İrkete l milyon lira ile hissedar o. 
lacak. Etibank da ynrım milyon li
ra ile i,tirak ed.e<:ek.tir. 

"O 7 942 DemlryoJu 11 
%2.55 
19.%5 
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Kaza ve kader değil, 
ihmal ve kusur! 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 
h 1 h 

ı dava halinde o~ya komak is-'yette d~ünülmüy ise bundan son.. 
'll.P" .. ···kI"'"'''md l tan u un a ve 1 b" · · · · .... uçu ugu e . s . -, d · - · · nokta neden böy e ır rast ıçın vaziyeıtıten emin olabilırız. 

şab mah.allelerını ısık :il~ ;ll~ ~=~~~"::tmak ~ere Zeyneb Hanım Fak.at bunda da şü.phelıyim. Çünkü 
Ya.ret ederek bırçoık. ev bark. kul e. k • anmaaını beklemek hem adliye, hem Zeyneb Hanım 
den yangınlar ara.sın.da hazan da,. onhaıı-~t~~"d"ıy Tam bir hüsnünİyet-koırıağı Yancınında i~marden, dik. 
r k b .. ""kl . ı___ ahall ·lar ıca el ıgı T. ·.c . k . l"k 
yO uyu erı <>N.Lr; ro . .., 'l d" .. k., baJı.:,edilcn ıuıuye atsızı ten suçlu gösterilen hade. 
;;enıtler bir yı~ı.n haraıbe halıni alır. e l·uşuner~e•kil edileceğini bun!., meler ve gece hcL.-=ieri vardır. Ya-
d B 1 b " ·· L , lıa.rdan aon grup arın.n " ·ı . "'Y 

1. oy e uyu.&. yaınıg.n l .. - t,;.., 1m olan vas:Laların ver. cc<- nı bu adamlar va.ı;ifeterine dikkatli 
L • •• •• ete er ".OY- ra r~ · · j • 

fCi rıemen erlOSI gullu gaz ~ w• · ekli olan teıtıblenn a illa.. Cılsalard yangln çıkmaz veya ko. 

ı
le haberler neşı;~derlerd.ı' .«t.fFı~ıı gln.lgw 1'nıg~:bul edelim. Bir de eskiden }a-ylıkla önlonilird.i den:yor Eğer 

.. betık şehrın ı aıyı.: ca __ _ı·ım· l' . yang.n munase . . • l d l_ı gwu gibi yallnz bah=uı l§ o-,vazıyet böyle İ&e yangınlar bir ta-
t k 1· !ah ı laıimge en te o,au • b k 1 ı::ış ·• aunı ıs · ıç n . ' . ki ' '-ti fa da vardır; bunu erta- Lm a lnınt'll :ıaruıi tedbirlerin vak 
b• 1 . lr k .. b r komısyoıı ma a lKJ hlik ı · · r :rı a ~uı. l.112cre .. 1 h , • ııa.f ederek cidden yangın te e.. t:nde yapılmamasından deği 1, fakat 
teş.kıl edlıınış ... » Yuzlerc_e, . atı,a .. 1 cek her şeyin düşünüle~,yang:nı önleyecek tedbirl·eri ihmal 
b" ı d··ı Jı:,an vesaireyi yut sını on eye· · d' . . 

\ in erc.e ev,_, ~ k b la b b • ceğini ve yap:lacağ:nı ~üphesıı: ı.ıle tst'bık ctm.cıktcn çıkmı~tır. Ya 
t mu~ b ı r fcl.iu •. et.1111 ur an rı . u. la Ü . '"kın neden bunların yapıL ihmafin "uçu vardır; yahud da ted-

b J • ""'aldanın•· sınır e. ye rn, ı;cı v b' k ere avunur, ,....,. k ·~ d lm.a.s• i.le Zeyneb Hanım konagı yan Jır no sanlığınınl. Suç ikncisinde 
bu lıaberle yatlf•'I', ve oı.ııs.yon al • · · b b J n İ •k ln O · · · · d t .. I ı ı~pland'ıt-tan S•)n uını arasında hır n . .ınase et u u - se, art . ya iz ruvers:te ıçın e. 
gun t:t'CC, ay.arca ~ .~ "' B d be v·ı f k . . ... d (' '- yaparak dau:lırdı. Ara- sun, bunu anlam))'orum. un an ş,ı;ı:ı • :a. at geniş kadro'\ıle butU'!l ev-
r.a raporwı.r "' l i b ld koca let d 1 . . . .._ d'I v• 

ı
dcı.n k 

53 
bir zam-an geçtikten ~onn• alıtı sene evve ~an u a aıre ""rl için ta•ıb;11. e ı ecegın~ 

· in.a bir felaket, ayrııi cinıı b:r Adliye binası, on b,nlerce vatanda.. den çıkacak yafl€1lfu artık önlene. 
~~~: 8~011, ufa.k tefek tedbir, ayni şın ~üz milyonl~rça :~r~l:k ha.klar~- biti.r diy7 müster"h olabiliriz. Fa~at 
havadi.slerden ibuet b;r tekerrür o- na aıd d0'8yalaTile, bu tun me~c~dı- asıl suç !hm.alde •se, bunu nasıl on.. 
~ar· bu suretle İstaınbulun yang:n,le bir gece içi.ndoe kül oldu, gıttı. 0,lev,.ceks•niz? 
d 'di bütün letanbul yanıp taına.'zamanki ya.rııgJndaın sonra demek! İhmal bizim en kötü haatalığımız 

ıl er d if"ınııneden hallediL1oluyor ld gene gözümüz açılmamış; dır. Gece bekçisine her saat baş: 
'!'.men orta an s 1 . . . k bl . . h t b' d 1 . . . 'h 

k d 
•. 

1 
f k ,. ra sıra bunun daırelerımız. m-eı te erımız, ~ .~- !nayı o aş dıye emır vermeyi ı -

me egı . a a ... a 1 · · b" ı t kkulun ) d · · 
• v h k te geçmiş gö-nelerımız., ~na arımız eve ma e eriz; verinsek takib etmeyi, 

ball ıne ~o.gru ~l~e e ılırdl \ve kaderin keyfine terkecl.ilmi11-. Ba. takib edersek ge<:e bekçisi.niıı dolaş.. 
.. . · vesi e say · · . , · .. ı ~ · zukmek ıçın Ü . .t izin eski na öyle gdıyorcou kı yangını on.~- 1 tıgı zaman ne yapacağını söylemeyi 

Geç·.n'e.rrle nıver;ı e7 be berJmek üzere tedıbir almak İcab etll-1ena· lazım o!an vesa iti hazırlamayı 
ve yen bırçok ha·tır~ ar~ e z ra b vi.ni anle.mak için adliye ya.ngınına ihmal ederiz. Hatııa giin geHr ki 

\

)'<inip giden bir daıresı, L eyne it~· rn yoktu. Fakat bir defa olduk. bunların hepsini birden unuturuz. 
ı 1 k w • nı da una ya- uzu b . f l"k · H "n·m o.nagl yangı . G sonra aııtık ba~ka ır e a ·etın er şey tamam olsa mesela gece 

~))yak • .n bir faaliyete yer v~rdı. azekıtank önlenmiş o!mak i.cab edeT:'Lekçisin' n bir teht;ke karşıs;nda ne 
~lelerde okuduğum~v gore .g~e. ~u uuı t~rübeden istifade .olu~arak.yapac::ağını, nereye telden edeceği_ 
)Üniverısite, gerek dıger. re3mı al- u :.C d t mamen halledılmış oL ni öğretmey: hm.al ederiz. El ne ge. 

}

reler dörder kişilik itfaıye gıu.plarllbu ~~. adı Meğer aldıı.nmışızl:ce saati ver&C'k bekç saati kurmayı, 
teşki!l etmek hazıdığına ge~ı~ler. m~"1• azımd i clerini yangın tehli.

1
biz de sabahley;n kontrol et mey" u

dir. Şimdi bu havadi~i.n eskl z~m~~~ Hu~u;et ko~:yacaık tedbir alm~k nuluruzl Kon!tro.lar m zın faydası. 
lar y;mgl•nlarının harekete getırd gı 1~~sın e~ ını kafi gelmemı~.ını veya zarar nı di.rşünmeyi:ı. Bina. 

ı
şek ide tedbir ahnış gözükmek he. ıçın adlıHye yangk ag"ının yanmas!- larımızda mesela yangın tehlikesini 

• v •• 'd Z yneh anım on _ı. .• k 1 b l d vesınden ibaret kalmıyacaglnl umı e k d . b etır;"'tırl. önlemCJA. uzere ·<>va ar u un ur-
"hm l. · b kleme · ~ ca ""' 1 • • eder z. Bu suretle de bir ı a ı n. nl e 'k' b" "k 'bi ıayı !;imdi alın- mayi, bu unuraa lçıne su koymayı, 

~bir kaı:anın kurbanı olmaktan resmi He~ 1 1 uyu d~-·' l • "' yol.Lğu h()t'tum varsa bunların işleyip İşle. 
. . stenen le ıuır erın .... . . .. . • 

~il. lrelerım.iz kut1tuhnuş olur. Bu~- mak ı bu tediıbrler artık hu teh. medıgını ara sıra tecrube etıneyı 
(~1ln sevin~oruz Fakat hayret eı.tı.,yakmı! ve .. ley,.cek mahi- (Devamı 6 ncl sayfada) 
f~lıniz, bu ve.il~ İ~ milli bir derd tikelerı tamamen on . 

G. Sarayla Beşiktaş lig şampiymıa~ı 
için bnonn karşılaşıyorlar 

''Küçük Kemal,, boks müsabakaları dün 
yapıldı Maksim salonunda muvaff akigetle 

~ ile maçlarının sayılı fırtına. 
S&nndan ltiı1 lt~un Gabt.asarııyl;~ Be. 
~~ arı.ıauıda kopacak, bu ı;ureUe 

1911.42 ı,ıampiyonu u belli olacaktır. 

But;Iİn. de oynanacak maçlar şunl4lrdır: 

lrul"'l'et.~ sayarak oyunu ta&ib d.uıek ıa. 
zımdır. 

F enerbahçe - 1. Spor 
Bu maçın bundan evvel tah.nıinl çok 

eüç olurdu. Fenerbıhçede ba.);lıyan ıu. 

pırda.mııya ratmcn. İstanbul ııord.l nb_ 

ri bir dü~ükliik bll-$ı.ıdı . .:ion lı.ıft.alarda,. 
ki Is!anbulıspor maçları bl:ıI bu kıı.ıuate 
:sürükle.:li. K:ı?.anm:ı şansını mubalap 
olma ısa tcredd tidsliz Feııerbahçeye ve. 
riyoruı. Ömer Besim 

Süleymaniye - Kasımpaşa 
Kasımpa~ tıı.kımı o;ou h':O.f • .ıl. rıh 

yaptığı nıaçludıı iyi netice almaktadır. 

Siileymaniy~·yi de zıırla.ıml.tiı miınıkiin. 

dür. 

(Deva.mı 4/2 de) 

("Son Posla,,nın bulmacası: 26 - {9; 

Beyoğlu - Taksim 
İki ı-ak.ib liK"e sonuncu vaziyultedir. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollryan her 

Bu:ünıkiı ka.rşı.la.~mafarı bir yer de~ş- okuyucumuza bir lutt!i ve ta kelim re!"""'~;% 
thme miıradeleı;i ile &"eceel'ktiı-. Sold:ın sağ'a: l 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 

Galatasaray - Beşiktaş ı - Türklyeıı!n ;::::====;::==;====;===;===;===;===~~:;== 
Kupa şa.ınplyonasında Beırlkta~ final ağır san:ıyi bö:ge. 1 -, 1 

1 ---- ~ 
~ı ha.ri('İnde bır;ı '<an Galatasaray si (7), Kıı.rııdeniı. -------· - ----,-- ----
için bugünkü ma.ç her Oa.kımda11 ehem_ de bir Jmu ( ı). ~ 
miyetlicilr. 2 - ~Iın .. fık. iyi -------- .-- --

Galata&a.ray İstanbul kupası l}&mı>I. (3), Prt-nsip, an:& 3 J. 1 •ı ___ _ 
yonu olduğu ı•bi li&'de de birinci ulma. fi.kir (4l. - ---------- ---
ta çalı.şa.r.W çifte muvaffakıyet için 3 - nlr rrkrk 4 • 111 
mücadele edecektir. l\lısır seyalıal.inln ısıru '4 ı. Bir renk ----.------ -- -
:ırife:>inde IJ.ulunan GaWasarayın bu. (21, 7..aman 12). O 1 !! 
gUıı, kendisini &'~1.ermeı;l bakımınd;ın ·I - l.>l:tlerde o ,--. ------ı--· ----
dıha gwııel ve heyeca.ılı oynamJsı lii.. Jan bir lıastahk 6 .-- ____ il 

11 
__ 

umdır. (6), 7 
İlk devre D1'1.9la.rındıl Fenrrb ıhçe kar. 5 Norveç 

~ısında s.ılıayı l.erkederek Gaıahsar.ıya Kr.W (6) · 8 -- --.11--------
;ı.çı.kt.a.n bir puvan kaza.n.lıran Beşi .tıış, 6 - Oyıınruııun 

h~l.e on kişi ile o:ı n;ıyaıı G.lLıuı;aray:\ topladığı '5 \ • Sıra 9 --------,· lmai .--ı---
kupa. m:ıçında da rnağlüb olduıu için t.ejik nokta (2). __ __ _ 

11
_ 

1 

__ •

1

__ ı--ı I_ 

1 ka.Lmerli bir hırs l!.'iııdedlr. 7 ·- Bir ralram (, 
Beşikta.şııı üç ~-eni o~ uncuyu alelacele (2), Hafif yokuş~ 

a.kmıa. al.ması d bu ııuca vermekl.t- ol. (5). 
