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Bu sabahki 
haberler 
Japon 
kararı 

"Harbi Londra ve 
Vaşingtona kadar 

götüreceğiz" 
. Tokyo.. 14 (AA.) - Yükşelc 

hır şahsiyet dün beyanatta buluna. 
!ak ıunları aöylemi§oti.r: 

- Biz harbi Londra ve Vaşing
tona kadar götürecğiz. Onların ai. 
Yasetini ve k·ültürlerini yok. edece
ğiz. Bunların yerıine Japon zihniyeti 
koyacağız.» 

Avam Kamarasında 
ing iliz tayyarecileri 

tenkid edildi 
Bir meb'us Uzakşarkta 
bir tahkik komisyonu 

teşkilini istedi 
Londra 14 (A.A..) - Başvekil ('örçil 

Avam Kamarasında. beyanatını verdik • 

Alman ft İngiliz han nn-~tlen ıraıında cereyan eden bir muhauilc.-,( ıhierir 
temsili resim 

ten sonra müzakereler ıılmu:;o-tur. Mu • ----------------------------

hafat.akir meb·usıarda.n bin i:nFllz ha.. Vişiye göre: 1 çarçll dlD 
va kuvvetlerlnln Japon tayyare gemile. U 
rine ta.:ırrıız edip etmediğini sormuştur. Basyada 

Çörçil ı:ıu cevabı vermiştir: be•anajta 
_ Japonlar Colomboya ıaldırırlar .. J 

ken bi-Um torpi1 tayyarelerimiz Japon tlŞlbbAS d 
tayy:ı.re gemisine ve .Japon filosuna sa.ı. il balan u 
dırmışlıırdt. Fakat şiddetli flrtına ve bu:,. 

lutlann alçakta. olma~ı dolayısile bu • •imdi 
nun neticesi tesblt edilememiştir. T 

Bu hücuma geçmiş olan tayyareleri. 

mh:in hepsi ya dü..~müş. ya hasara. ut. Almanların 
raını-;, ya kullanılmaz bir hale ~elmiş. 

~~ il d Bu sıra.da bir meb'us Çörçllln sözünü e il 8 
ke,.eri'k: 

_ Japon tayyarelerlndcn bahsediyor. 
&unuı değil mi? deml$tlr. 8. Al 1.. 

8 
.... 

Çorçil ŞU cevabı verml~: ır man um nı 
_ Hayır! Bizim tayyarelerden bah • 

&ediyorum! Hadisenin \fah:ı.ınetln! ııiz. ani bir baskınla 
lemi yorum. 

;\feb·u.s tekrar söz alarak a-erek baş. IOOO Rus 0 .. ldu··rdu·· 
vekilin, ~erek.se kumandanların bu ha. 
dbryi cÖ'l.Önüne alıı.eaklarmı ümid et.ti. 

"Harbin şimdiki 
gidişi hakkında 

gizli celsede 
konuşacağım 1,, 

Çörçil beyanatında. 
Hind okyanusundakı. 

hadiselerden bahsettı 
tini söylemiş ve bir taltlik komlsyo • 
rıunun teşkilini taleb etmişiz. Bertin, 13 CA.A.) - Alman orduları /ngiliz baıvekili, Gr~ppı~i~ 

başkomutanlıtmın tel>lltf: mütee .. ir fakat vazıleıını 

Suikast 
davası ve 
Sovyetler 
Sovyet gazeteleri 
Türk mahkemeleri 
al ey hinde şiddetli 
neşriyata devam 

ediyorlarmış 

Alman Ajansmm iddia 
Ve Mütalaaları 

(D, N, B,) ye göre bir 
yükaek Sovyet memuru her 

hapisaneye giderelc 
Sovyet memurlarını 
ziyaret ediyor 

Berlin 13 (AA.) - D N 
B ajansına sala!hiyetli kaynak
tan bildiriliyor: 

Uzun bir sükuttan aoma 
So-vyetlerin resmi Taas ajan • 
sı, Almanyanın Türkiye büyük 
elçisi Von Papen'e yapılan 
suikasd davas1nın birkaç saf. 
hası hakkında Sovyet bastnl • 
na nihayet malümat vermek 
zorunda kalmıştır. 

(Devami 5 inci ıayfada) 

Peyami-Necib Fazd 
davasında münaka
şah ~e hararetli 

bir celse 

Teşviki sanayi ve 
küçük san'atler 

kanunları değişiyor 
lktısad Vekili dün mecliste 
kanunlarda yapılacak tadilat 

hakkında izahat verdi 
Memurların tahsile devam edemiyeceklerine 
dair olan kanunun da birinci maddesinin 

değiştirilmesi zaruri görülüyor 

Ankara, 13 (AA.) - Büyük ı lerin tadili ile muafiyetlerinin kal • 
Millet Meclisi bugün Dr. Mazhar dırılmasını ve d ğcr İtanunlar da 
Germen'in Teisliğiınde toplanmıı • perakende olarak mevcud hüküm • 
tır. lerin bi'r\e~tirilmeaini tazammun 

İkıtısad Vekili Sırrı Day kürsü. eder bir tipte yapıl<iığıııı söyledik... 
ye gelerek, bu ııene Mayısın so • ten $0nra, gerek bu kanun layiha • 
nunda tefviki sanayi kanu.nunun aının gerek gene Büyük Millet Mec.. 
müddetinin biteceğiıni, bunun yeri li•ine takdim kılınmış olan küçük 
ne sanayi kanununun tesisi lazım aan"atlar kanun layihasının Hazira.. 
geleceğini ve bu kanun layihasının na kadar ikmali lçin yedi encü • 
Büyük Millet Meclisine arzedildiği. menden mürekkeb muvakkat bir en.. 
ni ve bu kanun layihasının teıviki cümende tetkikini teklif etmiş ve 
sanayi kam.ınundaki fabrikaların in. her encümenden üçer aza ayırmak 
zibatına taaUU.k eden bazı hüküm. (Devamı 6 ncı sayfada) 

Prof. Hayrullah Diker 
için dun nniversitede 

bir jilbile yapıldı 

,-·-······························-··-·-··, 

Kanuni yaş haddini doldurduğundan dolayı 
vazifesinden çekilen emektar ve kıymetli ilim 
adamımız için sitayişkar nutuklar s~ylenildi 

Dün «Para» piye•inin ital E 

yancadan çalınmıı olduğu i 
nun iıbati iıtenildi, mah E 

keme Peyami Salanın bu S 
nu i•bat etmesine karar ~ 

verdi E 

\.. ............................................ / 
«PU&n piy~i miin1ıııt>bl't.lle yazdığı 

bir yazıda.o dolayı, Necib Fa.zı\ Kısakii. 
rek tarafından Pcya.ml Sa.la lle yazının 
intişar ettJti «Tasviri Efkar,. ırazetesi 

sahibi Zeyyad Ebüzzlya "re neşriyat mü. 
dürii Cihad Bıı.ban aleyhlerine açılan 

(Devamı 6 ncı ıayf ada) 
('örçil tahkik komisyonunun teşkili. 

ni kabul etmemiş ve bu !llomisyonda bu. 
lı.maeaklann çok büyük bir yük altına 

rirml~ bulunacaklarını söylemiştir. 

---o----

Düşman Kerç yarımadasında blr ıün layıkil; yapmıf olarak r ........ Bu G o N ........ , 
en-el atır kayıblara wJTadıktan sonra . do··ndü ~u··nu·· aöyledi • bd lh k H id • 

le • • g ~ A .. a aA m· ı·n : n-...... l d blr lnlıb:ı 1 Ôn <;Jr~dı. ti ><·nılhh Dht~r ~ôru mekted!Tı bazı noktalarda zayıf kuvvetler .... ıır. : U E Ulll<U nınıı.c; 111 en . . . . . . . 
ruı:a ı-eçmiştir. BtitilD dtişırıan taarruz. .. Kamaraıı ! : Kanun! yaş haddını doldurmas : ızer, Valı ve Beled ıye Re sı d o k.tor 

Hindistanda Japon ihraç 
hare~et1eri bekleniyor 

] .... 1 ""-'·ur·· tutma ... "-. LotWdra, l3 CA..A.) - .~vaın ı il : · f . d 1 L•tf' K d R k .. C ·ı B·ı 1 - ~..,_ OQ•... .. T& ilk top. son yı arı : rnünasebetııle Vazİ Clln en ayrl an 1 U l !r ar, e ·tor eınl 1 se, 
Doğu .,...,..es n n er .. uıı. : sinir hastalıkları ınıgı pıo esoru pro eııor er ır ço oxtor ar ve ~ı.. l 1 dlf k•oım•·rmda burım paskalya. tatilinden son • 'ki" . v . f .. .. ı f .. 1 b. k d L 1 

ldiişmanm Jijkaek •Jlda lmnetlerle la.ntıauu ya.pınıftır. daki aon YAZAN i Mustafa Hayrullah Diker İçin Tıb Tıb Faki.itesi talebeleri hazır bu -
1 .., .,,üskilr M. Çörçtl Hind Okyanusun . . .. 14 1 1 d yaptti'l münferid taarnıı ar ua .. • k.k d blr htHl• • Fakültesi tarafından dun sıat te 1 unmu, ar ır. 

L Va~ington, 14 (AA) - Sala.. tühn~ür. denb ha(reD'ketıerı ııa.5 1 
'". • .. yfada) Profesör Sadı Irmak Üniversite merkez hinaaında birl Yerind.~ bir kadirş naıı : ı k e~l"ri 

niyettar makamların kanaatlerine (D 5 inci ••yfada) evıunı ncı ·ı 'b d'l · · ı k U · · · d "lk d f evan1' - jübı e tertı e ı mı~tır: o ara nıversıtemız t-c : e a 
göre Japonlar Hiındistanda toplu bir • :J 'b d'l b'l R ı.. 
halde karaya asker çıkarma~a teşeb C Ask 1 1 et Jü'bilede şehr i mizde bu,unmakta ı tetitı e en jü l eye .. . tör 
b er •az ' 

