
BiRlNCi SISIF 

SARAY LOKANTASI 
Sai:ılbl: l\lust.&fa :Sezlb Aibayrak 

Setme ve eşslı yemekleri ve tam (!eşldli 
mevı.lm balık ve lrvrclı.lerl n turfand~ ı;eb. 
ze ve ncrıs ~af!.ırlle muhterem müşterlle. 
rlnden ıieğer kau.nmaktadır. Karaköyde, Be. 

lıııır bek durağ'ında No. 31. Telefon: 49005 ,J 
._ 
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Lig maçlarında dtlnkl slrprlzler 

Beşiktaş Galatasaraydan 
şampiyonluğu aldı 

ise ligde bir hayli geri olan 
takımına 1 - ·o mağliıb oldu 

Fenerbahçe 
ls!anbf!./spor 

Mitte ilkler 
barıl 

taarruza 
geçecekler 

Şark cephe.f nde Lir Alman tank .. var topa fullyette Welles, Litvinofun 
mutaleasını 

doğru buluyor Bu sabahki 
haberler 
• 

Hindistanda halka 
neşredilen tebliğ 

••Bartalaş 
saati 

gellror,, 
"lngiltere Hindistanda 

mağlup olmuştur,, 
Ba.nkok 1S (A.A.) - Hür Hlncli!t&n 

umumi mıerteıi aptıdald ~bllti neş • 
retml~r: 

CorlpJ18 muvaffak olamamıştır. Hin • 
dlatanda İn&'il~re tam manaı;lle mat • 
l6b olmııştur. 

Blndl.ıııt.Mı loln tarihi ıün ıelmlttlr. 
Dlndlata.nıa ı.tlklall rüntl ve kıırlarıl,. 
ma aaM.ı Yaldafmı.thr. 