Juğu ehenımiycUn bu)tıklu:Unu gösteı. 8 - Arttı:rmnk on. Bir erkek ismi \•erilen isim (4), İçki (3). 
mekledir. (3). 4 - Suç kondurmak (5). 

Bugıi.ııku maçla Beşlli.ta"ın daha çok 9 - işçi (5). 5 - :işaret zamiri l2), Öciüııc; Vl'rme 
~lanınağtı ist"dadı old ğ ı ıışlkardır. 10 - Seçimde verılen 131, Bir mu. (4), il~ (2). 
İki taraf (çln de müt'a.dele çetin ı:e maç si.ld aleti (5). 6 - Caddelere dikilen ağaç un. 

Vefa - Beykoz 
Son haftahroa Be~koı; l.ikımı için 

aldı yürürlu demek la7.Utıdır. İki takımın 
~ları d&iıll.ll. talımiıılerl bozan netice. 
ler veric, İki t.araCı cU. ıuiJ.k müsa.vl. 

Yukarıil n asal'•: 7 - Alla.lıın ya.ra.tıtı (3), inanan <·O 
ı - Şark \'İmyctlerimimen biri (,}, 8 - Nota <2), Fırkadan sonra gelen 

l\l~hur bir musiki diihlsl (5). askeri birlik (4). 

2 - AUimeUer, belirti (51. Mektnb 9 - Evin bölmeleri (3), Tt>rsindcı 

(4). Okursanız nam, şöhret.Ur l2). 
s - Blqd toplulllldaruıın reislerine 10 - Kôtü (f), Götüs (l), 
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Askerlik işleri 1 Son Postanın edebi telrikcuı: ııo 'ı 

lUlt~IPAT~ONA HALil Şubeye çağınlanlıu u~- ırUdi)(,' . il ~'~~= ~:· 
Eminönü Yerli Askerl.lJı: Şab:!sinden: _ { \,; ,., 
Süvari T.tm. Basan Ot. lles'ud Hl 

Süleyunaniye 'Camiini geçer geç. 
mez ~eyı sapacakları yerde kose 
b.r i.htıyar ile gögüs goğüse çar. 
pıştılar. Köse adam gozlüığünü 
düzliyerek ,gerıye çekildi: 

- Bir de zabit olaca·ksız, buba.. 
mz yaşında adama riayet etmez.. 
süz! 

Diye şi!kayet etti. Zabitle!"f dur. 
madan b:r ıküfür salladılar, doğTu 
ağa ıka-pısına koştular. İhti-yar da 
ard:larından koştu. Zabitler dar 
merdivenleri ikişer ü.çer çı:k;tıla:r, 
karanlıik divanıhaneyi geçıp en ni
hayette, Halıçe ve Ka!>ırr.p.ışa ta
raflarına bakan oda önünde dur. 
dular. Yalın ·kılı.ç iki nefer lı·mı. 
zı perdeli kapı önünde nöbet bek
}i',Y'Ordu. Maıyet zabitlni görünce 
baş kesip selam verdiler. Zabıt ça. 
bulk çabuık sonlu: 

- Ağa efendimiz nezdi şerifle
rinde Jdmesnc var mı? 

Neferle1· yüksek sesle cevab 
verdı1er: 

- Y.o1ctur sultanım. 
- Girebilür rnüyü:z? 
- Girebiliiırsüz sultanım. 
Zabit kol zabitini kolundan ya. 

kalryaralk içeriye iteledi. Hasan 
ağa pencere önündeki sedire yan
lamış çwbuk içiyordu. Birdenbire 
ir.kilip gözlerini devirerek çı·kıştı: 

- Bre ağa makammda anı tepi
§Ü:'SÜz? 

Maiyet zabiti telişlı .telfı.şlı ha
ber verdi: 

- Fesad var, Kaşıkçılar ve Be
dcstan iç:nde ... 

Hasan ağa çubuğunu fırlatıp 
sıçradı: 

- Deli mis:z? 
- Deli değülüz sultanım. Da-

kike fevt buyurman. İş işten geçer. 
Yeniçeri ağası Hasan ağa sap. 

sarı kesildi. Ortalıkta için içi.n bir 
kayınaşma olduğunu bilcliğı ıçm 
zabitlerin verdikleri habere lüzu. 
mı.m<lan çok ziyade ehemmiyet 
verdi. Kapıya koşup hayQurd'ı: 

- Bre du.rmanı, kol kethii;dasını 
çağırın. 

Ordu Üsküıdarda olduğundan 
kol ıket.ihüdası cart.ası. ile birlikte 
lsta.nlbul asayişini muhafaza edi
yondu. Kapıdaki nöbetçi neferlet 
kol ketllıüdasını aramağa ko§tular. 

Hasa~. ~.ğa g~ri.ye. donerek iki za- teık ye:niçeTi geçemiyecek, bu su. 
bııtın anu.ne dikildı: retle Istanlbuldaıki isyan Yerinde 

::; Ya, FeJerinizle gördünüz 'kalhp lkolaylılkla bac;tırılabÜecekti. 
mu· . Hasan ağa, ıwker karışan ~.:;yandan 

~a.ıyret mıhı.ti y.ıı..nd.e1Uni ırös.. kıoo-'kUl,)~or, hallkın, esnafın; başı bo-
te:rdi: . . .. zu·k insanlarını hiçbir şey yapma. 
~ Şu w lkol ~ıtı yoldaşım U2er. ğa muıvaff ak o1amtyacaklarına ina 

lerıne ugramış. myıordu. 
Ağa ıi>a;kınca. beriki başıaıı sal. Birdenbire ~apıya seğirtti. E-

Iayıp tasdik ettı: ı · f · v k' · l _ B r .. . w mır ne erıne, c a ·ıt .geçırmec en 
. e ı uızerlerme uıgradıik. Az atlan hazır etmelerini. emir ver. 

da!hı tatlıca canımızdan olur idik., d' s oda d .. d" K ı ı. t 
1 l. on:ra, ya on U. O r.C • 

Kol .. k~tlh.. . . . . v • ı hüdası ile ilki zabit haia ayakta 
. . udası ı~erıye gırdıg'i bc;.kHy'Orlardı. Yeniçeri aaası za. 
ıçın .~asan ağa zabitleri bırakarak bitlere cOdavı terlkedip k~ndisı·ni 
ke1Jhudanıın ·· .. dildd. .J• onunc ı ı: w kdl ıkethüdası ile yalnı.z bırakma. 

. ::-- K~'§~ılarda fesad çıktıgm Iarın1> sövledi. Zabitler ç<-"k;ldiler. 
bılur musun? Av 'b' • l' · k tıh.'d K 1h"d · rd. ga, ır e 1Il1 ' e u anın omuzu-

e u a sar~ ı: na \kodu: 
- v Y dk, ·benım efendim? - Baka ket..il-ııüda biz maslahatı 
.A%a ayallWl dUl"an zabiti gös. koriku luı i>uluTuz. siz ne <iersiz? 

terdı: K tb .. d ··ru. .. 
& "Uln.ld · • ortalu e u a gu u: 

- .J~ aş sızın mu. B t.. d h 1 . 1 dur? - eyıau e ve mey ersız su -
Keilhüda d:ıkkatli dik.katli baktı: t~nrm. A::c;itane<le yen~çeri. namma 
- Beli ağa. bizim ortaludur. bırlkaç yuz cotu.rak> ile bır. o k~

Kol gezım.eık için sabah .. devriye:.. dar muıhafız ~ardı~ .. ~Iar ıse bır 
sine çııloruş .idi. avuç suda bogulabılur? 

(23281). 

Diş Tbb. üttm. AU Rıza Ot. hmail Nalıkden ı Mutr%%e% Tah•in Berkantl J 
Fehınl 308 (38446). Böyl~ h8:ikulade bir değişiklik o1rnaları akla sığmayacak kada • 

Toıı. Tim. Büseylıı Celil Ot. Turgud :olması imkansızdır. har:kulade bir had~e ·idi. : 
331 C52750J. Bu sübayların hüviyet ciis,, E - Ben bunları bilmi.ıt0rum oğ- Faıkat eğer bu böyle jse BileJ 
d:uıwile birlikte şubeye miiracaatlan Elum. Sana annenin söylediklerini cikte görd'ügü acayib mahlQk bu! 
ilan olunur. ianlattım. . sevimlli kadın ise, o zaman Ömer: 1 

Şubeye davet : - Senın ıhaikikın var dadı. Fa_ den nasıl bir inti'kam c·lacaktı~ 
Be.şiktaş Askerlik Su.besinde-o: ikat ortalıkta ı:tütlıiş bir anlaşa- Bütün ıbu geçen vak'aları hatırla..! 
Yd. P. Tim. İsmail Hakkı oğlu Na. Emamaz~k olduguna eminim. Sen :i kıça genç adamın sırtm<lan aşağJ. 

zım (937.453), :bana bır ~adından bahse<liyor..sun, soğlllk sular dıakülüyormuş gibi o: 
Yd. P. Tğm. Selim otlu AbclülhamU Ebem de . hır baŞkasını düşünü.ı O- muz~an üşüyordu. l 

(%5364). :ruım. 1:3ır zahmet et te yukarıya, Bırdenbire içinden bir dua taş..; 
W. Top. Ttın. M. Ali otlu Avni sa. :annemın odasına çık; kıl.çüık ma. tı: : 

vaş !43403). E~nın üstünde resimler vardır. E. - Aman Ablahım, bu ıgüzel kaJ 
Bıı üç sübaym acele şubcmbe müra. Eger onlar.ın ar~smda benim karı- dm o olrmasın! Buna müsaade et.! 

caa.tlan. :m~ .. yanı Nenma:ı hanımın fotoğ. me! Ben onu herıkesin içinde, eni 
;rafisı varsa. e.l, getır. Olmaz mı~ bavağı bir :mahluk gıbı tah!kir t} 

KAYIB ABANIYOR - Dört sene ev. : Peki yavrwn ş:-.ı· lı tm"; ben ona hi"'-ır· k V• e : l 1 . : . . • uuuı a r ge. ' ' ~·u er egın yapa-: 
n Ed .~e l'Cldim. Benden 12 sene :hım. mayacağı muameleleri reva ör..: 
evvel Turklyeye celen erkek ka.rcleşim : N k t k lf · · d" On · l · · g · • . : eza e a a ~arı çıkınca o. um. u ınsan arın harıcınde bır: 
Bu.lgaristanın Kıraçlı kazasına ti.bı Yu. :mer başını avu l ' kadm me.rtebesı'ne ın· di di ! 

ıar 1t·· ii d Melun d ti p·· t"ıı·· • Çarı ara.sma alaı r .m. : 
va oy n en .. e 0 u us u u :amseiklerini masaya dayadı. Etra~ :- İşte çocuğuıın, getiroim. : 
Mflhmed Aliyi tıugıuıe kadar bulama. Hmda büyiıık bir b ... ,ı. h' d' Ömerin korku ile büıvüyen göz.J 
d N _.. ld ...... '"'! 1 • OŞ!UIA. ısse ıyor. .J • 

ını. en:ue o Uı;uDU ... en varsa nsa. sJu. Başımın üstünde bir felaket do. leri, Nezaket .kalfanın getird:ğiE 
niyet namına ac;atulaltl r.ıll"eslme bildir. :Iaşt.ığıını anlıyor, bu gelecek fellJ_ resme dikHdi ve Nerimamn göz1e-: 
rMlerfni rica ederim. :.;tetı ;karş. ılay.amacağını takdir ede- rinde :kendi mabatfımiyetini okudu.i 

Edlrnede Tavukçular hanında k d b 
Habibe Sre . erın ir yeis ve zM duyu _ - Odur değil mi? S 

- Ortada gü\renilecek ~aç ada- (Arkası var) 
nuınvardır? ~-------------------~-------~~---

- Bu saatlerde üç beş ckoğu.ş İ L A N 
:VQrau. - Bak yavrum. E 
• Aan • i - an yarabbi! ~a ~ ise! Titriyen elJerile minimini çer~ 

manda. yoldaştan gayri klmesne 
bulUınamaz. Gündüz vazifesi alan. 