1 

·olan Par~i genel sekreteri Fikri Tu. (Devamı 6 ncı sayfada) Üs edeceklerdir. Hindistanın W 
t.250,000 kişilik bir ordusu vardı. d ı ""' h 1 ""' 
Bu miktardan takriben 200.000 i d .k. . b. Matbuat umum mü ür ügünün azı;· altıgı 
Orta ve Uzakşarka ve Malezyaya Avrupa a ı ıncı . ır 
gö~~~~:~~ida halen dağınık bir su film.er dün davetlilere rös!er~ldi 
~~~~e Hi:d~~ıe:-:İJ~~!i~z t~:;;~:m:i; cephe açılması ; v 
azmetmişlerse de bu kanaat umumi' j 

~cğildh. imkinı var mıdır ? j 
Güreş müsahabesi · 

Hindistan ıimal doğu hududundan sonra 
Yazan: Sami Karayeı şark sahillerinden de hücum ve istila 

8 U&'linden ltibıı.reıı her Sa.lı ıünü b } 
<Son P<>:>taı. da blr nreş mü.saba. tehlikesine maruz U UQUYOf 
br 

1 bulaca.kııunz. Güreş müsababe. E ki. a 1 K D 
ıe.rı .. bu ınev-ıudakt 5':\labiyeti şüphe Yazan : me ı anara • • 
ı:-oturmeyen kıymetli a.rkadoı~unız ı - Uzakdoğuda.: olmaları dolAyısile Japonlu.rm lehinde Profesör Sadi Irmak, son 
Sami Karayel tarafından yazılacak. Benıale körfezinde bulunan ve Anda. neticelenmiştir. Bu suretle 8eyllin ada. yıllarında büyük fairin, te-
tır. Sami Karayeı havatuıı hemen ad· ıarında.ki üslere da) anan Japon sına karşı Ja.ponlaruı son on glin içinde 
hemen ta man a t.I • in ı yapmış oldukla.rı 1kJ baskuı hareketi daviıile meşgul olan ilim 

m:ımen bu spora hasret filosuna mensub ııava. kuvve C:ın .._ 
mlş, ıiires minderinde ve hu min • kinci defa olarak 9 Nisanda Srylıın ad~. Hindistan sulanrulakl in.glll:ı: deniz kuv_ adamlarımızdan biridir. 
deri dolduranlar aı-asında bir ômü; k sahiller.indeki Trincomall şehir vctlerln.l ı;ok ehemmiyetli denebilecek Senelerce ona h~m dok- Filmden blr parça: Mll\i Ş~f anıt • kabir projelerini l~flı. ederleri<en 

harcamış eski bir porcumuz ve kıy :~~~anına yapmış oldukları bava ta.. bir :;urette sarsmIJJ, demektir ve İngiliz. torluk, hem de arkada§lık Matbuat Umum Müdürlüğünün mum müdürlüğünün hır filmc ı l .1' 
metli bir yazıcıınzıdır. ::\ıüsahabele. da billnditl ılblıJaponlarııı on ler, İngllU:rc .ana va.tan sularından At. efmİ§fİr. başlamış bulunduğu çok yer·inde k'smı teşk' l ettiğin i , me'Tllcketteki 
rfni zevkle okuyacag"ııııza emlntz • arruzu ,. 1 .t,.'-a inajlizle Iantik Üınıdburnu yoU!e JJlndlstana d"kk l b Ü ı · . 'lk h l ktu l L k 1 . . 1 lr. 

ilk . tayyare ka)bctnıcıer ne -ı rı1 ·~ - blr tn İıiı. denız takviye rııosu gimder. Bu c::.ayam 1 a yazı ug n b ir faıuıyetın ı ~u assa asını ~ e nare et erı . ~~s~u ey eme 
musahabe bugün rin 10850 tonluk aerlııes tJ(y~·arr (t"~i. -~ , 1 b flloııun artık ma : y : matbuata göstermek uıere, umum uzere harekete geçt gın·ı yazmı,tık. 

dörduncu Sayfamlzdadlr' 
sııe 9100 ,tonluk 32 m11 süra~ır~ın. ınlsi 11~ e 

0
: ar ~r r ı;ıok arlmı; oı~ S 3 ÜRCÜ sayfamızdadır : müdiirlük İstanbul bürosu, dün Jıa. Muhtelif mevzu ve sertlerden mü • 

pm tlp!nde ve '7750 tonıu11. aa luı silra. ne\' 1uvvke~ r vel cdu'·~ 1 
Jnpon filosuna : .J: at 11 de Melek sinema6ı nda b i r rekkeb olan bu filmlerin bir kısmı 

ti i d 111.I kruva.ıörlerlı1i Bene-a e ·or ez n e .. ı ... \. . . . (D 6 f d .. _____________ ı tinde Emeral P n e 1 • · • f d ) ,............................................ toplantı teTtıb etmı:tır. Matbuat u. evun\ ncı ıay a a) 
.. ve dli;er iki küçük pmllerrnt batırmış (Devam ~ ıncı aay a a 



2 Sayfa SON POSTA: 

r Söylemek te bir vazifedir, susmak ta § 

Pahalılıfiın 
Muhtelif maddelerde 
Görülen nisbeti 

\. ____ Ekrem Upldıııll-J 

y trbancı sefaretlerden biri.. 
nin bir mensubu söyhi -

yor: 
- Avrupa devletler"nin hariciye 

n zaretlerinde bir memur Türlki _ 
ye e tayin cdıkli mi, büyük ikra
m.) eyı ·azamnış gıbi bayram ya. 
par Çurum harbden evvelki ma. 
mu at ile istcd gı g b gıyinip ku. 
şamn im'kanını bulacaktır. 

Bu muta ea lehunızdc bir mü
ta ad r, gerçekten h men hemen 
her sted ğ mızi bulabiliyoruz, iste
d ğ"miz kadar al iliyoru , bu; 
İn glterede lbile kalmamış l' k" bir 
bahtiyarlığm devam etti~inı gös. 
terir, memnun o1lmalıyız. :Fakat 
yabancı sefaretlerden bırinin bu 
mensubu mü aleasına bir ek ya -
pa'"ak: 

blidijlnl söylemek, BllgfsinJ ha! f yetişUnnedcn mezara götüren cıdam servctlnl mıraııçılarınıı. 

için denize -ı.tan hastaya. oebaleUnl uan ed~n de palyaçoya benzer. 

Yaln z r t r p 1
-. pahalı, d'

yor. 
Pclc mi pnhalı? Evet, fakat bir 

kasıdla: 
Tü~kiye }, larca müddet A\TU

pa !"atından ık ü d fa fazlaya 
gı)i d f atın fazla oluşuna da ted
nc n alıştı., v tr"n "n bir Avrupalıyı 
ür'kütcn etiketi bizim ·çın 1914 
dcnberi tabii olmuştur. Bu da bir 
ba~a meseledir. Davanın hnrbden 
evve i sayfasını cevirerek harb • 
den sonrakini anlatan yaprağına 
baknlmn: 

Avrupa mamulatı :Ciatlarının 

( 
Çemberlitaş 

sinemasında vuku
bulan cinayetin faili 

neler anlatıyor? 

G l S kret ri 
ş hr"mizdeki te ki leri 
e a izahat veriyor 

harb ıçinde gösterdiği ~rtış niSbeti Dün sorgusu yapılan suçlu, 
b;z· Orotkutaca'k halde m"dir? karıaına ateı ettiğini fakat Şehzadebaşındaki tal be yurdunun inşasına 

Ga.rdrobum hiç de zeng·n değil, A k k d' · · • ' l L H • i d b l k b• 
b l b b harb bı.tinciye Cl§l ının en !Sini ıper a araR azıran orta arın a aş anmış o:aca t ına 

unun a era er l d • •· l d · 
kadar ne e b e, ne kundura. n de yara an ıgını oy e ı 15 bin metre mürebbaı yer işgal edecek 
gömlek alacağım. Fakat Avrupa . . . 
mamu1 ·tı kulla nn bır terzive blr Evvelkı gece, Çemberlıtaş sıne - . . 
kuı durncıya b r de gömİekç:ye mas·nda vukubulan cinayct'l dünkü Şchn~de ~ul~nan Pa~ genel'§üp anlaşmak üzere buıaya geld m. 
uğradım. ' say m•zda haber vermi tik. ~beterı Dr. F!.krı Tuzc~ dun ?ğ : Ba tetkik. ve göıi.Şnelcr yapılml§ 

Bun.ardan terzı bır ıkostümü Had"senin faili Karafe•yeli Ce • lede.o so~ra T~ Maarif Ccmıyetı ve tam hır mutabakat da hfısıl ol. 
haroden evvel 90 !ıraya, kundura- mil Ölmezer dün adrycye teslim cmrmdek~ Kadırga Talebe Yu~u • mu§tur. 
cı ıs:. ... a:rıpini 20 lıraya gonJekıç de edifm"ş ve Sultanahmed 2 nci sulh nu gezer yeniden bazı tetkıkler fhznr edilon av n projeye göre 
gomlegını 12 ı rns a ;·apardı. Ş m. cezada yap lan sorguaunda unluı yabış:tı~ 1a· T e.ı. . . . yapılacak Yurd bina&ı ( 1. t 00) 
dı t rzı 180 kunduracı 40, gom - söylemiştir: k" rk.I 1 1 f duzed~. r-b• rımızdekı talebeyi istiab et~k üzere ' ı tet ı en et.ra ın a un ır muhar- ( 15 000' k"" bb le'.kıçı de 24 1 ra sıt yoc. «- Bundan 6 ay evvel karım . . . 1 • 'I usur metre mura aı 

1' at arı \'08 n ıyanı.k soracak Güzinle kavga etmiş ve onu lstan- rırımızeş'i: bdy~natta 0bu.~lmugtur: sathı iht-iva edecek ve tesiaatite be-
oldum: bula cetirerek babasının yanına hı. d «- c ~ ~il§~ • ıre eraraksın raher aşağı yukarı l milyon liraya 

- Bu f tlt ora müşterı bumrnk rakt ktan sonra tekrar bulunduğum a, ydo?.an ·er t Yl tr-0Kunun r a- mal olacaktır. 
" kt l . d.. •. .. BTh k s:na uşen ve evve ce onıervatu. 8. k d b" .. 1 w• . .. 

___ ....... -.... -------· 

J 
ır ' 
Gıda maddele inin 1 
tevziatına dün 

başlandı 
Viliyetfmfz dahilindeki halkan rı. 

da ihtJyaeını karşılamak iızcre aynbın 
faatılr.ı. plrlnç, bulgur, beyu ı>erntr 
ve eJatm tevz1J lcln Toprak Malı. 
sullcrf Ofisine bakkalların Ustesl ve. 
rflmlş idi. 

İ müdülükü hazırlanan bu Us. 
teJe g()Te te-n:ia dünden illb:ıren 

lb:aşlamıslu. T k labsİıllerl O. 
flsl baldmlb.ra rerllm o!An beş ka • 
lem en.akın fl.atbrını şn ~ek.ilde 
~t etm!ştlr: 

J'lrlnç 51, l uJye 25. bul&'ur 28, 
beyaz peyıılt' '18, Jat n: inanı . Bak.. 
k llar bu maddeleri nüfu b:ışına 

\erecekler w: bir defter tutarak bu. 
ra> sa.tış )"Qptıkları kimselerin isim 
ve adreslerini ltnydedeceklcrdlr. Her 
vatandaş bu bakkallaclan pirinç, bul. 
ITTU' ve rasuı birer llo, peynlr 
,;e yağdan da 250 şer gram nlablle. 

gu~U. onca bırb... .ı.t clzm!re Conmluşdtum. lcl ~ a nre, k arb- ar b nası yapılmak iızerc hazırlan - 1 d.~: nyaD a ar lı~ırl ecdegını soy -
ç ceva r Ç.ı.r. ı: es m ~a en a glm me itu • 

1 1 P t f d e ıgım etay p an ar an sonra eektlr. 
- Ne mun ebet? diyorl .... r . la•dan G .. z•n"n burada ~uzaffer m şt o rn ~nsayf b ar ld t ~ in an iş, inşaata ba an lmak üzere mü - Halkın 1 ne aynlan mııddcler 

Mii:ş crımiz s ne kl) a la uç beş ad nda biri ile münascbaua bulun. y~ ırı oca t~ d e ~r u l nas ·na nakaşa safhasına intikal etmiş o • arasına bin k ur teneke tur yaitnJD 
defa antmışt r, yetıst"remıyoruz. duğunu öğr~nd"m. Cclip, kendisini ~ k ~vn~!roı e._.r Mı azır a~ıştır. lacak, bunun da bütün formalitesi 1 da konnlm:ısı muvafık göriilmfiştür. 

O dcreced k , bunlardan kun- lzmizc götürmek i ted"m. Vaki ha- b a 
1 
'n a k ay ~ dnl rındın 1b. arına. ile azami bir ay süreceğini kabul c- Ancsk aliladar!a.r, bu yathnn tev. 

d hacını kıc b ana ka d" · · •~ t · k d f a anaca ve ıoun nr 8 ır aya d k 1 k H · ) d rli !&ini gelecek umumi ıcvzbta ht. 

duradcı~uşt . " ·şı"-· g - ~yı ın1 ...,.rw•e .u v~.ylard~mHa:ılb zk .• 