Şark cephesinde 
müdhiş bir engel 
daha : Batakhk 

Basyada 
bazlar 
çizildi 

Her taraf bataklık 
haline inkılab ediyor 

Almanlar 
tedbirler 
aldılar 

~~~~~~~~~~-

Hindistan 
ıstııara 
karşı 

duracak 
Londra basını 

müzakere tekrar 
başhyabilir, diyor 

e<Amerikanın hedeli her im
ltôn buldukça düımanlarımı:z
Jan her biri•ine ezici darbeler 

indirmektir» 

Berlin ne 
diyor? 

Vaıington 12 (A.A.) - Gene. 
ral Marshallin Londradaki vazife • 
ainin esasına ve Anglo • Saksonlar. 
la müttefilderinin bu yıl bir taarruz 
harelı:etıne geç p geçmemeleri ihtı-

Crinns Londraya mel' ne da.ir ·~ı;ulan auale M. Wel. 
. rr_, )es, vercbılecegl cevabın M. Ruz ~ 

gztmek UZere yola çıktı veJtin JU a(izJerİnİ tekrardan ibaret 
olduğunu aöylemisür: 

Kara~i 12 (AA.) - Sir Strad. Birleşik devletlerin ve birleşik 
ford Crippı bugün öğleden acnra .milletlerin hedefi her iml:an. ~u.l • 
maiyetile birlikte Londraya gitmek dukça dü~manlarından her bırısı_n~ 
üzere yeni Delhiden buraya gelmit elde mev~ud. bütü~ kuvvetle ez:ıcı 
· darbeler ındırmektır. 

tıiİlnd Müslümanlarının Grlppı'e (Devamı S inci ıayfada) 
cevabları 

Yeni Df'lhi, 12 (A.A.l - Hind müs. 
liinıan birllli Crlpps'ln tekliflerine ver. 
ditl cevabda ezcümle diyor lı.I: , 

(Devamı 5 lnd sayfada) 

Malta mütemadiyen 
bombalanıyor 

Şeref sahasında dnn 
bayrak yarışları yapıldı 

Galatasaray • Beıiktaı maçından hey«anlı bir uJha 
İstanbul lig samplyona ında kat'i ne. ı nerbahre stadında pek l\ı.i ·uk bir kala. 

ticeyi halledecek maçl&Td:ın blrl olan j balık önünde yapıldL llaıı:lı bir he1e. 
Galat&.taray • Beşiktaş maçı dün Fe. (Devamı 6 ncı sayfada) 

Çemberlitaş sinemasında 
don akşam geç vakit 
bir cinayet işlendi 

...... 

Bir genç ayrılmak üzere bulunduğu karısını 
bıçakla hafif, rakibini de tabanca ile 
göğsünden ağır surette yaraladı 

'--_Fransız toprağında 
büyük bir hava 

muharebesi oldu 

&rlin, 12 (A.A.) - D. N. B nln aı. 
keri kaynaklardan ötTMdlflne l'Öl'e. o. 
lapn ii&tü sotuJı: ve karlı tarlı; cepbesln 
de hanlann detitutl'lne kimsenin 
lna.ıun11acıatı derecede uıadıtı bir an. 
da, ilkbahar müJcleclal olarak busların 

ve karların erimesi. biililn Of'Phe bo. Bulgaristanda Son 24 saatte 9 Dün gece saat 9 buçuia doiru dı.n yüzünden iılenen cınayctın 
:J'lUlca 'bql&mıflır Çcmberlitaı sinemasında bir cina. tafsilatı tudur: 

Bas llkbahıan, Aft'llpa Ukbabanndan Makedonya gunu alarm işareti verildi yet iılenmiı ve alnemadaki halk Güzin adında bir genç hdın bi.r 
ta.maaile bqlıaciU'. Bu ilkbaharı. bir. Londra 13 lA.A.I - l\laltacbn res • büyük bir heyecana kapılmııtır. Ka (Devamı 5 lncl sayfada) 
denblre sellr. Bir elin evvel karlarla ör. men bilclirlldltine core son 24 uat için. 
tülü ı..ta.nan ye IOl'uk yapan bir 1er. Sofya ıs (A.A.) - Dün burada Ma. de Malla blivlık bir şiddetle lkl defa 
de ertesi &'ÜD derhal sıcak bqlar. Kar. keclonyanm kurtuluşunun yıldıioümii bomba.rd•man edilmiştir. 9 alarm lşa. 

1 lar erir. Füat. ,.avat 1.,."$ defli. bütün büyük merasimle kuUulaıımı:jtır. Bu me. reU verilmişUr. 

1 _. b ı•- -'- ak rastmıw nuırlar, senrler hazır bulun. • Al 1 böl6e7t au basmış er••• • ... e a.-~ Bu tfıoblltin Defjlf'İ sıra.sıııda bombar. , ngılizler 14, man ar ribl erir. Herşe7, bu uçsuı bucaksı.s, m~ardır. daman hila devam etmektr dl. 
1 

4 tayyare kaybettiler rarı ertmı. urıacıa dolu hal.aklık için. 0 cumartesi pnü :Malta ~imalinde 
de .. planıp kalır. Atlar 1ürü1emez. ara Çan • Kay _ Şek birçok yerler dü•maıı &.ayyarelerı tara. 

Londra U (A.A.) - Düa Fl"aın.lanm l»a'lar ı.ıı7nnes. tından mitralyöz ateşi Altına alınmıştır. 
thnalbıde Hasbruk i&erinde eJmdl7e lla. önümtiıııclekl baltaların barlı vasfını IAmcJra l3 (A.A.) - General. C~.~- Tayyare meydanluı vt limanları üzeri. 
itar eere7an etmlt olan b&n mubare. &efktl e4ecett olan ba karlann erimul ve 1 K.ay.Şe:r ile zevc~ Blrma.nysdakı mu • ne akınlu yapılmıştır. 
l>eleri içinde en ~Unlerlnden biri cere.. 101laruı llullanıhna• l»lr hale relm~f. tefllt cephesini &'ezıllktcn so>nra Çun • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
ran eimlşür. Hubnlku bombardıman <Dnaml 5 inci sayfada) khı&'e avdet e-t.m1'1erdlr, 

:-:.n::.:.~~:~:::::. ::~ --------------------------- SU/ KASD 
larımız himayesinde uçarken mÜblm G 1 da madde 1 er ı· n ı· n DA 'TA Si miktarda Alman tayrarelert ne karşı • ,y J"t 
laşmışlardır. Birçok hava a11harebesl 

olmuştur. 4 Alman tayrar~l düşürül • ha 1 ka da g"" 1 t ı I mas 1 na rn~tür. Bir bombardıman tayyaresi ile 

13 avcı tayyaremlı ka.yıbdır. 

Gece Fransız u.Jılllerinde Calals ve b 1 
Dunkft'q~e projektörler ııabaha kadar b u g u• • n aş a n d 1 
etrafı aydınla.tmışlardı.r. lnıiUı sahille. • 
dıiılen 6iddetıı lnflli.k ~slerl du)'lll r 
muı. evler sarıılmı~tır, 

---o~--

izmirde yarah 
Halk pirinç, fasulye ve bulgurdan birer kilo 
yaA ve peynirden 250 şer gram alabilecek 

es·ır mübadelesi E lk" ü bölge iaşe müdür ·ı 156,5 kuruştan yağ verecektır. Bak 
lüğü.n";;: Va~İ nve Belediye Reisi Dr. kallar h~lka pirine n kılosunu 51, 

devam edecek LA f" K d ı"yasetinde yapılan fasulyeyi 25, bulguru 28, beyaz pey 
ut ı ır arın T • • 78 v 1 73 k 

1 d L' tl ıl t~.ı. i t olunarak nırı ve yagı uruştan sata.. 
top antı a ıı a ar c::;u ki d H lk . . ' 1 

t h Ik d x. t lm 1 a karar verilen ca ar ır. a · p i rinç, ı.ıı;u ye ve 
l..ondra 13 (A.A.) - unlrcle müba. a a . • 5 l 1 as n · • v i • bulgurdan birer kilo, yağ ve pey • 

t'lete edilen lnılll:ı \e ilalyan yaralı esir. muhtelıf gıda ı_nabddelerbnınl te z k den 250 şer gram abbilt!cek iı ım 
~rlnden tn..ıı•-ıer Kahire clvanndald ine bugünden ltl aren a~ anaca • d . . b kk il d ki d• ft has ıı;• "" ve a res ı nı a a ar & e ere 

tanelere yerleştlrllmlşlerdlr. it~lyan tir. _,L _ 11 · Of · 'L •• kaydettirecektir. • 
-.ı..t ri T rak Manau erı ısı uugun d ·ı. - .ı a . . 

e Bariye varmışlardır. op '- JL .. 6 ı_ t 0 Ticaret Ofisl tarafından kahve Ankara a ıuııı;asa avulnda ı ııml 
~ l ·r.ı- 6 b U t med bak&.a ran "' &.uru~ a .. d • . T'" ı_· d , l ~ ra.cıa beyan ed lclııı;-ue ı re u m ~u. e fasuty 2) ku. ve çay tevziatına da bugun en ıtı • ıeçen ve ur~ıye en nçmış o an: 

hu 'er~ sene hrir llmanıncla ıllter plrlnç. 21_.~rutt~ .t ~ peynir barc.n ba,lanacaktır. Stepan Poloçntk 

ölümünün Yıldönümünde 
Abdülhak Hamidi 
tazimle anıyoruz 

Yazan: Prof. Sadi Irmak 
Ondan bizi ayıran ııaman mesafesi 1 

art.tıkça bıralılıtı botlul'u daha iyi kav. 
!lJ'Or, onu kaybetmlf olm.ının acıanı da. 
ha içlen duyuyorm. Şuna tliPhe elml. 
yoruz ki ona ~dahil izam• denlldıtin. 

çok &'Örenler bile 7aşlındıkça, ol&'unla~. 
Qkça kanaatlerini deflşUrec1:kl'f ve &'U. 
aiın birinde onun en orljlnaı Turk ta r l 
oldui'u inancına ulaşac&klardır. 

.. sakafi11 man~ume inin yaıılmasınk 
ebeb olan yobazdan başlıyarak eski \'e 

1 yeni dilcilerden ve şairlerden bazıl.ırı 
una savrayı ı ve terblyelerlnın derf" n>1_ 

ne ıore perde JM'rje tarizler y:ıpUl.ır 

Tam b3şımıı.a t.aç etmemiz lazım gelen 
bir 7.amand;ı ona < kınluak put diyr 
küfurler savuran da oldu Fakat imdi 
ne &'Orü)oruz. Kervan yurumfı hır. O 
tarizler, o kufurıer silinip ı;erml tir. Fa. 
kat l\lakber, Fintcn, ıaı.ub lr, •c 1rt'n 
hiliı yaşamaktadır. 

ıı;Bl:ı ki sahibi e ber ve ahıbl teıerlz. 

1\luneklddlni h:ı.-tarnııla çltnerlı ıeçeriı. 

* Gene börte bir Nisan gunu idi. Do • 
(Devamı 3/1 del Abdülhak Ham\d 

it. ha taldl9 edecektir, ruıta ııı.uru,..aa ' 

............................... ~-----------------------~~ 



2 Sayfa 

r Hergün 
Ticaretle ilgili 
İ şre-Y-im zi 
Ç bnklaşlırmanın 
Yo unu ne vakit 
Bulacagız? 
_...,._,.Ekrem tfpklıan...} 

BJr ev yaptırıyorum. 
lapı yaptırırken insanın görüp öğ • 

rendlğl, baza.o Jiayrcle, 
ı>iırl beüö ıılıge d ıl 

olu r. 
l'lanın yapılması, bıSledlyeye cldip 

ta.sd.lkten geçmesi bir mesele. tatbik 
ı;afhası ise b:ışh başına bir deri\. Hem 
de memleket hesab na blt a1D&. 

J<'a.kaı bugün, • taruı IMlttd:ın 
bahsedecek değilim, ziraat ve ticaret Is. 
Jeri zamanın konusu oldu, benim gor. 
düklerl:mıfen bl:zılarınm llıı tonu lts H .. 
glsi ,ıır. Onlıın anlatma"k lsfitorum. 

i:ıdnclkanunun oFWarına. ılogru ya • 
pıda ış sır ı e\ln o t,ır, 8 su l'e ga'l. 
borularına gelm ir. Bunln lelılnılenlr, 
lehimlere de pe rol im l.ınılır'; pefrôl 1 e 

SON POSTA Nisan 13 

Fransa.nan ün ka:ıanmış askeri yazıcısı f'leneral Dlwal gençliğinde Japon or. 
d°iısuna ataJ :raJ>nuya 7ollanmış, lnı ııayede dirt 711 JIHid4eUe Japen ruhunu 
incelemek imi :nmı bulmuş; • 

"Tanarelerl ile blrllkle düşm:ın geınWııe a.tllaA Japon pllotlannın hare .. 
ketlerlnden önce, kurtulmalattnı lmkAnsız bırakacak şe&lldc t.anarelerlne W. 
lıındıldan lddlaemı rec1aedor&k 5öyle sö1lit,ror: 

- JaJ,fOnun mu-r.ıftaJd1cı srrrı tayyareye- batıanrn:ııfa.n, baflamnı ıfbl ha. 
reket eclebllmeslnde, cesareti mür.ı-ıenesl:ı; blr hareket olarak delil, fakııt mu. 
hak n loestnde r~Omealıttledlr. Bunu da toid•lıı ıtDden ltlbarm 
da.!mi bir telkin altma:ı bibllmllt elmasına borçludur. 

= Düşünenin ve düşünmigenin cesareti Odun narhının 
bugün kaldırı mas 

bekleniy r 
Alakadarlar narhın kalkuı• 
ile §ehre hol miktarda odd 

ve kömür getirileceğini 
söylüyorlar 

VTyet ve Belediye. lstanb 
kış mevsimi iç'nde çekt:ğ· yakat• 
aıkıntısını gözönüncl.e bulundurıı 
rak bir taraftan şimdiden şdıf 
kııl k yakacağını temin husus rı 
da tedbirler alırken d · ğer tara il 
da odun ve kömür konulan narlı 
kaldır.iması etrafında tetkikler 1' 
pılmaktad r. 

Fiat Milraknbe Komİ9Y00udl 
bugün öğleden sonra yapacağı tof 
lanUda odun ve mangıılkömüriiıl 
evvelce konulmuf olan narhın k 

Ytb metrelik llfr 11carmnc!ıı.A qatJ7a &ıJa,.aa amana :6M'drett bir ces ret d rıl p kııldırılmıyacağı hakk1 nd 
eseri tldil, bir ckllllk eseridir. görüşmel~rde bulunulacak -ve kal 

Cesaret ancak Umun l'ôrWdiit. n IQd.asmın an}apldıtı zaman ıos!eril • karar verilecektir. 
dil1 ialrdlrdedir ti hlr kazanç testıı ier, abl halde bir aabua kôpülli hallnde Alakadarlar odun ve kömür rı• 
bir c1a.tdka iç.iade söntiı> ıfcler. h kald·rld ğı takd"rde şrhr .. faf 

DOısünme:ren bir hiddet bahranı ea,Jlasında röıstaflen cearetın önüne her la m'ktarda odun, köm-r getirile 

zaman •ermelt mtlmldmd&r, fakat '1r "'6Denln lıllenk, bea:Lblıyarak. net • 
ce9lnl rözönüncle tutarak ı&ltenUtı ce_.e,ı ha.mleslnl tll'Jll&k: IH daim:a im. 
kA.mlmD'. 

ujf n · ·ıer sürmektedirler. 
Diğer taraftan yal·ında kun lıı 

cak olan odun ve köm ··::rcüler b r 
}jği de yakacak fiatlarında na:ıı1' 

""'.:'.' ":~. m ......... ,,.,,.,. n.,..,. -(:~.--.. -----.,--e---h---i--r-- B a b e r 1 e -r--i-·-----J- ··'~~;;.~~;.~~~e~~~ui~~k•· 
ı;:ırfU!e~ğlrıl gas.teren ke ifna.mest L\ • \ ________ .._ _ _. _______ "!"!' ______________________ ._ ___ ---~~~~~~------'· , _,,._ f" K d d- ş·1 · · tİf 

:s:·::::::::.~ .. ::~2?. ::: Sirk ci garında biri Uskn ar Halkevinde ırl ····~~~"··~;~-~ VEe~m\~:::'.~:·b·m.ıru~odlio:kte~o.~rleu~m~tmut~z;k: 
~:a-::nb~n~17J;e:~ :;c:ı~~'-ce~: hırsızlık hadisesi, \ dQ Ham·d ı·çı·n bı·r ı 20 b. ~ uır 
gun sonra. degil. Şimdi ke~r yapdaalı::, 1 1 k l d . n 1 ınanın bulundu- jübilesi bugün yapılıyor 
keş t ıncıeıen~k. belkt btr '18 ıtın sonra UÇ U r ya a an 1 ğu bir sok k ! Kanuni ~ a~ haddini doldurara• 

;~~1:;::,~~;:t~s;a:y:ıe~~~ıs~~~ Sirkeci aar1ncı. Tllkubulan bh- ı• btı•fa} yapı}dJ ve mo ozai"i:~:uz ~ ;:ı~i;;!~:,nrüayr~:ta;~nirHh:~t~:i~ 
h l k .ı."' 1 d''-' d'" ı' • :J'" İ Diker i,,.in bugün saat 14 te ÜniveP rı l>'r yazı ııonusu... ıra~ 1 naaı5CR un a uyeye n.. b 1 1 ? ,, 

Ka.dı'köy iüiyınt1tam1ıtmdin, 711bud tikal etmiştir. ıra {1 tr mı •he binasında bir jübile yapılacak-
mühendlsltrlii3eır sntlyct~ı ddflhw. Almanyadaki İngilliz uitlerine -..- / tır. Toplantı Üniversıte Rektö~ 
bitlltis bazı sanaıarda ı~terd"Iderı raa. aid Mıaırdan gönderıleıı bazı eaa fsmail Hami Danİşmend bir şairin henüz FMIWe 0~, •himcb otarau Cemil Bilse] tarafından açılac•~ 
ılvetl···~· •..: diı'k!!'IYlftlı mali: clnn s:ı. "'ı"r otomobilden trene na:k.Jedillr • blr .-1 müteakıben Tıb Fakültesi dektı 
~ ._.qı .. 

0 d"l · te - · h linİ -~ 1"ı 90 ra hlu Prof. Dr. Kemal Atalay ve Prof dece f1lcrlın1zln ıütat.11 ytfrömelYtlıil ken paket postane.i hammalların. neşre ı memış, manzum rcumeı a , na.o hara.b, unıınsa:ı: b.r medrese_ 
anla.tmu, Buna bir oare, esaslı titr çare d.an Süleymanltı. otomobilın .ahibi gençler de muhtelif şiirlerini okudular nin yıktll'Jlmaaı • limmıma işaret Fahreddin kK1 ercti~ Gökay birer eö•J' 
bUlanmasını ~kiir. • ıte lm ıcne Osman paket?erd.en birini açarak eden bir mddub ıenderm ,, biz de lev verece er ır. 
bu yapı i:Q6elesl mun ebCfile b11' baş\& içıilıdekıleri eşıri.Jl&rkcn yakalan - . . . . . . V• • • .. bu sülwıla.rda bıı mektubu neşredc. Profesörlerin .özlerini Prof. Hn• 
ya,ııelıta. da 1ş3ret cdecettm: mışlardır. f ~ılh~ son a~lard~kt ) ven~lı ,n.~ garb1ı dıyecegız, Hamıd Turk • rck aJüa•rlaruı nrnn dlk.btiııi rullah D"k:crin talebelerinin ihtisa"' 

Ev için blı banyo li-ıun, piya :ıkla Suçlular derhal adli.yeye ıevke - aa ıyet e na~rı dikkati co ~etmc~e tu... . bu Dlflllneeye ~fştit. Aa.b ıus. larını anlatmaları takib edecek vf 
banyo buhna.k hnkfm bıırlclnde, fakal d~ m şlet ve }iye 6 neı eczada ya. b~§~yan . Üık~da.r . ~;ı!~e~ı,"' dun lsmaıl Hliminin çok alkışlanan terildi ve medrese yıkhrıldL toplantıya 80tl verilecektir. 

•-"ufen ıumruk onundıın ıe. ılan m halı:em~leri eonunda 5ü • buyuk taır Hamıdın olumunun S bu konf~rans:nı müteakıb Haydar. 1''akat o •unden b .. ...ı:-e ...... ar bu 
b r ıun ~ P • i fd- ft " " b 1 b" b J ·ı H • ........ ...... k 11 .. 1 b çerken u~ bcs banyonun çık:lrıldıı:ını Jcyman 1 ay 20 gün. Oııtıan da 1 Jnc. yı ~numu rnu~ase ctı e ır p.ıışa Lises nden ir ta ebe ı et ay. DM!dreRDin mlca:ı:ı oldııtu &'fbl yol Amerikan o CJI ta e e 
C'~l'uyarmn, b1ıYük clifıüklerle h oııl ay 12 gün mı.ıddefle lıapıe mali • ;hb;Ial "tertı~ eı:;;rek butun Halkev. darpaşa Lisesıi edebiyat öğıetrneni ortasında dlll'JUk.t.&CW. Dümduz '"'"rliklerinin müsameresi 