Iar çoktan gitti. gece kolları hane. 
!erine aönüp istirahat eylemek a
dettir. 

Gerede lcra Memurluğundan: 
Sa~ılacak rayrimcııkuhin: 

Nevi - Maa.a.mauhk bir bab hıınenin tamamı 1%0 hisse itibarile 1% h·s. 
9e&l. 

Mevkii Habiller mahallesinde. 

: O sabah'kı nezaketsizce soz ve çeveyi aldı.. Artıık bakanağa ihti.ı 
:tavı::ları olmasa bu şüpheye ne yacı ~u. Bütün varlığının sarJ 
isamımi bir sevinçle .iarılacak.tı! sı.lmasından, pa.ımakları arasındaJ 
i . O ~aman, neticesi bilmımiyen ki kadının .ıc:m olduğunu anlıyor-$ 
:b!r. pıyes oynuyurmuş gibi kendi- du. Yavaşça, kendi kendine söylü..i 
fını bu cazib oyuna bırakacak ve ymımuş gibi: i 

Hasan .ağa 'kaşlarını çattı: 
- Anı biz dahi bilürüz. Şu saat 

kaç adamm okluğunu sorduk. 

Hududu - Sat tarafı Fir;aııi se1ld Alım.ed kızı Feride, sol tarafı Ye inil 701 
arkoısı Ali paşa sade .Raşid evlatları Ahmed ve Mehmed t?Yl. 

:sonunda, gfü:ti kapalı, saadete ka- - Neriman! dedi. 5 
iv~caktı. Ne güzel, ne tatlı ve tıık defa olarak dudakları ara i 
:sevı.ınli '.kadındı o! O .kadar cana sında t>u ismi tatlı bir aheIPkle tel - Bu saat ameli mandalardan 

gayri işe yarar yold~ıruız bulu-n~ 
maz! 

Hasan ağa cevab vermedi, elle
rini ardma bağlayıp büyük od3da 
aşağı yuıkan gezinmeğe başladık. 
tan son:ra pencere öntinde durdu. 
Orada, aşağrda Kasımpa~ önünde 
ba!kaç kalıyon yatıyordu. 

Yeniçeri ağasının aklına ani 
bir tedbir geldi: İbrahim Paşa sa. 
rayıma ~oşup Kaptanı Derya ve 
Sadrazam Kaymakamı Kaymak 
Mustafa Pa~ayı görmek, Mustafa 
Paşa ile 'konuşarak Üsküdardan is 
tanlbul ya.kasma hiçbir !kayık ge
çiırı1ımemt>Gc! Buma muvaffak olabi
tirlerse Üslküdardan 1stanbula bir 

MuJı.anunen lu1metl - l'amamı (600) lira. 

Ev iki kat olup alt kaUa bir oda ye ahır, üst katı iki oda VC' bir nakmam 
oda Ye bir heli olup tamire muhtaçtır ve ioinde meyva atacı Ye kllYU bulu. 
nan (400) adım murabbaı lta~I nrdır. 

Yukarıda budud, mevkii ve kıymeti Yazılı gayrhncnkuJün (120) lılssede flZl 
hissesi 5/5/9(2 Sah rünü .ıdt neı ile (11) arasında Gerede icr:ı. Dairesinde 
açak arttırma suretlle paraya enrllecek "R bu al'tt.ırmada. teklif edilen en yük. 
Bek bedel muhammen kıymetin şartnamede yazılı % '15 m bulmadıtı takdJr. 
de en fazla artıra.nın taahhüdü ltakl katmak ıprtlle satış on gün ;rerl bıraln. 
laoat ve Udncl arttuınası 15/5/HZ Cuma gitnü ayni ııaa.t maha.ide yapılacak. 
tır. Şarlname 3/4/94! tarihinden IUbaren 941/11>9 No. ile açık baluruluruJa. 
eaktır. 

ipotek sahibi alacaklılar ile dl.ter aliltadıarlann on beş a1in lolnde daireye 
evra.'n misbHelerlle müracaatları lazımdır. Aksi takdirde haklan ~pu sicille. 
rile ~t olmıyanlar paranın paylaşıtırılm:aemdan hariç bırakılırlar. 

Bedel peşindAr. Tenvirat, taldlfat ...,. ı,_,ll.i&llyl' n tf!Scil ıoasrafı ahı·ıya aJddir. 
Daha fasla lzabM almak t.ti1eoJeriıı 941/309 No. ile da.ireye aıüracaatları 

Bin oJunar. 

1 
;ya'km ve cazibeli ki, Ömer başının laffl.l'Z ediyorou; ilk defa olarak oS 
: ·ınde müıtıhış bir kasrııganın kop- nu kenıdisine aid bir kadın halin..I 
; . ak üzere old~u hisEediyor, de görıüıyordu. : 
:ne yapacağını, ne düşüneceğini - Bu kadın benim karımdır dii 
ibilmi.yo.rdu. . yorswı, öyle mi dadı? S 
: Ne a ~ayıb, ne akla hayale gel. - Annen öyle demişti yavrum.5 
Smi·yen macera! Bir taraftan o tüy- Ötner huılyalı bir ~sle tekrar.! 
~ler ürpemıci ni:kan sahnesini ha. ladı: 5 
:tı.rhyor, o zaman gördüğü acubeyi Karım! i 
iı?özlerinde canlandırıyor, diğer ta- - Evet beyim. Annen bana se-5 
:raftan da, anasının ölüm döşeğine nin onu tanunadığını söylemişti. i 
iY~la~ığı zaman ilk defa gör<lüğü Genç adam avuçlarının içinde! 
:sevımlı, munis ve yumuşak kadı- duran resmi yüzüne doğru kaldırJ 
:n.ı düşünüyordu. Bu iki kadın ara. dı. Bu giızel kadmı kalbine korkui 
isın<la dağlar kadar cesim farklar ·ıe kanşık br hey€can vemıişt. i 
\:rdı ve onların iksinin a:vni insan (Arkası var>_} 
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Memleket Haberleri 
Bigad a 

Gezginci c~r6~ere ~eH• 
hayvan satılmım 

ytUalt edilJi 

Burdur d a 
Vali kaalarJan gelen 400 e 
yaJnıa çiltçi ile 2 gün ıüTen 

görlifl'r.eler yaptı 

izmitin Akmeşe 
nahiyesinde ~zltk 

ekim faaliyeti 
Bip CB11811SI) - ilanda kirlere oı.. imal& (~) _ Bir al&lbı'e ma1lesl BurduT (HU8UBI) - .Bir ~&TltJ 

kan ıe3rlinci celdıılflft ı.ay.,.. ııatı.Jmuı olan Mzr ıırlı 19Blık ekime börik bir ltopra.k fazla ekmek ve bir bugda.y 
ya.sak e-Wmtşair. Bu ya.uk, ~n Çar • ._· ftll'.ilmektedir, BtiiiR nabt;ye Ulkı taneslıni fazla yetiştlmıek .da.vaatnl 
tamir& l'iiail. Mitt1ıa köy malııtıutamıa lııldul ........... sapana IU'llımıt ,,. Sim en içten bir imanla 'benimaıyeın Bur 
balke.tnde bıayWilk taralıllün teltüt ..,,_..,.,ytiae ._ süeie :U.W.qiır. But dur vatt.i Sadri Aka; YİÜlyet.io bil.. 
edlhııfş. bllifmda lııM'elı:et e41enlel'bl mll ay ..,., kden eldlmlt DllS1l' ft ..... tQn köylerinden iki.ter kiti olıara 
li korw kaaaaw cire eemb dın,. tes 'elrıhlli ~ ile )laurlılı:Jar aı-. ylktl. gelen ve adedi dıöaı yözıe baliğ ola.n 
laoıl&lan tefhim --.llıfl«. .......,, l'lılb~. Akmeee nahlyeslıte ye. 1ç.iftçi mu.hhaslarla Baz:dm Halk.e.. 

Saıtdaın hay'P8-... oıla.a kiyltüer, M&l dl ltao'* t.ea ....-- tollama ıönar . \Yinde, iki gÜn aüııen bir k.onu91ll11 
ı _.lalııa. ,,ebiı' llıayna JMarma oe mifUr. • 111 ~ ı.ötünleri dıe Jyi yçmiftlT. 
lı. toe u'.,ıar ile!' llMle ..-,.ı_.ıı_ Jıllıl'a et.it*. o-tm'mna bir henbla lrl. ı Bu k-onuşma ç.i.ftıçinin ,üplıe n 

tfaı ~ı a1'mda y&pll&eakhr, sekb ıoıını 138 11:...,... •kinuftır. tered.düdl&rini izalıe edecek tekilde 
Fa$1Ddaa ... tı otan lDeklıerle OD :rat1n. a. ti~ n biıikıiıneUn llaisin.. münakap.h olmuş. ç.iftçiye bazı 
duı a.şata olMı ökiis ft mudalar hltblr ha k~ oek memn1D141ur. maddelerin ekim itleri anlıatılmlf, 
vatit s&lı.la.m.ıya~ldır, • miifkülleri ha!Pedi1mittir. 

.!!r-:'!~~==~11tı. Karabiilt DemiT • Çelilt taltunı Bu topantdıda,hpaltİ 'bn_1:~~ttişi ~ 
böl ,,,___,,,bol b" • • . ld ya Arka.nt • a azır uswmuş. u1. 

1ftNbn ı:.n.aren oaıı.mat& -...,...ıar.. ge rvı ıTıncısı o U B l il ·ı bani- zeytin. 
d Töee&rtar ltalkıa iii&&eriat kllem u top emtı ves esı e ya 

•r. ' lrlı: Karabük (Hu9U8t) - Zon.gul - ,ahlat vesairenin ı..'l'ahı ve orman-
!t ten a!maktııulır. Gecea n:: :vı1 dalk pmpiyonu E.reğti. Kömür İykt. ların mulıaıfazaal ibıleri ıde geıeği 
icarı toO Liraya .mıeo mm. mıfleri ıtaıkımile Oeımtr-Çd!ik tak.ı .. gibi telkin edilmi.t ve milli kıımın
duıa.sı, lnl yıl 1501 ~ ldralan•~ mı araeında bö}ze futbol birincilik. ma kanu.nuınm bir kısım maddele. 
~r fasla oianık IH 1.-a a-., ı~· · fimlli -.ı..ı . · _ı•t • • 

AV- ._, - Ba ~ııun y&ınul. r.ı de ızah eaı mıttır. 
C911W's• iMJJI._., _. ... _..111', l 'l_.,..I __ L"1.. d '.C.-:{ 
ım.nd möblı. • ~ dt 5tlff atıuaı maırtıını mütea&m ~a Valimiz bu tez üzerin e çh~ 
lıJle)'u ~. 1 

' batta.dı!ar. Hi'kan beyneı~lel . 1~ r:imizi tenvir ed.erten; çok h~ye 
giliz hakıen4erind'ell Mr. Li.ale ıdı. canlı hitabelerde b.u.lunara.k btr a-

H 'kU tab"bl • ebeler Birinci dıevreınin. ilt dıdc.ikaılan iki vuç mahsul fazla temin etmekle va.. 
u met 1 en, ve takımıa 'biıbirlerini d.e.nemel~ile tana ka1'l yapacaiım!z büyük lıiz-

a1bbat memurlan arasında geçti. 43 üncli dakikada Demır • tin ehemmiyetini biJhaaııa tıe • 
Ankara (HU9U9İ) - SJhhat ve Çelik pnıı;lkri ZonguMak 'kalesi.ne bme.. tt' i tir 

İ . • Mu -• V L•Jet' te-1.l '"'- __ ,._._ . , aruz e ırm 1 . 
çt ı maı .. aven.... eu ı. ~ aüzel bir ak:ırıla indı_. ve .-1yccrı 

8 
.. ükl rimize baihlık ve ti.zim 

müddetlerrnı doMuruı Çankırı, Şı. Ahmedin •~• 'bir tutu iloe 0')"\1mHl ze.b! U . . verilınuştir. 
le. Çeşme'. Tr~, Torbalı hü .~ ilik ve aon gaılinü kaydettil'e-r. te urat e ~çt~ma.a 90ft 

kiimet teıb . b~erile Bu asa aıtma mü. İki.nci dewre battan nihay~ ka.. Valimiz kuaMrda 
cadele tabıbı,Kutamo.nu v~. Ant~~ dar heyeca.ni)ı geç.ti ve çok zevkli Valimiz Sadri Aka;Yeşilove, 
ya Memkket hutanea dahilıye mu. oldu. Zongulclaltlıl8.r hiç O'lmaua jTeknni ve Bucak ka.zalarlC\a da gİ
teh~ss~~ı ve Sı"':'.'49 Memleket h~ata; berw.beıtiii tıemin maka.adile çok derek kaza merkezlerinde topLa.n.an 
nesı rontgen ~ı~ı. y~rın~ uğrıqtılanıa da murvaffak olamadı.. köylülerle de aynı mevzular üzerin. 
bırer dC'l'ece t~ı ebt·ı·r~mı,lerdır. tar ve devre de goLıiü bi.t.ti. Böyle. de k0C1ufll14llar yapmış, halkı mü. 