1
kadar bitirilmiş olacaktır. . ece o bur.sa ıhnazıran1 orkta arın a 

ar Oııııı ur, yem sıparı er1 e. mırc ge ecegını so e . a u ı, D t 1• 1 • b ınşaata a an ış o aca tır. rakmışlardır. 
l __ ...,,. b-" l" kt" el · k k · . · d b e ay p an ar:n n uızarına aş • I \.. 

t..'\.-ur. yı ı ıı::it ıycce ır. evv kı a m ı s nı sınema a aş l d - • 1 · nşaat ve tesisatı d bir ecne zar -------------' 
P ı yı. cıns Avrupa ma.. b k 1 ama an once avnn proJe erın aMa • 

a ı ve ı &$8 ya a ayınca ... » .. · · t"b k b k d fında ·bitirilerek 1943 sencsfi ders k ·ı A 
1 b Sal..JJrıC '·Ntü btr ruh 

1 
uzerlne in 1 a l a Jmln an tel - ana atı zı•z ına arşı U ""·~Av M ;mun bundan sonra tabanca L·kı k b h ·1 · y•?ında yeni yurd bütün konfor ve 

Nisan 14 

r Sobaht n Sabaha: 

1 
Bir Hind efsanesi ve 
Hakikat dünyası 

\. Burhan Cahid --J 
doğmadan erce yıl evvel fili 

orman nda bir ıı. ılz:ıdc şo)le ~ 
haJ'{ll iJe ne dalmıştı: 

•-· insan irin maddı saadetlerin clt 
teri JoSttur, erıq; lhU)a.rlık, bıı5 ~ 
ı-ellp ltendinl bulacaktır. O hal JıAJ-t. 
tm nasıl SUTUlı araştırmak ı.aıınu!ır. Jt& 
hu ıwuldı uvk ve kederlerden ıyrıltıı 

·ne ermiş im:.u ~ 
m ' ı dır. Haki budur.» 

Bu hayal atem ilden ilham abıı a. 
zade llı.ti o gece .do ıuı çocuğu ı, 

yapılan şenlikleri :riiıustu bıraktı. oi. 
zel kansı to111und:l ya.vrus ne uycif· 
ken bu h t m:ıhsulilnu ınr Jıcrc o ~ 
opmek ar"Zuswıu da 1endl ve: •- ışıt 
kop rılması lium bağ rd~n blrl daha! 
dl>erek unlda ta le Hindin JS.Stı ur ı 

mnnlıırı içine daldı. Yol!Lı a thd•tı st• 
nı bir lht.l)arm parça p:u-ç~ elb lerııı' 
kendi sırm:ıb ha.rmanlslle det~-ı.I VC" lıll< 
l haktbt.lni aramak için en:ınlttf 
dııldı. Bu a.ıla.nı G utama dl Buc1daP1' 
tJırihl Te kendlsl budur. 

B ıı b tun dln ve mttheb ua)ıc"' 
lan gı'bi i dcrvlşlikle b şlamıştı. F ,.si 
umdığ"ını m:ıhrumf Ucre k Uan ra ds. 
ha bedeni ı.anet ve dlmıı.ti fa;ıJ}Jctlt 
bu ilecettnl a la gttikmedL 
>'1lı:etl bıraktL ?\C"f ine bakim oldu. 11f< 
vlyctinl kuvvetıend 1, bu sayede ruıal 
ve dimagi kudretini k undı ~ derin s.f• 
klisınd:ı. Budhmln felsefesini buldu. ı;:,. 
suf la J'llŞI)Or, 

Nchl"U e Gandl d nkiı mabudun mı>

dern orneldcrld r. Gani.ama felsefe kut• 
mak, tııı'iikat aramak li:ln vren ı tctef 
dervlşlltc lruniştl. Fakat .Aradığını gene 
)aşama ve tla.m, kuvvetıı ka!ınaıd' 
buhbtı.ııt. Beyaz takkeli Scbrıı le yiiJI 
h:ı.rm:uılll Gtlndl mmi danl.arını h!ıl •• 
cbli riyamtle h nmak f! rlndedlrlel'• 
Onıç 'l'e dua ile mlllı davaları kazan " 
manm imk nı ~ıtmı iki bin 
TUZ yıllu yat insanlara ö retti. ı«za. 
tını saran aşdırr.ız dağbr bile Hind 
nı L5t.nah.rdan kurtaramamıstı. i lklhtl 
hak etmek !~hı .fu'vn.na olm k de!!il eli 
ıdlihlı kahnıman olm3k llzım. Hind Jl. 
derler! lkn31'as kapılarına dayanan Jıı. 
pon ıstlll oTdu unu tntabflmek lç!n af 
oruo tırtm:ıta b3şl dıklan r;iln efıı:ınele:t 
ilik 1 kcnd"ni b:ı.ldka.tler dün s10cll 
bulııca.'lıtır. Fal nt bu haklkııt coı. cı o 
Jaeaktır. Bu) tik At.atürkiln nut und:ııl 
u cilınl<'YI alıyonmı ! 

te:-b:ımet dllenmclde, ~v:ınnakU 
lsUklfi.I knz;ınılamıızh> 

. ................................................. ..,. 
«Sinirli çocuklar» baklanda 

konferans 
Kadıköy Ha evbıden: Oa.rs:ı.m'b3 

at 21 de Dr. Prof. Şevket Sııllh tarafın. 
dan (Sinirli çocuklu) mevzulu bir kon. 
terans verileeekUr. Herkes ~elcblllr. 

·· · b k "" h h ' ıu ~er yapma ve u ususta ı erı. , • • 
haletını .gösterır, u otu ru a. ile nal1l\Jsunu kurtarmak için karı I d k b -1 k h h · b" ı tefrİfB.tl ile kapılarını bir defo da 
letı nereden, ne münasebetle ve sına hücum ettiğini fakat Güzin;~ e 

2
f .. a 

1 
;cdid er. .. 

0
1::8

1 ır 8~ aş- ha söylediğim gibi ~evgili genç • derlerl.,, dı·yerek Manifatura ve kağıd tevziatı 
ne sayede d f!muştu? Bu, yakın.. 

0
··nu .. ne siper oldu<'tu 'cihetle çıkan 3 mi ba ·ııgınk '.'':' · ebn ondunel gleçm.ı_ı ··0

• li~imi1e açını• <>la~ ktır ve bunu~ d ·· 
b

.. · k ·· em] · l ; " a ı me Jçln ıca e en er e eoru - • v Manifatura ve kfığı tevzııne a. 
dan v~ uyu on . e, ınce em~s kurşunun rakibi Muzaffere İ5abet için hiç bir gayret ve fedakarlık e. ., ,. h k•b t id ohıp ithal"t biırlikleri tarafındaıı 
ger<."'k1ı hır mcseledır. Fakat b zım ettiğini söylemi ir. !'''""""'""' ........................ - ••• , eirgenmiyeccktir.» Si a 1 çe 1 a eş ho.zırlanmııkta ol n cetveller tn 

bugün ele al~ğ~ız konu ?ahalılık Hakim, sorguyu mütc kıh auç • K ıı· tı• •kt d ~-- mamlanmı ır. V11.ayetlerin ihtiyaç. 
ışıdir, pahalı ık a gerçe ten var. 1 t kif et • Ü 1ye 1 m ar a p f .. ş··k .. B b ' etmı·ş 1 ıarını tesbit eden cetveller bugün • 
d r, valnız Avrupa mamulatınm uyu ev mı 

0
•r. ro CSOr U ru a 811 

J • lerde Vekalete gönderilecektir. Ma 
bu snhayı ilg lendiren kısmı korim k • r•k h ın "para,, hakkında Evvelki gece. Beşiktaşt bir sem nifatura ve kağıd tevziatı Vekôle. 
verecek derecede midir? Sruımı)O- lsti.hlaAk b.·rıı·k1 erı· esın1 1 ayvan . il •. __ .]"k" . •. ~ı ti bir hayli korku ve he) ecana dü. tin tevzi cetve cnnı tWKiı ını mu • 
rum. m "him bir konferansı ak b b 1 kt 

tt!halat eşyasından b"lhnss2 ma. kurulması için gelmek u··zere türen bir vak' cereynn etmi§, bü. tc ı aş ayaca ır. 
deni ve nadir olanların.n, hele • Profesör Şükrü Baban dün aaat yük bir tesadüf muhaklı:.nk bir ci • 1 
s• ananı rın fiatlarında ·nanıl - faa"iyete geçildi 17.30 da Eminönü Halkevinde nayetin önlenmesine sebeb olmuı- Al.) Y 
maz yiılcsehneler kaydedildi, fakat B , f ( «Para-ıı hakkında enteresan bir ko-n tur. ._ ___________ _ 
saklanamı) an ardaki artı~ görülü- Tıcaret Vekaletinin hazırladığı U suretıe İat arın· fera~ ve"rmi~tir. Profesör, evvela Hadise şudur: ıtı•ııın aıı 
yor kı n hav t b r mıslid "~, gerç· bir proje üzer ne koordınasyon düşeceg"' i umuluyor paranın devletlerin idare mekaniz. Bcşiktatıta Şehidaaım caddesin. '1.30: Saat lQ' n. 7.ll3: Hafif prograın 
bu da mühim, fakat yıveceı< m c1 heyeti tar fından. bütiin yurd da - malarındaki ehemmiyetini tebarüz de 9 numaralı evde otuınn ve katil (Pl.), 7-'5: Ajans tıaberlcrl, 8: Senro. 
deler ne nazaran nihavct tab:i jrÖ hi1indc halk i h1ik birlikleri ku • ettirmiş ve lngiltere ıle Fransnda - suçundan bir de sabıkası bulunan nik parçalar <Pi.), 8.15/8.30: Evin saati, 
rülcbilir, es, en bu gibi e vavı al rulması karar att:na nlınınlştı. Bu Şchrlmlmekf alik:ularla.ra selen ki para ·yüzünden değişmiş olan Azizin bir müdnettenberi ayni yer. ıı.so: Saat ayım, 12.33: Türttçc plaklar, 
mak zonı dn vokiur. F atları aı-t- husustaki tebl"g t bölge ıaşe mü - lıa.berlere ~ore bll&'linleırde ınuhtelll hükumet ai temlerindon bahsctm"ş- ele Kilise sokağında 44 numaralı 12,,5: AJ:ms h:lberlerl, 13/13.30: Turk. 

rtımnmış kiitlevi ataka dürlüğune gelm' İr. iaşe müdürlüğü ınıcriı:ezJerdcn ls1anbula mühim mlk.. tir. Mütcakıben muhteiif ildısadçı. kahveyi işleten Üşmanln arası n • ~ pUıklar, ıs: Saat ayan, 18.03: R.ıdyo 
teşkilat · n n bir n evvel hazırlan • t:ırda k 1 b:ıyvan goeleeektlr. lar n para hakkındnk.i tarifleri üze- çıktır. salon ark~. 18.,5: Zlraat tak\iml, m ş veya a -

cdC'n 
mas! ve faaliyete geçmesi ıçin lıü - Sot1 bir fkl ıun zarfında. me~b haya rinpe duran Şükrü B:lban, paranın Az"z evvelki gece \iç beş mey - 18.55: Fasıl beJCÜ, 19.ZO: ant aJarı ve 
zumlu tedbirler üzer"nde tetkiklere g 'irilen hayvanların fıa.tlarmda da mahiyeti üzerinde yapılan tarifle • hane dolaşıp, kafayı damnkıllı haberleri, 19.•5: IKlt.a.b saati), 
baş! nm• tır. Bu tetkikler beher esJdte nazaran biraz ucw:luk oldutu • h ih ·ı· f1 ld .. t m- •o ıs· 

# nn er zaman ti a ı o ugunu c.. tütı.isüledikten aonra O manın -kah. 19.55: Eski ıaınto ve turk~r, .. · • 

dar etmez. ıc ···ıev a1 .. adar 
yivcC't'1k maddPlcri fiatlnnnda gö. 
rüleın artLc;tır Bu artış sc m€sela 

1000 nüfus b:ısına veya 2 50 kiş"lik görülmüştur. Alikadarlar, buı-Uııler. barüz ettirmi ve bu husustaki bir. vesi ne gclmi : Radyo pzetesl. 20.45: piyano kon rl, 
her aile "çin kurulacak olan b "rlik • de ra.zıa. b yvıı.n reldltl takdirde et b" • d f"k" 1 • 1 t kt d ) ırıne zı ı ır eri an at an son. «- Bana katil Aziz derler, ben 21.15: (Türk Hakuk Kurumu a ıaa ' 

patates ile ette dört. vahud beş de-
fav bulanuc;tur; sebebi araştırma-

11 

va üzum ırörmeden ümid nokta -
smı kaydedel"m: 

HUktımet incelemelerini h "Ur -
Jre'K üzered"r ve bazı hnbcrlere 
J!Ör" 'bu sahada pratik lbil!tlsi ve 
tc>e.,--lbesi olan tüccarlardan istifa-

d {'1"1 r.,Grti r. 

&k!!i!Hı U.,a.fzw,a 

~ TAKViM • Nisan 1 
Rumi n.ıı• 14 Arabi •aao 

18'18 l 61 - s lı -
Nısao Ru 1 • o• KUlm 

1 1942 168 

LÜNEŞ R. evvel 
lMSAI( 

~. o. s. {J, 

6 28 27 ' 86 

10 86 08 49 

ôtle lkiııdı Aqam Yatııı 

lı u. s. ..>. .:>, o. s. o . 
E· 1JI a 16 68 19 •S 21 2!I 
v. 6 ııs ti 11 ~ - 1 V7 

lerin kuruhna ekli kat'i olarak tcs.. tla.tb.rınm haJll d~e ini söyle. ra umumi Hnrbin netiasindeki p • adamı §.Öyle keser, böyle biçeıimlt ıuo: XYll in ır üslubunda rsrrler 