tucca.fın malı olduğunu <ıtrenlyorum, ve kum vo d~rhal tevkif olunmuşlar • erme. ome 0 u~ur. . . Raci, muhanir Ecved Cürcıin, şa • bir 101 7ok edilmiş, halk daha. ıın. İstanbul Amerikan Kolleji kUI 
Uıt olanık t.alib oluydtılJR. Tüccar tanı • dır. lhtıfale, saat 19,30 da, Ev reıaı ir Yahya Sa:m, Üsküdar ii.çüntü or •• yWr. bir sıkıntıya diişmilşt.Ur. Temiz ve erkek kısmı Türk talebe birlik.r 
dılırn b1r kôm sy&rleıfdtir; h'feillibnl •e, o a~l kabı RI eşad KaynRarın dbir Kaçıg aö. taokul müdürü İsmail Hamfd diın bir cadle üzerinde bu enkaz Wr çl. leri dün 15,30 da Amavudk.öyü~ 
rettk, fakat fiaı mürakabe komisyonun. Gümrük memurları için zı e aş.anmıştır. ep aynar, ba.n sfbl .mtmak&adır. t deki toplantı salonunda güzel bi~ 
da "-'ın• ,..,..,.,, ettitt!lltltn sonra. •vl'"'• yapılacak l>aıta Üsküdar kaymakamı İhsan muhtelif parçalar okumuılar ve top. Ok :-~ .ı: T 1 b 1 t 

.... ~ • ııc-:>D • ii !ln ~ uı b" L f. Lf • ıe.1 . Jantı bu suretle nihayet bulmuştur. uyucwnuz bize bu derdini fMI müsmere vertnagıeru.ır. a c e e 
Benlnı 1> Id4'fnie (ate banfo ter e Cümtük ve lnhiaarlat Vekaleti •e ırço.. lL r ve san t • emtne va eıkn •ektıııl>a 7-.dıktan ıonra İbnirrcflk Ahmed Nuıinin «Hi.,sel 

el konmuş mal aettldfr, olmayınc" fi.ıt muhtelif yerlerdeki gümrük mer - rnen.ub güzide :zevatın ve bayan ----o semtin fU derdine de temas et.mi~ Şayia» piye.ini oynamışlardır. Bi~ 
mUl'akabe kom#8yonundan ıeçl(tlmes•.ne t:ezletinde memurlar lçİn binalar Lüsyenin bulunduiu toplantıyı a - Mekleblerde İZCİ tlr: haasa Bican Efendi rolünde ŞükTlt 
liı'ıum da yoktU?, fa'kat liemJ yoıtcu alı 1 pUtmağa k.rar vermitf.lr. Güm. çarkcn, misafirlere Ev adına te,ek.. cıEı.• -.e apar(ınıan olan.\ 20 bina. Mete ve diier rollere ç : kanlıırdaıı 
kana.:ıtte. Mmr~tıtu t•1>ı1or, ben 48 >:~k uhafaza memurlarile gümriilc k.ür otınıiı ve Hamidkı büyuk ,ah • teşkilatı hazırlıkları nm bulundutu bu Ocaklı sOkak yıl. Kemal Seler, Sevinç Dibi~ Ac.aı 
sanıyorum Jd, cevabın• bir cun sonra :i1. ;J1 rt memurları aileleri için yap siyotini tebarüz ettirerek sözü, mü. ilerliyor lanlaııberl sUS11zdur. Otun ıniiteo,. Bil Füsun Barbarosoğlu, Meflmecl 
alacaktır. Halbu\J aradan blr ay ıecU ua:rıı::.k olan evler bilhuaa ihudud. tefekkir laınall H~mi Danişnıende vb aile nnslııktan &eaıizUk 7apa. Ba;dar, SUz.an Erdilek. Banu Şanll 
ve evrllti ltft riM atmılı aması ~f'~fi'l la:daki gümrük merkezlerinde in. bırakmıştır. lıanail ~ami Da~~ '" Şehrimizdeki liae ve ortaokutlaT. JDl79ı: w ı.abfelerindekf ekim vazı. alk.ışlıanml§tır. 
celmemlştlr, Banyo nlhR)'cl uçun. a edilec:ekt1r. rnend, konferansa, .dıvan edebıya • da izci te,kilatı etrafındaki hazır. fesbıl 7erine ıriireaılyorlar. Char. • ~--<>----
cU, bf'~1neıf, tütiintll ~ecetc liir 1$ıI•. ' ·--o ~nın genlt bir tahlı}e başlamış, bu lıklara ehemmiyetle dev:ım edilmek da baftaum ı.eş sbil akmJ)'aD Wr 1: Urfanın kurtuluş 
ka.ı öirenlyotwıa ır.ı, piyasanın ehem • 1. G'1 ihin konferansı yoldan Tan:z.imat ve Hamıde gele. tedir. Maarif Müdürü Muhsin Bin. ~varda. i'a.W .u elOihd ut 1 
ınlyetıe ve çok actfe ofara.k muMa.ç oı. ..._ .. 1 lk 1 d rek Hamid.in edebiyatımıza getirdi al bu m11n .. -'- ... tle oLu} mu'"dürler'ı- ı mi.$ olılallt lcJn ---'•lı lllk>ld•~ l bayramı 

.. Q -n•lara _, .. ·~ur· "n .... tı~r da, ıx:Yf)ı:; u Hıı ev n en: . • "}"ki . 1 B"l",._ u ~... il - t , __ i l ~ d ,.,. .,.. ı ....... ..... ... ...-w ... 2. tJ an büsbütün ar mı.ştır. &•....- darm. • Ur:ta, ız _ Urfa b-"'"':n turluluşun u.u z . . ~ti U.4.94t Poşembe riintl saat U tle at yeru 1 en an atmıı r. 1 are ne verdiği bir emirle izci te,kila - • _ .. 
24, 7ahud 48 saat gibi .. ı~ blt za~ Halktt!ndııfn 'l'~~bll•tndakl merke% iti. Hamid in ölümünden sonra bulunan d· ı_ '} ) b d l . . '·--t ne ya.J)Lıtımn müracaat ile hl~blr 1 22 ncl 6iio1im ;nlaı 1büyiik iaall.mı:rl~ 
içiı* Detıieelendlrilme.k tcab ed r ... eıı t .. t d ...,._ .. 1 •. .h "' d kı tına am taıe eye en erlnl a...- - netice ırennedl.» .. utlamatııtaıiır. Ba ..UnuekUe illede" 

La •~ b"·l• "''ft bıl )'ÖZ ıut5ttida . GaHb .Arctn tara tn ım • .,, ....... manzum tercumeı aım mevcu • madan haftanın muavven crıinlerin. =:. a ..ıı.11 ... ., .. _,_r ~e a" r... e .... m .... ' • I! '"-- ı .. ) k d ğ ı· fit f k ~~ •- Biz bu derdıert olda"u -'bl 7a11. ......,.el Cimh_ . ...ı.,...t -wdanınil& bıi.r..., 
·-·-· " _.._,,n bt:lıllyen eş ne s:m•aııw nwnttuntla mti.h:ruı b r .,on. eım arını o uyan e er ı rn e e • de bede.n teıhiy~i öğretmenler·İnin • •• ..... un,,~ ·-~ 

pi da evcud miktarı yuksck feranıı ver ecektlr. ır, m sr.a ar ar • .. neıareti ahında muhtelıf ızcı}ık ta- i alikalannı ltekllyoru. Elbette bir --o---den de sahlma mu&aaue:.> 1 
• II k" \>u 1 1 a ından Hami 1 . . . . 1or •e deterıı beledlıecllerlmlden •tr tına 7SPılmıftll'. 

ıanm : .. : .,._.91wıaır. işte ıene ~e ~tebWr. din iç ve dış hüviyetini çıkarmıt. Jimferl yaptlrrhnasını aöylemi,ıir. i:: ~ ballıı susuz n ıaoloa lçlıule 
ııatlllı iUleWtfte 1;t1nv• Mt mısaU: H&ınic:Hn bilinmiyen, pyan1 diklı:at izciler mekteb harioinde öğretmen bırakıiama&. Japon Sefirlerinin 
bu 19'1 M ntn peşi.iM datUluıı balıaft , .. ,ili ı H 'b aö:ı 1 k f d - d"k d k" f 1 t 1 

Bl'kaf 1'1M • Ulıfttl ihÜ)ilCUll ·~'· olnl&dı Oeleft maı' helllltn k•1kla7 .... ;ar.af}ar!.nlr a~. a.tmı.ştır atı ıe. ark~da.§ arı~~ amı: ~r a ~{ u : Ol ? Sofy3 a 1 lp an 1 art ' 
-rıaea4;a blma4ı, ıelt~ell •e .... •. ka~bol~nın da üç bes dela kıymet.ten. erını t<>Y e .ıtırm.ı.ıt r: . derı 

8
as erı1 ulsu

9 
Me ae mGıyac1~k bar - S ur mu So'--, 

12 
(A.A.) _ Ofi: 

la :a.k var bkal belılemf'k taa.•, 4ıyor.. . l ıl ıb «- Hamıd, ıark. edebıyatının ır. u yı • ayıs enç ı ay. \ Jap•::yanın Berlin büyük elçi.! 
1 c ' dıkl.en sonra ıekrıır hanı epo o mey da, aarh edebiyatının da wiri aL ramına bütün okullar geniş bir izci ,., .......................................... ./ d 
ar. . tal bl dAna .. ık 1İl anl-l•ıj'or. • "d '-1 L d n . . k d ki d" l Os!l_ı'ma Berline dönme eıı 

78 ıutı eet"lb bekllten ~W'•I e • "' li ....... ~rtt 1 tında kalmlftlr. Hamı e ne ıarK ı, ıu ros e ıştıra e ece er ır. D •• "d •• genera n • 
ııı ın 1>11ııyo hlıta. ıtwn•n on ne .... , .tefe., ıl z un yenı en uç evvel Atinad.a biY kaç ~ün geçir -

lncelôiilf! ttUı eme 11 ... 1 Ytınf btr karar •erlJdl: h mek ı!--re yarın Sofyndan ayrıla • 
. d da. oe kadar bek yecc., m mu tekı·r \U.C 

belll adil, blrhri ıellp li~lüyor: at 11• kısını •ıı• retlrlen ıt~r4an U.rı blU. l s TER A ' mahkum oldu orta elçisi M. Yamadji ve Ankara 
yesı mry an ' ithalU ffYaSından buılarının blJ' • ' N N caktır. Ccneralı, Sofyadaki Japo~ 

- Tattesltd 
4orı Jl:ı. iril$a m ubillıMk satın alınarak titaıetıere da. l S T E ~ l A N M A 1 bu"'yük elçisi M. Kurihara ile uzu 

raı.ı olursanı:ı ben bulabfllriın. O 1 t ' 

Bu. ••nesine 400 ııwruş ısıenilen .tel tı ılacak. Calatada tütüncü .ıaraiJ, Nipn • müddet görüşmü~ür. 
:k.irar &1i:Seldlr ft .ilanı! nlA7eUn Har.ıcaz.ım recenlerde tabdlde Ulbl D .... 10 ~lp&ea ıuıa aull.uldıtıaırı l8flnda kömürcü lbt.ı.him 'Ye Be • 

harbd~rl ttftl 15 klltllta sa\ılırmıt, • m. ban:-{ cins eşyaya 1crçekkn muhtaç ol. ıaacak ol1U'91 ıo • ıepen ı.er metre 1 1 
, 11 bile ıelenter saıı~a çıkarılsa 100 ku. 1.cltm~uı.. ıaı lutnanıaaaın yasal yazıdda aktar f eriıa ia~mlerinde u A l) y O 
;:. ... verlleceli. F•llllt ena.l:a lıllr tetkJk dutunu lyi tdbtt etmek ma4deten mUm Olduğu sa.Uerde de fenni mecburiyet. kup için normalden on ·tela fazla üc. üç esnaf ihtikar suçundan yakala - (, __ ,;,;•,;..;;.• _________ _ 

.... Ot kin olsa lyt netice •erebilir, fakat bu. 1- dolav·-'Ie borulara au• verine ba. reı verecekslnls.» k dlı' 'lm"ı·' dı" 
mf'ıttılnl n M.1'1e... pfhMt yar. ~ ~ • - ..... " nara a yeye venı 91.cr r. PAZARTESİ 13141941 ~ rıtd:an rfdeıt eşyanın bll~barc dola ık _ do''"arm ..... - ... narek~ vorlln ki.. Te.mfn d4llbar ld, ba uul •>·e • M'l)t '- • _ L ı. • d 
maıı:t ben IOt k•t• tallı Till"IDltecıe • ... "' -·- - "" ı aorunrna m1K1J1.emeaın e 

" 

, rl • .._ TOlthrt buraya aısnetek bu dera rıat m"·"" ı• .. ın•••ı ............ .....11 ... 1, ·ır-•un- 1bM1e aı Uaılr kallanıbnalta ft bo. ~- d la d ı 
:ı..ım ve o t.ICMr 1 in&.._ • .... .... .. ·- ,... ...... --- .. 51 

...,. yapı.an uruşma r'J ıonun a uı • 
•• tmtıt tel ıaan m6takabe konılSYonunun kontrolu ha • de tabdld UIJ&tı. Fakal 1aWld sa • rıılar daima ,azla dolu tululmakta • 
12nmı7acak ... tltlear 11 r, • rt6tnde satıbnıyac~tı ne bellı? Arıılı:ı bu raHin 15 lira para cezası vermesi-

.,L .-7 Merak etU. tele ma.alar'uıda ıaa 7erlne aan 1a1'an. dır. 7 u "dde.tT d"'k'-~ 1 d gl depodan fı,.fJv• ' • tifYanın tüccardan alacatımı:t kısmını Geçenlercle A\lnlpa menai9eUetl • ne g n mu e u -nın n ae 
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hlç blr yere ı3nt'lermlyerek yerlı mal. larla fl.rkeUer ara1ın4a .·aııutn taıla nln birinde seter tıatı t,rlırılacatı za.. dine, İbrahimin keza 15 lira para 
ları pazarında ''eya tesis edllebllceek yazmıt oımaaı IOllUllda .,:1't111ıs olan lh man bakkalların uouza :ıldıklannı pa. cez.aıı Yermesi ne ve 15 gün müd. 
umumi ıieı>Glart'İıı emin olarak satmak dtinar elln devam etmektedir. Ara. balın satmalarının önline ıecmek detle dükkanının acddlne karar 
aaba kestlrme bir u ut delil ınldlr? ra. dan epefoe ıamaa ıeııU. Şlıiııld.I ffrenl. tçln piyasa.ya cıkımlan '6erlere es • verilmiştir. 
ııa.i b17., nılsatlcıinl cok rlirdltt11mllı yeru ki rad &alıııllc! etmenla de bo. rDft' bir rmlı verilerek ba\ka beraıı Feriha da 5 lira para cezasına 
1avaş1ıiı bu sahada da ılirdük. nılara hava doldunna4an tAtblk tdl. renk tekeri daima eski riata almıya rnahküm edilerek, 7 gün müddetle 

Bir mai"az:lya kumas ve m1n1Cıı'ttra lebllecek lıola1 bir unlil varmıe: devam etmelednln ilan •'dllml; oldu. dükkanının aeddi karar altına alın-
eşyası gelmiş. Soruyoruz, saiamıya • J'lınl1ndl1a4a &aU>lll e4ilen bu usu. tunu yazmlft•k. F!nllndiyanın ıaa 
oakları cevabını alıyotuı, sebeb diyoruz. le ık• lkJ tlf!Hk bir •lleye l'We 1»1r hlkiyeslnt de ötrendlkten ı;onra bu 

atrenlıoruz ki malın ne kMlannın alı. 

nıp ne kadarının bıralnlacatı henüı ka • 
rarlat'ınlmadıtı ılbl ııaıı da henlhı 

konmJLmıştır. 

Her itimizi. hllha11a Ueareııe llılll 

olanlannı tlbuJclaşiırmanın yolunu ne 
vakit bula.catız'l 

& iz,,.,,. (4~Lı.9il 

metre lltlp ıaz J'&kmalı: hAkln 'feTlll • sa.hada başka mcmlekeUerin 7aphk • 
1ar. " ıleallJor ki: tarını yakından öfttnmenln ook fa7. 

•- Bu pdn ilah ııılh uauınm c1alı olabilecdine inandık, fakat ey o. 
rıatı4u. r;akat pret aaatına aı '° ,. k U)"'D<ıu sen : 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI ________________________________.; 

mııtır. 

Bir aec·e hıraızı mahkftm oldu 
Fikri iaminde bir gece hırsızı 

Atikalipa§ada Ek.rem adında biti • 
nin evine aimüt. birı haylıi etya ça. 
larak dJprı taşımak üzere iken euç 
üstünde yakalanmıınr. 

Adliyeye verilen euçlu Sultanah. 
med 2 nd •ulh cezada yapılan .or. 
ıuau eornuıdıa tevkif edilpaiatıiı. 

?.30: Saat ayan, 7.33: Radyo uıo• 
~. 'J.45: Ajanı haberler!, 8 .S 
Radyo salon orkestrası, 8.15: Evin s3atl. 
12.SO: Saat a)an, 12.33: Saı cserlcrl. 
12.45: Ajans haberlerl, 13: Sarkıtar, 

18: Saat ayarı, 18.03: Radyo dans or .. 
kestra 1• 18.45: Ziraat tak\•lml, 18.55 ı 
Fa ıt heyeti, 19.30: Saat ayan ve ajan9 
haberleri, 19.15: Serbest 5 dakika. ıs.so: 
Sarkı ve tUl'küler, 20.15: ltadyo gazetesi, 
20.54: Bir b&lll iirtüri ötrenlyoruı, 21: 
(Ö(retmen ı;aaU), 21.15: Hüızam , .• 
1\luha)')'er ınattanı\an, Zl.45: JtadyO 
senfoni orıtuVuı. 22.30: Saat ayarı. 
ajana ıia'berlerl \'C boraalar. _ 

(_Y_e_n_i_n_e..;ş_r .. "ıy;.~a~t~J 
Del let ı>emlryollan l>Crılsl - zoı.. 

202 ncl .arıaı çıkmıştır. içlnde ld.ılı 
tekniJl, •Por ft satlık bahlslerl, 1110 

kliı J'UÜ&r .... iatat.laWılar vard&r. 
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( F*• SAN' ATE DAiR 

S abri Es'ad 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

- 2 - 1Bildii1n havalardan blr memleket ha.I CYRANO 

V ücude getiıilımi~ olan ter. . . . ~-ı; (Trampetçlye yaklQ.flWlslnl 
cemeden aşağıda bir ör.11~ ili eski, 11.lli, bb:l~re her notası ed~.) 

nek vermek istiyorwn. Bunu aslıle l!ır k~eş ıibl muıııs ırelen havat:ı.r Aldırma, . 
tatbik ve mukabele .=tmek. a _ vardır: Ka.nmdıı kahrıımaııldt ol:ı.ntarı d.aıma 

ı ZU e.. H --ı:..•- :~•-: ___ , .. . . .1 •• 

denler işaret cd:lmiş olduğu üze_ ep ~~-ruuaın ~. hat.ıral.arılır: l y:ın.l•r ıı ık ınuınıun .. ur. 
re, metinde kolaylıkla yerw.i bu- Her bi.rlııde eıı:ı canlı bir 'je:Y bulunur (Bir if&J"et lle trampet çalınır.) 
.abdecekJcrdir. Ancak dtkkat na biL.drn, Heri.es kalkar ve sıla.hım sarılır 
zar.ıru tekrar ce!-betmeıJe lüz~ Dumım böyle yüksel!T kiyde evte..-imlz. - Ne_ va~e 
gôrduğu:n no:{taıar var~ den; oaııu. 

H 
Ayni a,hes&e nahu d11yanz her birl.ude, flıı.ydi! 

er -"e'""'en e l .. t · · -. ;rv . vve mu er<:ımınBlr eyalet ldıcesi varaır be'lt.clerinde. Cyrano, (gülüınslyerek) 
muhal denebıle<:e-k kadar zoı· olanı (Bertrand t f:L 1 1 "'-"'rd.wıiı:ı: mü, b;r tnamııet çalması 
b · . ba . • ou o urur ve u ~es n - uv 

u _l:ll nasıl şarmağa ımlk.an bul. haz --'- -) ki.Ci geldi. 
du d" .. ..n. ı· ·-,,l lnac .gu~ıu uşunınt:A azııu..."Uır. Her Pa.rmıWr.lann kuş rlbi çırpınırken mut Elvetlıı. ar'ık hulya, m~mleket. Jılrr.ın, 
tarafıında türlü fikir ve :no'kta o. ıa5ıİI ltedrr; 

yunlurile, lisan hususiyetlerine Bugün c~nldel'de rez.en tliıt. düeünsün, Fifre ile gelen bürnü tra.mı>el alır ıider! 
aıd hokkabazlııkılarla dolu olan bir nasıl ·k 

":'.an.zum eser R&ı.e manzu-m olarak Botu,runda bir kamış parçası old.uğunu, Sabri &·adın bu son zamanlar-
tu11ln.·eve . T • .. : · · . . ""' ·' ~evırı ı.rı.ten mu•teı'C.m İ~ln.e sa.zlıltlarda.n ku~ sesi ·.loldutwıu. da yazıp ba:ııtırd gı ıkı ) e.11 cs.~rı. 
·Ç;n bunları aynllc tercemeye im- Bu kendi türttüsüdi.iır, hayret et.ınesl.n n: buraaa zikrewneden ge\;e,1.1ye
kli.1ın bufama.dığı zamanlar ya buıu;lceğillı.. Bu eserlerin b.rıncisı ~