Bu meyanda bııçok huk.umet ta • ee Deımir-Çdi1t takımı sehayı 1. 0 temadiyen bir (tane) fazla ekme. 
-b bler.i, ebeler, sıhhat memurları •- ~~erek bölge futbol birimciliği. ie tetVik etmit ve dil'ektifler ver 
rasında nakiHer yapıbnııtır.. ni 'kazandı. mittir. 

I . .. .. . 0 
• • HaTic valinin bu alak.as1ndc1ıa 

. zmıt tütun pıy~~ .......... Trakya veterinn müıavıTı çok me~undur. Köylümüz de her 
hınait (lhıaasi) - Şell.-- --- ,_, _ _ı d:ah b" "k b' t 

piy-..sa ~ ıttmeltie d1IT9ln edlJıor, Kırklareli. (Hu.um) - Traky:ı ıeneıunaen . a . u>"! ır gayre 
.:rüUiııtiın WIGR 111 '" laaUi 301 nru.ıa umumi müfetti,!iğj veteriner miita- uyanmıı ve ekım ıtl'erı hızlanmıştır. 
kacbr ıw &irmBıaılör. Şlmtll7e klıdar viTi Şevket Tuneıbc:ıırlu Edirneden Kat'i kanaata göre vi?aıvet dahilin. 
5fe.tot kUo luıiııllır ta&ön saklmlftır. ,ehrimize gelmi,tir. Veteriner mü. de, gegen yı~~a.n .deha. 90~ ve 
Jıımitıte ı nıUJ'Oll ne Wn kite Uüb .,.,._ fllVİri burada bazı teftiılere 'baıla- daha bereketh hır eklm ari.feaınde. 
dır mı•ır. ....... .................... ~·- ____ ....... ....-.. ............... ~ 

• ......_ ...-.. .....-.. ..................... ...-.. .-._ ~ -~A"""'L.-~~~~-·•.ı:4n-.:.._..-.......- ...._... ..._... ...._... """""1'-..-rwn ... n.-.•47~wr......_......... "W"' ......- ....... ..._...-.....- ..._... ..._... .._.... 

SPOR 

"Koçuk Kemal,, 
boks maçları 
dün yaplldı 

1 9- Poeta• aın apor te&lk#a: 27 

ll411tiıraAhnıe~ 
Korkunç, mütl. iş bir __ boğuşma -

Şimdi sıkı mücadele baş-' ga.dı<iarüığa dökmek ra0011&uzlull 
laırruştı. Ahmed, hasmını çe. sayılırdı. 
vimneeğe; sı:rt.l!lll yere getirmeğe Durmuşun gözü kızdı.ğı cihetle 
çalış.11,yıordu. Duııımuş la, dıö.nme- usulü filan bir tarafa bı.ra:kmı.ş, a-

(Bat tarafı 3/1 de) .mek için .~la?Ca k~etini saııfedı- labil<hğıne basınını boğuyordu. Bu 
Gala~ boksör ıaerhıım Kıioük YQrdUı. Mu1ıhiş bır boğuşmadan sebeble halks12lık etmiş ~rdu. 

KemaU.ıı hıahrasuıı taals ~e kabrin! Uı.. sonıra Durmuş, kolunu kurtardı ve Dunnuış, Kara Aıhmedi büıtün 
ea mabadUe hazırlanan boks maola.rı doğruldu. Faıkat gene sa~da idi. bağırmalara ragırr..en epeyce ~ 
ctiin MV.lım •loaanda yapıldı. Aılımed., ıbu sefer de kunde aL du. Alhııned1n yüzü gözü mosmor 

tsta.lld ma,.ue açılan merasimden mıştı. oldu. 
aoara merhum Köeiik Kemali bu aha. Durmuş, kündeyi .. budayor, el.. İsmahl ağa, b~ak kere bağır .. 
da 1111111 8eneler laazırlam111 olan Eşref leri'le söküyordu. Mucadele buıra. dılmtan &Ollra cazıgiri çekiştinrek: 
Şefll. merhumun ~ maolan, mu. dadıa çetinıleşti; ~~~! küındeyi - Kal:k, ayır Ş'UllJan .•. 
.atıak.,.etlerini •ra ile ufak ulak hatı.. dolduranuya.c~ıru gorunce oy~ Diye söylendi. Cazglr de: 
nıbrla büFa bir ieeMÖr loinde anlattı. mmu deği~tird'i. Hasmını kazıga - Güıreş, :kıran kıranadır ... Ne 
ltöOlk Kemalin büyilık ifler ıördötünü. vurdu. Gırtlaklıyarak zorla yen. diyebiliriz. 
f~ lıaninln e:K.ii9ill ıtemalo hldıtmı m-eğe savaştı. Diye :kesip attı. Kıran kıTana 
pek ...-ı bir fek11de !ebarm eülnll. Nilı.ayet Durmuş, kazığı buda. güreşlerde pehlivanların hareki. 
Müteakıben ~ titan 'bokaöl'ler onun yarak basr:ruınıın sağ kol1Jı elinde o. tıına !kat'iyen dokunulamazdı. Kı.. 
bMaraaı önünde bir dMlka ~likit et.tiler. larak ayağa kaLkmağa muvaffak ran kırana demek: Her ıkı pehıli_ 
Bincin karşısı, merhum Kemalin bir oodu. van da p çıdcamıaktan ve haya
remni ile aü•nml.U. Kara Ahmed, ayağa kaJ.ıkan has- lara VU1"m8fk ve dokunmaktan. 
Menııalm nlhıaıet buldu ve maolar ela mıına ~ açmak fırsatı vermeden yumruk atım.aktan gayri her türlil 

.- tr*llde blllsladı: derhal paçalarma indi. Duımuş, hareı~ı icrada serbest sayılırlar .. 
Blrincıf mae: Halid, Taalye pavanıa paçalarını kumarmak için hasmı- dı. Bmaenaleyb, Durmuş, boyun.. 

pllt, m boyU~ruıkla karşıladı. Azı~ı durufğu ne vakte kadar sıkabilirse 
t:ldnol ~= Beot!IJ, Necibe eayıle 111. ve mr1u bır boyundurtık çekıtı. sııkabilinli. Ahmed, kendini kuc .. 

llb. Ahmed, bLlmeobUıl'iye ıPaçaları bı.. tarmek lazımdı. 
V.- mat: İbrahim, l'ilı:re&e aaTlle ra:ktı. Zaten iyice doldurmamı~. CaT«ir, haıkılı oldıuğl!l1.dan İsmail 

aailb. Fakat Ahmed, paçaları bınlktı- ağa, fazla bir şey sıöyliyemedi. Fa-
Dördüneü mat: Fethi De Semih bera. ğı habde Durmuş bir türlü- boyun.. kat ahaliden 'bazıları bilmeden ba. 

bere Ui.n e4Udl. Feüıi oek hiltlm dö. duruığu bırakımı yordu. Hazır eline ğı.nyorlan:h: 
.,.._.;..-;. fırsat geçmişti. Alabildiğine boğu. _Bırak!. 

BaJ1aei ~: Abdi ook bakim bir f&I'. yordu. Fazlasile boğduğu ve uzat.. _ Çöz boyunduruğu!. 
p....,...aa aonra puvanı. salib seldi. tı:ğı için hariçten bağırmalar ol'du. _ Aylbdırl. 

.ı\Mlmeı ~= Hüseyin ile. &mail ı.t'. - Yetişir! _ Bu, pehlivanlık değ;Jdir. 
nıbere kaldı.lar. - BLt'aık!.. Duıımuş, di.nlemedi, vaparağınt 

Yedinci mao: Abdi lle Seyfi berabf're Çünlkü herhangi pehlivan oltht'- yaptı. Fena halde boğdu. Hem de 
kadhlar. sa olsuın oyoolara mukabil boyun.. ökfiloresiıye. Acılarını alı yo rdu. F'a.. 

seıdllnci mae: Muhteşem ne Cewet durUk çekmek hakkına maliktir. kat bilaniyordu ki Ahmed, çok 
aruıoda llll Mao aen cereyan etti. İkin. Faıkat, hasının oyunu çözüildü'kt~ gaddardı ve acısıını fena ha·lde çı.. 
el n'fllJldde Mabtetemio kafi yarıldl. sonıra boyunduruğu uzatmak Ifl karmiı. Atalk, şiITet bir cocuktu. 
tmdao maç Wil ed.Udi. Cevdet Puvania ( Arfuısı var) 
pllb eayddı, b1a1k1et J&l'lflarıııın ikinci.si lZ/4:/llNZ - -

Dt*uanou mao: Mit Kalka•an ile Pwr riiaii &abıahı ..at 9.31 da Toplı:apı ~ 

Nuri ansıncla tıll. iki baaım. da blrblr. lıle Bii:Jülıoekmece arasınil& ve 60 kilo. ÇOCUKLARIMIZI NASIL 
lerin1 bayii h~addal"Sa da maç bera. me&reliıi bir mısale dahllhade yapıla_ BVYDTELİM 
bere bl.Ui. oaktır. Bllcl ııe bU•m fOCU(un ı;!hbatial te. 

Qok rüzel bir fekllde basırlanan ınao. Türkiye serbest gürq mlnle ber&ber bakım :&abmetini dt> ) a.. 
lar ita ııardlte nlha,-etlenııll. Matta mu. birincililderi rıya indirir. ÇoeutunlllAln lı.tç aylık ot. 
varfak alanlan G&!afasaray ldilbürwle Türkiye 81!Tbest ıüret blrlnclHkleri dutunu ff 7 turu.sluk posta pulu ite ad.. 
yap.ıaoak bir merulnulen 90Dl'A madal.. tehrlmtme yapılacaktır. Federasyon bu reslnlzt bi.e blldirlnlz size Bakun ö. 
yalan vertleoektlr. mtJsalıablarm tarihini 34, Z5 ve Z6 Nl. t1tı lerimlzden sönckrelim. 

Seri bisiklet ya~lArı IUI olarak ~. Müaabalı:alar Bey. Çocuk Eslrceme Korumu 

M•n1Mll B1Jikle$ AJualıl8'4aD: Seri otlu llalle9'1ade len edlleoek'ir· ~ 
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Denizlerde 

Amerl 
suı 1 

a 
a 

SON POSTA 

Ve 
Ödemiş cezaevinde 1 

kan ı bir hadise 
İzmir, 11 (Hu.uf) - Diin sa. fişi Osman Kayanın arkasına anp.. 

hah Öd.cmit Cezaevinde bir hadise layarak, onu ağır surette yaralamlf--

ouı~•u•. ort ~umun, uşman 

us 
OD 

ada 
arb 

Hindistan anlaşması 
fazla 

gecikmemelidir 

Savfn S 

olan anlqma ümidinin bugün iç.in 
de haki bu'urunamasının hiçbir $C.. 

bebl yoktur. Yeter ki tarafları tat 
nün edecek bir formül bulunsun v; 
lakırdı devrine hitam verilerek fa. 12 e i 

batı ddı 

ı..... ........ _ o·· __ ,_,_A d•' Itır. 
. Bu sırada teneffüste bulunan 

bildilie:ri Omıen Kaya adı.da dı • mahkumlardan bi v bAd• 
k b

T rçogu n ı ~ ma.. 
ğer bir mahl::Umu para mu a 1 ln- halline koşarak, sulçu lbrahimi o. 

ama 
Kerç'de 72 Rus 
tankı tahrib edildi rı&lliz harl> kabl . allyet devresinin kapıları a~ılsın. 

Hind llderlerll .?~.. nb~ına Her geçen günün Jnpcnyanın le. 
de öldürmeyi kabul eden lbrahim dunhı.rla ağır surette yaralamı~ar. 
Kurtar, aebah erken temin et.tiği dır. 