bit edilecektir. Bu husust.s bu gibi mekte.ilrier. ra sistemlerine kısaca temas ederek diye uzun bir nara atmıştır. (Pl.), 21.,5: Ktislk Türk müzltl, 2%.30: 
i lerde fikirlerinden i "Ende oluna. \ ..; · · b" · · · l r 
bilecek mütehaflls kimselerle de te- ,,.,.......................................... sözlerını tırmışlır. Bu sırada kahve ocağında i ile Saat a1ıın. aj:ın tıaberlerl ~e borsa 

3 
• 

mas edilebilecektir. r , meşgul bulunan Osm n Azizin bu 
'( · 5 TER 1 meydan olruyu~no. derhal muka • 

3200 yaTdtmcı itfaiyeci 
kursu görecek 

itfaiye Müdürlüğü taraf ındo.n ev 
velce her kazada vücuda getirilen 
yardımcı itfaiye ekipleri önümüz • 
clek-i ny b şından itibaren yeni dev
Te kurslarına ba yacaklardır. 

Yardımcı tfniye ekiplerine ela -
hil 3200 it.faiyeci ay başından iti. 
haren kaza merkezlerindeki itfaiye 
t ilatında 30 at kur9 görecek • 
}erdir. 

Belediye hesab iıleri müdü
rünün tetkikleri 

Belediye H b isler! 1Udilrü Muhtar 
Acar sne. Ca.Wca Ye Sillniye rtderek 
bu seneki mali y• ~tuıı tcUdk C"t. 

1 N A N' bele etmiş: 

l STER iN ANMA J «- Sana katil Aziz derlerse, 
barın da kahveci Osman derler çek 
arabanı buradanl.ı> demivtir. 

Diın \$8m bir doktor okuyucu.muz 
telefonla öyledl: 

- Belediye 7cıırıl ~lir bynağt arı. 

)Ormuş, dlyo unuz. Hatırıma ıelen 

birini o) llye, lm. 
istanbulda 10 bln" tane n köpdl 

vanlır, bunlar senede 2 Uralık bir tas_ 
m resmine t bldlr. Ge.llrln ;>ekünu 
20 b!n liradır. 

H lbııkl bu resmi smcde 50, ahud 
tıöpctln boyuna ve cinsin~ r re 100 
liraya çıkarma! mümk n:Hir. 

Kopek hlb!cri he.m meraklı, hem 

de zengin lns:uıtardır. bu parayı vo. 
receklerdlr. İçi rlndrn vereml)'erck 
köpc~lnl öldurenler bulunursa ncUce. 
de gene biz kirlı clkWrı. Zira dün)a. 
nın blrçdi 7erlezlnde in nl r bir dl. 
tim dl~ bulamazken kopeldcrlnc 
kilosu 250 kuruştan et hı> yt'dlrrnlerl 
ele bilirim, biç olm bu gtdA köı>e. 
tin ~ıı. insanın karmna "lttT.D 

Doktor Zekerlyanın bu d~ttsl 
ilk ba-k~a bize enteresan ıröründil, 
fakat Betedlyemlue tatbl\l kabil bu. 
l un:ı.e:ıtına: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iN ANMAI 

Osmanln bu mukabelesine fena 
halde sinirlenen Aziz. birdenbire 
cebinden t bancasını çıkarmış ve: 

«- Ya öyle mH Al öyleyse» 
diyerek kahvecin · n üzerine üç el 
ateş etm İştir. 

Büyuk bir tesadüf net cesi, atılan 
ku~nlar hedefini bulmamlş ve bu 
suretle kahveci O man muhakkak 
bir ölümden kuıtulmuş.tur. 

Bu cür' etkaranc hareketıle kah • 
veyi anakbullak eden azılı bıka -
Jı, elini kolunu sallıya sallıya oTa • 
dan ç kmış, ibir taka ye atlıyar k 
savuşmak ı tcmiştir. F kat zabıta 
memu1'larl üzerinde bır de bıçak 
bulunan sabıkalıyı yakalamışlardır. 

lstanbul borsası 
13/4/942 açılış - kapanış rıııtı:ırı 

ÇEKLER 

Açalıı 

Londra 1 Sterlin 
. •e""_York 100 Dolar 
Cenevre ıoo isvtçre F-. 
'.\ıadrld 100 re-oeta 
.,tokholm 100 lsvcı: Kr. 
Bir altın Ura 
24 ayarlık bir gram 

' kulce altın 

G.22 
132.20 

30.365 
12.89 
Sl.lG 
35.35 

u.-
19.25 
H.75 

13.50 

14 N: 
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ka 

Ru 
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r.mın d~ 
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v~ 
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fonl 
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imkanı 

Su 

Ta 
aade 
lerini 
Bırli"' 
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SON POSTA 

Abdiil.hak cJemn ınah9alüdür. Onda :ı:.ıratma fedld 
Mr ~ı. Sdl8erl dört ;yaşında ~eçlr. H .A • d . ·~ MasCal•• clbl şaheserler bu 

a m 1 1 n dltf cift tarattı nt.lırree esnasında cnt. 
8iiınti 411hıleT'ken parmakbrlle bir sıeyler 

son yılları 
Büyük şaire aid şayanı dikkat 

müşahede ve hatıralar 

.. ,,.hi•u. ı.tlf~ lııir şcler mırtldan • 

....,_, ntiiı •ede etmı.,Um. Bu ~e vez_ 

aile bllııurl-.. Yrııtl bfr ,ılrdl! 

H~ her halıtlı:i san'-.IUr ~hl her 

f'O'den ~ denmi 'bir ihU.>açla w. kcıı 

ıltslııi ta.tmin içLn yaratırdı. Bu sebe-b _ 

~ eserlerinin na..odri rll'k dt'Ca kendis 

lleğildlr. Kıtaola.rı hertıanı:l br ha)ra. 

mnm eHne ~lyor vt: onun tara.hnclan 

bastınlıyordu. Gene bu sebeblr.dlr kı bu 

kilııblar iyi t.aıilillı edi mrmlş 'c cuk fen• 

bHılmı.,tır. Bu onun baslıca iı~üntüsü 

V D , ~ •• s d • T. k idi. 't•kat oturup ta8hlh yap mazdı. De. 
.1 azan : .rro, esor Q l ~rma iil nutbu t.ısh'hl Y\\Pm k. y.ızdıAmı 

1 etr defa daha okumayı bile ~\"ınezdl. • 
Dehalartla yMJbnma bir lhli1arlatna llHııWde 1'u ~.ıeni V1Ki1et ayrı Wrlwrdı ki dlftlai'•nı.a ea derin k~e~ Hertı.a.nci bir nokta ına llişllse 

0 

deiiJ4lr. lli.m.W seksen iki y~a ş11 ~I. Otu ktrk sene siiren e.şl fwal etm~. Namık Kemal, RttaJ., şiiri tamame bırak r ld d 

l dam n ı , yen rın ya1ar ı. 
mısra.lan sÖyu,.ebUfyorclu: ıririlııDeat'6 bir .,&kol fpUlisı en k~ük nee D:rem, Teeflk Fikret, Bu a o; Himldln neşretmek için detil kendisi 

<Karlar aMıncla newbMlaırım lteıaı. 1ıı1r iz ltırait..alltlfli.ı, dimdik vikadilellara karşı lteslediti a,k. zenç. nesle C fçkı yamı 1 şundan da bclU idi k' )·ıl_ 
UM.ta: se1a1en altı yaşea4a bHe levend blr ;rö. lstiflldeli bir örnek olaltlllrdı. Çunku !arca evvel yazılml1 ve biç blr )erde 

«N-e saadet ki bllH plrWe ~ vara•. Hddmlu ve müşllk zev. lm-.tieessüf Yfltl nesliH fikir ıutaınları neşredilmemiş birçok şiirler! bulunınuc;. 
Şarübiilleyli vtwaehannı beJl» ceei ..-uı Laclea ıni.al ol~lar usun

1
a.?'34mda buna benzer bir bat ıörül • tur. Ru nevi şllrlerile pek cskı d lrler. 

Diyen de o kil. -~ ka.Waiye iakMI vardı. Ba. müyor, bılliJds... de buılmı obn eserlerini nıuhterrm 
Ruba bu :ıJncleltif ve~n iwıılllier ara. zaın IMMıi1l INı ...UleleWere 1atnıea so. * Maarif Vddliml:r. Hasan Alı "fıiccl \"e 

• Hamfdl 'at d ır&.ioıılia en mil. Slnda onun m~el e1aa lteclenı s h kat• ~ar JıııayM cloiaftıliaa sonra dah:. n sa• ın a tar:hçl isınall Jlanıl J>anlşruendlc bir • 
• ' bl rol yna.dı.lm h 1'1tiri:r.. t"akat 

hıı.tinin .a.üyu:t relu vardı. ~ dorl ~i ltir -....ıe ne dinerdi. Yakın bir m 0 1 ep r 1 tı.~ toplamış ve bunların k.ıhn bir c"ld 
~a çift tarıafiı blr .-Krreeye tu • oliilaıe ielilet edecek hiç ı.k şey ı::i • )<&raima kudrcUni biuat mlişa-hedch ır. t.eşkll ettlklcrlni cörmü~tiık. 
tuUutu zaman ondan jmldl lı:~nlcr riimati)tordu. Caaa ıü•ltıri salenıı js_ sat.ı bulduklaaı sonra 0 "

1 glan a~. l\lühmel bir de~.r. alelade bir kii.kıd 
olnuunu. Fllk&t kallı harikıalidc bir m11.. tanıbahm ea rahaai bir topla.Mı veri ı.a. ra.nlıtım böılbütian arttı. Bir Cuma cu. p:ırçası, hatta bir slpra paketinin ar _ 

• 1 n.ü :ıı.l,yerete ıitıtfi4nıde Hakan adlı bir 
ka~ ıöısterl,..nlu ve Hinılıl ltu sa. lini alınlı. Mlsalirlerile ~rı :A.)TI meş_ k;ı na yazılıp yere a.hlmı • 
yed w plJWIC ~•tını ıonlük, f1ı.ka.t eser • 

e r nnıdtıe kabilinden lı:ariuldu. ,.ı.ı .ı .... Mıpskü kvsılM', hepsini ll~Dl'-
1 

ı Bir mısralara i'esadüf e•m!ştlk! 
SdL~n aKs ,....1ftda alelade ıtır nedf: ~ lanh dell aucalt bh- Uti parça yazı mış ı. . 
lwontit onda alır Arada tleğunluill :1o:1. • b&tt. sonraki '!iyattUmie beni mlsarır 
lnMl hel!imıı.. r • ııa.lcWe be41eni ~ı ı-IM dikkate P- odMlna ~tH daha saldn bir odavıa ııJ. 

e 'ita bıslt ı.a9'alıtı ye • .a ı ıcU ' 
necetı hls8i v~1 ~· ._. u--··r ,an otan ltiı- cihet tle hafıza lı: ret dı. Elime ka!nı bir derler verdi. Oefter 

• ..... _ ınaa~u velk bid" kri 

* Sozlerlmi bltlrlrkeıı bir \-fedan borcu. 

nu ifa etmeli)lnı· lliınidln e\;sen altı 

yaş•nll kadar velfid br şekilde 3:ı!)!lmıı _ boyle~ olm.aıılı. feleiia nlee ıermli serdi. ,U._lfi, yetıalt .uae ev 1 ısc . ~n bım..ınlle dolmu tu. Hakan piyesi bu bir 
ne ı::itüıı ırURtlf elan 0 DMla•ant var. lnoe teferriiatuıa. kaıılar a.ııla4u-, en kuçuk ha.r.t& 1.arf'ında blürill1'1~. Hayret lçfn. sında refika ı Bayan ı.uclenln payını u. 

lık bu basit k~ıta •lllo~met ede • lıılr ınıance blle uaat.maaı:IL O konuş _ de kaldam, 0 211.man HaRııdln ya 1 sek. "'' ~yrz. Bayan Luc l'll bll.nıe:r. tuken. 

medi, Çünkü fani hayM.wt sonu celnali. ıudann tam )tir notu t11tulabllseydl ltfln üçtü. 7'..a.t.en Hamlide çok tutıar bir mez bir sabır \e fedakarlıkla Unnıld.n 
ti. O zaman l.efil&No de Vbaç'nin ha '.Niıit e;ılcbiya.tuuu, hat.ti Turk tarihinin d'.nı~i ritma ~ndb nl ıo termlıl r. ua_ lhtiya.rhk ı;-unl rlnln bir "evı ıyanet 
Y.atı bir muma benzeien \asnrı aklım: eşıPz lıı'r' veııikası ekle Hilmi$ olurdu. yatmm her doevrindf' ook \'e1ud deylrlerle meleği olmuştur. Mlsaf rll'rlııc karşı 0

• 

ı ı.ı :ı.r n:uik olan llamidln e\• relıniştl. Ml1Dl ~aıp 1ükealooe ltlr şey HWisderl, plaıMarı, müe.aclele!erlni h ç tanııamen atıl oldutu devirler birbirini 
anı feveranları binblr ,urlu 
l'llrdı. Onu lıhi yaşa.t.m •!i l:ır m 

iç rebilmek. lnlrlenmeslnl onlcm k, b • 

zan çak buyuk sabır isti.) en ı;ıeylerdi. na_ 