hazfc~ek yahud tünkı;ede birer Er.ftn ıurlarda. re«n re~iiinin rıılıuna, minıönü Ha.ıkevi dıl ve edebiyat 
ınu'awl buını.a.k }·:necburiyeli v~r- ( Bertrandou rm:mle~ hanları ş~1besı n~~T.yatıının arasıııd:ı basıl. 
dır . .Maı:zu~ degıl ~er:ı:;.~ ?ıle çalmağa baflar) m;şt.ır ki P~-yJhologie ve terb.ye 
~ka bır Iısana ~rılmesı mum- D~e.tiınh uas.keıılar: inı artık ordu ra. ü.rıvanıını ta.ş:maktaaır. 
:kıün olamayınca muracaat olı..."Ila - hın İlk.inci eseı· Maar:f 
c':1'k bafjk.a bir .çare y~ktur. Bövle Kfllkin fitresi dfill, omuınlarda sabahın matıbaası.nd.a basılım..ştır v~ sadece 
bır. çar~ ~ul_a.b~le~ek oıaıı la7 varsa n~. Bu a.r:lk biı' cenk ıslı!ı detil, Karagöz ismile int.şar ~tını.ştır. 
k~ıf.lel:'ını bıkli.rsınler, hep ıstıfade K~ oıtıata.nbTm a.süle, :n ukvckkll ı Bu iki eserek Saori Es'ad ne 
oom-ız. Kavahıhr. Dlıılıeylıı : bu vadid ir, orman. cOdalar ve Sofalar:t .}a:rıcıır, ne 

Minerdm ha.k.kında mi..isamah~- dır, de manzum ve pek muı;;ıkui ~~r 
ya davet etltiğime zeha.b hasıl oL K.ırmw ~tsiyle o kiiçiicü.k ç()\lQnı!ır:IFra..rusız faciasının muıvafiak . _mu
masın. Yetişir ki terceme yanl~ıAkşlm, 11üıniin nehirde serin serin ı;-ll. tercimidi~. Bu iki csenn. :,~ısmde 
o~as~ ve asıma aid gü:zelliklert rubu, de onu Universite prorcsor:..l sıfa
pJo.~te.rsın. Buna bir de nazmın a~ nU.yiniz Qa8konlıar: bıitlin Ga.~on. tıırııda görüyoruz. Her ikis.nde d~ 
hen~ı ve kafiyeleı'iil ıutfo ilave\ yadır bu. ger»Ç al;ınıin araştuıma, toplama, 
ed ınce m~ter~imin bu teşel:>biis. (Bütün be.flar söiüse doğru eğiJ. mantık \'e usul dairesind' ıasnH 
te bw r h~!ılka .. ıca<l~ına yükselmi~ mlf, bütün gözler hulya do1u. Göz ,ıusuısun<la gösterdigi •ktıdara ve 
o1ıi~ıgu .~tıkmu verılmel!dir. a.tlarını gizlice, yenkrlle veya huıım destekliyen sabır ve to.haın-

1._~e orncık <>1nra'k naklettiğim Y toı.ı:ının bir uclle sik-nler bile müıl kuvvetlerine hayran olnıa-
paııca · iman vardır.) ~ miimlkiiın değ.ldır. 

Perde iV' Sahne 111 ( c bo Cyrano'ya yavaşça) Ilim va<lisin.de tetJkikler yapan 
~ ~üyorsun alimlerin nasıl ge-n'ş w dol • .ş1k 

Herkes bairııır cYRANO vadilcrcle üşenmeden, yoruhnadan 
- Açız. Gurbe!;tiT bu! Bir ntvl nahştlfklar:ına b. rer ~Ü~el m ;~? 1 

0-

Crrano koDa.nnı kavuşturarak; Ha.-rtahk ki, açhktan da.ha asil, J11J\Dt'Vİ, lan bu kita.hları genoç ılhn m~nte-
- Yem~, yemek, bu berkesin aklı l\faddi dei:il! Ne olur, blnu ı.la derdle. siblerinden ba...c:ıka ~~ş~~nm;s ·~an 

fikri. rine, mü~iakhırmın ıda buyuK bır alaka 
Fifreci Berirandou, eski çoban, gel bPri, Yfu'ek.1.eri ım:lı\6m mideleri ff'rine. ve igti!fadie ile ~_YUıCaklarından 

(Kılıfmdan çıkar da fifreni oku ye.re, CARBON eminim. Yal!l'lıız bıı-ınıdeı1 bahset-
l()at bakalım ı,ın obur, pis betğa.z heriflere - ı\ğlayamn yüref-1 yuJ'kıı olur! (Devamı 4/t ~)- °"" 
~ ~ ....... ~..,,.....,,. ..... ~ ...... ~...,.v· 

L öıumunun Ylldönumund ~ 
A - h 

• 
azım e nı 

( Battarafı 1 inci sayfada) 1.a.l.ar ka.ıla.r en~in mesafeler vf' teı.ııdlar 
Aundanbeti onu pek nadir te.rketm.iş onda en küçük a'1ınıla k~tedıı:,·crlr. na 
olan me::.'ud bir ta..ıllı, ebedlyel.c güçl~ii kolaylık, bu sadPlik \'e l.ıblilik bu çe. 
bugiinii mevsimin en mutıleşem bir günü şid mesa releri tasan·ur edeınlyenlere ga. 
yapmıştı. rlb gelir. Ölümle hayat, l<aranlıkla a) _ 

dınhk, varlıkla yokluk l'almz z ıhireıı 
te:radlardır. Gerç-ckllkte birbirini lıütiin. 
lln•n unstıt'lasdı. Dehaııın muhnyy:llcı;i 

11:0 k:ıdar çarpmışım ki cilake, 

Bilirim k:i.iıı.a.l iıı~r hake, 

Beni bir ruh edint·t• .\ırnıb. 

Bu ke-)if gerçeklcşmi~Li, Gök bıit un 
oıa.viliğ.ini yere ak'tet.t.irııılş. gıiııes eıı ııı . 

!lirli lljllı.l•rını iopr~ı;;~ JOll;rnwılı. 

bu eıır;fn ıne~fclerl kol,ıvlıkl!ı kll<>drr. 
Onun :ı.dımlannı taklb rdenıivt-nıer bu 
ııUay~ları bir lll"Vi otoıhi glbı te akkı 
ederler \e etm'~lcrdir. İşte a•tımş 1 ık 
cdebı lıu.llı 1.arfıııdıı Hamide l.ı: ıb, 

t.arh:lcr bundan ileri gclıni tir. 

o yaı.ı ah.•mine k:ırıstıı:ı :ı:anıııı ede. 

(Devamı 3 / 2 d~J 

uKadrini eylemek için lia, Bunlardan 30 tanesi11i halletlerek bir arada \•nll \'an 
Sankl ı:-etıni!; een zene :uevlfı,,. olm.vucumu::.a bir /ıeJive takdim er! .. , ... (T;~ 
Yuz biıı kişılik cı:ıı.u..• :ılayı gôı )aşı Soldan sağa: 2 4 5 6 7 8 

döl;..erek g-ullt':)•U ba. tı~ı .vcrr do~·u ıu. ı _ f.iök~ Ü/.11 1 3 9 1 O 
r up e~ b.r dt>ba\'I t.a.ş:~oıdLJ. kemeri 110). r.===;:::==:::====:==::====:===:===.:::==::;==ı_ ıı 
d~u taş eebiniııe lx"nz-er ki ayııl mak • 2 - Ter.sinden 1 

b.rdlr, sıra. (6), Sonuna ~ ---

D•!:I ,.ükü.tı ile uhir, drrunu mahş~rdir ı. bir haı·f ilİi\'e ile 
onu boyle bir m.A.llberc bırakırken bir 1.-af:ını.da Jıar,..ket ~ 

kaç .s0z :.öylemek içiıı heµ kendimiıi etmi~ (liursunuz 

yukla.dıi.. Fak..ı.t ne ınuınkun ! ~1.,laklıerlu (3) • 4 
yar~ bir adamın mezarında !>Öyl~ııe. 3 - Şehrin meş 

lıur bir ıncsiresl 5 
cek s@zu bulmak. Bu, fanilere nasib dr. 

(8). 
tUdi. Oııwı ıne-z;arına ve bat.an l,l'Üoeşe 4 - Dolay (5), f, 
uzun Q%UD ba.k>tı.k. llilkıı in bu iki sırn, Reılam (4). 
b~lan rüıı~ ve ıömülen delta. güde. 5 _ Dlınl .ı ~at 

ri.mi'Zin önün:it" perdelerine büründüler. 
Artık o, ya'nı·ı lıaiın .tlmuı;tu. 

.. Birden sanırım ki b.ua \<ere, 
;.\[l!Ş('eredl'.kı rw.ııgai.r sen in ... 

* 

ayarlannıu ıt.an • 
ziın nıcrkrzi !i). 

6 - Ilir t'renk 
(3), 

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

3 - Kenar (6). 
19), Fraıısada 4 - Rıuıııuaıı 7..ly:ıretı !51, Telefon. 

da nida 13). 
ıneşlıurdur (7), 5 - Kliıı> (6), Bir Auupa dag1 ı ::ı. 

6 - Bir l>eH:ıımber 131. Tf'rsi bir 

ınanıı.~ıuda almış olan ~alrdlr. nu en af 
\-e en asli maıııı.sında şılr bir kcllmc) le 
tarif edilebilir: «Coşkunluk~. 

9 - Nota (2!. gıda (2). Hayvana rnrulur r S). 

İşte Hiimld bu türiu c;ilrin drlıasıtlır. 

Muha.yyfiesinln sirayet ve ihaU. ettiği 
mesareler tanlre ba., di>nınesi vorlr, fe. 

JO - Uçak (8). 7 - Tersi bir şehrimiz (6). 

l'ul and..'\n aşağıya: 8 - Ebedi (G), Boy de~ıı (?\, 

ı - Eski est't'leri teLkik edcn ı 8). 9 - Bir lı:ırfin ı>~mr" (2). Bir o. 

2 - Tersi ıırabca gel l-1), 1\IAJlleş;oıe yun tabiri \:i). 

(5), 1 10 - S~vleL (4), Pr.üik 14). 
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13 Niıan SON POSTA Sayfa 3/2 

«Son Pona» nın tarihi tefrikası: 72 Abbülhak Ha 1idi 
~, ................. ··············--····· .. ·-·········· -·············-··-················ .. ·····.., 

Son Postanın edebi tefrika ı: 111 : 
! 

tazilnle anı ruz 
. 
ı . 
ı 
1 

(Baı tarafl 3/1 de) ! 
bl;>atımu sımsıkı ccmberler ı inde ı;ıkı. : 

A.ga ika arını ka dırdı: ağ .. ı atına ata . Hayvanı üzengi şııı kalmıştı. Edeblya,tımıruı bu «lafzi _ Nakleden : llluClZU!z T ah in Bcrkand i 
_ Öyle söylemen k th..ıda aga. uc le dürtüp dönel.1.<en ardına nıım. hünerler» çeıuberlııi parçalayıp iıç bin O~u da derinden der ne tetk"k e. c ~e)ret g ince ve :.cvimlı gcn~i 

Uskudar .şunda b•rkaç bın arş nhk do.'tdu, lkollar nı göğsü üzerıne Kethüda gözlerini açıp bağırdı: 1ılltk grcko.Hitln diın)asııııo merhum. :der.Ken,T b.rkaç saat cv\'el go dugü krz:Jı. Bu mur..a\i va ilztrındek g..ı-! 
me:.afedır. Ycnıçer. ba dırı çıpla. çaprasUayara,c kol kethi.ıdasına tal - Fcsad mı buyurursuz? farını getirmek u.zıresı onun omuzla. :c~ı .ı Nerımam; butün hnreketıe. lumsey ş le kocasıırıa: i 
gı anı murad eylerse aııı yı.izcrek Lnıat \erdi: - Beli, fesad vardır. Üsküdar rına yuklcnmlşti. O bu \-azlfe)i emsal. :ıııe, lıatırlı~<lrdu. Bı.mda ıztırabla - lıtımiz b rl kte mes'ud ola : 
ku açla dahı geçebılur. ~ Biz ikaymakam paşayı görüp yakas•ndaki ordu)u humayuna si. ıd:ı bir şekilde ba~ardı. Şanın ve garbin Ej{aıışık hüyük bir saadet vard. m /. m )<l ,. ders.n? Suaıın. sor.ıJ 

Paı.ar ıkay ı<.arım g d.p gel- dönesıye dek siz de Jönmu5 bulu. rayctinden nav;f eyler z. Kayma • kolleJinln bip bir edebi şekli ;>oktur ki : Dayısı ne demi~tı? \ 0 du. 1 
md..""ten menev1en SU!' an .1. nun, İbrahim Paşa s:>ra) ıuda bır ikam ıprışa ham-etlen knrındaşımız Hamid onu tccrubc etmiş \c lisanımıza : - Güliınç \ c kaba bir insan o.· Ömer tekrar 'kahkaİM ile:> O' JıJ. 

Aga sakalı~ı tutamlad•: kaç ) . ~muhafız vardır. Sarayı hu dahı teşrıf eylemcmişler? cetirmlş olmas111. Garb ılünyaı;ının bü. ~ ·U) o:;:;un.. ne yaptığını b imi) or. ü \it bu d fa Nczak t ka f a~ 
_ Ş•md bız dcıhı anı <lüşün;.ir maj uı~dan cıahı elde ederıSek, bun Kethüda başını salladı: Uin hayat \e felsefe nosyonları onun r. ~:;un Q.ırner .. saygısızlıgın da b r had baktı. : 

ıd k. Anın !ÇJl1 atıanıp K .. jmakam da lbu uşur ccemıyctıı. per~an c • C b kl scrlerlııde yerini bulm~tur. :.dı \"ardı_r_. . . _ Karun mıanlmı< m·"gver... :, 
d . [B d h k d l b' d - enap armı ugun c emen 1 d 1 .,,-" "' " p<ı a)ı gorelım den.iz. . rd1:· ır a ~ te .raı.a ı ,.z en ağa hazretleri. Gece s.ıh:b· devlet Fııkat bu \azire, )ani !nkılabcılık ın. ~ .. ~u soı: erı ın erken N ı_i a.1 Tabı... Kuçuk hamme en~ 

_ ! . . . ır onersenız ıuır ) ere a)Tlimlln, f d" 1 lb ğ f hl "d" midin biı!ün san'atini ifade etmez. Hun. :_gulu\Ill:S.. en.uştı. Yavaş, tatlı bır t_t:· d n n "aln 'Z "uzti değıl, ıhu' ll d .:.· 
1 ben·• bekl""n. e en ım.z e a ı cra a . er sa. b 1 .k b J .; J _ !mdı sen fcsad;:ıları kc rşı a. ""' Wın ba ka onun asıl iç Jun\'a ını nk • : essum e,. umazca; ·r ı dJ ıs. guze,dir. : 

)• bılir m~sın? Kethüda başını sallndı, Hasan nUTUm. se.tirdlği escrlrri \"ardır l;i bnnlaril.ı o. :tıhfaf ve ıstıhza ile ~i.ılümsemışt.. Ö . : 
Kct!huda sarardı: ağa mu:hafrzlarile bırlık.tt? dolu d:z Ağa lkaşlarmı çattı. Tam bağı nun co;Jıunluk ''asrını J.ıha iyi ıorl•bl. h.ıır şey söykmış mı)'dı? Bunu h.ı lb 1!3uh" ıhtı) ar ses klmcrı , t:trettı i 

k t P gılı a ld Sada et da ·rcsı· ol~rak ferahta zıyafet verece~ sıra'-·. bul. ıın·z. :t lan1ıy<lıdu G"" 1 . d ln aı :.ıyar ona ya aşma;c arzusu. _ Dew yelen b:r mer eze o - yrı ı. r ı ., J d : ır . oz. erın t! ya ı-z h . 0 d k k d 1 d . : 
lamak ancaK ak ama müye&Ser o- kullanılan cFatma sultanı. sarayı muşlardı! Kethüda telaş cdıyor u. «Ger~ elıram içindedir tahtım, :o gulüşün tatlılığı kalmıs.tı. 1 nul ısscttı. a • a .a te~ ıs~ i 
l b l. y-o!unu tuttu. Yeniçeri ağası sarayda knç mı.ıha. Grcelerclen slyaahtır ba.Mım, ~ Yusuf Beyin karşı~ınd: o, ö.loy ~ ) ~~nız. ve kımses z hıssedı-: 
" ~uÔyle is b"zi beklen, Ka)ma . Y~içeri ağası. v:zir sarayının fız o'duğunu sordu. Kethüda kork. Salhazendir ba.şıınıla. mateınler.n ~mcr; hoyrat kelime ere ıkar.sın.1 y-or u ı .. · . ~ 

kam Paşa) ı göriıp donelim. Sız de buyuk kapıları onune geldıg za. tu, geri geri Ç€kildi! * :dan bahsederken de Neriman g<..ne . - Del olm::.k ~e~ bıle de-: 
Kol ortasına» varıp ahvali telhı~ •man bir gün evvelınden a:1ırılan - Ne yapmak istersiz'! «Ben ki turaııı lOldaşım sanırım. :gw.uıruronıştı. Hep o tat.ı, u cık· ğ 1... Ne mwthı.ş şey.> Ben onu~ 
~yen. Bunaa bulu alım. muhafızlar etrafını aldılar. Ağa a. - Anları rılıp ccemiyeth da t lbtırı Ummanı göz yaşım fi:lnırım, ~must:11zı csrarengız tebes um .. :ıba ... a turki sanı~:ordum; bu:adai 

Kapı açıldı bır çavuş: catlar.n tından inmeden sadaret kayma • ğıtunağa çahssak gerek. Ve o bahrin ıcindeylm sebbah. :datta bir aralık onu tan adl'JI\, ) anımd!I, ben. le: 
hazır olduguın~> 'haber verdı. Ha. kamı ve lbrahim Paşanın damadı - Ya bı.rrası boş mur kalsın? * ~ - 1

Bu ıuLvaç · boz.ulmalıdır. Bı.

1
aynı dam altında bulunacağın nn~ 

5, n ağa koşar adımlarla merd.\ en Kaymak Mu~a~ ~aşayı sordu. Hasan ağa güldü: «Sanma>ın )er katında bir bodunıın. ~ e dem ştı. iıphe bıl. etmcchm ve ona nder1 
ler segiroıp .ağa dairesi avlusun_a Muhafızlar bırbırlcrıne bakıp o • _Behey sutl'tanım, hala bura . Açımışıın ı:olt )lizünde bir uçurnın. ~ Bırdenbıre, güriıltu.u bır k h. ner er soy cd m? K msc de,. ~ancı:~ 
mdı. Yırmi Ucadar nefer ve za~ıt muzla~ı ka dı:rd_ılar: cMustafa Pa sım duşunürsüz. Eşikıya cemi) eti m derununda be.n varım ncak, ;ka, a \.opardı. Bu kahktihc., hıç'kı. Ne olu)oı;un .. Karşı_ndaKını ta-: 
c;gerleri vurulu hayvanlarının dıı- şan n dünd;vnb:rı _İstanbul tararı- bu akşama dek perişan edılemez At.a>an kime var mı tıat•rda't :nğa ıbenziyıordu... Adam sen de, nımad n rru · Boyle kustahça. ha-: 
g nlcrini tutmuşlar b~kii)'oııa:aı. na ıgeç.nı~~~mı soyledıler. Hasan ise, alev saçağı sarar, ne siz: ne biz B n eminim ki dc,-rl bııı.ırdıı. ~dlişünmek neye iyı? Bır kumar oy rexet etme e nasıl cesaıct edıyor-~ 
Yen·çerı ağası binek taşına_dogru ağanın yuzu ~u:ttu: •. kaluruz. [Ses:ni çak yavaşlattı] ne Yazdığım şe)le.r ;uılaşılmı>acak!• :namış \e lkayebtm şti. Sonuna ka. u~?~ dem~dı. Ne dayını, ne de~ 
ılcrledı Tam ayağını tizengıye ta- - Ya kethudayı sadrı alı haz - de vezir ve padişah kahır! * !dar di.ırüst ve .kibar kwnnıbaz roJÜ Mun r b~n• kaz C'tmed ler. : 
kıp ge~irecegı anda zab t ve nefer retleri d~i b':nda degül mü? Mu cev::ıb nTacımııı golgcstııde dahiler. ~nu oyınarnalı ıdı. - Belkı de senin ne yaptığını: 
lcrin aroından kalın ve boğuk bır hafızlar bır agızdan cevab veroı - Kethüda şa~kın şaşkın Ve sanemler olıur U!Uıller, E _ Evet bu ızdıvaç bozu;.ımalı ... b~ldığı~ sanm~ ardı. Z~v~llı Müi 
s s yıiitkseld": ler: verdi: Secde e3ler verilerim vardır.» 1:A.nnesini b:r mektubunda Nerj- nırın k ~ eyı gorecek gozu yoktu.: 

_ Davactyiız sekvaınız var sul- - Bwndaclırlar sultanım. - Bunda kırk nefer ve b_ş za. * j ~manın serbest kalmak için .serve. - Ya da-, un? Aıh dadı, ona ne-E 
t 1 '"" - Ya, veziriazam İbrahım Paşa bitten artık !k mcsneler yo'( anlar Gorulu)or.ki iki Hii.nıld '-ar.:tır. Birisi ~tın n yarJG:nı fedaya hazır o du-ıler s6Jle~edi~. Aklıma geld • ç~ 

1~~an ağa donüp bakınca g··z. hazretleri ne zaman Cc..kudara dön da saat besaat nöbet drğ.ş.' .r rler. Ata.turk lhtilillne 1emın ııa.:urlı):ın. ya_ :gunu yazmamış mı:ydı? o b, lde, tuy errm urpenyor. : 
lu, alça bo) u; ko e bır a~am diller? .. .. " . . ANları alursanız saraydak. civarı nl garb fikir \"e san"ııt m.ılzcmcslnl bize :b :ı1kaç saat evveJ:k gülünç v ka _ YO'ksa eski karından mı bah~ 