e goruıup ır an- hl _ ... ,... ld ğu 
l8§1n8ya annak vazifesıle Hlndls. ne ge'!r"'•K>n•C 0 u nazıırı dik.· 

Vaşington bir Japon 
kruvazörünl:n batı
rıldığını bildiriyor 

Litvi of harekete Cripps bugün Hin
distanı t rkediyor 

Moskova Sovyetierin 
iki kasabaya girdik-

tnna giden Sir Staffonl Crlppı bü - kate alınırsa, anlapna meseleslnm 
tün gayretlerine rağmen matlub nihayet bir zamanla mahdud bu • 
olan semereyi fimdlllk elde ed me.. j lwıduğumm idrnk edilmeli de la • 
mlft-lr. Hindlilerin mi yoksa Jngil. zımdır. Bugün Binnanyada cereyan 

lerini bi.diriyor terenin mi yanlı! ~etlcrtle buna eden harekettu müttefiklere müsa -
sebebiyet venlı1clı:rlni bugün nnJa.. ld bir sah da b_!11umnaktadır. Arazi geçi mesini isiyor 
mak ··mkün· d "lld. H .. km .. d çok sarptır, dnglıktır Bu hal mü 

li mu eg ır. u u, a.. ' dııf · ' • Bedin., 11 (A.A) - Resmi (8aftarafı 1 inci sayfada) (IJaı taraft 1 inci sayfada) Der n, 11 (A.A.) - Al orduları lba ileride, tarih verecektir Fakat aa kuvvetlerine • behm mah. 
tebl:ğ: Hususi bir tebliğde de ev_ Alma.nya celcıcek darbesini ne tarafa .1n,.ııı.z hart> kabinesi, Ucrl ba.şkmnandanhi:•nın teblli~: bir vnkıa halinde gözönunde du • dud v~ıtalarh oyalayıcJ bir mü _ 
vclc.e bild.irildi;;.j aibi Alman deni. ln.d.fnx-.eğbıi e çaJıprak ~ siirillmüş olan ~krnrlıw. Kerç yarunadasınıb düşmanın, ıteıı_ Hindıst• 1 11!_ t kllf daf a sııt.eml tatbik etmek lmkA 

- ~ dlS f in .... fc!Ak ~"U 1 ran feY, anın ng uz c • -'- ed. %altıları Amerika dogvu sahili önün maAlıu'mı ~ senecliyor. Birçok ma&lJl3 mini 1 ~in. açık bir plan ç ... r el t~ f"dcn Te bo. ı . "-. ..::...1::1. •• bet b n nı vermnlt ır. Fakat Bengale 
d 

._._,.~ ___...ı.._,- b- k lt ... ı erme ... <.16 ...... ....,. mus ceva ver. k .. rf . d h .. • 
e dÜ§manın topyekun 94 bin to - tııJımlııles'de bulunmak ~ ela olmak.. ..,..... o.iel'Ck miimkil.n olduğa lakdır4e, ,.... .... '-T"• uyu ay.., ara uğrama lle 1 im.as d Brahman Hindli o ezın e ergun hakimiyetlerini 
·ı A ,..__._ d d kacLl.r kendi .kendini ..,.b_ neUcelcncn ~wıdan ı.tOD1' , önf'mli ~lbf 1°Mü~-•~~-lar da .. I d • bir mlkta,. "nhn artıran Ja..,o J .... ,0 lll.ıatoluk 12 gemdsini baunnı r - ...,....... unımıınuıı ne .._." mcscJesinln $imdi. . ~ g U3l.UlnWl ın uzer n e .. ,. "" ' 

dır . .Bunlardan 4 ü büyük petrol ge- el,.erişli oldıatunu cösiennere klfldlr. lik muatllkt.ı bıra!:ı:lma,sını Ueri ~du. hl~bir s:ıvaş olmıun.ış.tır. imha t'dlle.n ~lfak eyledikleri bu netice Hin~ ykü~lınd, m dl!\rdfu'l kubvv erini miiş • 
ınisidir, Çünki iki lran«krlmbi cb.tıtmaP Fa.kat llirıd Udeırıu· ıst.erıcnıe muta_ zırhlı tanklann sayı.sı 7Z yl bulmuş, kal. tan için, bugünd~ yarına. mühim l urum a :!' ırakacnk çıkar • 

Mnnş denizinde ve Norveç .a • meobw' edcy.or. ~z m~ biı' vas,,ıt baŞka bir usuh.iıı Ul>Wü husu., JanılAmayacak derecede haaıı.ra utra. gellftDelere sebeb o'aeaktır, denile - bmlall ıır•O t § bb ı ctm .. l•rl beklen • 
bili açığında Alman avcJları dün ~ sarf'e'tımek z:onmclayız. sunda fiel'bc-st bıraktı. yanlar 29 u ~. Kam.deniz kil'•. bT Çünkü• r. zaman, muvaffakıyetl• tu. 
hava eava~lnrı esrı ında 7 Jngiliz Bu ı:s71'd hayali projelerden ib:ırd Pdı tabii olıını.k herites n: her &TIIP smd:ı Alma.o vaı tayyarcltti SovyeUe. 

1 
U'. • tuldı khr gör··ıen I .-ı meV?"llerİn 

tayyn.resj diişürmüılerdfr. kalmamaliJll'. F.ter deTletlenton biri a&.. ııctdll proJesin1ıı k.end.i a-ôn41erine uy~ :r1JJ Uma.n tesWerlnJ bombıılnnuşlar ve H.1 d-. Japon ~ 711ıaında derhal tahliyesi ve harekatı öz Hind 
Dün gece bat.ı ve batı ,imal AL keti hareket.16ia ıca kuneUerlni ıım o!nw;uu tsti)oordu.. Fak ı bu tak._ az çok bii.Yük lkJ ticaret ı:emlslnt 1am ~ isten~ ~~1' ~et. nla • to.prakfarına intikal ctt;rn e icab 

bl.nnya8İnda ylpTiltma hüeumlarl Y1l yıpratırken ıliter 'biri mua,ryen 01may&11. clirde projenin öteki pal'tuer tarafından ~!lene ha..<ıra lJ!'rıı.tmışbt'dır. ntn •. , _ •. ı, ,. eyler ki bundan doğaw büyük 
J>en fngiliz bomba tayyaresi ~1- bir ileride m 1 bareketttr için ~ önımc •cçmctc de ım.. Dotu cephc.slntıı merkez iminde 2 - Nehrü nun Hind ~uda.aası ı me.hzmlıtrı knydetmeğ~ dahi üzum 
lerinc dahil 12 tayyare gece av _ lııanoetlerinl e:tklııırsa zaferimis müeut... ki.ıı yoktu. Bu se!Hıble inglliz b!ırb k~ ~ıa çember içine a.hn:ın birçok ~ındaki beyapntına r~ bu yoktur. ffndlstan gibi İngiltere df 
cılarile tayyare ka 1 koıyma top • :men elamac. kadar tyt yolu he. binesi daha ziyade, b!rbldne x.ıd g.örüş_ &'1'UPlan yok edilmiştir. .. müd~nın nasıl tertl.b. ve ~emin iki §1~ birini ihtiyar etmeJ. mec. 
çusu tarafın<Lln düşliTüfnıiiştür. .m bıala.ınadık. Qa1JHk h.areke tebıı<mlz Jer uasıncla. adlliwı bir bakeım.llk yap. Alman Jut'&Jannın iyi eUcelı hucum. olunacağ nın fekHbndl1'tlme11U§ oL burlyetındedlr: Ya anlaşm k , ya • 

°Ahnan denizakılartııın Amerika Ji.zımdır. Ü takdirde bedcfimlze var. mak vadycıt.hıde kahnıştır. ları ~da düşman kanlı k2)1blara rnasl. • hud m.ida.faa lmkinlarlnl 2't'l.Vlf1 t. 
sahili açığında yaptıkl rı hareket _ ....ıa:ıı '* yol kal)~. Bu .mtizateftlcrden ne kral mali, ne ~. B~ya latlkametinden Hlndla.. mak ve blnnetice muvaffakıv~tsiz. 
ler esnasında kend.ini gÖstCTen yüz.. Jıf. Utrinof Bfrlqlk Alnerlkadaa da de ~utan. h1çblr sureUe m~ol Cepbeııln şDnal kesimlnde Sovyeüerln tana dogra ~~. edecek J~ Uk ihtimallerini artınnak. 
baıı Topp, ohndiye kadar topy.e • ~n tasınız etmeıdal •e :miişt.e_ değildirlor. :miılı ıta.nl;.;brJa desıdtlcnen lflddetU hu.. taamızlarını.? :ıugl~er v çınıa:r Bu varlık mücadelesinin en na • 
lcun 208 bin to:nil.5toluk 31 gemi, rek rayrcte iştirak eyi al ls1emiş Hemen alııwıwl$ ioln bh. blf cnmları akim kalmıştır. tarafından onlemıoege çalJfllacagı zlk blr safiuısı karıısında uf k, te. 
bir muhrib, bir karak.ol gemisi ba. w tBYle c1ıe.mfşt1ır: bir klrg'mhk beslemirecelh. Bldm ~- Merkez kesfmhıde nndutkkiktbf ır. F Hlndlllerle sıkı fek mes'ullyetler üz rinde dunna _ 
tırmı§tır. MtbTer ~ s:ıcl~ Almıuı~anJll retlmb s:ımhni idi. Hiçbir sali.tıl7eUI KUJ !şef, 11 (AA.) - Cepheıı\n mer. r İfl>lrl!~ yapan bir müdafaanın , nın zamanı artık geçrn~tlr. Hind 
v~. ıı (AA.) - hti7e ıaa_ a1>1uka eıi 1 W.Ja Alman 91! rlttfne ttısulll Bbtd ın tam bürrlyeilnl teş. kt"% kdimlnde kuvretle tahkim edllmlş a!:abllecegı netice ba;ka olur; yal ba.şkumandanile benıber vuife gö.. 

urlıtı tcbll!i: boml>ltlılr ıKıbnasl ne deitl, 12Dcak ve lr::IJ eden pynnb:tn a.mtndycttn_ bir Al.ma1I mab.vcmet oevresl Sovyetlnız ha§ na ve sırf İnıtiliz • Çin kuv. recck Hindli fft}ısiyete verilecek aa. 
CJe1ebes cknl:r:I crr.ınncıa dcm,.e geMn ane:ılt muharebe me:rd•a•nda J'Ok edı. de şiiphc edemez. kıt'o.lan tarafın11an yıvılmıştır. 599 un_ v~eri~~n inlkinlarına İn~I r eden Jfıhlyeılerln daha ziyade talike mü.. 

blr Amedkan denka:ıtı .crmisfnin ln..v. 1ıebal!rler. ~ muharebe· :ntt'7danı Japooyanın tecavüzü karfıaında cu Alına.n piyade alayı ~a uıra. bir müdafaanın vcrecegl n~ aaadesl ohnadığına göre bu ı 4h bir 
Yctle m.üsellAh 'bib.. bir Japon gt-ml. ~ ~er nırtltl topraltla.rındAdtr H' i.ııUklilc k.ımışuıası b.Dsu.. t.ahmşiır. 1500 Alman öldıiriilmil$tür. bafka ol~. Bun~ dolaytdır kil evvel hal ve fasledilmeıl m:.itte. 
sini b:ttırdıCı Jıa;berl :ıhnmıştır. Dliş. Ye 1"I tnııraklıınla Almanların ve onun b . ?C7a yarın tatbik eilile<:ek Bunlnrw uasındn bir tabur ~umancla~n Slr Crlpps le Hind .~erleri ar~.~ fiklerln aelametf nOktasından el • 
lnMl remlslne liç torııil oaııımı..~hr. 811 ~lerln\n ezici u...ttinlüklerlnde.kl asullt:re dair ıaıç .. esls ba.ş1uı ~ Ye dUıa baı;U siib:ıylar vardır. Cep~- d~ cereyan_ ~en go~.er bütun 1 zemd1r. Harb lç1nde b1r Hind mc _ 
geminin blr yan:lıme1 1ı.:ru91tdr ol up tümenleri toıtıamış bırluıı117or. Ntlrlerimlz rdır. i'aka4 bu hürriyetin, nin bir ba ıı kesiminde So~tler Jk1 cfunyada buyuk bir alaka ile takib selesi çıkarmanın mahzurları üze -
tahmin edWyor. llin4lsiaıun bir devlet ve mese!a kasabaya ~lu Ye ağır b\ımetlcrde ediliyordu. rinde daha ziyade durmadan dava.. 