yan Lucien bülun bunları ha!ukt bir 

Sayfa 3/f 

ı:: Sılllll bablsler 
Çocuklarda görülen boğaz 

ağrılarına ehemmiyet veriniz 
Yazan : Doktor lbrc:him Zati Oget 

Çocuklarda botaz atrısı ile ber.ıber re labora.tu\ııra gondcrilmtsl le işla 
)'ÜkSek derecei hararet mcvcud olaugu kat'iyeUe t.c-sbil edilmesi cıhetınl aı.la 
zaman y:ılnız c.so!uk ~l&ınltkı lıliilnak ihmal C:.mcmclldlr. UlilayeUe ehemınl. 
larıdır,. diyerek işi ehf'tnmlyı hıl.ı tutma. 
mak lazımdır. Gerçi buga.zd.ı llllhab a 
li.metlerl görüldügıi zaman bllhass; 
b:ıd~ler iizt-.rlnde nıevcııd beyıu: 

noktalann hususiyeti vardır. A:ll anjin. 
lerde bademcikler u:r.erlndc yer yer be. 
yaz. saı-ı noktalar Şl!kliııdc ~öruldütu 

h~lde dlfleri )·ani kuşpala:zınd:ı bu nok.. 
blu levh:ı halinde kirli beYıu rcıı:.te 

ı-orülUr. Bu oldukça mühim bir fark 
o!makla. bera.ber gene boğ-.ıı.dan bunu 
lıp baktrl~olojlk muayene yapmak ür.c. 

1 - llahrıilh _ 
mer (10). 

2 - Bozukluk 
(5), Geniş (4). 

3 - Harabe (6) 

4 - yah (4). 

a - Güzel ın. 

aUar l 2 ), il.ık r 
(S). 

G - ~adir (3). 
Kuldbe (6). 

'l' - Öldürrn 

3 

4 

5 

(j 

7 il 
8 - Şarkt.& bir 8 

dağ' (G). 

9 - Akıllı (4), 9 1 

--

yet \"enne:..tıın bir zarar gclnı~ }'ak~ 
geç kaluıdığı takdirde çok bıiyuk fela.kel 
rn arızalar meyd.uı.;ı gt"lcbllir. 

Uıit.ün hünna.Jdarda bllha ' un iki 
ile on beş »a.şına kadar olan ÇOl uklu. 
d.t h:ııı.1.alık ) üksek ste~le de~ . .tnı f't ığl 
takdirde ırip enLanlle beraber dhkıiyi, 
blr de kızıl hs.st.ahgını dıı~unınck liizım. 
dır. Kaıl da muUa Jıunn.ı.k ile ba.şhyan 
bir hastalıktır. Her işi doktorlara bır.ık. 
mamalı, müne\'Ver zeki blr alle kadını 
az çok bu gibi şeylerr , kıf &>ıtnalı 'ar 

10 

1·ııpılnı 5). 1 
10 - Ş mphon l(, il il 

Juk nıaçbrı ( 3 ), =========================·:!.I 
tusanın çıktığı dai 9) 

Yukandan a atı: 

ı - Bir ııbç (6), Bir kum r aleti 

(3). 
2 - Uu.)ult <3). Na.faka (5). 

(3), 

5 - Fransızca esetı. {!), Blr rakam 
(3). 

G - Kendisine aicl olmı1 anı almak 
(5). 

7 - Mesken (2), Yanmış komur (Zl, 
l.Siamb ide birli (2l. 

T-LPmak k•'bil deillill. Hallnatı 0011 daha b!r kfn eseri ıoıMrmekslıln halta rol; taklb e!imişlerdlr. Fak;ıt seksrıılc «"lıt1ıl'n 

aMı ay evvd koltutıında o1urur :oreıı..ldef& kendisini suçlu ı;ıkaroırak hika)e e. altı yaşı arıısı.ndıa.lıi a.ltı ,.,Mıelik devirde 

ltt bu lbetl hllhrianna getire.esler. derdi. Kendllilae t.erbtyesir. bir 6Jekilde büsbü1ıiin hususı bir kar.ıktc-r ta .. ır. De. 

ti. Onuu kol!u...Wuncia nhn fl&h gilti ii)le •khr.mış o+auları irile mazur ıerur, hat. nebilir ki bu devir cbf(h sükundıuı ön. 

muhteşem bir oturuşu vardı ki yanına .i oıWan me&tıeeercll. Taş atana elmıek celd rırtuıa" leli. Çı.uıku llır.mld bu on 

r.akl.a.ta.ntara hurmet, heybet telkin eder la.ı, •ü&unımı en ili tatbik eılen o idi. devı-c mrfmda nu'att:ı. es«ldt-n yuoe 

ili, 1-tii eou o ballle Ntka ltlr ~-~ Eıı hwıda tr-fenitat bile hafızasıadan sl. drvelıerc tımııu•mıştlr. (! DCYraııı Mu. 

3 - Fazla deUler için 

Değiş i.rmek, haldk ıı hl 
zevce. hatta bann, un:ı şerıı:atlle b:ı. (S) 

mek . 

8 - Şarkının tekrarlanan parçası (7), 
Tota (2) • 

9 - Lambadan tüten (2), 7.e-nginlik 
thnsaM (a). 

....... _.... sellNl. 11• n 'ı a' 'nh _... Wrb4ı iM IMılılMıb. cGuub bir şair ı, 
şannı$R'. Bu sebeWe 11amldl ııevPnler o.) 4 - GonderoWi btliuUmek (i) (4), 

n:ı nıate~kkirdlrler. \.Bıııt (4,l. • - cuı. f7), N~ '2). 
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1 

.11 mc ·~u a yan °· OU) u. CJ gur rgb bağ.ra. nnadı~rdluba. !kte,Pa.ronaHali~ıl..:ıoc:ki:'idve 128çuvalunyüklüolan birli f\!aklcderııMuazzez. Tahsin Bcrkand 
<lalardan birine seg"rdip kı.. rruk atıından atladı: r a .n.a a u ortas n a e n~ı ma a ı tı A • 1 bu : c- , 1 - •• 
yatet;ni d~· :rreer.: P.nuha - - Bre doğru mu sö\Jlersin? l ·1 b" l ·· ı·· b" 1 vn ya çarpm ş r. ıu 0 an : - ı.:ze. o-....ubu ıç~n mi" ~edı)orsunu'Z ki Bekfı.r hı 
faları to;p.mr.aga ç lışan ağanm - Gerçektir sultan~. cKar".-ıa- la a. 

1 
e t ır ~eye~ so~~y~-r .r b.Y çarpıfmada mavna detinerek a:i:ra.t.. : - Ha) ıı·, o o .... ugu ıı. - • D..ın ern: k -0ldugunuza g~;e 

tJ a
etrl ışarg lde·v·c . 1'~ .. u. obr •-ı ~ l:: batmış \'e bütün çuvnHar deni - :yadıı ıbu kadar gii ... el ı:.;;ı1;, va; Mad~-•·ı onu bu .. d.er '"'e be ;>anına gc cL. ç beş dak ka evvel ne> lP.ri ele geçirip cebchanede 1 e ıgını gorwıce ş on ~ şı d .. k .. l .. d f . • . • • ı.:.u.IA c... -. 

aza:."IlEtinıden ryan a varılamıyan beşinci lbölfrk kazanını dahı ı;;al- seğirtti. Köse adama 'soluk soluğa fe 0 ~ mdurse c leltrad tan lyctışen- ~onlara bu gıbı ŞC} ıcr söylemiş ol- gcnıyor....unuz, onu sıze terke;~:} o~ 
koca ketı.1üda, ş-...mdi üstü lbaş. dö- dımnışlar. h d l er tara ın an çuva nr an 26 ta • :sam ehemınıyct vermıynektııu. ruım. • 
kük bir c:manav> kılığına girmişti. Hasan ağa ~üşmemek için ya - Hafıa~ ~n yere at at~ca P~trona nesi kurtarılmıştır. lruınnca zayiat ~akat ona... Bütün bu saygısız ve ku.>tnh~ 
11 ,,.., k nd" . t t k md-l..: b"tin d nd a ı n~}nnbı açbara ostu. yoktur. : - Deınck p'..:man oldun... ü.m.Ieler _....._a .,.,.,·ava zıhnın" •. hu·· : 

asan a&" e ını u arnıyara n öA1 za ı omuzuna aya 1; _ .ıx:ııım uu am. : n dl· b ~~· 1 b"l:k b aı~ ..... """ J • ~ -: 

b r kalrkaha bastı: - Ya şimdi saraya mı yürür _ İh:t" d ık 11 • ; -:- ı.oa.....,.a .1 r_ı_sı o sa,_ ı a ıs, ucum edıyor; onu, kendınc k ... rş: 
- Bu ık.ıyafct ned:r :;ultamm? ler? ~yar. a _ 0 anın aç.tı. ( T O LA R) :\·ak ayı Ç<tk gulunç ve eğlenceli b <luytluğu t ks ntı ıle tıtretiyo. du. : 
Kethüdan n dudakları titriyor. - Yolk, Saraçhaneyi kapatmak - Bennn oglum. '- - ;hrrdum. Bunları nasıl yapnu:ııtı? Nas l oJ 

du: isterler imiş! Biz canmuzı kurtar- Kucaklaştılar. Patmnanın etra- Ü5tad Muhlis Sababaddinin tan:n- : - Güzel b"r kadı.na çirk"n oJ •• up da Jtendı kansının burada b;,ıJ 
Üsküdara geçip şevketlü padişa .mağa çalıişur iken bu..'lda gelup fu~akiler bön.bön bakıyorlardı. mı~ vAe sevil~iş bütün ~perct ~duğunu SÖ.) :eme'.k pek tuhaf! ı.unabıleceğini tahmın etmem.şt ?~ 

hınnzı haberdar edelim deriz. c.m~uslar1> tahliye edecekleri Alı, Mus.lu, Urlu ve arkadaşları san ~tkarları.nı hır araya gefüerek ! -Anlamıyorsun dadı, güzel ve- Nıçin onun h:ıklkında da) ısıı da.: 
Dedi, yanmcı kendisi g·b· kıya. söylenür idi. Patrona ıle sallill;~ş _?,olaş o1an ada- teşkıl .ettiğı 60 kişilik ~yük bir ~~a çiı:'.km olmuş,. öyle tat.ı 4Jir .ka- veya kardeşinden malumat a.nıak~ 

fetlenni degıştiren iki adamını a. Hasan ağa elini alnına götiiTÜ'p mı tanım~~ta guçluK çeık"TrıedDer. kad.ro ıle pe.k yakında Şehır Tıy~t- :dına o lkaba ve saygısız sözler na- ıhtıyacını du~amıştı? Sencl1,; r .; 
laTak sara~r av1usundan savuştu. dedn derin duşi.ındükten sonra Muslu Ahntn lh."Oluna yapışıp farta. rosu komcdı kıMllında •.ra tem5ıl - !ııl söylenir. Zavallı Neri:mancık: d nben anncs.n.n mektub ar n..ı: 
Yeniçeri ağası ardından uzan u _ scm:lu: hı.dı. (Arlut~ı var) 1 lerine başl:yacağını haber aldık. iüç ıgünden:beri etrafımızı nasıl son ll€dlen ehemmiyet vermemlş+ı? : 
zun bakrp manalı manalı başını sal - Ya, anlar şimdi nerede bu _ ~sın. bir şeftat ve nezaketle sardı! Bütün bu suallerı içn için sor-~ 
ıı~arakb:nek taşından at na ata- ıumırıar? Kaptı Kaçh Kamyonet Alınacak :Amıcmc ve hepimize karşı ne kn. duğu halde bir cevab vueıru:,or.: 
dı. Muhafızlar da&ıhç emir bek. - Etme,>danında cemiyet kur. :dar iyi davrandı! Halbukı ıben!. ka b n"n ıztırab ve utançla e i dd 
Iiyordu. Ar.dma dönüp: duklan söylenür idi. JI I ı · T f k Al f • d ~ - Dur çocuğum anlaşalım. Sen ğ.ni hıssedıyordu. . ; 

_ Haydin, durıman; mdn Ağn. - Ya cemiyetleri çok mu im"ş? LY.l Q zge Ye Q e ln en ~küçuk ilanıma o sözleri ıne vakrt Şimdi ne olacaktı? İşte Öner: 
kapısına.. - ASker olmadığından salt es. :söylemiştin? için dü.şünülıncs icab eden e m· ; 

af k 1 
Resmi tıfr daire için 0.5 ft;:. 1,5 tuna kadar Fort, Şe\'role. Enterwısyoııal • h" 1 b d G · • 

Diye bagv ıTdı. Nal çatırtıları a. n ve c!hamal camah m:ı u esi : - Bu sabah... m mese e u ı ı. C'ÇD11.Ş g ç -; markalardan )W \"e orijinal kan»erlll bulunmadıtı takdirde yine ayni mıır- · · rasında ileriye atıldılar. olıduğunu. duyduk! • _ Fakat 0 dayınla. ~4-nb. m_ ştı.r.Artık N_er.ına.na karşı }a.t •• = 
H 1 

k.;ılnda.n olmak üzere bir ıM!cd m~tawcı kaptı kaçtı kamyenet ı;atın ı;lınıı. ~..., h 1 l 
Geldikleri yolu takib ediyorlar- asan ağa lkeder i keder.i ıbaşınr caktır. ~b:neceği zaman son tenbıhkrın g~ aırnret erı gen a masına ım1 

d C dd 1 
. .:r b" ı ,_,.,,. salladı: cDemek bu efc::rki sade :yaptı? kh1 yo1ctu. Fakat bund:ın sonra?: 

ı. a e erue Ir şey er YV-A~U. 1 - Yeni kaııtı kaçtı k:ım,·Ont'tfn ka~rfıleki ılahiti krtiluh şartnameye • • B nd .., • 
Dihldci.nlar açı.!k, ahali i~ ve gücü yeniçeri ayaklanması değil, içlerin göre olacak \CYa tadil edllecf'.ktfr. ~ - Ne dedi? u an sonra· III ~: 