gördü. Köse iht yar ılerlemek ıstı. - Dun d~nmu.şlcr ıdı. . ve tıazaıni. .. kimler muhafaza ey gcıUren JiiımW, ottkl, en saf şiırlnin ınu Eba komcclı olımasa bile gene \ 1 n. tt ? : 
yordu, zab tler go;,sune ka'kıp bı. - KayanaK Mustafa Paşa haz.- ler. messlll olan Hamid. Birinci '-:ısfilp o E es pan uk ıpliğile b ğiı ıd . _ 0 ka arla olsa bir şey de J 
rakmad lar. A a elmi ka dınp ba- retlerı andan 60nra teşrıf etmedı. - .Aını bilımezüz. bıhük bir milli şalrimi7tlir ve kel me _ Vaziyette degışen bır "' ) v . . .. D ha da müthış! E 

ğ rdı · ler mi? Kethüda büsbütün korktu: nln en geni mana ı milliyetçl şa"rd·r. :mı) cı.? Giızel ve) çırK n 1'i a - Allah Allah! Bir zamanlar: 
-· Bos' n şu kocayı, ne ister -v Ydk, ~iç uğramadılar. - İmdi eşkiya üzerine yür ıye. ikinci '-a fıle ılunya çnııınd b!r ş.'lirdir. E 1m her zaman kendı.:. nd n u a' - nn n fena fena me<toolar yaLar,E 
r Ağa: ce'k misiz? lkrlin \(' :l\Io 'rnva ünlversltclerlncle e. :. a olmasına ıtina etmcıruş mi)d? zavallıyı a latırdın. Yoksa ona:. 

go~!~.·ar enerı"nı· uzatıp b.·r daha - Acayıb'. diye başını :.:ı.ı· ya • ı ı ... b h d ı ı n Id ~ .ı.ıııı..ı m _ BelL ser er nucn :ı e en (er er çı ız;ını :A.ra!arında her zaıman a ılmaz b r > azd,gm soz crı karına da söyle -: 
b~:;....,,}. nına sallayıp atından atladı. Doğ- satlıf"ında gördü. Kim bilir istikbal owı •• · ~""urum bulundurmağa ca" re dı"n mı?. :. 

"·o ....... ı. M hm d p - Ya biz ıbundn kalalım mı der. ~".< b J _ Davacı:yuz. ru !ketlıüda e e aşanın yanı. siz? daha n gibi şert'fler saklamaktadır. ;~östenmcm · ş ımiydı? _ Daha b t rlerini... E 

Za.'oit1erin aras ndan ~ı'kıp bi: na çrktı, t hul .. . de Ağ fk t!h""d r k 1 ~ ~ Ev<'t, karısı onun ıçın bir ya. ş md bu dedıklerin"' pişmana 
n "'k taşına doğru yürüdu. Beli ıkı Güneş stan .. uzerın . ~pey a ·e u anın ımon e.:ıı en l'urı!a ve dedetc olan en büyük :h.3ncı idi Ye mrle kalacaktı. B k nu o or: n? Vıcdan azabı .mı çe-.· 

v d H ğa yülk" hm;...ı-· K thuda venıçerı a yüzüne dikkat1i dikkatli baktı, az ~.; 
büıklüm görünüyor u. •san a "5e '"'l"

1· e .; . • bir borcumuz da yannı eJlerlnı• :.'türü olamazdı. Ancak, avuçhrı a k" n? O soyledıgın sözlere ü-E. 
ğ k l na kar•cık bır du dana .gu··ıecekti; kend"ni zor tuttu: 

nın ön tinde durdu: . ti asını sa~.1 .~a -~. 1 te .... lA tti k~ bırakacatımız Turk rocutunu dıi. hasmda tutıtuğu resim, her ŞE~ i k~ u m un? : 
_ tiki zabit kolunuzu ıncıt · rumıda @rUr gor_mc_z aş e ' - Siz lbilürsüz karındaşım. de. şünm.t.Ur. inp geçmek istiyen b r kadın r s. - O bö le b"r muameleye lajıki 
Ağa yüzünü ekşitti: şup koltuğuna gırdı: di, lhe:mcn sarny muhafız kum. n - Ç-Ocnk Esirgeme Karumu :mi d ğ ldı. O. son b r ık gün z r de : 
_ Çabıik söyle ne istersın? - Hayırdır inşallah karında • danını çağıırrdı. Atlanıp ·end sini Genel 1\t~rıı .. zı :r nda z k, hatta gizl" bir s adet (Arkası var) : 
_ Ha~ıımı isterim. şmn? . takib etmelerini söyledi. ~...v \ i 
Za:'bitler .gülüştüler, yeniçeri - Hayır d1yclun, baylliı olsun. (Arkuı var) 'e••··· •• _,,..... .. ·--.. • .. ·-··-·--·-······ ............. , 



4/1 Sayfe SON POSTh Nisan 13 

Alman Harry 
Yazaıı: Somerset Maugham Çeviren: İbrahim Hogi 
Perşembe acU.smdıa bulunuyor, ve bu üç sene za.rfında rördiitü • derece ~ki bitmJş, 0 da a..nık, pille. baWı:, 

Yf'.ni Gineye l'•Uneti ~k arznlayordum. müthl,5 şeylenlen, ins&ıılud.&n fena. ba.I b.indis'.an cevl:l!le beslenerelı: Jıefe.ıı.i ;yıri. 
lhlDU yaııaı-llmdt lolo Diri-Oik yol da, de kor.lduiunu, sııf.kmın ttıyrlld.tıw onu~ mıştı. 
ltc.Ui ..VaJ~n~ den.bıinin öteslııe ulaştı.. IPsı ele bir daha onlarb bir vada ya. • Yılın ıon dört ayında adanın elvann. 
rab.k<ıek. weı avuula. iWla.ıulan k.:ı.y>k,. ! şa.mak a.rz1L,ımda. buhınm.Mlıtını söyle lla iki üç lnol avcl!UUD aeime.o;i lbfünali 
larda.n bir':ıi e:de etmt>lı:U. O ı.ıral.arila mıişU. Ayrıca ~a blr ıaıWıat da ver. Y&l'dı, ve bulıla.r rünliik işlerden sonra 
lınol .. avı hıç ie iyi &itmlyordu, ve bir memişü. Bu ıssız yenle fek başına kal. 5* sık ora.ya oıkar -re secelerinl münze. 

'U:U temiz. kıiçii.k Ukne rılalımda. de • ınK (rlırlnıle keııkı olarak 11rv emsÜ: ri Ue bir~ l'~lenll. Onu nrhot 
~ırU duruyordu. Pek öyle işi olnııyan Bm:mnla beraber, aU.dan a.:rrıbnak hu. et.ete ~ır. ve iki -.odal dolusu t&J 

bir kaptan buJdum lMe-raukeye &'ldip susunda kendisine bu.ı tırs.atı. vrril • tanı,ıı Mlaya ıııkmMllUla.n sonr:ı. • m:ı. 
&'t>lml'Si çok ook lıılr ay silreııil} ve o • miş Wi>'l5e de, eme de .AidınnamıştL hud üç senede neler olup bittiğini lı.en • 
nunla. birlikte itizumlu iertlba.tı aldım. Tuhal blr adam, tuhaf bir hikaye idi ctisinden sorarlardı. Nuıl olınu.şıcı ki. 
Toıns bıotazı ada.lıJumdan dört Jtlşiyi bu.. Jeaa den.ime Jel.lanı.rkeıı Uarry'ye ka.mya 00 aliı tıayfa .,.ak b~l da 
byfahğa &ldJ ltıelı.nest 19 tonluk idi) w dair bi~ ~lıe.r •aha ötrendim. •ror. üç yılın sonunda yalna b~ kişi kal. 
bnhındutumm ğanın bakkal diikki • • res ıtota:ıı.ı adalarla bent'Jlclldlr. Onan jçl.n mıştı? Harry &Pmı MlP a.M- Le!• lteUme 
nındAki konsCTft erzakmın hepsini yağ. ı de ~elert bu adalanlan birinin veya bile söylenıe-z, Jsfer ayü, \ster sarhoş ol. 
ln3 ettik. Yob oıkmadan bir iki gün itdt'.sinln ~l bir kıyısında de • llllJl bu mew.uda ayni tempo ile sü"kiıt 
evvel, lıireok incıi ya.takları.nuı sahibi mb-ledik. Satı 7.MJl.Ul)arda Tr::bicket ~i. eder, eğer r.iyaretçilerlnln ısrarı ta-da • 

·~ ~ aclııım bana •elerek, yolumun '91arlarmııh inci yatakları bulunmu.,, n l l&şıl'Sa. kızar, onları bırakır bıralrJr ıi. 
... Wı:le bu.lanan Trebıwket ~ma. ai. lilDnbahıal'da an.ela llU1Mb Tre.bucltel.c ce. der. 
rta;rıp, ora.da kik bıaşma 7~ miiıı. len inci avcıları Alman Barry'ye, reter Tiru..i CÜDY&.llUl k~iik lımıJlığını )Ol. 
ıtevlye, «tariki dünya» ya ,ıöndereeeii tlereffde ~llmeslni aa.fhyarak oe. c~n u~wıcü ~ya ;;..ördUıu:Ü &'ü.. 
lıılr ~al wı. bir paval pirmç ve b .. zı !Jldli "yler ı-öt.iiriiyorla.nm.,. Ona, lıi. nu mıi ~iN'Gük ıınu.tmuıııın. llavaıwı iM>. 
llltomgabn verip ~emi)'eeeiimi sordu. tıııl. gaval P'IYa.I un, pirinç n konserw zap, tık )'Ue sığı.nmak IOQrund:ı l;al4iı • 
.K.~ kabari&ua. AnlaşıUD, eUeı- yeriyorl&rmış. Balina •Vlo& mah. ;ıııua için, yolumUJIUll liaıunde&i ada • 

llmıaevi 1Mı uak ft kö~ adada. -'~ sus Wr ~ıtı VM'mlf, bunu..nJa u ı.a. lann birinde Dir iki ciUl be.ki~ 
senıeae.-rı tek baflD& yaşamakb idi. l.ıg:.ı ç.ıU.rmı.ş. Fakat arl1& eUtaı kabl' Trebadoet, qacı J"uUrl bir mil ka&.ıun. 
Her f11111M el~ ıle, iri kalltli in • ku\-veU, ıüc.ü kalmadıtı loin. ou len • da., hi~ceviaıerlie d.olu, Q.eol:& ~ 
N41&r tualınclaD lteaıılisine yl1ecelı: cöu ı' !lu.ha. telıne):i ist.edlti ,.tbi kullananu • llllMi&ıı u Nçu.k 1ü.kaltie, ve yalıu:ı: bir 
ıierilmdde icli. JrlUıafirimin seyl.ediklc - 1 yormuş. Ada5ını çnreleTeD kayalıklarda ta.raflan ya.kl.4\şıl:ına.ı;ı 111.ihnkün ebJı bi:r 
line b.ı&ılarsa, ad&m bir il~ idi,' bol bol inci kabu.'ıları varıııış, bwılaı·ı kaya.lıkla ~11 a.tça.k bir ı:.d<&dı.r. Ka • 
lab.t. Tarre. boia&ı ltilgt'Sinde Alman! Loplar, ı.ütun mu.kabıllnde inci aveıları. yalığın ipine dıOtra 1Jir 5.:d.İk ulmadığ'J 
~rry dlyl' taaıılı1or, '..t.llılıyordu. IU.)Jll. na saıtarınış. Ba-.o da bu~utu i)I, de. l~n, t.crnemh şahi&.Un bir ııı.il ôte-Je 

~enler OOk ıeril~re, rsk.ı'ere da • ~er:ı bir inciye bir bayU ııar-.t alı.rruış. dem:rlemek mccburiyeUnde kaldı. öı.e 
J'lWl.Yorda. Bunaan otuz yıl evvel. bu Hatty'nlıı adanın bir köşeısiude fevkali.. beri de aluak• bir sanda.la a.Ulldık. Kıyı.. 
kalleş, oynak sularda parçalaıur-..ık b:1. • de giiJ,el bir inci kolleksiye>nu l'islemiş 01 da kayalıkların bulıındutu 1erıle bile 
~1 bir "'1..cemJG.e ta)'falü '-'*'m.t'k~ im<ş. dnğu saoılıyomıuş. Bii.Tük Harb SU'ala.. sul.ır ser t.i, o na.ktı Zorlıı bir •ldilj ol. 

lk 
us bir denbci iınl.t. K.aaa olunca nnda bl.ç bir inci aYcuıı denlR ~ık • do bu. Alman HUTJ''llbı 1aıssclı&'• •e a. 
ndal kur ulma . ı ,_, -·· -•· -Ya. ~e ııenııdeıı tüak madığı için BaıTY h 9 uar ..,_..... kul cor. ğ-a~la ort.ülmll$ knvük kulübeJi cur. 

~ıı)a muvaffak olmuş, ve sıirüklene memlş, bü ün 1>Ud1i'I de ııı.ıitbiş bır fi... düm. Bb ya.kla.eırken, • da 81.IYllJl kc • 
ftk ıssız Trel>ueket adasına. durmuştu": fotin çılttığ'ı biit.ün lmı:ınl&.rı ö:diir ütü narına doğru aylak aylak ile 1 dl. S"s • 
Bu :ıda, g-emilerin n>lasınaau lh.•k a.»kırı ve kendisinin ele dünya yi.ızUııde biricik ı tend"k, ceva.b vermedi. Yet.mlşkn fıı.zla 
oldugu iç.hı, lıidiseden a.ncak üç sene canlı yaratık clııra.k kaldığı idi. Son·a.. corüoen, dıııHiızlak kal&h, lnrçıl .nalla 
ııonra içinde canlı ımı bulıınduiıı aıı•a. lıarı bcı esnalarda ne dıisundıigti sorJl • cemıı yiizü çok :yıpra.nmı~ bir ıutamdı 
11lınıştı. ();ı altı tayf:ı kanar:ı çıkmL<s itli: dutu uman, Öyle Sllllaruı salla.~ bir yiırıi)'iı,U vardı 
Falat blr seferinde ıena havaların zo _ Bir şeıl.er oldu(\lntı, döOdüğÜnii ki onu bir deniselden başka hl~ bir teYt 

rlle Yolunu ckğfştiren btr vapur lıuta.y; samn.ıştım.. cevabını -rerınişU. ııarry o befdetememlııl7... Giinqten yanmış su. 
Slbndıf:ı vakit, bcı tayfalarda.n a.ııu1ı m.manla.r kibritsiz k:almJ,ş, yakmış oldu. ra-tl, mavi &'O:ı.lerlnln reııı,rlni biisba'ihı 
beşin, bulmu:Jl.u. 1''ıriına yatıısıuea., kap_ ta ateŞn sönece!lnden korkup, adeta 0911kJaşiırıyor, ve etr~rb.n. sanki blt.!p 
tan bazeclelerin •iil'duna ıemislne al_ tavşan uykusu uyııyara.k, ıeee gü:ıdiiz t.ükenuıek bUmlycn uun yıllar .ıtıurup 
nuş, Sidneye ı-ötli.rmiişi4i. Abna.rı Harry nöbet beklemiş. ft plı çırpılarla ateşini bomboş cknlsl röslemişlermlş rlJ>i, ki • 
onlarla blrllMe ~e ayak iıiremiş, ve ~ Qtiain biriaae lıiitün .ri. r•şık.lar 11aplamış bulıau:ronlu. U-rln. 

ele ,.._ıı, ...tİc11111111a tıpa*tp an-.... 
kat temiz bir~ " pan&aloa vardı. 
Bbıi misafir eMlil eY, pUlJ, 711111k tle -
nıinıen damlı tek -6r odadaa llNlfttal. 
İçinde bir ya.lak, kendıi elile Japbtı bir 
kaıo Jıalıa ilkemle, bir masa Ye ba&I mut. 

fak t.aıkımlan vanlı. Evin önündeki bir 28 Mart bı·ımece . d k 1 a.tacuı dibinde bir masa. bir de sıra &'Ö. mız e azan an ar 
riinib"orda. Arkası da t.avuklarııUD kü. _ 28 Mart tarihli bllıneceınizde /'' ............................................. . 

IDNi lıdL kazanan ok113ucula.runıno isimlf".rl a.. : K"' '"k k '\ 
Bi7"Dic ~Wı .&evinditinl şatıııa 1azılıd•r. btanbnld~ bulunan o. a UÇU O UJUCUlar!':HZ ı ~ 

s.öyJ.iyemem. Heı;Uye.lerimld, sanki ~ ku,yucularımı:ı:uı hcdlyeleruıi .Paıı:utesl, : G • .. : 
malı )mlı, Jıa.klu Lmit pbi te~İİI' bile Perşembe rünleri cıileden sonra biz.ut : azetEIIUZe gonderıleo bi.m ce i 

. idarebaoemi:&den alnıaları Ji.zmıdlr. • mektublarının üzerine beh·"n-·. l 
eıımecıw aldı. 1hl.iyae1 olduiu şu veya L - • ( BI "" -T&şnı.cla bulunanların hl!dlye.leri poa:. oııu lmec:ıe) kel ı n._sinln 'ıl e !, 
bmıo ceUımedltlmlz için de homunlan. ııe a.dtt.sl b dı dıardu. Süküti ve hırçın bir ha.li vardı. 8 .erınA &'Ö~~kıllr. bl : ~nln çıktığı larihln ya_ i 
Vriilimlz haberlere zerrece elıc.nımiydt İ ır tatur ta om : zı 1 li.zımdır. Bu Kayulla a ! 
vıermlyonlu. Zira dış i.lemle ılgisl yoktu.. stanhul Bostancı birınci ilkokul E rlaye~ edilmeden ıronderUen ! 
Biriatlı d.üşiindüiii, üzerine lltrediil yer dan l ZOB~ikr~. k l : mektublar kur'aya sokulma _ ~ 
k.a:ıııli atlaaıydı. Burayı &ıskanç bir b:ık. ır flfe O onya İ maktadır. ! 
ı., bütün varlı.iile ben1mıD»erek kendi. İstanbul birinci ilkokul sınıf ;, ; ..ı den 683 Mahire. r:" ••l···········::······~····:••••••••••••••••••.; 
.;.nin say11or, «burası benim "'fa yur - • • • ı___ • .:.ro Açıkyuz, Bılecık posta telgraf 
ıhımdOI'» diyor, ve her tarafı lapll)'an Bır elı11 RUlJletı memuru Cemal 0 ;;.}u M ı r_ı_:...._ı.· Ü"-·· k 1 f 4 d .,. uammer, .ı.a. 
blndlstMıeevbl ataelılrının her h.aııci b·r L.:IUU9eınır m.u o u u ı.ını en tanbul 44 üncü ilkokul oilntf 4 desı 
ma.oera seveu Wr tüccarın tamahını çe.. 361 irfan Canke. 104 Zülal. 
lreeet1nden korkuyordu. Bana da. l!iiphe Müre/~kebli kalf'm Yuvarlak diinya halemtrat 
ııe baktı. Bu denizlerde ne aradığımı (Son Poiia batıralıl ıson """" hatırıwı 
kö.skiiıı küskün anla.mıı.\ istedi. Bhden Adıyaman Yeni okul talebesin. İstanbul Cağaloilu orta k 1 1-

daha ziyade kendt kendlsllıı kon1lf3Tllk. den 7 numaralı Sevim Gülen, İstan 1 nıf 2 den Sala.hatt>İn Kay; ~ t 
ağzından rüçlökle laf çıkıyordu, ve ~- bul Kas·mpaşa ~~z .. ortaok~lu sınıf t~nbul 44 üncü okuldan 283 T ~ce~ 
ki bin hice saya.ı:m.ııı gibi hendi kendıne 3/ A dan 28S Mınuvvet Turebay. tın • 
boJDurda.n.m:ısı, mınldanması blraı: n . Dit fırçası 
rDıdi. Kaptanmı. ona ook eskiden tanı_ I ISoa Pusu batır&hl 
ıhi'ı ketıdi yaşlarında bir üamın öldü. Anbıra Devrim ilkokul 2/ A c!an 
tünü söykyince canlandL 604 numaralı Ziyba Cür2umar. 

_ Koca Çarlı ôldü ha! •. Bu çok fc • Zonguldak Mithat paşa ilkokulu .111. 
oa .. Koca. Çarlı öldü ha .. dedi. nıf 5 den 4 73 Hayyati Acuner, le.. 

ve bu cümlesini dunnıınıacasına tek... tanıhul Nuruosma.ııiye Şeref sokak 
rarladı.: Kitab, gazete oluıJDP okumadı.. 48 numarada Hasan YurtlŞIKl. 
;mı IC)l'dum. Kayrılsı.zca cev:ıb ftnll: n; · - ,..,.nr.a 

_ Pek öyle rula detil. Hayrabolu birinci illokul ıınıf 
yi~tfodcn, köpeklerinden ve ııilio. 3 den 291 N:.had Saygılı, ZonguL 

ıerloden başka blç bir şey unmrsaınadıiı dak Yeni meydanda hrıncı Mus.. 
Allı~ı.1.ıyonıu. x.tta.blarda bblere a.nıat. tafa oğlu Ali uvelek, T ekirdıığ or. 
ı.ı1tıa.rı doğ'nı W... onun deni:& n tabiat taokulu •lnıf 2/B den 1 15 Mahir 
ile nwı ve sürekli batclaşaıası ona bir Aya.ğ, f.tanhul Eyüb Defterdar 
çtık ince, derin sırlar l)tretımls olJpalıy. 46 ıncı okuldan 219 Refet Saka. 
dı. Fa.k&t C"e~k.Le böyle clr.iHd!. ııarrY Muhtıra defteri , 
btr yahşi t:li. O, dar ka.fah, c.ihil ft bom Babaeski Atatürk okulu alo f 2 
boş b'r denizciden b&$ka bir seY degil_ den 315 Nevzad Ö-.oc.an, A arn 
d .. Bumburuşuk, Myağı, koç&.lı.nıs TU. Devlet Demiryolları ıatalİstik kale. 
.ıme bakt.ıkçıı, onıı. bo) le uz.un ııapiıı h~. ın · nde Kenan Sertyel ehle S bahat. 