~=ı::~a <::·~~:= t=::~ n <arada dı·z·ıııne Ja.l>OD)'a. tarafından za~ sure. kul!:a.nümıı.lı. ilıere ceııhe rerisiııe gl:ın. ~aamaf :.ı M.. .. n birliğinin yı ameli sahaya, yanl düpnane 
6llc 

50 
Japon iıışıtı bulunmakladll'. Tor. tDıe n eıdU p usus:uıda r.ıu_ derllıı:ııe!'l ~ Abnsnlar 1.arafmdan bir ve lnd kongresinin muaddel 1n. karfı müdafaa ve onunla mücadde 

pidotanmmlan biri bir Japon kruva ta:bık ka.lrnamım fmk§.n yoktur. JaJ11>n.. raya toplanılan 8 bln 'Rusu ser~ t bı_ ılliz . tekliflerine dahi reci cevabı &nfhasına nakletmek en muvaflk 

Usulu••nu·• n tatbı.kı·ne 7 nm ke ı As:;ab u.nı eriıae &&"'ı e rnlrnı~rdtr. Venn&f .ııları, Yeni Dcllıi miiz3. hareket tarzıdır. 
rii.ne hücum etmiş ve u VtıYUilrii ba.. ka4Ar ka.b:ı ve ıntissm&h z chvr.andt_. Beyaz Rusya hududunda kereleri:ıcte son sözün söylerunlı oL Fakat al nan en son hıııber1er, 
tmmştır. d b 1 d tmı hep ~. s•4*bobn, 11 CA.A.) - Bir .Moskova duğu ın&nal.fftll gelemex Müsbet bir 4fmdilik. bu sahada, bir udafffi&Ya 

Vaş.ington. 11 (A.A.) - Bahri. Un aş an 1 Hbııd!Maa J.,_ıyaınn &ecavüziine ut. tellne göre, SoT,J'Ct kıt"alut ele)uz RUsY• netice alırnJdan ümidini kcsmcmlt ıvannanın müınkün nlrradıe:ını ve 
ye nezaTetinin tebPi~i rayacak memleketlerin au mfımd.ı dır, hoduılll.oa ~ ile Nevcl .. ruı11ıla olnmnrn uyandtrdığı bir kanaat İngllterenln bu hn$·nta dnhft bef-

Cenub !batı Pasifıkte: Bir aydan- Aıılc.ara, 11 (rhısuııi) - Şehri - -.. &arartarııla cfrişmJş oldııt-muz a.. a.o-v.la.rdır. Bu ıut•atar ileri bsreket.le. netfcıesiledlr ki İngiliz ınurabhast ka tekliflerde b lmımasını lcab 
her.i üsısüne dönmemiş olar. Peııc:ll mizde belediye tenbihleıi ııruına i'u' ta.ah.h.üııllere ntmea 11indlllcre rine ~ ~ler. iki defa Hlndlııtandan hareketini eylediğini göstcrrnlftlr. Ba, ınüeı • 
isimli Amerikan denir.altısına kay • alınmıı olao kalabalık 1erlerde haL memleketlerinht mlidalaaama da azami tehir ebnl,tir. O gün için mevcucl sif bir feydlr. ** 
bolmuş nazari le bak1tme.hd1T. k.ııı birbiri ıı:rıdı elı'a diz.ilmcleri yardımı y&pacağız. Jthıd1J!.ertn de bizim Romanya Krah hasta mı? 

0 ın.ccı.riyeti 00 .. bahtan itibaren 001va 7•ııb.tmuz s(bl bize )ardlDI et_ Koordı· .1asyon Bulgar zı·raat partı·s·ı 
A•ı • J • tatbtk edilmeğe baş.lanmıştır. Hal melerinJ tsierls. Loodm, 11 (A.A.l - Brftanova: • 

1 e felS efJlle kı bu u.sule •llflllmAk ic;m bekdi. ~ Amerika \Of! R.w;yanm 111ai Söylvıdli'fne rir'e bir tta.ıyan mute. heyet" to 1 d k• ı·d • 1 d 
rl -- L l !L hasslsl kr&I l\11$ell t.edavl etmek ÜZf'fe E p an 1 es 1 1 ei 1 ası 1 ve z,abıtuı mcmu arı nez.aa.ct e in- lr.aynakl&n ile t.iitön nıüUeflk mfl~tle.. 1 a 

k 
" '----·-l-, f ._ ..ı... • Bükre.ıle g;,nderllmtştlr. llastalıtın ma. 

450 e tar\ania bu~r, aut taa71 - rbı hadmhm insan anMeuclıı ancak bir "-'-ara 11 (AA.) __ Ko,_.:ı 1• _ 9...-gram • L-•• ...ı_ d hl7~ hakıkmd:ı fa&la matümat 1e!dur. ..-uı.ıı;. ~.a .,.,,_, 11 (A..A.) - Askeri m lıkcmc 
it.atı teminde çok )"OIV•.-pcıır ır. ııııııü~ elde edelıll!r. O da zaferdir. nasyon heyeti bugün eaat 1 O da taralıod&n idama nıııhk6m edılcn Ud 
Bu ueıale r~at etmeyeoler hakkın- lllndWan bu u.f~e ~lrak e6ebUh' A "k • ı k 'B~Ulette Başvclcil Dr. Refik Bulau bu sabah p.fak vak.ti of;r:ıda 

mek Veri• ~ecek cia Pazarteei günündeıı itibaren ce.. ve dlneUııllr. mert a I many ya arşı Saydamın ba§kanlığında mutad haf 1 asılm.ıştu. Bu.nlardan blıi r.ık.Jle Bal 

- • tatbikına bıı)aaeaktır. Loadraya hareket bir taarruz ffiU hazırhyor? talık topbtntlslnl yapmlftlr. ırarista:ııda çlkaıı Yugoslav Urafla.rı J>I: 
Yeni De i 1 1 (AA.) - uİppe )'11d..or ga~in eski din:ttöru Yolkof_ 

Ankara 11 (Hu«.Lli) - Kaıt lff meD tO fne~eye gjanel-. ür.eıoe ysrın Hin. (BlıtWaft 1 inci sayfada) lstihfAJ< birlikleri nasıl w. Volkof lıhbç sene nveı nu~ar 
ve ekmek dağıtılan mahallerde bu y.... diatandao BJl'Tllecağını aöykdilLU:n Uarrr llopkim'ba Londn.;rır. c~ıtkri ı.lraat .ı;ııarüsl llderlmnden idı. 
dağıtma csaetarında yapılacak de- aonra tunl rı jlave etmiftir: İnc'l1s .. ~ ~ Amerika. kurul cak? --o---
iitildiklcr arasında çalı,an aile Te- f. atları Vaziyet bctki de ayni olmakla am Aimaay&7'& ~ .. &aalTu Auırla_ (ll--•--fı ı inci sayfada) Otomobil Sc n yii" ışçı·'erı" 
ialer~-e ....::....ıe .. 50 gram ekmek "Ye b b ,..._ • ....... ""'*_...,_ •-fs'- _,.,,___~._ .. ._ ...ar-• 
rilm:i :.U~U: kabulü muhtemel.. Ankara, 11 (AA.) _ lktıaad era e.~ l>~ya gcli(4mden en-eJıAl -· .,..__... .., .,. .___, .. -..-. Daiıtma birlik!lcrinin biıer da • l db 

Vekalet.inden bikiirilmiştır: ha.le donmuş bu~nuyoruz. BerUın sı,_i mahfelleri INı Priişe ı.. ğıtma defteri bulunacak, hangi eve in ergin işten 
dit. 1 v-L'~L ' h ' ' 7/ Hindlst.ı kıendlalni müdafaa .-otCD ~ et:mlJor. llhıol lııılr oep._ ~İ gÜU ne miktar 8lltı§ yapl)dJğı çıkarılmasını istediler 

1 - cra CAlm::ıü eyeUrun heınla kundmssı hakkmU Soot7et bü.. • d f 

Ri d .. 
119

_.
1 

_'1- 2/ 17657 savılı lı:.a edecek . ve ne kadar para ahnıdıgı hu ete. D t:rort' I 1 (AA)_ Otomo 

Om ayası "' "' tamı ve ~ y . K ;rtilt elç-W M M.a1*;r bratua4ıuı Jll'a1'1a ka.-l-lunacakı B' l'ld e • • 
ranwuneei'te tasdikli koordinasyon 1 ~nı f?'e.lhi 11 (A.A.) - on. T*Pdaa ~!.er :hııiJb -"al maJıff'l re '.7~ • ır. lT 

1 
• e.r tama· bil sanayii İgilcri LindbergLn si • 

t l ·ık ed·ı ·ıyor heyetinin 3{)2 eayılı kararile f•h;i- ~: l~der.: Pantı~t javabvlal Nehnı hırinde cevab&lıı:
1 

nımı. oWutaııGn va: m~n m7k11 .0ıa~a~b.rı lÇID mev. yasi içtihadl:arından dolayı i~cn çl a kada nakil va.ıtası üz.erinde te..Um u~ cmıftir ki: . . le ~ Scw;ret bürik eloblnta fi. aı esna cc:~~rı~arı~ 88 
- karıhnuını Foırd motör kunıpan • 

Roma. ll (AA ) 'Vlolt;r'deıl bileli d.ölane çimcntonuA ton f:iatı 11/4 / _ lı: St.)ff~ ÜJA>e ık yap! 1 n k17ft4 ti:lıerlne Beyaaara.r :Londra üse tış 7eratı b~ rkJ ':'c k na ~ • yasından İste~erdir. Lİndberg 
• - • 1942 tadhindtıR itibaren mer"i ol • ~ ' ehl'C et':ft;' ~~ . ne. 0 ursa riDdetd nüfuzuna blla.nmak lüıııu.nıun; zd~~ J.gc~ ır 1 

'--crın u~falcalc rJ Fon! tarafından a ınnn cl'Vİfl -
dıli1or: k .. Oftrun CT Hınd Mu va.t.ıfetıi soıı ıger cemıyeıt ve ıL<>opcTatı er a. l · "b--..l' · 1 k · 1 

14 
N18anııla resmi ....-e IUom da. ma U2ere: imkftftla lı: . • i.id cl1171DD$ -.oe ~:rt 'bab ATnlpada lilı: d tın k nl H kö erı mu enullJ o ara ış.e a ınrnlştı. 

llecelbal biWiren bfr ta a - Portl-u. nev·i için 22. 7() ra adar Hindl11ılllıl1 m a.. o.ha ~ bir faalJnt a ar o lyaca ır. . c~ y. 
,,...aın talik ed • b _ Çabuk scrtı,. .... n .:~rsi _ faa etmr'ktir Biz bu vazifedc:ıs ka. ~ de de bir halk dağıtma bırliğı lcu -
....-- ~tll". -T- -r- }-ü , • &Olllie!melt lr. Yfıte b t;ıh L _ _ • • f }' ·ı -1- • 

man nevi için 25 70 lira olarak te.- c;ınemaylt. ndı n tehlikeye gı - İDd • nmna.sl ııçın aa ıyde ~eçı ecc::Atır. 

Zabıta Ve muhafaz
a bit editmiftir ' J'eeek ohn-.e. c\imbxk ne gibi te -~ ~öre. nz basını &imdi, Dağıtma birlikleri teıtellüi edince 
u A.,. A t ~ t h dcii hi minat v.rdır~ Hinc:Haıtan mahvol - ~ ~ ııUll'$l Mr taa.r. her vatanda, hükiımetçc yap•lacak 

kadrosu 
memurlarına onO an a sa lf a r luna lı:im yaşı)'ftbiliT~ Her Hindli nn ıttnı iddia etmdı.le Anterl. dağıtmalar ve iatC tertı"blerinden 

t UT. ---o-- mcmldc-etin daYctinc gi-tmelidir. be ~l bu kcnlannı 07D•. aeyyanco iıltifad.e edecek.tir. Yalınız 
er tayını verilecek M==-t!" ___ ,____ mıdt'tan ~netmek ıat~r. Berttncle. vaıanda.şla .. ın b ılunduk1uı semt • 

Japonyamn Ankara sefiri ~ ceva1>ı _ .. 11 bDaM pdur ki, btttün bu 01• 0 "- ıercıtıti bit1ildere az• obnatarı rt.. 
Ankara, 11 (H i) - .ı:mni • ~ fv""d ~~Y. 11. (A.A.) - ~ml~ • tea1er nlba.yet, 9cnyftiertn acelf' lstedttl tır. A:r.a olma 91ltderJ bir nizamoa. 

yet tcş.kilatırııda ç.e.lışan bılWnum "'O ~ men bırliiı Sh Sta.fford üippe e taıaTm ıçbı lDt ~ Amerikalı •- Be teebit edilecektir 
naüdür, kami ve polis memUTla • So17a, ıı (AA.) - .JaJ><m)'antn An. yaptığı tekliA.erin thnd~';ci .şek.ifi:ri - tata 1ıara\mü n bu slD'e!Üe yau.ruı.ı.. meTicaret Vek.Aldi bu ~slara gö.. 
rile muhafaza kadrosu memurlarl - bi1tik elçisi ha sabah Sof>'aya le kabal eclıtcmeyeeegını bıldır ~ cak hapı 1'81dırl:ı.maJı: ıotnar. TC her tarafta dağıtma birlik.len tct-
•.ın Ye temdic::Ui jan<larTDll nefede 7 ~. tir. Bir Amerlk.n g:autesJ ıöre kiline aid hazırtıktanı beşlanıhna -
~ eT taytnı almaları hakk1ndak 1 ~ b1Jd!r114ii'I ribl, Japenyanuı --o-- Nevyo~ l I (A.A) _ Herald sı Mısu~nda Tİ~ctlett icab eden 
lis~'n~n liyibaaı Büyük Mi-lkt Mec- lln bii1tit elofal Geuual <>slmo ile 6 nazır Bulgar kabine- Tnibune yazıyor· direktifleri Yemıip. Biı1ilı:lerr aid 

in.in alakalı enıcümenle:rtoce ka - Ber . • d "ld" Ba ~ . d" . hazır) klBT 'bu ay eomma kader ık -
hu} ~~ 1 ~er~· sm en çe 1 1 bı'nd 'by~dö. , ~ _ unyka .• t~'":! • maJ edilecek ve ay 90IKIDda kooırdi. 