J.ı- H ğ t de üç beş a:.ıker bulunan ist. nt:rul i1e ımeşgu.ıuu. asan a a a mın d" z - Y~ni kaptı taçtı bulunmadıit takılirde cerdt aıotir ., .... r1 •• .,._.......__ - Sana iyi bakmamı, bu akc:an r...___ • 

b 
...,..,,,.. d d ı hal!kmm isyanı i l>. Ağa kararan "" - ·~ .~.__, • ErtcSl gun vmer Nezokct kal : 

a~ını "ıı~ P ar n an ge> en mu • yerli olar.ık yapılacak karusl'!ffnln iç ,e d~ terlil>atı -rtnam~de ~uıJ.ı va•ıf- :büSbüıtün yalmz bırakmamanıı... ' -: 
i\ ı- k ..J ğı d bakışlarla etra1ına bakındı. Ar - .... " - · fa't"l o<ta na g r<ı \.rece goz er • ·ııaitZ uman.ıan ru yanına ça ~ ı: lan tamamen •Y&'ll• olacaktır. :Demek sana pek o kadar güren~ J• .:. '· ·: 

N d 
. ,. rb C ağa 

0
_. dmdan ani lbir emir verdi: : · d v'ld" nı k rpmam Dır san.)e uv.,.y.ı ..: - e ersız ~o J ı , ... a. d" k" k 1 3 - l'eni kltl>k kaçtı kalDJ'eneUn muhammen b!'dcli !lOOO l'c t.{>ıuhıatı mu_ .:nıs egı ı. , J • 

da lb r f ~ alameti göremez.uz. - At1anm im ı, ımesne a - kk t ı 300 l'-d • C ıı..·ı a.-.· • b d.. .. . Ö m.auuşd. Hu yancı.:ın anuesmı ka~-: 
sm va a es u-.a ır. -. ıı .... ı ı.uı.ı,:rarm u. u .unces \.., '---'·teıl gelen bu'"'"" ... !.r • • d,..·, Q._: 

Zab t de havret ıç ndc)d·: ma ··· u.. ı.ililCA .,~ ..... -
J d b h 

1 
Ağakapısı önünde buluntınlar _ l\lıistaınel vermete tallb olanlar ayni temhı:ıt mlkdarına tabidir. :-nere çarptı. B:r ıkı .rnrnye cev n ğ r t.arnftan da Nerımarıa aiJ 0 an! 

<l ~ b~~~-·u~~ı:~~~- e u a • dnn hayvanları hazır obuyanlar 4 - Şnrtnamt'ler istanbııld:ı l\Iall~c "ra ı matbua ambarın:hn ve Ankara- ~ ~rmeden <lurduktarı -><mra f'' ~~ kincı bÜı) ük had.ise fısubını 0 deJ 
r- ahırlara 'koışuC/tu, ar. Kap nın iç ıla Mallye Vekiıletı ı.~" z•m :\tudurlül:ıinckn bedt'lsfz olarak verilir. : < re~e bak!.ı. Dudaklarında MUŞ u. ... J:'ll.Ş 1 kı J atagına uzanın_: 

Kapcılıça~ B~tpnzan tara - yanmda, meroıven dibinde el uran \'~ete talfb olanl:ınn 16.'1.!lft tarih ne k'Sadat eden p,~ı!Je ITU Pli~ : "1k b r 1ehf'SSUm vardı. ca ika b n.n he ecandan \."ati!. a -~ 
f ndan ıgcçti e . Burada <ia bir kı- iıl.:ı biılklüan ibir ~htiyar, bir gölge 14 de nıaliye °\''ekildi I.n-azım Tiidür'ülöndr ~kktil edecek ı.IJUtme ko. : . - Ha~m va: ~adı. B ~ d _b c kmış g1bi çarptığını dUYU'.YO ·du.: 
p U: yoktu. . . . gibi dışarıya sıyrıldı. Bu sabahle. misyonuna 2490 snılı kanunun z. 3 ünciı maddesinde yazılı bt'ltl"l.-rlc mlir.ı- ;:ıı~. t~ın ettığ m _ka ar z ı Bu şart ar ıçmde uyumağa Ç;.i s -i 

~gaknp.sı ~nünde o~ beş yırmt yin Hasan ağayı önliycn gözlüklü ca.at etmeleri. cı225s.. .,399::11 ~ ~egılıdir ... Sen banay bır ba:-dak so maktansa geceyı bir ko tukta ge-i 
zubıt ihrıraretlı hararetlı~ b r şcyl<;r 1 köse adamdı. A\•luyu çık•m· bü-

1 
:. ~ "'U ver kalfacıgım. Ba~ ve ç~rmek daha iyi o.urdu. i 

.nlatııyodardı. Hasan a anın bır 1 kük ~li birdenbire <loğruıdu on lstanbul \lakıf!ar Lire~t..r ilgti it! tıı ·ı ~çm ·anıyor. Nezaket kalfa Ömeri bü:yül bir: 
sürü süvari ile dö ·; ·nu görüınce sekiz yaşında b:r de~tk. nlı g~bi a. : Nezı>ket kalfa suyu gebdi a"ll .nd~ çı e rou. : 
sevinçle seğirtt lcr. Kol kethi.idası şağrya inen dnr sakağa s çradı. ı - ı trranc.-ı VakıC Orınaıılarınııı 1'1ıe:ır me:kinı mevtrflndeki uoo kentnl hıa 'bardak masanın üzeri.ncl' dolıı - Ne oldun oğlum, hasta mı -~ 
rneı:xlt\·en er önünde ağayı .b~kli • Köşe ıbaşmda eğe:·la b:.r beygir meşe kömürliniin 84 ve ıo,ooo hn•aJ meşe odununun ıs kuraş. ~·n1dı. ömer dirseklerini masa a sm? Yüziın p k so ı.nk. : 
y{)rdu. Daha k2rşıdan ellcrını açıp tutan bir çocuk bekliyordu. Çocuk 2 - Oatalca kazası dahllfnde IIam·udere ve Jia~kçıdere •m1dlerinde lm:ıl ~invamış. d.füı;üncelerine dulmmı _ Hayır d r. Bu sü leri b raki 
sa.ğirtti: htiyar adamın Jrn~a koşa geldiğini olunacak 16575 kent.ıl <nlunnn 29 kıını.ş. : - Çok mu iştih açıcı? O had da b na cevab ver. Küçü.k han me-i 

- Aman sultanım, çab k olun görünce ilerledi. İhtiyar bir şe.y 3 - Cataka kazası dahnlnıle Jiar.ımıı.ndere Tcıulzkum mukiiııdekl 97&0 ~sofra) a bu illrunuz dayı. f dı b ada ne kad r zaman kal-i 
B;rind bölii!k knıanını çıkarılmış söy1emcden hayvana atladı, sokak. kental odrıııun ;;7 kuruştan ve %35 metre miü.bı C"ayri ınamıtl kıı101 E - Ya!. Demek nefis bir yem · dı? E 
buldu'k. }ar içinde dörtnala ko turmağa baş kerestenin de Z50 kur.ı~n olmak uzere (hususi rcslmleri tallb!crinc Eıir ha? Ö:, le ıse... C nıııız çok !" - Ol, on .kı gün. İ 

Birineı bölülk kol kethüdalığı ladı. Do~ru Etmeydamna gfdiyor. ai4 olmak prlile) alT•, ıe>Tı açık artırma3a. konulmuitur. iiıalelcrl 21 :tıyorsa... - Ann ~n hnstn•ı· ,nı on, 1nm; 
bö.üğü idi. Hasan ağaı ın b~c.ı dön du. Nisan 942 Cuma :.:ılnıi saat on be rte yapılaeakhr. Şartnamelerini gol'. ~ - • •e b"l<>vim ben dL \ ı? K ~ hab r '\ rm"ştı" ! 
.dil. İstan'bulda inz.batı temin eden Et.meydanı ırgalanan bir insan meil arzu edenler ite tallb olmak lstelenler ~ınberlltaş(a hta.ııbul va_ ·oırn o rnd ncl .. n Ö) ic i tİ\ ak a 
b ıicik bfüük · yana ı t rak decya&l halinde idi. İhtiyar beygi.. kıllar BaprılMlürlubıııuı \~akır Akarlar uı.mhe rebaelerl fUlll \. .. 

~ --· --



4/1 Sayfa SON POSTA 

son rosta 
Giiresin Tarihi 

' Türk, Arab, Hindu, Japon ve Frenk güreşleri 
arasında bir mukayese 

Yazan: .Dl. Sami Kareyel 
Gureşi haıı.ıt ~ ieaG eUI diye a.lr 1 tlelcre Jıallan.muı aeyirollerial tamamlle ııallar ıla : «Aı.trape 0.-e UI peus 1a. 

cliışünceyc varmalt abestir. G1ll'q. ln. ka)betmlş vıı.ı:qetıı ı~. of l&tedilta JDukferllr .Wutwı ai-1 tut?. 
•nlıtı.n ilk mlicaclele ıU~ir • .ua:r"-:ın ı Her aıe Jıul lae freak ~en a. Amerib.n ft İacills rilre$i tamıımil• 
aibl baıı clıa, ~A)1' ceıır cdmez ilk Jalr&ılb ılll'ef maDHıa bi.r me-rcuili:ret. llaHs ia Tin. ıiireohlir. Ta;ıtı.s Te kuru 
-.icadcblııJ ellede, araklarlle kendi. tir. Avrupa.da yalnu :iın·oçrede •Calef:On~ ııireş.. Bu, Pnt& bütün ltil.yü.k Aqa "' 
alnı korwrııü aıevki &abHalae ..Uk ola. denilen bir ciırel )a)Nlır Jd. bu 1amamlle k6çiik Asya Tüt11tleri ;rapar • .Kazak ıü. 
"ilk Ylienibnmq~. Bblaooaleyh ıııre.s ayn •Ir stiftf'Jr. Bs, ıürcşe bTiore CÜ. l'eı.ııi dahi k9rak11eaktlr. 5ırtd ve ıarbl 
kad olUJlmaaul, JıııaJvu ve i .. n ııeı;ld ~•erler. cLdk su.iae>. ~n. Moncollar, Hanç11blar, Ya. 
1.abUaln.ın korwıma ve müc:aU&e etme isvl~ güreşi yani Calee•n, iswe kutlar, Kamnlrla,., Kırmtlılar UA.. Ana.. 
~l~ beraber )'U'aı..laışLu". 'Jalım bu. lıi7Jekri ve ~ tarafınd&.n y:ıpıhr. dola Ttirk~e nnncaya tllMlar be~ 
IDüca.ckJıenia, lı.ecıwmaııuı u.s'illleri. mil. Ba • ı:üreşk he-r taraft.an tu'ma vardır. karıümçıa.Jı; &'firtşirle-r. 
~ tararanıııa. •U. 6an.la Ye :ıaabltleri Ve. hasmı ma.tlub et111t.k Jcln sırilnı > e. Karaltaca.lt gttreş binlerce ıı~cnkri 
llibariıe &aan-.in eyle.Ja.lo!lr. re rdfrmete lıaınan ;rok'ur. l"ellllvanlar, Türkün maltdır. Ve ritrq eski Tirl.lnla 
l\kuıa; be-idea ..-tı ıutauı o.imı)·an h&lmalMIBID l>ellainde%l lnıpldan 'H c!bıt meraslnıkriMencılr. ş.aanhm ek 

&11.f~ &'Ur~, bir thl"iri v.riltin iaUha. a)'3oklarııllan yakalsnuya ı;ıaJqırlar. Ve &iireş. l'f' &'Ünıt~ lliilere hTYeC. 'ft 

~. yab]anııya muvaffak oldukları um~• kudnıt ft!rllldt •emektir. Bil 11e1ııelıle 
1.'unazı ft Boma.nın, aırıcı .. panltraas• llaYMallilbnlı lıa .. ırırlM' ve yere YUl'ur. Türkler, mewada.rı ıı..,ında her ACllC ••. 

rir~ı RönqalWD ıesbile alalrant.ı ı:ii. tar. Bu ~ haaun matlü .,lırhe oha'. km clio clolıaz ~ !ritttn preş 111ttasl. 
~ vVc•udl.a.ndınlıtı, yani daha. haftf ve Bu "'kilde boiıışma Avnıpanın hl.o bir mi J1lpula.rılı. Blna~&le,-b Türiı ,rürtsl 
YluuU$11k hale St".tirdltl ,onıtiır. yerinde yoktur. Ve olaulaaı spor mute. ('Ci.l eskidir. RaUA Amertb ie$ekkıil et.. 

Greıı.o.Rolllıl!aı denilen ı.u cureş <lPAn. h-ıı&lanDa .ır- tarihi aan*1ır .er. mf'.den btnlerce sene eTftf Türklerin ıllnl 
krı&Qı;» &:unıınıdır. \'e, ıtcinesansuı akliye mi$ ehıyor.Çillllii bviçze prqi Htnd ve hareketkrinden mıulad bir lft{!!Vcuıtlyet. 
ci zihnlyet.tnln mahııutudıir. Litln ırkı A'ca.b cureşlne benzi) or Ye aynldh • U. Türk ıiırt'Şi, Avrupa ııpor milteh:ıssıs. 
&raaınıb mun.eşir olan Greke.,Jtomen Hlnıil• \e Aralt ııırqlnde de NİW:ilnA lannw kalttıılcrlle de telblt f"ttlklerlne 
• ~ hlı; ha,-ıı Jııyınet lbrıız etadyen ve gallbl)ret tıp&ı İsdçregur~ndft oldu. gore 'aunyanm en mukemmel ve bAyati 
b botuşmadır. E"", ~unku hı.san Vl' tu g lr. Hindu ~ eh: b r b:ısnıı cUre-şl.dlr. Gene Avrups spor mii.teblls ıs 
h:ıYVıın kwwınu ınücadeleslıulr el "" aya1darJDllan w:ra lı.~imdan >akalı_ :ıanınn kalcle Ukkrlne c-öre cliiuyanıa 
a.>ak bütün viicad sevki ta~lllrri iUbılrlle yar k b~walandıııp ~e vul"ml'k ~Allbl. müth pehlivanı Tüıiüerde-n ı;-tbr \"e 

kwlanıııuak ~ndedir Ual böyll' ılır. Arab ııırctluüe de bolkd.ir. TırtlrnUr. 'J'W'k ka.:lar kU\-veUI ı Fori . . -'~ co insan ımicadele ve llM1Ulmasmı ya_ ~. Kf\h; Te ltu bavaliyl ıc-- •. ~ un Turc darbı m s 1 fıenkle. 