yaıtını boş göst~ecck liç mu hiş yılın letanbul Gazi Omıa.npaşa ortaok.ulu 
ıırrtannın ıae olablleedinl dÜŞÜDUJOr • • o f 3 /B den 7 61 Ccm.ıl. 
d1Jlll. Keudfslle beraber mea.:.ruıa co • Albüm 
törrceği sırların ne o\cluğanu 'ft • eok Ankan Cümhurıyet ılkokulu al. 
mavi rw.k-rlnln arltutndA aramaya, bol nıf 3 den 8 numaralı Muzaffer. 
maya ea~· Ve neUceyt önceden ıö. Kırk.lareli Kocahıdır Uitokulu ı.ale. 
rü.r ,n,ı ~um. Günlin birinde bir lnd besinden Aşaf Emon. l.tanbul k .ı 
a-n:ısı acta:ra oıkaca&. n Alman Harry'yl Use.i sınıf 3/ A dan 361 Güz.in. 
~nr o suskun 9ıe şıöphe rdld ~vrile Kolwlrı ıabun 
dem~ kenarınil arb'ı bekler bu\mıya • 

AIÜminyom bardak 
f Son PO'!ita b11tırah) 

Ankara Maarif V eki.le ti husuai 
kalemde Haydar Hıdır kızı Cok • 
çen, Bursa ziraat okulu sınıf 1 den 
568 Abdü.s.;elam, İstanbul Koca _ 
mır.Kafapaşa caddesi 3S6 nun.ua.. 
da Makbule. 

Ayna 
•Sen Pn-.ta :;af.ırak) 

lstanbul Taksim F ranı•z li•e9İ 
talebesinden Suzan, İ•tanbul Be _ 
şİkta, birinci ortaokul 3/ Adan 14 
Sadi Akgi.iın. l.tanbul Beylcnb.-,i 
ilk.ok.ul talebesinden Meral E.r.lr.tuı. 

Kitab 
Kargı hakim kızı Pcrıha.o Aı~ 

Eskişehir Odunpazarı Yıldırıın c.ad 
desi 1 0/ A numarada Adnan Oy • 
man. Merzifon ırkokulu ı!-ntf S cle.rı 
3 31 Aysel Bingöl. Alpulh:ı ,r, ol.:."' 
••n•f 5 den 39 Ferruh Uğural La. 
tanbul Se.raçhaneba.şl Hayda r4:.ey 
ırokak 3 numarada Faruk De•·n6ft., 
lstanbul Cihangir Co•kun ıoı...ak U) 
numarada Hayriye Üıkmcz. 

K11rt vo ... • I 
Konya nse alnı f ı I A dan l 38 

Muh dd•n Yüksel K·rk..lareli or"t o. 
lul 3/Adan 2S8 Mustafa, l.rıı 1hd 
erk.ek \isesi talebes.i.nden 889 Z.ill 

IDeTNnı f/Z de) 
(Son Posta balırah\ 

Alpullu ilkok.ul •lnı.f 2 den \83 Tük.el 
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1'1u ta ( ........ -................. : ................ , isken derun 
-' ı Konyada ınönü i 

Bir lıöyden m~lıeu gelirken i i Bir 
iki yolcu ıiddetli tipiden ~ Koşuları i 

cirı.za yüzünden duran 
elektrik .antralı yeniden 

çalıtmcıia bQfladı dondu : 

\1uş (Hu1u9İ) - Melazgirt ka. 
z.asından bulunan Bozöyüklü Him
met Yücel ile Konya Ereilisindcn 
Mehmed oğ. Mustafa bir katil bft_ 
d sesi iç"n Yaramit köyüne gelmiı 
ve kazaya d.öne~en merkeze bir 
hlometre me.af ede kar f ırtınas!na 
tutularak her ikisi de donmuttur. 

Havzada bir hat çavup 
vazileai batında yaralandı 
Bana lH .... i) - Enef.ı.i ıun Cel&dl 

mevktin4e .kopan &.el1Tal dirdderini Ll. 
mıc lpt~ rönckrilen Havza hal bakıc1811 
< mtı öur, bir direk iberinde teı tak.ı 
makta lJı:ftl ayaklanndaJd mahmıular 

ksymış "" ıa,ıar üaerlne düşmüş ür. Bu 
ı;ııakut neüveslnde bat ınemuna Qakl;ı • 
rmdan u.katbDDUf Ye ıllzlıeri kınlm ıtır. 

Bunun üzerine, Ba\'U posla idaresi va. 
:ı: fui -.uik ka-.ra atn7an "ft üm ıl.s"z 
bir hale rff'en ba bat eavu:tanu derhal 

Jllf!llÜeke& hastanesine senet. 

r 

İslııenderıln (H119115i) - Geçenlerde 
ınakJnelertnde vdkabalan bir kaza dola. 
YDIJe lı1rkaıı ~üıı itl.emlren İskenderun 
elekirik rabribst lı:ıameo tamir edildi -
iinden ~ ıelA'ar cereyan verilmesine 
ba.f'•0m1Şta. Yakanda t.amJrat ikmal 
edilecek ve bu Slllltrala baih dlter ~elur 
ve köylere de cettyan venlecekUr. 

1*enderan elektri.k santralı beledi. 
yeye ballı mtilbıtk bir bütçe ile idare 
edilecek Ur. 

--o-

---

Hikaye 

Dıye çıkışınca cazgır, 
kay.bet.meden: 

- Beyim; basbayağı güreş.. 
- Öldürüyor hasmını!. 
- ~J mı .. bir şeycik olmaz!. 
- Bre laf anlamaz :ıdam! 

maz olur mu? Görım.i or mus 
hınhısı buradan işıtil.) or .. bır 
tır bu ışi .. 

- Haksızlıık olw· beyıın .. 
- Neden olsun?. 
- Bundan evvel, J> da hasrrı 

boğtlu; ayınımadık .. 
- Böytle güreş olur mu? 
- Beyim güreş po nak gür 

dir. Kıran ıkırana ilan edilmiş 
Binaenaleyih Durmuş, boğulu 
sa lhasm na pes etsin beyim .. 

Dedi. 
Cazgır, doğru konuşuvordu. 

reş ıkrran kırana oldugu için e 
durmuş. boğuluyorsa ya, alta 
t~ kurtunnalı ve; yahud pes et 
meli idi. 

Kaymakam; güreş filim lbi 
diği için o; istediği gibi konuşu 
du. Kaymakam daha Zl\ ade asa 
meselesile meşguldü. Bir 
duruk yüzünden ahali ikiye ayrı 
rak b:rb~rine ıgireT"Se ve, ortada 
yücek bir vak'a hasıl olabilirdi. 

Nitekim biTçok güreşlerde ~ 
yi:rciler ve taraftarlar b:rb:r:ne 
rereılc kanlı boğuşmalar olduğu 
tada idi. Ve; oluyordu. 

Cazgırım Ocaymakama verdiği 
hat kafi gelımedl. Kayn1akarn, 
rini verdi: 

- Bana bak cazgır •. Git ·· 
boyunduruğu, doğru dürüst gü 
sınler ... 

Cazgıır duraladı. Ve, cevab 
mele istedi. Bunun üzerine ka1 
makam köprürdü: 

- Ne söylüıyorum sana?. 
di!. Yoksa büsbütün güreşi me 
tiririm şimdi.. 

Bunun üzerine cazgır, meyd 
yürüdü. Kara Ahmedin omu 
vurarak: 

- Ahmed, yetişir oğlum! B 
boyunduruğu .. 
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Sovye eri 
yeni h ·· cum ·arı 

p ·· sk .. rtü'dü 
Fi cephesinde şid 

muh re e:er oldu 
m 

n i, sa dırıcının 1 İta yada 
ön .. nd d·z gazeteciler 

ece ~-z, di or kongre i 
Londra 12 (A.A.) - l06i 'z -- ~l.me eri ve bir takun mülılm müza • 

hava kuvvctıcııi. son 4 gece ıçınde ((şiddetnzlik tartdtarları lüzu Top anllda gaze elerin :ı.ereıcrc işt.lrak eyıemcıerj bu muhıeme.. 
Ruhr ve Ren havzalarında ve batı manda Japonların su içmek arbİ lı.att.kct lclıı en bürtik delil yı bWr 
Ahnanyada end" Tİ hedefleri Ü - istedikleri yardımı bile red kinci prop ""ganda kil f Bu • 1h 1 \el'Clll ~k detil pc.j zerıne ıbin ton bomba bııakmıştJr. m ve me~ şartlouınm mW3.ld 9ok ur. f kat c ihraç ıulıAsOU:ı lsil 
Bu harckôttan 13 lngilız bomba edebileceklerdir.» USU leri ta bİh edildi gflmesl.nd.on otiirli Uz.ak6llrk harekatı UdJr kf, umumiyetle bir takım fa 

al&blldıgtne 1nkiŞLfla.r ;-osterlfur. nu - razı~eıue .. '(). a ._ .. __ 
tayyar~ dön:mcm' tir. # " ~. 

---o- Bombny, 12 (AA.) - "Ş"ddete na mukabı sert b!r kış mevsimi geç.tren Bundan b üdde& 

d 
mür ca t ctmek.e z.in müsıevli Ja • Y cnedık 12. ~A.~) ::-- Gaze • AlJ"UPada., çctin bir ceııhcnln dondurucu moıılanndan a:~ .::::.a,eı :•;su li in is an is ilay pona mukavemet "çın ne yapabi • tocıler kongr~ıı:ı dun~u. to_plan~l- soğul..~n 1'1nd dövuşen memlek tler "!erinin tutt.ukları yot hl~eç :ük:e· 
l"riz~ Sualine cevııb veren Gandi sı Avrup tarıhının hakıkı bır ma. ıçın, )'eni bir mucadcle Jcwcsı bnşlıyor. Lbıln j f'aa h&zıri kla 

ŞI «Hariyaırn ga.zet inde JlCŞI ı~ kesi .o~m~§ltur. Bu liCbeble, o mıntaka, nh~ten s:ıJdn ı6Us1a. 803::: nwılı ver~ ~ rb~ıu uraca ( bir """'da ..nyle demektedir: Bırıncı toplan.uda gazeteeıler dUJ'U.f'(lr. Daha büytik ~ dJıba. kat'ı bir .ı..ıın __ .. ._ f"-'L-• 
J w ,_- ~. ..._., 6$1Uldlğı 1( i ln(I 

(~aLı l inci r.ayf dn) Şiddetsizlik tarafta ları nerede milletler arası bir mahiyet taşıyan m~)c atalmak lE:ln. Bu ?ml'Slm u..ıcrı A.mcn.Juıhlıır 
Rıl~•ıın muh;.ar bir mlis öman dev bulunurbraa bulunsunlar orada sü. gazete.erin kinci propaganda u. k fırtınabrına sa.bne olan şimali Al. bir ,,,e...,_ oı' --~~T~ kı' ın. rilrad ııu taı:ı.l h --~ )apa ............ bııııu Noı-

kuruhnaısı büyük Brlt.aııy.ı kunetle öleoeklenhlr. Fnkat aaldııı. sulleninı takbih etmişlerdi. Bugün ıı. cm baıurlancyor, \Ct'ten m1 > ı>arlar? Yoksa Fra yı · 
Caı1 ı ve bu cıının karşısında dız çöloniyecekler. de muhtelif Avrupa memleketlCTl hem ele uf • tefek temııSlarln blrbh"ini terclb ederler? l'nbud da tııJum n 

r çö. 

t:i~e W veya daha. (azla mwtakil dir. Sözler ve vlidkrle aidatılmala. nazırlarile diğer salahiyetli resmi tartıyor. muka.bll Akdenlz m !ara ayaı manda cı.k.ııl"lar da buu 

S Hind blr! 64P vueuda getbiime51 dUŞU., rına müsaade etmiyeceklerdir. Bun .şa'hsiyetler demokrat ve bolşevik madı bir koutTol tındadır ve lta, lard:ııı bir la l.kislnl hedef 

ovye ler bir vapur n ~- lıllliıluman bhiiti kamı lar üçüncü bır kuvvet.in yardımı k gazetelere hücum etm ılcrdir. cm a.çm17a meydan verilmedCJı bom - lÇ4 e>prub.ı+ı 1 lw.ba% :rler 

bati rd ı la r Cddlfler he~. umumlycslnlıı nıu_ İngilız boyunduruğundan kurtul - Romanya nazırlarından M. Mar. or. CC\ b!a.nd rmAk müşlnddur 
ı vekl e ıaııı..ı mak ç.are&İni . nıam.yorlar. Ke.nd.ı I cu eöylediği bir nutukta kongreyi B11 hareketlerin ve haddJ zatında ha. Fabt umu.mı uııaat. !)ark ce,ph 

cdHem:snesine m ittir. Bu ~ çarp.fllla kabı}jyetler ne büyük b r selamlamış ve Romanyan u Mihver Mit :ıd gibi "rörunen urlıkla.rm ister blr n ıaarruw başlı&Sın, fer. 
maı- dunı.ın Wl.llrieriıı Unk.ü ıle. im.anla bağlıd.r.ar. Ş ddet go.ıter • devletlerile mü:ttefiklerin:n büyük sakbdığı irlıok rprizlcr rarchr. Bun. JlC ~ ın bu me m lı;lnd b(ıylt Berlin, 12 (A.A.} - Ahna.D 

ordu ıarı ha,koım.-tanhğ.nın tebliti : Oll:iıaa.ıgaıııı soy_ memck t.ara.fuırları Buyük Brıtan - eserlertne ne k.adar sam mi b'r işbir lann ndet'den ibaret <>ldutunu mu r ihracın m hakkak olarak yap laca 
ıır etmf'k ya için kin ve Japonya çln se\gl t J'ği zihniyetile iştirek ettJğİnİ gös. kememb; Jcslnde keslJreb bek dahi, ı k; b 1 em k la.zundır. G:ıl b Al _ K~ yar.ırn ad.asında tank ve ha.. 

va kuvvetleri hımayt:Jıtnde h rcket 
eden müh m d.iQmao kuvvetler.inin 
Y ni hUc:umları do püskürtulmöttür. 
Y cniden 14 tank tahrib edibni ir. 

eyaleüere şımıyorlar. Eğer hür bir memleket tormek için kongreye 8cçkin bir JııW.lki maka.ad re niyetleri t:ırnnmı ta_ ma.ıılar d;ı blı~ le blr hare.ket b 11> or 
Is. olayd.k, Japonların memlekete 8İr murah~ iheyeti gönderdiğini be • n mınıı. keşfct~mlzin imkanı >0 1 tur. la.r ki rktıı girlştteklerı bl~ l'l e 1 ıc. 

ne ve.. melcrine mMıi olmak "çin ~ıddetaiz lirtmi!tt'r. llsk~ ıı.ııcilk hM'dleUer başlad~ - niş olçtidekl h n-ket.lcrinden h n :t. bir 

Alman savaş uçakLırJ K.aikas,yn 
&lbil1erindeki liman teaJslerİne hü -
c:.uın ederek bir Sovyet. yolcu va -
purunu bombnL:um~anlıı. 

n yap.l bilecek tcYlcr o b lirdi Rumen naz rından aonra Bulgu ta.n SODJ'3 anlaşılacak ~ a&bl lbt mal 1 \."e sada çı.uıuyor. Fakat .4er dekJ ba. 
ı üu:riıtt detti oınf ı.ıare e5361 Şıddetaizlik taraftarları lüzumun matbuatı müdürü M. Nikolayef $Ö7. 19U i1kb3Mn, harbin netle h:t.klan. tlerın bık narı ne cıl1111m u1""111 

ü:zcrlne ~ olduk.lanııdaıı bu tek da Japonların su ıçmck İçin iatc - alnralc uzun yıUar tnhrikç. gazete - ih :tı bcllrtılerln nte7dana ~ıkm:mn. bütün tıuall:ı.nn 1cdbirlerinl Blmıs 
ittin h1ç d~ )'Oktur. dilderi ynrdımı bile red.dedebile • lorin Balkanlarda kartşıklıklarn, ih. d:ı Amil ol2caktır. r.ırl klımnı )a ış o!dııkl..ınııı ~bul ~ 

miJ~ım::ı.nlııLl"I gcleuge aid ola.n ceklerdir. Dünyada hiç bir kuvvet tila.Dere, 1h~fti'ı. haıblere sebeb oldu. Bu mevsimin bÜ)'Ü\ bir hususiyeti lcmek li:z.mıdır. Tıpkı bir cchenn m el.. 

Doğu cepıhcsinkı merkez ve ıi • 
mal kesimlerine düşman m.uhtelıt 
nolctalarda yenıden muvaffakıyet -
'z hücumlara teşcblbfuı etmi,.tir. 

hA7JI mesdckr p:ı.Jııısmda böyle bir bu taraf.uıdarl kendı memleketle • ğunu hnttrlatmış ve şöyle devam ımıhtemcı bir ingfllz • Aml'l'ikan asker h3&ı bu hareket, bl.r gun. b"lkl dı 
proj? ile Uı;tita edemezltt. Bu l barla rin.in çalınmasına yardıma mecbur etmııştır: bÜ-ıkuu aid Dk emarclerln bellnniye b lenmt'dik bir ırad:ı., aııi bir lıı il.il 
bu n a.cı'ıp anla.tan blr beyan_ edemez. Şiddet i Clllemek taraftarı Avrupalı zihniyef nın fesada uğ. b:ışlruııakta bulunm.3Sıd.ır. J\merlk&n Uc oriahiı sanacak ve dı.inya rar b1ı 

e lsteındrte:llı1er. Hind mcsclcsinl. oltı.nlar Japonların kalbs' z oldukta. ralılması neticesi olarak hürriyc't n genel k.ıınnaY baŞkanının Amerlk n hii.. ıı.tcş ve kan dalgası lçln:lc kalacak ır. 
Şimal Buz denizınde sava, uçak 

larımız bim.a)c l ını:Uı. bulunan bir 
vapur kafilesine hücum ederek iki 

a kMmadJuı balll ek rını ve öidüııcHikleri in58nların sa • hakiki müdafileri e kiya muamele.. kfııneU milmessntıc berabtT Londnın 
foln ~cak her tilrtfi teŞ2b bozul. )"l5ından gaY\llsl~nmad ldarını gö 

9 
gönnü~tür. * 

ticııret gemisinde :yengın çıkannış -
lnrdır. Di~er bir vapur da ta'Al 

uğr tJlmlftlr. 

mata r. recekkrdir. Şiddetsiz) k .taraftarları ··ıtef· ler bu yıl 
Kongre reaJnln izahı ~n eğmedense yok edilmeyi t~ 

Yeni De.bi, 12 (A.A.) _ Kongre re. oih etmeleri yüzünden büyük bir ~•IMöıJ}J k Birmangad 
Japonlar 

ilerliyorlar 
Sovyeıt tebliği 

isi Ar.ad, startorcı Cıiııııse kon&retiin al znfer 'kazanmış olacaklardır.)) taarruza geçece ler 
dJ11 kararlan.. ha ~ blı 
mdctub • Aad bu ektub. ilipinlerde (Ksu::t ...... tl 1 inci sayfada) Moırkova 12 (AA.) - Reuten 

Bu geceki Sovyet tebhğı: 
1 1 Nieanda ceph,ede hiç bir e -

hemmiyetli de w • iklik olmamlşıtlT. 

1 O Nisanda, 12 Alman tayyaresi 
d~rülrnüttür. Bız m k yıblarımtz 
5 tnyyeredir. 

Barentz deniz' n.de. 3-000 ton· • 
ltıtoluk bir düpnan deniz tatJtl ba. 

Rorıgre, şu oe7e varmak eebu_ 
rl)-ctindeclir ki Y......ltL .. t• ili ~urı: e ı, n. 
diı>iaru keodlsl:ni tebdid eden saldırış ve 
isüWa.ra ka.rşı tes!rli bir • __ ... :<..> .... ır.ua m .... a. 
fa etımıddeıı .1.iyade, 7nl Hindlst.a.nı 
ıniitmtdl"in oldutn kadnr dıUu. fll.Zla za 
~ dıwama b ebemuıl~ 

e vr. bu için ~ dabllı ayrılık 
tırılmıştır. 

Mookon, 12 A.A.) - Ro~r: 
~lan·~I'. 

Y Uz h& tii, Hind ill,,t.Jzıı ten 
tcıbllt t:ktir: dlsim ~ 'ul .. r 

M.oak.c>va - K.Allnin cıe~leri e Al. 
1WV1 kaqı hucu.nıla.rı bil:Slrllmektedlr. 
Moskova ccph.c6lnde SSY&fl.ıu° bllbaa:a 
~etil olmu.şiur. Alma.nlaı- ı oe ölU. bı tar. 
rakal1lolı;. tamamlle lm ttdtr. 

Kalfn.lıl oepl)CS 

ewnunun aldm kalmll3JJ1ı ıenl 

~t fl«lıp.meısl 

kıf. •awı 41.ıııımıLlar 

c!lldş bir _l 

Londrada yal Mlkutu 
• Londaa 12 (A.A.) - Tnntnmlf 

F""m teblitl muhe.rri:rlıerden Garnn aSuniduy 
Hels.inlı:.i 12 (AA) - Bu ünkü Expr n gazetesinde Hindistan•n 

Fin ukeri tebliğinde czıcünıle ,öyle vaziyeti hakkında yazdığı biı- ya -
daıibnektedir: zıda ljÖyle diy-ar.: 

Düşman düı\ aabahtenheri Ka _ «Bugünkü ha~I sukutu hhi şa. 
:relia berzahının doğu ve orta ke • flııtm&malıdır. Çi.mkü bu, tc.mh.i 
simleri boyunca tnarnız.a geçmiştir. imkaneız bir v-ııziyet değ;ldir. 
Kuvvetlerimiz d~mann ağır kayıb H iddete ke.pılftrak Hind kongre 