_ • e n- num DO~Ql.81 teı ı ege. • d ~ 

k (D--ta af 1 1 1 ..L..Z .. ) •• 1__ • • ''- ._ •• ._, L nasyon heyeti tarafından agıtma 

ŞARK 
Sinemasında 

Sinema aleminin .evimli 
yıldızı 

MAGDA SCHNE.IDER'in 
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6 Say.fa 

1 •-- 1 ı,.. iŞÇi 
'I &ıç ve boya işi.erinde çalış;&cak isçi ı 

mak üzere bu ada ilıerlne tkıncl bir ba_ ı lizundır. Sirkeci Demirkapı Kar_ 

Askeri vaziyet --· (Baf~afı 1 inci sayfada) 
ıeçnıc.ıncKle uera ber şunu söylemek ı.ııu. 

ranndayız. kı ı.ınon mukavemetinin e. 
Ubllll Ba.aaıı ) arunad ındakı Amerika. 
fı< lıpln kuvvetleri teşkil edıyordu ve bu 
ı.un tlerın muka.vemcUeri nihayete er. 
d ı.e ıı onra arlı Curregldor adu;ile 
1\lanllla ko) und.lkl diker kucük ınuka_ 
vemet yuvalarının mudafaada. devanı e_ 
debllmelerine madJe.en imkan yuktur. 

Yll akını )"apmışlarsa. da bu tıadl c 9 1'i. )ola fabrika ına müracaat. J 
san sabahı ve incelemekte uldu~umu:ı lııiL 

meseleden sonra vukUA celmiş.ir ve b.ıb. -.ıııııı-•••••••••••••ttl 
ı;lmiıle ali.ita ı olamayaeat ı da tabiidlr. 

O halde evvelce serdeillglınlz müta. 
lea) ı ta.;Jiı ve tash!Jı ede~'etlz ve Japon. 
Jarın Seylan ada.sına kal'$ı yapmı'ı ol. 
dukları blr:nd bava akın ve b.LSkını ı•e. 
arı llarbura 1aıımş olduiları akın ve 
baskın derecesinde delilse b!Je cene e. 

Zayi - 935 yılında Ennenak .,ak rya 
ilkokulundan aldıfım 101 numarlı şa_ 

h:»Jt'ltnanııemi zayi ettim. Yenisini al.ı. 

catanda.n ellilslnln hııkmu yoktur. 

!lersln İlem.ln 11.öyü ölretmenl 

ımıstata Otm eşt Memlbe AkRld 

hemnılyetU net.lceler temin etmiştir ve: •••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••• ............ . ' 
ne 1 

' 
rı ' ro orıra, uç aydaııberl bu kadar buyuk bır 

melanet ve kahramanlıkla muharebe e. 
den ve karşısında Japonların ınüh

0

m 

kuvvetlerini tıatlıY<ı.n bir orduya yalııız 
üç vapur ıindermek suretlie yaınlan 

,.ardım da bizce çok a:ıııdır. Bu ordu)il, 
dahıa bu:riık fedakirlıkla.rı gıne alar;ık 

ft hacimleri 2500:3000 tonilatoya. seyir 

incili:ı.lerfn ldd ıaları veçhlle Jaı.on;ar 
bu akında 25 uçak kaybetmiş bile o\ı.a. 

Son Posta Matbn ... ı ' Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
lar bunun btdelinl pek çok f:.azlasile :ıl. 
mı.şbrdır, diyecetlz. ~~iTal Muduru : CUıad Baba.a 

2 - Gar1-i A\Tupada, .ılkdenb ııaha. GAUlRI : A Ekrem USAKLIOtL 

•haları da 10: 12 bin kllometre7t' yuk_ 
sıncla Ye şimali Afrika oepllcslnde: 

ııetmiş eldutu su7lenen son sistem de. 9 Xisan tarihli ajana telıra{ları ara. 
Dizalh ıemllerlle buyuk A.ınerllı:aıı uçak sın.da, buruk miktarda takvİ)eler almış 
kalclerio4en de lsUfade ederek ilaha ıe_ Ye yeni baş~n tensfk edilmiş o!Juı Ge. 
niş olo\We yardımlarda bulunmak ecre_ ne~ Rommel ordusunun elmali Afrika. 
lı:irdl. TC4Cb~LıA, başa.rının yarısıdır, tlaki ıs.lzinct lııCiıla ord•suna ltal'$ı bir 
ilerler. Onun lçbı, bu ve emsali tedbir. çevirme ha.rdu~tine başladıiUY YP7a 
kırle ıöz.oli.Rde buhındurıllan ıarenln başlamak üa:ere olduiun& dair Royter Şehir tl.7akotıiuncl& 07nanan ıParn 
lı Wısati veln \ısmm o\sua \em.la Mile. ajaMtnın askeri muharriri tarafından plye6f elr.ıfmttı1kJ müna&a.p.ların dotur. 
~linll. Temin edilemese bil.. ~bbü, 1asılan bir yuı ile bir he.ret ile birlikte datu dıaY&Jardan bvlncialae asli7e ı ncl 
edllml!J olmaktan mütC\·elUd blr v.selU Londraya ~imiş bulunan Birleşllı: Ame. cna mabtemcaincle dün başlanmı~tır. 
dllJ'ıahardu, rfka cenel kurmay başkanı General Mar. Bu dan, Merl:n müellifi Neclb Fasıl 

Ancak, ,ftlDll da derhal lliYe zorunda_ saha Birleslk Amerika ordusunan bu Ksakürek tarafından «Para., piyesinin 
yas, kt bl<dm hllhassa Uzakdotıı hidist. ~r.bln bqındanberi cöste.rditi inldsaf intibaı oldutuna dair Peyami Saranın 
krine uh' olan mütalealarımu çC>k u. ha1dı:ınJa pzetccllere ıöylem" olduğu 1amıtı bir müaJedu dolayı Peyami 
.attan ıörüslere lsUnad '!tmektedlr ve senler ile ~lerlmle duuımata delere. Safa ile ra:unın lnUp.r a&Utt aTasvirf 
durumların hSltlü eeklllerıne umanın. hl'.mmlyettedirler. E"'ir .. cautesı sahibi Zeu•ad Ebüzzlya 
da nühu eclehllmek lmkinlarındao ek. Bldın öteclenberl General Rommel ve nC$rly&t miiclürü Cihad »aban a 
serlya mahrum bulunmakta>U. Bu se. komutasuıdakl Afrika Mihver ordusu. leyhlerine açılan davadr. Dava mcna~ 
bcbledlr, iki Filiplnlere yardım meselesi nun Uukdotucla.kl JaPon hareketlerini o!Mı yazı. lddlawunede lı.a7cledilditlne 
hakkındaki a&ı.lerlmb.ln şimdilik aadete cotrafı dış bıallar üz.erinden df'Stekle. ıö~ !lieclb Pa7JI Kısakuretln nkar ye 
umamt mahl1ette bir mutalea addedll. mel üzere Nil deltası Ye SüYe1f kanalı hayslf'C'tlnl tahkir mahl1etlnde &'orül. 
mtsl çok 

1
erinde olur. umumi ıstiJı:.ame!inde taarruı:a ıeçmesl muş ve dua maibııat kanununun %7 n_ 

Seylaa alasına 1a.pıla.n ilk bava a.kı. çok fa~ah olacatı fikrinde bulunduğu. el maddf"Si delilctlle ttm kanununun 
aında.n sonra Japonla.rın etraflı bir teb. mıı:ı sayın okuyucularının:u malum. 180 ve 48:? n<"I maddelerine tedlkan 
11t neşretmemb oldııklarına kapılarak dur. Yalnız Almanların, ayni zamanda. ikame oılunmuştur. 
bu akınm neticesine dair olan enclkl Sevyetlere 1ı:a11ı clrl$mlş olduktan ö. Celse açılıyor 
nnıtalealarımmla blraı: acele ehn1' C>I. IÜJD, dirim sınaşınlD )'1lkında açılal'a.k <Jelae t.am saat 1' da ~ılmış ve kor!. 
dutumuw ttiraltan geri darmaya<"at1z. olan ikinci perd~ne ellerlndriı:I vasıta. donla toı:Manan pzeteciler, Uyalc'o 
Zira Japonlar, 9 ?o.'isan tarlblt ıesm.i teb. ların en büyük kısmmı '8tlrak ettirtbll. an'atki.rlan ve Vnivcnıile talebelerın. 
Uilerlnile umumi blr ifade ile yani u. mt'k 1~11 şimali Afrika taarruzundan den mule.şekkil bu1ülı: olr ltalabalılt u. 
rih ve ll'lahal sfkretmeksiıin 7 Nls:ana 

1 
belki de mwrraklı:atcn urfına:ıar etml$ lıeınu hıncahınç doldurmu,ı.ur. Riyaset 

kadar Hind Qk1anusunda iki tnıUJ:r. ılbl cörünclüklet"lni Te 1nııll:ı. kanetle. meyt(liııde asliye Z ncl ceza hak.imi Re. 
lı:ruvawrunü bahchklannı, 44 ticaret ce_ rlni orada b~tlıyabllmek için R~mel ıid :Somer kluau7or, iddia makamını 
misini tsbrib ettlklerlnl yeya hasarn ut_ ordusunu büyük o1çüde takviye et~- muavinlerden Yakub Şekib temsil eıU. 
rattıklannı 60 müttefik tayyaresln! de mekle bmıber Akdeniz ve &imali Afrika yordu. 
dil rdükierlnl bildtrmls nltlukları gfbl sahalarında · şl:tdetll bir han faaliyeti iddianamenin olıuımasını mliteakıb, 
lnılli-ı amlrallıtı da kezalik :ıynl tarihli ıöstermdl muafılı: hulduklarını dahi Necib Fazılın Yetdll ihsan l\lukbil Ben 
bir tebHğ ile Coruwa.ı n Doresalre kru. Jı:aydet.mlş, dıinkü yM'.tmızdıı da tnına. IÖ& ırJ.ınış, danınn kı&a bir teşribinl 
vaı:örlerlnln Bina Okyanusunda hava terin Almanların Afrika.da t.aarruu ha. yapt~tan ve yuJı:acıda .raıUılımıı ha. 
muharebeleri netle«'31nde batmış olduk. zırlaııdıklanndan bahl Jta1-erleri mıi. ka.ret iddia ını belirttikten SODl'a dava 
ıarını kabul \fil Uf.n eylemiştir. Der ikisi tevali b\r surette )'1lı>makla nasıl fnyda. olunanların tecziyeleri talebi) le siu:lerl. 
ele atır krunzör smıhna mensub olup b,nabllecdderinc1en bahSeylemlştlk. RoY nl bltlrmiştir. Bundan sonu dava olu. 
blrlncbl 10,000, Dtlncılsl 997S ton ha<'. krln eri mubarrlrlnln mütaleası da nanlarm sorıuiarma cctllmi , ilk ola. 
mtnde bulunan ve suratlerl saatte 3% bu oümleclcn midir, yoksa tezllen bir rak sorgusu yapılan Tasvırl Efkar sa. 
mil olan bu kruvazörlerin Japonların b:Wikatl açıtıı vurmak maksadmıı mı hlbl Zeyyad Ebüzzlya dcmıştlr ki: 
ge.yll.n adasının merkezi Kolombo il_ mU!Jtcnlddlr! Bu. pek blllnemez ve ha. •- l\levzuubahs )aı.1 lıem bir tenkld, 
manana yapmış oldukları Uk !tava bas_ klkatı öğrenmek için beş on gfuı lntızarı hem de piyesin Lı.hllll mahiyetindedir. 
kmınch.n ln5'ı:a blr han taarruzu ile tercih daha fa)dahdır. K. n. 1 ~u yazıda muelllfiıı pbsm.ı k:ırşı ne 
b:ıtırılmış olmalan varld ıörülnıcmckte bır ha.karet, ue de hakaret ka dl mev. 

d ir. Çunku. Japonlar '1 ·ıs:ına kadar k H f C 1 cu:ldur ,. 