rıya, lndirma l"e beldnı aptısını bo!tl~. ıa.ıııanaus blllrler kl, luıra 'furkleri de rlndlr. 
Dlacb.tı ınenetmetı hudalıı ve ıı.aııtl ah. ıur«* a7Jli Jsvlore prr ıll> yap:Lrl:i!'. Renim, 1.ar h mAnasile anladıtnn su. 
1nı:ıı'1)a b!r c!uı.iinoe-nln mabsft i oldu;u l.'anl Ar.ı.b ve Hindu b0l11ŞJDHU1•D ac. 4ur: Türk hrakwoliı ciircşl A.roerlkaya 
a.ıılkl.rdır. ıiid r. Bu, mesele bWere tarihin kordu.. Bııhrenk taıikile Türkler tarafından git. 
l~tJn U'kının lır11ıllne .. ~ b rço'.« ğiimierlni çoı:ıaıek için uıenuaiı baur. ın!ş•fr. Hlnclu ve soura da Arablaşmış 

hıı&asf.nıt1rrt Gldntu gibi gilr a:ı.ha • lamıG ohaJor. alın ,;lrt-$ de isvigtt,yc Endolus lstlli. 
ınncJa da a.eayfbltkleri n prabeilerl var Her ne hal lsl', frenk cureşl Awup;ula !lttldan SOSU'a İsT!çre ko1lillerlnde er 
dil'. BOf.. IPD«an dünya Y\Du.RU alarran: boyıedlr. jngütere ve bllhaıı a A:merik13• b'Dlm.,t11r. Çünkü İspanyaıun daf; ko1. 
h &itreşln kıyJlttlil Jı.a.lmam.Ur. Ye bn tb tım:ımUe bamba*ıwlır· Oralarda ha,. la4ıMk ff ha giiJ'el e!Je'llm :mevcuttur. 
~ il'llallWı arllk )ııe;recıaaludarnu • Jls '.rtirts Pftlfl J&INJwlaı'. Biaim Kara. AW11pıacla en (fi pdallvanlar Türk ırkı. 
.._ hthm•v. Hele n r*""9 Wr ncak dıeılllilllt• lııer tanftaa ~ lıılr na nııen&1llt .. mili~ ı:•ı:ror Ve 

.......... iN d ..... Amapa ıtreeılae JIA\lmdlrler,. 

ilk atletizm 
müsabakaları 
dün yaplldı 

Jılendmirı ilk. a.UeUzm müsabaka.lan 
dıin Şeref sahaswda 7a.pılıruş ve $11 ne. 
U«Jer elde edllmlitlr. 
ıt.too atetre koşu - ~e! 33,29 da,. 

klkada topııış ve )mi rekor ya.pmıştır. 
301 metre k06U - Ctımi U,2 dakika. 
Sırık aUama - Ziya 3,80 metre, Ce.. 

vad 3,15 met.re. 
tı:r.un atla.ma - \'abılel 6115 metre, 

Tevflk 6,11 met.re, üçüncll ka~orlılen 

Güntt 6,43 melre a.tlamışla.rdır. 

l'Ql'lar tla Avl'ıapaw.ıı en hi"lm a:üreşçl • 

~- Bu mllletlcr ise Tilrkl.ıirler. Bu 
da l'İisteriJor ki. Türk ırkı, ~hllnn T•. 
taphr. Pc'bllvan Tiiı'kteo çıkar. 

:M~ Kilis ve clvarında ;rapılan Bin. 
da ve Arab kırması ıur~ buralara Arab 
!ardan ı:elmiştlr. Buralan Arab budtıd. 

tariJe bıiriqeo YC kaynaşan yerteıUlr. Du 
ı.ebeble bura Türtdcri nıahalJl teslr al. 
l.ında kaknışlal"dır. Bura\anlaıt bir ko. 
nail ötdel"e lf1:~ bu, rirqi ut·ıyen 
r6remeuinb.. Tamamlle KarakucM.Ia 
tu.~UI.._ MIMdle.rin hlll'llld ic ~ 
a.glanndan haaıl olmas mahaUI i.rlu. 
tardır. 

J1lpmı riirtışlne stilo~: Bu, JÖITŞ 

TtU1t C'iİ1'e$ tlbi •'11 başına bir boiıış. 
m!ıdır. Ne-v'I phsına m1111bıw;ırd1r. Ve, 
Japonların ecıladı olan Sameural ~itt. 
!,>idi:. 

J:ı.ııon ıüreşl, hiç bir ırüre tarzın3 

brn:ııemi.Yor. 8 ı bıı uıa bir mrvcudl3 et 
ofan bu Ptt$ fetk&lidc ha.1albetc ma. 
ı tlr. Hafif ~. kuçUk ln :uılann bÜJUk 
luıınlara karşı saJeb nl yb7.de yilz tc. 
m~ elen bir bolusmadır. T şrlhl blr 
mu reMlır. A\TUp:ı ,., ı\ml'rll ııya. lntl. 

n J'a.l.ll olnluştu.r. Japon ı:ureş dlin. 
raaıa he:r \&J'afuıda aen olarak mek*eb. 
inde, pOUs ol"duıb ~Um meYlı.Hntı 
.~r. Japall ,ur~i blr sirk \'c alı. 
ne ı-urtıi pıuldlni a\aınaml$f.ır. ·e Av. 
raJ)fJıbl' ne d~ Amerika.hl~ bn JOltla 
~HM.ıı yetiştirip Japon pehtiv:ınbrile 
W>'Y i\(~Uk mab ret ,.c cUr't-ll c:~e • 
r~mlr. Dedltim c\bi r.ev'I şahsı. 
• ..._ lılr _..,aa4ır ki, a.ncak bu. 

Nisan 14 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

8000 metremikap kayın 
maden direğine aid nakil 
işinin açık eksiltme işi 

~:C\l.ct onwın işletmesi Karabiit re-tir lmlrllğlne merbut. Karat.epe 

Örlitk rue~~pe ormulann.ıa l'onik den.L Cebi, Jtoeakm. ve Glrence .. 
ilerinde melcUtl cbnıgab tahmıncn 8000 sekiz bln ınet.re m kabı 

ka~ın maden direklerinin nakH işi açık dts!Iı.e7e çıbnknıştır. 
- B1I dlreldrr blrlnd :maddede gide.rU- yerlrien alınarak bu bilge il• 

ducbl f .. lnde l'-...;a.d esi • 
.. '" .... er . Girenpınar Tt Glrew lkN'ai rampaların.ı Dakil " "'* halinde tcşllm ecllleeektlr. 

3 - Acık eblltnu-ye çıkarılan 8109 leilıiE Mtı ~ mlkib ldl71n •lreklerl 
nln nakli için bı-ber metre mlkabm:ı takdir ehlDJLn 1t17meı yflli liradır. • : = Muvakkat temlna~ ak,·esı "(, 'J,S Ml'IAMle 4!ff llraclll'. 

Bu ite ald açık ek.slltıne şarbıameleri Anl<arıula orman 11tnum mii 
dllrlC•&.a: ,_ -

.._,. 1-., Zonculcl&k orman ('evlrıe mliıUirlutünde ve Kara.IHill: ıl«let ormr.n 
iti~ revir amlrllilndı.-ki dOS)aııuıda ~uödor. 

6 - l!lkailtme %1.Nls.:m.94Z \arlblne rastlann Salı gunn saat 14 de .Kana 
bük de•lıet onnan işletmesi l'evir amlrlll;f binasında toplanacak olan komlsye~ 
h1'Zllr1wda lcra edllect'ktir. 

7 - ht.eklllerin eksiltme ıum~nde tem!n:t.t ak~"'rnc birlikte revir imtrılJI.. 
nı1- müracaat. et.meler! luıcumu ilan olunur. , 4289, 

lstanbul fiat Mürakabe Komisyonundan: 
ilin N•. ısa 
Toprak Te Tlcıarei Olİ$lul wafıadan halka te-ni edilmek üzere b&kkallanı. 

tl&iıl.ılan nla machlNri a.p.jıda ~it C'.'llile-ıı perakende flyatı.rıa ı~c&il 
ilin .ıuaur. 

Jtllesa 

51 11.urw 
24 » 
28 ll 

•yal! peJ'llır 7G ıt 

SMle J'ai 174 ıı 

NOT: lı'zak se-mtlenle yabrula lllB ..,ı1_.. fiyatlara 1 kur111 sam eclllt.c:ell.. 
tir. ..~39'> 

Ankara Vahliğinden: 
l - Ankara • Bili • KIJ'Vl'h had udu 'olnnwı 63 + OOG-66-500 ünota 

kilc:mıetrelerlndc yapılat"ak e4IU1 ose tıım ratı işinin lhal 1 4.5.912 tarihine 
ra tla Pazartesi &'ilnü ı ı de liliyf't dalaıı eııciimeninde )"aı;nlmak uı.ere 
lmı>•lı r.arf 11 ullle etufnm Te konulnıawtur. 

! - ltf'Şlf becJelt 5 36 1
11'a 37 t•ruş nıumkat teminatı 4061 Ura 72 ku • 

raşıhıl'. 

3 - lsteltllleria tt-kllC melı.tııltlarını, nnnakbt t.emlnat, mektub veya maJr 
balarlle. Ticaret Oclaaı 'RSlkalannı ve Uıa.le .-unundcn en az üç cUn evvel ..,.· 
ll~t makamına istida Uc m•n at eder bu 1 iç'n ,laeaklan fl'nni rhli:ret 
ftSlblannı hlmll'31 :rakar • atlı r çrn cu 14 ~ kadar dalıni enci_ 
IDl!n rrlsllt- tevtll e\ml olın~lım. 

4 - B1ı t k~ n ş:utııam rl h n naf'!a miidürlütiinde cM'rbile • 
eellerl. 2Gu2.44&4) ........ _._ ............................................. ~ ... -................................. . 
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·. ~emleket Haberleri 
Asker lik iş leri 1 ~ p~ .. nın ıpor t'efrlbu: 29 r 

l!A11(ara~hm~ 
. ~: ~irde / ~ _Ad.a.na.~a. .. 

Bır Derı tuccanna: «Ya 5001 İht• 1 Ahlak•ız bır sarhoı bır mute-
lira gönderirsin. l yahud 5 ıya~ ar 1 kaidi bıçaklıyarak öldürdü 
kurıun yer.in!» diye tehdid' 1 --

mektubu göndermi,Ier Mektebi ve talebe.i hazır Ad.ana (Hususi) - Evvelki gün 

İzmir (llw;usi) - Zabıt& bir tehd.ld bulunan bir köye bir 
öğretmen lazımdır 

X.U-acabey kasası.nıo Kar.ı.lı:oea 
köyti hal.Jnndan bir mekl.ub aldık. 
Deni.Uyar Jd: 

öğ'1eden sonra istasyon bulvarında 1
fcci hir cinayet olmut \'e mÜtE>kaid 

1 şİmendif er mcı,rnıurılaırında n Bckır 

'
bıçaklanarak -öldurü,lfmü~tür. Müte. 
kaıd Bekiri bulvarda s.amoo bır va. 
ziyette gezen Faik oğlu Alı öldiir. 
m~. Hadiseden habcıdar edilen 

mektubu h.ülL9csiııln ra.illerlw nte)'dana 

Çlluı.rmıştu. Kl!i"Ccilerde deı1 füccarı Ya 
ko ile Eşrefp.'lŞada llora.5aocı ınahatteı: 

mumesslli İsmalle tehdid odtublıanj 
coııdercn l'aşar adımla bir Phıslu ~k 
tublan ya:ıan Yaşarın kardeşi Abdullah 
a.d l.iye 1 e ft'.rilnılşıerd i r. 

- Ko)"ÜmÜz Ku'acabeye 5 saat müddeiumumi batmuavini Şeref 
m'8afed~lr ve kazanın en iyi kö. 
>ii.iı:r. Koy halkı maarl<e kıır~ ço 
lbti)'ük blr a1ib dııyduktarı icln 
ko,yde bir Ukmekleb 7apılma mı 

l>crt iüooan Yako dört ıbo evve! .nı. 
d~'dl Hüseyf.u,. imzalı bir rı.ıeklub ala_ 
raı, Eşrelpa.~ polls kara&olu .k&r$lslnda. 

Gökmen deıfıal mahalTind& tahki. 
kata el koymuştur. Cinayetin ııebe
hi 'katil Alln!n Bok.irin çocuğuna 
sarlctnltlıkta bulunmasıdır. 

kl ka.hve)e keıdl imza ııahlb! adına 500 kanır~ırmışb.r, ı-ralarında top • --o--

rı,.,,, bı:r:ıluııası bildlrllmekk ye e~r btı ~n ııar:ı ile derhal işe ırlrlş_ Burdurda üç kifi enkaz 
parayı oraya b raklllkSa tab:ınc::ı kur. m ş.:.rr, bet; YA$1nc!a.ıı 70 yaşına ka_ altında kalarak öldü 

..rı ri al ~ dti da.r isUSJ?::.Su bhlün köylü sırlıud:ı f • sun!an.ıe beş ye ı:.den yu anarak oı - Burdur ( Hususi ) _ Te ennl 
1 ı:.ı ........... ...._&,,.._ dl una.-ıı taş to;ra.k taşıyaru nihayet mek. b b' 

ru eoe6 "'ouuuıu.,....., ı · ......... -.e mu. kaza merkezinde eski ve hara ır 
,,, ,_ -•• "nd ·ı mel t b tt-bJ vücuda "'CUrmlşlcrdlr. Bu mek 1 k ·· nıessu.i ı.=ıaue ele ru erı eıı ' u " ev, .aeceleyin bi rdcnbh-c çö mu~. 

' 
bı _,..dl u b'- kbc scki:ı bin beş Un sarlcdUnı.f, 'C> d 

ayni fma::ı s:ıh b e _. ve mca ı.caı: evin erkeği ile kadın ve bir e ço. 
değ',şl.kU. ve nihayet bina kuruhnu~tur. Bun. cuk enkaz ahından ölü olarak çıka. 

\'ako hlıdlseyl zabıta.ya duyurmuş ve dan sıonnı. mrJd.ebin sırnla.nnın, 

emn.lyet müdürUltü teskUih faaliyete kara tahtahnnın, mckieb lr.vıu.ı _ (1knl§lard_ı_r. __ -o----
geçmlştir. ilk lş «Bldlbl Hiiscyl.u..f bul_ muuıı t.edarlklue ceç!lmlş hası;;ıs J k 