l.a rd" ·_ı bü .. h'" l &İ veya M "" lüman birliklerin ileri 

r ve Irml91er ve tun ucum arı sürdükleri delillerden dola ı zeka 
Püskürtmüşlerdir. Bazı yerlerde çar kıtlığı Be ithamederek focitmemc • 
J>lfll\n~r geec yarıs.na kadaı ıiir-ı liyiz. ' 
ın" .. 

UŞtur. Diğer taraftan Soınday Observer 
DÜŞmenın ha.tl rımu: önünde 1 de şunları yazıyor: 

2.260 ölii b•raktığı ııf<)nilnıüttür. Hind kongree'nin kararını kat'i 
Bunlnr topçumuz tnr.ahndan ihtiyat telakki etmek doğ-ru ckğildır. Hin
ınevzıleri üzerinde düşmana ver - ditıtanı istediği dakikada, müzakere 
dirilen kayıblar1 de ıtave etmek t'a.. ye t~r başhynbilir. 
:ı:ımdır. Bizim kay blar nıız: ye}ntz Şimdi Hindistanın müdafaa&! 
20 askerden ibarettir. mes·uliyeti fngıl'z büklımetine aid... 

Nehn.ı ne diyor? 
Kara cepbeenin diğeı kes.mle - dir. 

:rindeki hereketle.r küçüL: ölçü.de oL 
Yeni Delhi 12 (AA.)- Nebru. 

oo bah, reiı. Ruzveltin mumessi. 
li al> y J ohıutemla tekrar göropnüş 
tür. 

--o--

~a.va.ı te ra;r 
re şal 

Pete ı 
gö ştü 

VJohy 12 (A.A.) - Emi bir 
k~ynalcltan öğrenildiğine gllre,n M. 
Pierre Lavnl. Cumartea· gü .. 
V "-'---'d nu ı ..... ,. e Fransa devlet şefı mare _ 

fal Petain ve b rekil mu.avını a 
lllİnll Dıırlanl ur.un bır göruşm; 
yapnı•1t:r. Bundan başka uaıuıuı _ 
Yetle iyi haber n F nstz mah • 
fellerındc devlet finin hususi si. 
vı1 kalem şefi M. Dumoulin de la 
Barthete, Cumar.tce" günü "stifuını 
'V nnışur. 

Mii7.a:.kuelcrin akamete uğramaaı 
b11t"aındn, dıükumeti güçlüğe dü,ür. 
memek için k.ongTC durumund bir 
fark olup ohna)aca.ğını aoran gaze
tecilere verdiği cevbda. Nehru şöyle 
dem fttr: 

d11nç beslemeyi düşönmcoleli 
yiL Garaz fikirkri ka~ır. ~lı 
amir Brita~a bükfunetının bız.e 
k ne yapttğı, bi.z:irn ona ka ı 
ne yapt:ğ mız meselesi d.eğild r.En 
eaaalı amil Hindistaoln bugün kar. 
ş ğı ~liltc ve buna karşt ne 
yapmak} ğımız lazım geldığı me -
sel 'dir. Bu "tibarla. aramızda ge
çenlere rağmen Hindisıtandaki in • 
ııılız ham gayretini veya Amerikah 
dostlarımızdan bize gelebilecek o -
lan gayn.-tleri ~leştirmiycceğiz 

en Nebro Ş11nlan 

Fikrimce, Sovy.et büyük e}çi.sj 
M. Lltvinof, Cuma günkü nutkun -
da her fıraat d~c müttefik mıL Yeni Delhi t 2 (A.A.) - B r 
let1e.r' n ay.ni zaın.and tae.rruz.laıa manyadaki İngiliz başkumand nh • 

çarpışma ar 
devam ed·yor Lond . geçmesini istediği zaman. gayet ğ nı n tehliği: 

12 (A.A.) - Bnta o. mühim bir noktaya temas ehnıştir. Düşman keş f kolları Ma rece 
Toky<l, 12 {A.A.) - Ba.taa.n cc Jıa;ln. ve.B .. Bu, coğrafya bakımından bütün cep cenubunda ge.niş bır cephe üzerin-

c!Ckl Amerikan enflnin .-en .k•-[ .. uraya gel6? haberlere gore, heJer iç n olduğu g b, 'l erlik. de. 
lan r ctra.r 1 ç&rp r, urma. muteaddıd Bel~ıkelı su?ay. fn.gıltc. moknıi ve. ekooom anlam ndaki de şimal İatikamet"nde iJerlemek.te 

reye kaçm k stechklen çın kur - bütün cepheler iç'n de dogrudur. dırk.r. 
Yomurl Şimbun ~inin b r h a.. §Una dizilmişlerdir. Daha geçenler. Bcrllnde tefsiri S ındüilı: diı-m.an ku Jı kuvv de. 

ııf haberillf! core, 9 Nisan ötlectcn BO!l. de 30 Belçıbılı aubay Jng"ltereyc BerUıı. u !A.A. _ ı.aıı bJr ri henüz eava g rmem ş r. Dıi.ş • 
ra MıariTeles lsilbk.amıan üzerine Ja n geleırek hür Belçika kuvvetllrine İL kaynaktan bUdirW,or: ~n tayyareler bütün c ph{' uzc _ 
ba,mtı oekilmiş ve l\lariveles 11 ın 1tihak ctmi lerclir. So\';1'Ct hııbcrler d~ re wıor. ~~: çok faaliycUe bulunmuş Jngı _ 
da ele ~lm1ştlr. 16 yıı9ınd hir genç B~lç.ikalı dumm Rus to_praklarmda.kl Alma.ıı or. lız: ~n saflarını bomba ve mitralyöz 

Jııpon d ıısa u. e. Brukscf den bi:sikletle hareket e _ dulanııı 194" de knt'i ııreUe c:zccetlnl at~Jne tutmuftur. 
ler, Oorrc:ıidw n Caball.e atlalarmtbld derek 6 ay eonra lngi e.reye gel • &inı:Udcn ldd ya başla.m!JJiır. Sovyet lnglliz.l r çdtil'yoıiıır 
dti:şma.n ka1elertni n etmls. m" İr. Bu genç muhtelif ka~larda IJu Jddlayı ileri ~ken Rusla. Londra, 12 (AA.) - fng"Jız 
tir. Japon hS1'b 1 de bu bo r 4 ay geçirmiştir. ruı mutad tablıierlndnı cıTasfiyc et mdyoırunun bildird'ifne göre, Bır. 
d , _ _._ -"--'-'--''•. İnanılır kaynaktan tılınıın haber. m » ı;Öı;Ün'ti kn.UD.nmıştu. - m ~- ı ı · ~ ... .,,,...,.._........ anyac:ıan n inan son naberler in 
Oomıgidor ~llo hki lan ara lere göre, Belçika h }kının çoğun - Berlln mahfilleri bu 14dia.r1 Vaşinı:. elliz kuvvetlerinin lnav d' c~he -

ntlak ola luğu İ ak kıuşı pnsıf b'r mukave tondaki SoTyet bÜ7Ük t".l(ıısl • Llt'ri_ sind ı' 1 d w • -• il c ş m.ıı e ognı gerı çe\. imek~ 
,_, bulun. met göstermektedir. m>hın beyan ..... ı e karşl crn~k a. d d 
.,.. <w>•UnA&L1 evnm e er gıbi olduk! rtn gös -

rad:dd teıadt ~- lP' ....,. tennektedİT. 

Dti~ ~· Japon top., 
bnn 11 a4eşi e ananı& bir clunıın. 
cbdır. bu da Ue 

edlleoeğl tahmin olunmaktadır. 

~. 12 <AA.) - D. s. 8.: E'nclee 
bEdJrild.lğl ~ p~ ziınü Manlllı 

Çemberlitaş sinemasmda 
dün akşam geç v kit 

bir cinay J işlendi 
köıfer:lndcn ka(ıan uç Ameriluı. t ~ıt re. ( Battanfı 1 ıncl sayfada) 
mi Japon deı:ıb. tavveUeri tarafından müddettenheri münaşebcue bulun. 
ml)f.edllmltıtit". duğu Saim adında bir gençle 

«Tokyo Asabi Sbnbun• ~I mu.. dün gece ainemad • buluşmuşlardır. 
ha.blriubı tahminine göre, Amerlkıılı blr Güzill evli hır kadındır. Kocası Ce. 
çGl a.<dı:er w btmbnn ailC!erhıd~n baş_ mıl adında bir maı: ngozdur ve bir 
k:a b:lşkomuba ,hıtıenual Warlnriglıt. müddettenbeci birde bu1unma'k _ 
ile esir cdllmlşilr. tadır. Araları açıb!r. Genç kadın 

babasını'll evine kaçmıpır. 

Şark cephesinde mOdhiş Faka.t Cemilin babası Güzinin 

ki k hal1erLDden ıüphe etltiğinden oğlu • 
bir engel: Sata ı nu habenıizce izmiraen davet et _ 

(Bqt rafı 1 lncJ sayfa.da) miftir. 
cc,pbe:slnde harekata md!Aiş suret. .b:nurden dönen Cemil giz} oe ka 

te engel olacak ve askerleri~ ~otı. yo. rıaının peşi.ne diişm'" ve dün ııJ.:şam 
raccıktrr. e.incmaya gi:rdiklerini görmüştür. 

Bo Yl.kleriu alış bulunduktar1 kışln Ce.mil de bir bilet almış, kansını 
Ştddotlt .sotukJuından Atman tıi'al.ın takib etıniıtir. 
nlsbcta:ı da.ha o<J1it ~ olmnşlar Cemil. karı.aının ~ ıkı ile bulun • 
ise de, ~ nın tıttnne de duğu sıranın arkwııoda bir yere o -

Yatmar yattYor,, denebilir. Ka.rlaruı e. t\ınnuş, ıoıklar yanınca azkaya dö. 
rimcsl, Ahn:ı.n 1eşklllcrin.I olılatu kadar ~ rakibini görür görmez taban -
Sovy-eıC. 1ut'1lhrmı da b;' ç et:ınettteatr· c.asıoı çekerek Saime ateş etroİ.§tir. 

Karl:anıı erimesi de AlmMı kmnuUuı.. Çı.k:an ku~n Sahnin .801 memesine 
1$nı raftı avlaiıı ml$iır. Tam akS}nP.. isabet etmış ve arkadan çıkmıştır. 
Alman kom nhğı bun haz:ırlanml$. Ağır yaralnnan S im ckrhal yere 
tır ve kıştan dotıın cuoliit:lt!ri r~ti k. lm · 
&'lbi karların erimcshıd~ doPıa bu ıü<: yl ~ ~kl· ı~>t:ıek~ 

rnute5tm bf~. 

ı Alm:ın.va Ja.pcnıyıı.nm bu hU'td ka 

la yaralanıışta. Bu sırada ıanemada bil.. 
l:anan h tkvı heye_ 

:ı:aı:malannnı dünya l~ feca.ai o. cana knpılm1$, kadmlıır ve iıOCDkbr fer 

lacai'ı ~ ~- Bunlar ka. y.ıda ır. 
blUdm otAcaktardu". w. celeın mean1lrianna 

,cmım. 

son lkl senedir nas 
etilmcdikse mfu;ıcvr P 

da un m ır. 

' 

ıUıi Lttrioof bam Ye ttariılı bir il 
san ıştır. 

Fi.lhaJdka Lltvinof yona! sosyalist 

Alm:u1Y8 ile ~ .. abluka 

iJ.e ne de bu memieııeilcrdekl fabrlknla. 
rnı ~ ı sureille ,.enilemlyrce 
tfnl, bunları mtLğlüb etmek lt:ln bıiyük 
meydan mılharebe!erl lizımKC'l:lltlnL 

'bu " için de m müb'hn cepbt'nln R 
oeı>hesl oldntmıu SÖJ'lemiştlt. 
Eerttrıddd s!1asi mabftller Uhtnofun 

sôzJl!rlnl 1t ·anın m\ittef\ktr.rinc ttrı! 
-re m~ ~ m~ kllndc t~r 
b- e<'ll)"CW'br. 
nus e1çishi!n maksadı ı\Ymı>ada ikinci 

bir oet>M 1mnthnıısım ~atbı etmdttir. 
1..cınan. 12 A.A.) - Brt ajan_ 

rınn t\fplomııtfk .,,~chn: 

Genemi arsbıan ve 'M. :Harrv Hoıı. 
kw'fn Loıdnıd:ı rtrlştfıdl'"ri min:dı:l'"re. 

ttt lbii,;i.k bir onem ktadır. ve. 
TT. ka11$1 Nr llkbahtu" ft1" yaz caıle. 

tesı 111!.nlartnm - .. la ili ~ r.t 

~-

Yeni Bu1aar kabinesi 
Sofya, ll lA.A.l - D. N. n.: Xral 

alta 
bir muh 
batırıl 

Bertin 12 (A.A.) - Ahnan or. 
dulıırı başkmnandanıhğının tebh _ 
ği: 

Cumartesi gunu Aımon hava 
kuvvetlerinin Malta adasLndakı ıııs • 
keri tesislere karşı yapnğ1 ta rnı:ı: 
esnnaındn muazzam bir alev su u _ 

nu çıkaran bomlba.nın tam isabet". 
le Frenchdock kapalı seddin n ka. 
pllill t brib edı im· ştİt. Dokta bulu. 
nan muhribe 3 tam isabet olmuş. 

lıırdAD biri gemlııın gü'\'erte.ai • 
ne ve diğer "k.iai karJne11n: tahn"b 
etmiştiT. 

Biraz aonra gene 'bir muhnbe k.aT 
ı harekete geçen Alınan av te.yya.. 

releri geminin do.k.ta suya gömüldü. 
ğünü ve yalnız b lnln snd n dı. 
arıda ka.'ld.ı-ğmı görtnüşlen:Hr. 

Borls b1l sırJıa.h, . ~ ol:m. ye_ 
nl Füof1 hükümcU iiydcrln:I kabul et.. Cumarte • - Pazar gecesi Alman 
mlş'.ir. Bugtin ötledcn nnı Jıül..-fnnet!n savaş tayyare · Maka müstahkem 
m;un blldlrlk ıı.eşretm be\lenmck adasındak.l lhava alantar na bomba.. 
tedir. lıaila taarruza devam etmişerdir. 

K tabı ber 1 na çevrilen: Her memle\:ettc yüz binlerce kişi tara. 
fuıdao D e.dr.bıyat dünyas nın en büyuk yaratlclsl 

RUDY ARD KlPLING'in ölmeyen eseri 
•• 
O-NE iŞ 

PERŞE BE A ŞA 1 L L Sinemasında 



6 Sayfa 

Lig maçlarmda dünkü sürprizlı.r 
SON POSTA 

FRENGi / 
ve 

Belsoğukf uğu 
na ta.tutmamak için 

EN h't 1LAC: 

Protejindir. 
( Baı tarafı 1 lncl sayfada) 

<'an toplayan bu maç iki taratın d.ı işe 

\•erdikleri fazla ehMnmiyelten dolayı 

bek'endlğt &."'1dM' zevkli olmadı. NeLice. 
de rakfb1ne nazaran um.ın zaman üs. 
tim o)nayan Beşfklaş ltu m.açı 3.2 lra. 
zanarak ş'.\mplyonlu!uau ıar-1.ntl dmlş 

oldu. 
Şimdi macların tafstli!ıaı verl'lim: 

oyuncu m11Uaka kalen kadu yatnıı ılt 
mek isliyor, sanki sa.ha bo,nıu, cibl' h.a: 
reket o:liyorcl11. 2'etlcesh: olarak yapılan 
htimla.r yıı.vaş ya.vaş önmei;'e ba!>larken, 
Beşik't.ı.ışta ywiden bir t-.. nıanma, hatta 
parlıı.ma hareketleri, Beşii.taşın durma. 
dan llrtan taxyild kar-:ı.s•nda da Gali\ta. 
sarayda yorcanluk alimetlerl rorıildü. 

Bu yüzden üstüste falsolu vlllTuşlar bir. 
birini takib ederken Şeref 25 inci daki. 

Kasım~ 1-Süleymaniye O kada miike1D1Del bir şuUe !kıncı ve 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

İkl takım arasındaki oyun biiytik bir 34 unçü dakikada rene Şeref Beşikhşın 
eeki me i~ dtviWll e''l. İlk devre O.O üçiincii sayısını 1aptı. 3.1 nıiyetlnden 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
bitti. İkinci denede blr fırsattan isti. sonra Galatuaray ha.tl.a.rınıb J'enıdeo 

kıpırdama röze çarpıyordu. Bununl.a be 
raber toplu •111nu, reue ,ahsi ıaarek""te 
dölı:ea Galatasaraylıt.r her ne kadar bir 
d.ııJdka ıonn Enverio ,UUle firikllı.len 

bir rol ya~ılarsa da beraberlik lçln ıi. 
riıırıJkleri miK'adele yarı 7alda kaldı. m;,ı.9 
da 3.2 Betikla.! uı pliblyetile bitti! .• 

İcabında günde 3 kaıe alınabilir. 
fade eden Kasımpaşa hlr ı•I yaparak 
maçı 1.0 taıan•ı. 

Tak•Zm 3 - Beyoğluspor 2 

Ömer Besim 

Vefa 1 - Beykoz O 

Birinci Uıtt yer detl;tlrme için ya. 
palan bu ma.çın büyük ehemmiyeti 
vardı. Taraflardan birini• mathibl7eU 
birinci lkllmeden ikinci ıı;ime1t düşmele 
riae S"'.befo olaoaktı. İki takımın da bu. 
nun lç>n hazırlandıtı ba maç ıüı:el Te 
heyecanlı oldu. Daha a,.a.:le J'Mııılm ta 

Vefa llt" Beykoı: takıml.armın b.ıstan 
kımının enerjik oyunlle f~"" ilk devre 
O.O berabere bitti. İkinci devrenin beşin nihayete kadar çe&işerck o,nıadıkluı 
el dakikasında Taksim takımı Uk biraz 
sonra da ikinci r&lu yaptı Bcyoğlusp<>r 

29 uncu dakika.da bir col 7aptı ise de 
akabinde bir rol ilah~ ye411. 

maçın netioesl ltu oldu. İki tarafı ü~n 
Uk kevre karşılıklı kacırılan fırsatlar 

("Gktn. Vefalılar C3 üncu d:.kikada Ilsk 

knın VllJ'uşile bir ıoı yapacak dr\Hyl 

1.0 calib blUrdiler. ikinci devrt oyun 
Oyun sürat. ft he1eeanı•ı muhafn:r.a - 1 h 1 •ı m'"" 1 " v•ra 

ıuze ve eyecan ı ceç• • ~ .• ~ 

ederken Beyoflusp•r ikinci ıolünü ıkı 1 nın rallblyetlle bit.ti. 
bir hucumda.n sonra. ,ı:pnıa~oı muvaffak 
oldu. 0711n 3.2 Taksim takınunın cali. 1. Spor 1 - F enerhahçe O 
biyetlle bitti. 

Betikta! 3 - Galatasaray 2 
Bu mühim lll2Çı Sa•I Açıkoae7 idare 

edettkU. Bakemla muayyen ıı:ıat~ &'(!l. 
memesi. üzerioe 1e1ai bir hakem bulmak 
lı;ln bk bayii ı:amaıa ceçU. Nihayet on 
dakika fasıladan sonra S•~I Tncaaın 

ha.kemlili Ue oyan ba4laılı. 

Bu maç mevsimin buyuk bir !iUI ı> iri,i 

a.dded• 1tteiı. mablye't.tec.llr. Melih;n res. 
ıa.i kJi.iıdı olm'Adıtı için uyun saaüfııde 

sa.hada başlayan münakaşa ciddi b!r si 
nlr halinde oywwla mues.slr oldu. idare 
ellerin münakaşaları oyuncuların da, ha 
kemin de isltbını boz.muştu. •e7ircl o. 
tarak sahaya relen Xa.!mln IOyıtnır.ası 

da ayn bir üzüntii olmw~. onun sahaya 
llu maçın ehemmiyeti .. erek iki takım rlrıilğı ane ~.sadiı! edl'n i anbulsporun 

OJ1Jnculuı n ~erekse seyircller tarafın. yegane rohı 4le 16 ncı dakikalla ismet 
da.o maliımdu. Beşikta~ıa lır şamplyo. tarafından yapılmıştır. 

Bir ~k rolden senra vaııılan mücade. 
ko uıun ve !iılı:ıcı old11. Dcvrt ı.t İııta.n. 
b1llsporun leııindr. ona .?r;ii. 

İldtıd tlevrene Fenerb.ıhçe dü~tu~ü 

müşkül vazlye'~n 'lurtuhnak lçiıı ı;o\ , . 
utraştı· l'>t' de hlanbulspoı u.ı kaı.ı.ılmı~ 

it~ &"allltiyetl elden k.açırınanıak için 

na ında &O• tozuıau oy~mak için daha. 
admll oldutu 07unculana lal'r halln'clen 
anlaşılıyordu. Galatasaray takımı bu 
Dazik vaıiyetl taraamlle müdrik oldutu 
I~ e>yunlla şkldctli ltlr ht"yeran hikm 

41'. ilk hücum ve vuruşlu iki taraf ıclıı 
de 1'lr .sinir banketi lçiaJc olduiıınu 

cösterlyordu. Galatasaray ~klDUDcL. ba 
riz bir canlılık bilhassa hül·un:ı b:.tlında •rfttı.lrl efor da yabana a.lıtacak glbl 
faı:l:ı bir pyret vanlı. Beşikta.şı mUda. değldl. Fenerbabçe ılevrenln hemen su. 
taaya mecbur eden Gala.waraylılar sol nuna kadar hiiklnı oynadı;tı bu maçtan 
tbo relen komerılen 1 tıtade ettllt"r. A.1 ı.o mafliıb olarak a.yrıldı. 
rifin altıncı daldkaııla yıı.ptıiı bu ilk sa. Dün yapılan bayrak yarışları 
Jl oyımu ooştumıata vesile oldu. 