1 • t Do tor a iZ ama N' ..... l

0

yat müd· uru" ne Benıale körCezlnde, ne de 11 nd an ....,. Cihad Baban da 
s;ıhltlerlnde fnılllz deniz kuvveUerlne (Lokman H,..kim) a)nl fikirlere Lştlrak etmiş ve sözlerine 
kar 1 bundan başka ağır bir ha.va taar. L •raün şunu Jive etmiştir: 

Oivanyolunda 104 No. da n~ • 
ruzu yaprnamışla.rdtT ve bu kere de Sey. «- Dava me\"lUU olan makalenin de. 
l!ın ad ının ş:n1< sa.h!Undc bulanan hasta 'kabul eder. vamı m:ıhlyctlnde blr lklncl m:ıkale 
Trlnkomııli echlr ve limanına karşı ol. Telefon' 21044-1.'HQS daha n~llmişt.lr. Bu ikinci )aLı da 

okunursa, ortada ka dı hakaret olmadı_ 

ğı daha iyi anlaşdır. Bu bıtkınıdan, m:ı. 

kalenin ikinci kısmının da tetkiki lçlıı 
dosyanın klcHa makamına la.de ini isti. 
yorıız.• 

.Mahkeme :raunın ibraz edildiği tAk. 
dinle mahkemede de tct.ıuk edllebllece. 
ti.ne riir'e. bu talebln reddine karar ver. 
mlfdr. 

Peyami Safnın Sözleri 
Peyami Safa da, sorıosundl. &unları 

SÖJ'lemlştir: 

c- Yazı, sadece bir tenlddden ibaret. 
•Ur. Hakaretle 'leıTC kL:lar alakası yok. 
tur. Bilfa~ bö;rle bile olsa, du-aoı gene 
tlyatro mevau.u etra.rında bu bidlscden 
bir müddet evvel bana 1tarşı çok dJba 
bab.retaml:ıı yaaılar yamıı,tır. Şu bal. 
de, benim yazım da bunlar.ı tabii bir 
ceyab teşkil edebilir. Diler ı.öyllyecek. 
lerlml müdafaama saklıyorum.» 

Söz Necib Fazıl da 
ıuüteakıben 5Öıt alan Necib Fuıl Kı. 

aaıtürek, sö:ılerlne .tOy1e b;ışlamıs1ır : 

n- Bu davanın ook hususi bir ma. 
hiyetl vardır. Şahıs hukukunu aşan, 

milli bir mablyet aruden bir da.Ya kar. 
şısın:la:rı:ı. O kadar ki, \toma radyosu 
dahi, bu ~ie etrafında mıittacldld 
defalar n~yat 7apmış, bir italyan pi. 
yeslnln Türkler tanfından alınarak, İs. 
tanbulcla oi-natııdıtını yumıstır. Bu. 
nun lç~n. mahkemenin .nüsaııae-sı nls. 
betinde, bDZ11runuı.cla hluilse.rl teşrih 
etmek ı tiyonım. Zira, yeryilt.ünde ha. 

7Me ııj;m&yacak hlr lftira kar&ıamda 
1'ulunU,Jorum.» 

Necib Fazıl buı1dan sonr~. bidi~eJi 
enell7a&ınd.an almış ye Vaşar Çimen la. 

mlode tanınmamı.e birinin, taoınml$ ol. 
ma.k p7eııi.le Uyatc'oya tercümeler :raP. 
tıtını, fK&t miracaatlarının reddedil. 
dlflui, italyant'.adan terctime etUti ve 
•Par&o nın ben»erl oldutu iddia olunan 
•Oru Puro:ıt da ayni Mıbetc utraymea 
bn lfU1arı ortaya attı;uu 1Ci7lemlı ve 
dem iştir ld : 
«- Ben, Yaşar Çimen ııOro Puroyun 

Şehir tlya.trosuııa yermezden çok daha 
e~ o.Para• adlı eserinin menuunu 
bazı ld.oeıtlarıma anla.tmıştun. Oniar. bu.. 
nu ıazeteLerhıde ıff yazdılar, Sonra, 
o.Oru Puro • ttalyaneadan 7alnız alman_ 
caya tcroüme olunmu$. Ben ise, her lkl 
lisana da aşina delilim. Ne o eseri okn. 
dam. M de müellifini tanırım ... 

Davacı, Yaşar Çimenin ort.a1a altıf:ı 
iddiayı fikir ve ma.tbua.t muhitinde ya:r. 
mala ve hcrke81 buııa lnandırmaia ça. 
lıştıtıoı ela bareUe, nihayet Peyami a. 
fanın 7&111arına ıelmlş, bil ya.zılarda 

kendlslnln blr esnaf reklimc111 fekllnde 
tasvir olunarak n dlter suretlerle tah. 
kir edlldlğinl söylemiştir. l'ey&ml Safa. 
oın iJrl eser araauıda l>c&ldııtu benttr. 
ilklerin ik.l hu\uk Ye neı..&at. kitabı a. 
rasında bLle buhına.lıllecek bıUat Ye tabii 
bellU'rllkler oldutunu aö1lemıı ye ne. 
tloede bahis mevzun tercüme ne kendi 
eserinin m:ıhkeı~ huıııl'tlllcla muka)'e_ 
sesini istemiştir. 

Do.ruşma, her ki tarafın delillerini ib. 
ru. etmeleri loln, talik olunmu tur. 

Derdlerimizden biri 
(Baı tarafı 3/1 de) 

ihmal ed e r ·z. Yangın makfoelerın. 
deki cezanın aeneler geçmek dola
y ısile artık ışe yaramaması ndan de
ğ ;ıt ı rılmesı r:ı.z ım geldiğini, aoba 
bo ru lar n l n temizlett i rilmeııini, ha.. 
demelerin kış ortasında ısınmıya 
muhtaç olduklar ını aklımıza getir. 
meyiz . Hula sa bir yanglıı olunca, 
saymakla t ükenmek b ilmiyen b ir BÜ 

rü ihmallcrim ız iç inde yaşıyan ve 
kend 'ııi de biz m gihi , hayatımız ve 
cemiyetimiz g ib i ihmalin b i r çocu
ğu olan gece bekç i$i ve hademeyi 
suçlu d ·ye yak olar, muhakeme ede. 

r iz . 
İhmal b iz im m illi hnyatımızda 

veba kadar mii'ııh ış bir !hastalıktır. 
G ünün b ir inde bir vapurumuz Mer. 
mara denizi ortasında b i r adaya 
çarpar ve batar. Bu, bir kazaJır der 
geçeriz . Hakikaten o gün den·z 
dalgalı, hava tipili ve &İsli idi. Fa. 
kat denizin dalgalı ve havanın sisli 
olmasını anlamak için bir vapurun 
karaya vurması mı lazımgeliyordu) 
Bu İşin içinde kaptanından, dümen. 
cisinden, kat ibinden, lostromosun.. 
dan, vapur sahibinden, liman me
murundan, gazetecisinden bana ka
dar herkesin, hepimi zin b ir ihmal 
h isses· y-0k mudur) 

lhmal ve kusur hayatımızın, laü. 
bali t iğimizin. kend imizi n bir remzi 
oluvor. Ve her feL~ketlı hadisede 
milİet halinde ihmali m izin suçunu 
gfuüyoruz. B irçok hadıseleri kaz~ 
ve kader d ıye geçiyoruz. Halbuki 
bunların hemen heptıi yalnızca ih
mal ve kusurumuzdan doğmak.tadır. 

Her şeyden evvel bu derdimizi 
bilelim, ve buna deva arayalım. 

A. H. B. 

TiJRKiYE İŞ BA.KKASI 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

lstanbul Levazım Amirli!11 Satın Alma ı 
Komisyonu ilanları 

KIŞW:a.ER: ~ (Suöat, • M&Jll. S ~ 2 Wnclteorilı 
WUıJıenlM J&PWr. 

1942 ikramiyeleri 
l a4ıet 2000 UrWıt - 2000ı.- LA .o • • lOI • -4000-
• • lOM • -aooo- • IO , IO • - aoo.-
1 • - • -llM..- • • -6000.-
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Beher kilosuna d85» kunış tahmin edilen •3500> kilo karama.n koyun eti 
alınacaktır. Pazarlıkla f'kslltnıcsl 13/4/94ı Pazartesi cünü saat 10.30 da Top. 
hanede Len&ım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i kml. 
natı 971 Ura 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda rörülür. Tallplcrln belli 

valıiUe komisyona ıelmelerl. «687» d457ı> 

' Almanca ve Fransızca bilen mütercim aramyor' 
AJm....., ,. FrWısoe.ra atla& bir mütcrc~ lhtiy~ vaıdu. Muhasebe 

__.._ vikJ1 ola.olar kınıila edilecek.tir. Talib olamuı pzeteml11 ldareıılne 

.... •••n. 

Miieuaemi'lde daima KADIN n EJUCU 
kol, ceb ııaatı.erf, maaıa, clunr saatleri, aıtoıı 

Ye pliUn nişan :rüsWderl, kıymetli taşlarla 
lislii ClCRK Ye PLAKLAR Te ıenl «Scnll. 
7eo 1ildiklerlnln zen&'ln oetftlerlnl balun -
darda.Pmma bildirmekle eerer d.ı,ana. 

Si GE 
S AA T Mağazalan 

ADRES: İSTA?o.'BUL. EMİNÖI\1} CADDESİ No. 1 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

8000 metremikap kayın 
maden direğine aid nakil 
işinin açık eksiltme işi 

1 - Devlcı orman işletınesı Karabük revir imlrlltine merbut Karat.epe 
bilıesinln Karatepc ormanlarının Yorilk deresi. Cobi, Kouku:r. ve Glrence • 
Örlök mevkilerinde mevcud danıc-lı tabmlnen 8000 sekiz bin metre mlkAbt 
ka1uı maden dlrckl.-rltıln nakil iti a~tL .. .1u111~e ~ıka.rımnştır. 

Z - Bu dlrcltlu birinci m:ıddede c~fdil- ;prterden alınara« bu bölrc ha. 
d11du içinde Yörükdcrc:sl, Glrenpuıar n Glreruıe deres! r.ımp.ılarına nakil " 
sırık halinde t.Ml~m edllecekUr. 

3 - Açık eksiltmeye çıkarılan 8000 seldtı bin me~c miUb k1lYID direkleri. 
nln nakil için beher metre mfki.bına bkdlr •lanan lc13met yedi liradır. 

4 - l\IU\-&kkat tt'minaı :ıkçt.sl "'• 7,5 bea:1.blle 4200 liradır. 
5 - Bu işe ald acık ek Utme şart.na~.lf'.rJ Ankarada orman umnm mü • 

dlirlütü ile zonıııldak onnan çevlrge miidiirlufünde ve Karabük devlet orman 
~lelaeşi revir imlrlltlııdl•ki dosyasında mevcuddur. 

6 - E~cil!me 21.NI rı.11112 tarihine rasıla;ran g,.lı ıünü saat 14 de Kara,. 
billt devlet orman işletmesi re,•lr lmlrlitl binasında toplanacak olan k.omlsyoa 
huzurunda icra edllect ktlr. 

'1 - 1steldllerln eklilltaıe ılınilnde teminat akçelerlle birlikte revir lmlrlıtf. 
mlı:ıe münı('.aat etmeleri luıumu ilin olunur. .,4zg9,, 

Borsa ve Osman~ı Bankası 
Komiserliğinden : 

Kayseri ve civarı elektrik Türk Anonim ~irketinin 400.000 lha 
sermayesini temsil eden her biri itibari 25 li ra kıymetinde hami -
line a i t ( 16.000) hisse senedi Bo?M Meclis in i n kararı ve Maliye 
Vekaletinin tasv' b i i e 9/ 4/ 1942 tarihinde Borsn kotuna i thal 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulae tart1ıı: ıw 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
eubc ve aj&D9 adedi: 161 

Zra1 Te tloart her nevi banlta muameleleıt 

PARA ijiRiKTit<ENLERt:: 28.BUU 
LiRA iKRAMiVI:. VERiVOR 

zıraa~ Ba.ııkaınnda tumba.rah ..e lhNnıa ıuarrur hesablarında en 
.. M ııruı bulwıanl&ı'a tıe11e4le ' defa oeJdlcoek kur'a ile apj1daki 
.,ıAııa c&re ikJ1UDl1'• Wıtılacak\ır. 

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

40 )t 100 • 4,000 .. 
100 » 50 • 5,000 )) 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 M 20 Jt 3,200 )} 
~: Beablanndald paralar lııU MiM 'cinde 51 llra.daa 8'all 
~1mıen Uaamb'• oılı:tatı taitclirct. " IO fadMile yerllecekUr, 

J[.,.alar ııeneM ' defa. 11 ... ,. 11 Butra.n. 11 87161. 11 &rlnd 
tına tarUıJertnde oeidleeelı:tir • 

s' 

ı 