~~~~""'._._.....-ıı....-ııııııjlll'\ı_._..~~""'._._.....-ıı---..--..--..""'""'' 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
ltarulDf tuibl: 1111 

100.000.000 Türk Lirası 
Şabe Ye ajana adedi: Z6S 

?Aral Te Ueari laer neri 1Manka mıuameleleıi 

~"""'-~""""'~ 

~AriA BiRiKTiRENLEı'(E 28.BUO 
VErUYOR LiRA iKRAMiYe 

Ziraa.t Caukaalllda. kıuabara.lı ve ihbaraıs c.a.rru.f he,,abt.ruıda flll 

.. 5t liraaı bıthınaalata ııeoedıe 4 dda çeldlteek lnu"a ile atatıclald 
pl&ua core ikramiye datılıiacakhr. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lir& 
4 » 500 ,. 2,000 » 
4 » 250 >t 1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 .it 

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

J>J.kkal: Ut.ablMıucıa.ld puular bir ıene lçlncle 50 llradao .. atı 
lltillni7e.nlere ikramiye oıktıtı takdirde ~ %8 fazlaaile Terllecektlr. 

Kıır'alar w-11ecle 4 defa, 11 Ha.tı, 11 Haairan, 11 IC7hll, 11 Birlatl 
kanun tarlhltrinde eoiı.ilt"ttktlr 

Bu &'Olden sonra Beşi'klaşın oyunun. 
da daha ta:ı.la bir topluluk ve oyuna 
hiJ.1.mlyet. ıörüldil. Galatasaray takımı. 
nuı oywı slateml hücum h<lttının rerJye 
yanlunlle yapılaın bir müdafaa halinde 
olmasına raemen bUlla dikkat edilmedi. 
il için müdafaasında bir boşluk ve ın. 
:>eklik vardı. İlk ıoıe mutlakı& rot ile ce. 
w.b -.~nnek için azami dereeede t~Jis e. 
deıı ııe,iktaşlılar 13 üncü daklkad~ Sab 
rinln vıanışlle lten.berllli tealne m1lvaf. 

Dün Şeref sa.hasında mWılclif mesa. 
fdor üzerinde bayrak yarl!jları 1apılm1.1 
tır. ?tıurlr takımının da ~llrak etUtl 
bu müsabakaJar eu aeUcelerle bltmlşLlr: 1 

4X2110 - Fenerbahçe 1.411.4, l\laıı.rlf 1 
takımı (Birinci k.aterorl). 

4X180 - l\la.acif ta:..ıını t7, (Üçüncü 

kıı.t.eroril 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara bölce San'at okııluna 1apılacak 4ökiim 
işleri atolye binasıdır. Keşif bedt"li 123:?7'1.00 liradır. 

fak oldular. B•na ratmen oyunda hafif 
bir hwl yet Gat.tasan.yd.ı idi. Lü. 
SlllDSllZ çalualarm yerlol iyi vt eabuk 
pasbı:,mıa alsa lc).l, aetlce kat'i şekilde 

Gat.ta.sar&yda. olurdu. Galatasaray ıaer 

• mubaclmi Cemli iter ne pahasını 
ol._ olawa ' •J'Uaıd.a. ten ters bakan, 
sırası ~ld.lkçe ae fa.nal yapmalı ihmal 
elmlyen müdafi Fen' 16 •cı dakikada 
Be:şikteşuı aldhlae 'bir penaltı.ya se~b 

oldu. Arirtn ba üyük fırsatı U(ırması 

Galat&suay takımmıa matlôıtlycUnl 

ba:ulayacat ka4K tadı' yapnaıs olda. 
Galatasaray se14ac tdıl.lkeli bl~ hi. 
cam daha ,aptı. Fakat •i' mıı.nhı RI. 
fatıu en ıtkış* ~larıl& öııine çıkan 
O,J'UDODDun beline sanlaak ıaretlle hÜ.. 

camlara enreı oldup ook defa tekerrür 
ett,t, bunlal'ıo blrhtde Eşfalmı ~tlti 
bir firlklk de kale cllretndeu ıeri ıele. 
IS matlü bir reı 4e ba ıuretıe önlen. 
mlş olcla. ~ de~medea 1.1 bcra. 
ıtere blW. 

inci dnl'CS"e Galatuany daha hi. 
kim bir $ekilcle IMaşW&ı, fakat bu ha\i. 
mlyet oeUce tizertnde ttsır 1apacak de. 
recede detihU. Her ayafıaa topu alan 

Son Posta 

8X180 - l\laarir takımı 1.41.6. Fes. 
hane takımı <Dördianciı ta~ıorl) 

t."'t1688 - Maarif takımı UJ.40, (Bl. 

rlncl katerori) 

4XHO - Maarif taJm111 fı.2~. Kurtu. 
ıu..ş ı Cçünoü u.te1<1ri ı 

Takım itibarile 105 p11Vanla )furif 

iraklDll 1tlrincl relerel. bayrak l aTl.'jı ku 
pasını taı.anıııştır. 

Ankarada yük ek rrekteb
ler arası maçları 

Ankara, 1% A.A..l - Yüksek .. ekteb. 
ler araaıada ıeııtlb edilen cl\lülltlye kıa,. 

pası.. tuUtol. voleybol ve ba9kdbol mü.. 

sa.baldıları b~ü.n ,.ap!Qn ruçlarJa "· 
na enn~. 
Netl~e Siya.saf Bll&'ller okalu voley. 

'MI 1'e ı.aakdbelda lııirllacUlk, futbolda 
Udnclllk alanlk 14 puvanla birinci. 

Ankara ll'*uk Fakül~sl futbolda bl. 
r!nlclllk, TGleybolda .lk.lncllik, basketbol 
da üçüncülük alamk U paTanta ikinci, 

Dil n Tarib_ColTafya Fa'ııültl' i de 
ba.Setbolda ikincilik, futbold.ı ve voley. 
da ik'iincülük alarak H pava.nl • üçün_ 
cü o~m~dır. 

Anlaıı'a yüksek mek~blerl anısında 

ilk defa ol rak tertlb edilen kızlar ara. 
ıı vot.e)'bol müsaba«asmı Dil ve Tarih. 
ColTafya Fakülte91 kızları kılunmıştır. 

maçı Almanya - ispanya 
Yerebaıan, Çatalçefllle solı:ak. 25 Bertin 12 (A.A.) - 90.000 ıe-

t S TAN BUL 
.1----::......::::.....;::.....;-=~=-==-=---:-:=-::-I )'lircinin en eon •lralara kadar dol. 

ABONE FiATLARI durdukları Berlin Olimpiyad sta ~ 

1 6 
Se11e Ay 
Kr. Kr. 

1400 75u 

3 
A1 
Kr. 

.JUU 
Türkiye 2341) 1220 7 10 
Yunan 00 Ecneb: 2700 14 800 

1 
Ay 

15\J 
27v 
300 

Abone be.:ielı pCşındır . Adrea 
detl.Ştırı!me'\. 25 kuruştur. 

cevab için melttu.blara 10 
turu.şluk Pul Uhe31 llzımdı.r. 

1 
Posta tu•usu, m l.stanbıaı 1 
Telgraf: Son ?ost. 
Telefon: 20203 

" ~ "-

dında yapılan Almanya • lıpanya 
futıbol maçının ilk haftaymında her 
iki taraftan tek sayı kaydedilmemiş 
tir. ---,o---

Mısır ve lrandan 
ayrılan Fransızlar 

Sofya, 12 ( A.A.) - Aralarında 
bazı diplomatlar da bulunmak Ü -
zere Mısır ve lrandaıı dönen 126 
Fransız, dün hushsi bir b'enle Sof
yaya gehniştir. O;in aqam Sofya. 
dan hareket eden bu huıusi tren 
Sırbistan - Hırntİ&tan • ltalya yolu 
ile önümüzdeki Sah cünü Framız 
hududuna varacaktır. 

2 - Eksiltme 21/f/942 ı•a.ı;arksi ılinü saat 15 de NafJa Velıaletı yapı ve 
ımac lşl.erı ~Ume komisyonu odasuıda kapalı z:ırr u u!Ut ya.pılııcakhr. 

3 - :ı-;kslltme şartnamesı ve buna :ıniı~fr.rrl evrak a616ı• altı yüz on altı ku. 
ru.ş bedel mu.kabilinde yapı ve lmıır tşlerı relslltlnden alınabilir. 

4 - El.slllmeye ıircbllmek için iSleklUerin usulü dair~nde •7413.S5ıı yedi 
bia dert yüz oo üç Ura 1ıt>J.:ı>en bet kunı.;Juk muvakkat teminat vermeleri ve 
Naf;a Veki.leUnden b11 iş için atnuruş thU7et vtSlkası ibraz etmell'rl lhlmdır. 

İşbu vesikayı almak lçin ls~klilerin ekısiltmt" tuihlnden (<tatiı cünleri Jıarlç• 

en &'I öç ıiin ene! !tir l.ıititla lle Natla Yeki.leline miıracaat etmeleri ve bUd:ı. 
l.anna ea az lıılr kalemde ita işe benzer c'75.000. liralık bir iş nptıldanna dair 
lıJ' 1avtıran ida.relttclen alınmış nsilta raptetmeleri muktazldlr. 

5 - btekJilerla ~klif mekhıbta.rını ihale cuoiı olan %'7/f/1942 Pazartesi ıll. 
nü ea.at 14 ele kadar etsiltDlıl' ke>mlsyon11 reislillııe makba mukablUnde nrmt. 
leri llsımdır. 

Poıobda olacak ıedkınele:r kabal edllemes. «256'7.H4h 

Nafıa Vekaletinden: 
Ebiltme.Ye kHulaıi tı: 
ı - M.ala'7a su itleri Mşlncl şube miidurliltö mıntaaı:aıı dablllnde tfına. 

len Tohma e&J'ı, 8111'ka• !fe reaaben Sul&an 111711. pncn n eenubrn Saltan 
1111• kanalı arasuıcla kalan takriben laott hekt.ı.r C'CDl.jliiindeltl a.r-.n.inlıı nl. 
reııci te~keaioe mü.stenld tesvbe nıünhanlU haritası Ue bil ovaya akan dere. 
lerclen idarece lüzumu ıörülenlerlnln ~erit.un haritalarının alınması •1l mu. 
ba.ranıen keşif bedcll vahidi fiyat esa.ı iliıerlnd.en 45000 liradır. 

:'. - Eksiltme 5.5.H! tarihine rutlayaıı Salı eünü sa.at 15 de Ankarada ın 
itleri relslltı lıılnuı lrlnıle toplanan ıa -.Otme komisyonu ocl&.'lında kapalı 
r.a.rf asullle 7apılacakta. 

3 - ~iller Sldltme tarlna.me'll, maka.vele projesi, b&ymdırlık işleri ıenel 
~namesi, ummnl su işleri şartaanıeslle hıısmi ft fenni p.rtna.ınelert ve pro. 
felm 2 lira %5 kuruş mulı:a.blllnde ıu leleri relsHtlnden a1ablllrler. 

4 - Ekslltm.eye cittııbUmek için lst.eklilerba 1375 liralık muvakkat teminat 
Yermesi Ye elr..'IUıtmenin yapılacatı cilnden m H üç cün enel cllerhtdt" bulu.. 
nao ft en az 5000 he\taı1ık bir a.raslntn takeom«rik harilasmı muvatfakı. 

yetle yapmıs oldutuna da1r Te.slka ile birlik~ bir dllek9C ile Nafia VekaleUne 
müracaat eclet'ek bu 1'e m.a.hsus olmak ürıere ft5ika almaları ve bu vesikayı 

ibraz etmeleri sarttar. 
Bu müddet içinde vtfllka talebinde bıılunmayanla.r ek.<ılllmoe iştirak ede. 

mezler. 
5 - i tekınerin teklif nıckiublannt ikinci maddede ya:ı;tlı saa.tten bir aad 

eVV'f'1iM kaclaı- ıu ~!eri reislltlne makbu7. mukabll!nde vermPlerl lazımdır. 
Poeta:la olan ıecikmeler ka.bul ec!Umtı. (4181) 

,_ O ER M OJE N ""1Dokt~~k~~~! ... ~ema1 

1 
Y ~m. ÇATLAK, EKZEl\IA n Dn-anyolunda 1 04 No. da heraün 

CİLD YARALARINA fevkatade iyi baata lcabul eder. 
gelir. Derinln tazelenm'-Slne n Telefonı 210 .. 4-23398 

yenUenmeslne hizmet eder. 

" HER ECZANEDE BlJl,UNUR. .................................................... 
Son Pa.ta Matbe•14 ı 

Neerirat Miadürtl: Cihad Babaa 
a.udBI: A. Drem UŞAXLIO!L 

.--Ankarada satılık arsa-.... 
Aılk.&rada bıa.hoeU eylerin hemen arkasında, Orman çlfUili ve Ball'ad köyü 

ntt'fktinde ileride asfalt Japılacak olan Haymana şoscst üıitünde. şehir pla. 
nına daJıll, cephesi 5t metttden fazla balanaa 2:ıoo küsur metre neuretli 
arsa maktuan 3250 liraya satılıktır. Tallbleriıı 7a:ı:ı Ue t tanbul posta ku. 
tasu •'753• Mm.mmer adresine mllracaatıa.n. 

lstanbul Levazım Amirliği :>atan Alma 
Komisyonu ilanları 

Aded 

f Arabalı emme ba~rna tulumba 1 paroa tefe"rribUle beraber. 
' Takım beheri 50 metttlik hortum rekorla.rlle beraber. 

Yukarıda yazılı malı~menln pazarltkl.a eblltmesl 16/4/9'2 Perşembe cünü 
saat 15 de Tophanede LT. Amirllli satın alma komisyonunda ;yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 2500 lira Uk temlnatı 18'7 Ura 50 kuruştur. t telıU. 
lerin tulumba kalaloiunu komlsyonda ıöreblUrler. Ve ayrıca teklifle de bıı a.. 
nablllrler. (686 • 4456) 

Metre mikabı 

80 4 x 2o x 2 
88 4 X 22 X 2 

•x2s x z 
• x ıox z 
4x ıo x 3 

100 
60 

100 

Yukarıda yazılı amb.ılaJ tahtası ahnacı&k'tır. Pacırlıkla euiltmesl 14/ 4/94:'. 
Sah ıünü saat H de Tophanede iııt. Lv. Amirlli1 s:ı.tınalma komisyonunda ya • 
pılae&ktır. Bt"psinln t.alım!n bedeli 39,860 Jfra, tık t.emlııntı 2989 lira 50 kurut. 
tur. Evsafı komisyonda ıorulür. Talihlerin beW ıte komisyona ıelmeleri. 

Aded 

10 Tur afrez komple. 
ıt Aııcidurn etrf. 
10 Ang-ldurva düz. 
15 Vlpla maluısı düı. 
15 Vlpla ınıakası efrl. 

60 Kul.u slrkolan (odıu) 

15 Bol alçı lçlb. 
10 Prt lld muflalık. 

'4ZiU 

Yukarıda yazılı dl~ ma17.eıoeslnln pazarl1'da eksiltme 1 14/4/Di~ Salı riintl 
ııaa.t ı5 de Tophanede Lv. Amirli(! aatın alma komlsyoounda )&pılacaltlır. 
l'ahmtn bedeli 939 lira ıa.i'i tenılna.tı 141 liradır. isteklllerln belll v:ıklt&e 
komisyona relmelerl. (680.4391) 

'76,465 kilo palamut ve ı;752 kilo mazı ve 3182 kllo muhtellf cins deri ti. 
beti askeriyece verilerek 2655 kilo '720 ıram sarı sa.bunla kösele yaptmtıc:ık. 
tır. pazarlıkb. eksiltmesi lt ,"4/942 Salı &'ÜDÜ saat 14,30 da •rophıınede LT. 

Amirliği satın alına komisyonunda 7aptlacJlkhr. Şartnamesi komlsyoıııU ıorü. 
lür imaJlyenf., kal.'i temlnah 3n lira '7 lnı.rustur. isteklilerin ihale ıünilndeıa 
üç ciın evvel fabrika ve lmal&thanelerl olduiuna dair blr dilekçe ile Lv. Amır. • 
Utloe müracaat etmelerl (679.4398) 

50 ton k&dar et alınacaktır. Pazarlıkla mDt.mesi 16/4/942 Pe~cmbe cilııtl 

uat 14 de Tophanede ist. Lv. Aınırllti atın alma komlsronunda yapılacak. 
tır. Etler koyun, keçi ve sıfır olarak teklif alın:ıc&k. ve · makamca han&"lsl 
11111vafık rörülür,t o cins et ihale edilecektir. Koyun etinin ilk teminatı 5125 
Ura, kt'Çl etinin 4125 ıira, sıtır eUnln Uot lkadır. Şart.namesi komisyonda 
röriiliır. istek11leıin belH saatte komlayona ~melerl. l681.U92) 

A.ded 

58 Çay barclatı. 

120 Su bardatı. 
H Surahi. 
61 ÇGrba tabatı porı.flen. 

121 Dilı tabak. pCll'Selea. 
60 Kaşık. 

60 Çat&l. 

24 Yemek bıçatı 
ao Salata t.abatı. 

H Yemek tem tabalı. 
5 Sofra muşambası. IM•mlt& ı.uıanamaclıtı 

dında bez olabilir.) 
takdirde ut X 4 el»'a. 

ıo Sofra beı:i. 

Y'*9rıcla yuılı malzeme pa:ı:arlılıla •tın alınacaktır. lııa1esl 16/.t/942 Per. 
erımbe ıünii saat H,30 d~ Tophanede Lv. Amırtitt •tın alma "oml yonunda 
yapılacaktır. Tal!blerln ıeUrec.ıekleri oOmunelerden ~llettk ahnacaiındaa 
nümune ve kat'i temlnatlı\rile belli nkiUe komisyona g-elmeleri. NUmunesla 
l'Cleoek ta.ılbler ek.siltmeye iştirak edemlyetdltlr. (682.43931 

Aşatıda yHılı ilaçların pazarlıkla ekllltmelerf hiralannda yazılı riin ve aa. 
•~terde Toplı2nede LY. Amlrlitl salın ahns komisyonunda. yapılacaktır. Ta. 
liblttin belli nlı:ltlerde komisyona plmeleri. 
Tutan Mlııt.arı Fiatı Kat'l umlnıaıa. Eksiltme gilnil Chıst 

Lira Lira Kr. Lira 

25t 
'750 
96' 

172.s 

310 

~. 509 
aded 500 

• 300 

• 
• 

1985,51 ~. 

'750 

100 
95 

2000 • 500 
'700 6300 il 

5000 

310 
2.0 
520 

aded 5000 

Kg. 100 
)) 200 
il 200 

50 
1 501 
a 20> 
2 SOl 

3 70) 

20 911 
4 
9 
1 

3 10) 
1 20) 
2 GO) 

Çorap 

570.15 
297,13 
3ot 
HS 
'75t 

160,50 

. . . 
JŞÇISl 

Biposülflt ı.ocbum. 
rekor ~rlnga1ı. z.c.C. . . ' .. 

• • 5 •• 

15/4/942 J4,l5 D » %f • • 
15/4/942 14.30 Pepton ıJö Tland. 
15/4/942 15 Sodyum &alisll.ı&t. 

n /4/942 15 ~r ınesta:llı şerln ... 
1'7/ 4/9U 15,15 50 Gr. C. K lordetU. 

Ekstra j nslyan. 
nor dö gımov. 

17/4/942 15,30 Hulı de cad. 
(685.44111 

alınacak 
Eyıibte ~rterdarda bir ·o. lu askeri dikim e\..fnde çal ak üı.ere çorap 

lşolsi alınacaktır. isteklilerin n4ı ~c,en cilk vl müiiurlü.tüne mürac aUım. 
(8:>7.4424) 