ter-...L.l-n ... ~aya ka.:lar ~r .... 1 1 Samsun Halkevin e onser ma.k olmuştur. Bö:rle bir lşkn bt'l1en ·~ ., ,~ 

bllıaber bulıuıa.ıı Diiıoeyba şaşırmış ~, alınmış, buır cdllmlşür. Samsun (Hususi) - 22 genç. 
· ,.Simdl kö...a- Z50 ye yakın okn_ müzisyenden mlite•ckkil Halkcvi. amları açlk bulunan l'aşu admda hl. 1 -- " f 

'nlıı böyle blr I;e7 yapms.s1 lht.lmaJJn -1 ~ ~lı bu me~bde de~ gör. jar şubesi müzik grupu, orkestra. te. ' 
Je.n bahsetınlştlr. nldt için ö!Tetml'!D beklemektcdlr.11 FikTeti.n idaresi alt!Jnda mevsımln 

Bir miı csecle ~al~ Yatar bııhıu_ Bütün köylerhrıbıe örnek olacak ilk k.oruserini na[kevi salonunda 
ın da okuyup :yazması olmadı~ını. b!r harf:kt'ıtl a-österml3 bulun:ın 

1

Martın yi.rmi dokuzuncu Pazar gü. 
h tta fnu:ısını bile atmayı beoe~ıM. Ka.raltooa. köyilnli Maarif Vckf,lt_ lnü aktaml vermitlerdir. Garb nıü. 
di:inl söylemiş"Jr. FaJı:ııt 911-lış(.ığı mik's. ( Umlzin ötnıtmeıısfz bırakmıyaca_ ) ziğini anlayan ve ıteven 500 ~1nle-
scsedrlıl :maaş bordrosunda Yaşıı.r lıruıas• I tını thnld edlyorwı, ) ylci önünde çaldıkları m~ıhtelıf par 
curülünce bwıa ne dlyece!i sorulmuş_ çalarla halkımızın bedii d.uygu ve 
tur Yasar a.ynl yetde çalışan kardeşi J "tt J k" .. k t jihtiyaçlar:na c~vaıb verml§ olan 

· · z;mı e o un omur sı ın ısı -~1 • • b k d d ık sık .\bılullahm bordroları kendi ıı.~ına ıınsa_ I . (H ") Od k" g.:=ı~erımız u OMer e e s 
bdı!'ını süylemlştlr. . 

7.'.11:~ b ~~~~. - unhı~e 
1
°
1
- a1k.~anmışlar ve takdir edilmişler. 

müriinu.n o~ va ucuz. gu e . AWullah lstlcvab edllmfı Te ml'ktnb. 1 . b dd ı · d' dır. 
,_ tanınan znııtte u ma erer şlm 1 ı . 'd _ _:ı- f F'ı_ t tan Abdıılbhm 7aıııdı.tı tatbik d yazı...,._ • . • . Konacrı ı are cuen fC 111.re : 

rmdan ıı.nl:ı.şıtnu,ıır. Her iki uçlu ha\.1yok ol.nwş ve ye~ek. ptşınnek.. ıç~ İnselin gcınçlerimizi haZJrlamaktakı 
kında taldb3.1a bllşlan1DJ.$tır. lbllc. bulunamaz bir ~al~ .~ebnı~ır. bilgi ve enorjisi ve bu kolun, çok 

Bılhassa ma~al lc.ömuru sıktntı. gayretti ve müzi.ycn batlcan1 Kemal 
Bıırdurda Kızılay kongresi •1 çok fazladır. Bu buhrana sebeb Sezenin yon.ıhnaık bilmez mcsaisile 

Burd\.lr (Hususi) - K!zılay ku- lzmitte mangal kö~ürü ~planarak ahenkli !bir şekilde yürümekte ola~ 
rumu kongresi akıtedihn:~. bir sene. daha çok para edıyor, dıye latan. müzik faaliyeti tdıirde ve Halkevı 
)'k h h t tetldk edjlmiı id.ue bula scvicedilmcsidir. Bu vaziyet 1muhitinde memnuniyet uyandırmak hı t~ısz;-ba dile ek yeni in:ıihabat böyle devam cderee lzmiuc kiimt;. 1tadır. Gençlerimiz pek yakında tem 

eye J ra e r 1 lmak k 'I --ı.. • • el ı ..... · k'l i k yapılmıştır. Merkez. idare heyeti rlin zenesini dahi hu müm ün sı 9uıuC!3lnln e ~·~ra ı e c var a. 
rl"İsliğine dahiliye mütehassısı dok-lolamıyacaktır. Halk. ~n v_e. ":ö- 1za.1~ arasında temaıl ve k~nser ~.r. 

~t Mu.ıafa Kanltcmir yeniden ve mür sevkiyatın:o mencdıl.mcsmı ıa. neaıne çıkacak.larıdır. Bu ııler ltın 
orf ,_, ·1m· · t•m•'-tedir İcab eden hazırhldara ha lanmıttır. ıttı a1'.Ja aeçl ı r. ~ ~ııı. • 

313 - 331 doğumlu 
gayrı islanı era t 

sevke .... Lıyor 
Em.iııQUÜ Ya.b, A kerliı. ->ubl'Sinden: 
313:331 (dahil) )ıtbancı &'ı&Yti io.laın 

Durmuş pehlivanın merdliği 
ilıti,,at erler ııatlam \'e süat kilınlten Deyince ... Ahmed, bağırdı! 
sevkedilecekUr. - Ne demclt? Neden bıraka • 

ı - 941 seı.ıes!nde istanbuld:uı sl')·kr. caıkırnı.şım usta be? .. Tchey!. O !hep 
diJmiş ya.b.ı.ncı pyrl mü.sllmler sevk<". ten öldürdü beni be!. Neden o va. 
dilmlyeecklcrdlr. kit ayırmadın be? 

2 - Trak7a nıınta.ka.•nnda.kl şubeler_ Kara Aıhmed1 cazgırı kendili _ 
de ka.Yıdlı gayri mıisllmler sevke.illmi. ğınden anüdah::ıle edıyor zallllet -
yeccldeı'dir. Ancak bu dotumlıırdan rnişti Hallbu'ki, zavallının günahı 
şlmdlye kadar ihtiyat olar~ sevkedil. ydktu. 
mcml.ş olanlar scvkedlleeeklerdir. Cazgır, Al ı.rnede lru anlatamadı. 

3 - Yukarıda iki maddede yazılı dl ~hımed de boyunduruğu çozmedı. 
ter pyri nıüslimlerden ist.:uıbul mınta_ Eskisı g~bi hasmını altına alınağa 
kası.oda otunwlann hemen şubeml:ıe çalışıyordu. Zorla surüp duruyor. 
mımı.c:ı.a.tıan 1lan olunur. du. Dunmuş da b:r türlü boyundu. 

Beyotlu Yerli As. Şubesinden: ruğu ıkurtaramıyorıdu. 

Yd. P. nm .. ıııııu oğfo Salih F.şref Kay.makam, cazgırın anü~ülata 
(16302) rıhı a<"ele şubeye müraeaati uğradığını görünce zuptıye çnvu-

ilA.n olunur. 15206) şuna şu emri verdi: 
- Git ayır şu herifleri! 

Karar hülasatn . Zaptiye çavuşu meydana koştu . 
Üsküdar c. l\lliddeluınuınlllk'ınd~ıı: A'hrnedin ık.olundan tutarak çektı. 
Tay.in edilen flıal.laıı fıu.la.y;ı konılir Üste de ıbağırdı: 

sa.tma.k suretllc mllli korunma kanunu_ _ B.rak, kaynnakam bey emre-
ııa mııhallf harekette bulanduf:u iddia_ dıyor .. 
sile nıaznw1 Er~nküyundt Etııemct~n~! Cazgır da: 
oa.ddesJ.ude 79 No. iu dükkanda kömürcu - Aıhmed biz müdahale et.mi -
L<;:ı.mil otlu SU doğumlu l\lehmed Yel. yıoruz oğ~! Kaymakam miida. 
koranın Üsküdar lklncl as\iye ceza hale ediyor .. 
~oe lcra kılınan duruşması Dedi. 

sonmıda: .. Nihayet Ahmed, boyunduruğu 
ıo Ura atar para cnaslle mahkumlyt:_ bı:ra'kitı. Zaptiyeye çıkışmağa baş. 

Une ve H gün dükkiııuıın kapatılması_ ladı: 
na ve bu müddet zarfında Ucarcttcn _ Deminden o, beni boğduğu 
menine ve kömurleriıı miisadereslne ka. zaman neden ayırmadınız be? Yok 
rar vullınl.$ ı.~ bu lo:arar kat.'lleşmiştJr. ı:;a DuNnuş kaymak::ımm torunu 

(9.&2/567) be? ' 
------------:-~--:--- n1u . 

Gebze Sulh Hukuk Hakimliğin . Alhımed, açıık konuşur bir. ço -
cuktu. Daha ziyade sövlcndı: den: 

GeboJıc b.azinel maliyesine i:r:aJ'eten bs. - Söyle kaymakam beye ka -
dne vekili avukat Zülfikar Ozan tara. rışmasın güreşe be? Burası er mey 
fı.nd.aıı Konya.da eski u No. ı u müsak. danı be!.. Kaldırmaı.sa boyunduru 
kafat tahrir komlsyonu ııu vekili Ali ğu pes eder hasım bel:. . 
Baydar aleyhlne açılan 50 lira lsllrd:ıd Zaptiye çavuşu, pehlıvanları. b .r 
cıavasmm y&pı.la.n mulUkenıelerl so_ birin<len ayırdı!kıtan sonra çekıldı. 

unda· Cazgır. pehlivanlara tutunuz diye 
n Da~ olanan Ali llaydarıı bu babcbkl n.ılhsat verdi. 
davet.iye ve gıyab kararının ilanen tebliğ Fakat Duı:ırmı.ş, pehlivan caz ı-
ediluıiş otdutu halde mahkemeye gel_ gıra !hitaben: 
mediiinden me'blafı müddeıı.bUı 50 lira. - Usta! Şu davul zurnaları sus 
nm 100 kuruş Jıa.rç ve 140:i kur~ m"~- tur ... 
keme masratı ve 500 kuruş ücreti veka. Dedi. 
ıetıe birlikte tahsiline :?S.3.940 tarlhlnıle Ca.ııgır da: 
kabin t.emylz olma.k üzere karar verit_ - Ne istiyorsun Durmuş? 
m1ş oldıatu l1inaı t.t.blli olunur. Deyince, o: 

(iti/il) ' 

\•ar .. Sustur şu, davul zurnalarL. 
Caııgır, elile davul, zumalara 

işaret etti. Ve, susturdu. Duımuş, 
aına.uye ve, bılha...;.,,a kaymak ... mı 
dioğru seslendi: 

- Burası er meydcın•dır ... Gü
reş !kıran .kıranadır... K mse ka -
rı.şmamalıdır güre~e ... Zura gc en 
pes eder. Bo0ıılan ben.m! Ö.cce'k 
benim!. Ben, pes etmh·orum, şi • 
kayet etmiyorum da b r b. şl.rura 
neden .şikayetçi oluyor ... Ben Ah 
medı boğdum... O del b~ •. b ,~u • 
yor. Pehlivanlık bu ... 

Dedi. 
A'h.mede, boyuru:iurlig . .mu almak 

için basını uzattı. Alım d. Durmu... 
şun bu, yiğitliğine havrnrı ol:muJ
tu. Üste de baş nı UZ"tl' on:fu. 

Alı:med, boyunduru,ğ.ı tazele • 
medi, istcmed=. Durmu a: 

- Abe! İstemez Durm~ be'.. 
Dedikten sonra çırp n<lı ".!, e~ 

se bağladı. Güreş yen.a 11 ba.,ln:iL 
Kaymakam; kim bılir ne olmuştu? 
Seyirciler, Durm~un erı:-.ekçe ha. 
re'ldtinı bağırarak kar~ı:adılar. 

- Yaşa Durmuş!. 
- İşte pehlivan ded ğın böyle 

olur ... 
- Aferin! Durmuş .. 
Kara Ahmed, boyunduruğu tek.. 

rar alnnadığı için de: 
- Aferin Ahmed~. 
- Yaşa Ahmed!. 
Dıye bağrıştılar.. Kaymakam. 

sessiz kıa1rnıştı. Fakat rcııgin.n sa. 
rardığı gôriıldü. Sinme:ımiştı. Li. 
kin ne yapabilirdi? 

DUililluş, bQyundurug•.m tes.rile 
sersemlemşti. J<'akat beıı. etm yor. 
du. A..~d, hasmının ::ıfa 'a Jığını 
se1.diği içjn ense bağlar bağlamaı 
hamleye geçti. Tek p k parak 
bir elde hasmını altın..ı n'dı. 

Görülüyordu ki Du mt.ş, h" mı
nın karşısında barmarn H>rdu Han 
gi oyuna düştiı ıs~ muh kkak alta 
düşıneğc mcobur olnu tu. 

İsmail ::ığa, fcvkal.ide k · if11 
id;. Hele boyunduruk ıaslınd;ı ke1 
finc payan ydktu. Ca gırla yüren 
leşıyordu! 
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Ankara, 13 (llnsusi) - 1\lemleket teslim edilnrişl.i.r. Bil'lltin mazot ibtiya. 

Karaşi, 13 (A.A.) - Sir 
<.'rip.PS hareke1 ei.mişUr. 

Stafford konservecllitinin inkişaf etmesini. bol eı da petrol ofis tarafından muntaza. 
ve ucuz kOIUel'Te kııtinl çarelerini bul. man ikendllerioe verllmekkdlr. 2000 san. 

• Henüz üınld keıllmedl 

Bu~gar başvekili 
(Türk - Bu'gar) dost
luğunu.ı ink şafına 
çahşacağı.u söyledi 

lerile Sovyetlcr arasında .f&lunda vukua 
celtcek kanlı çatışma esnJ.SU1.d:ı garbi 
A\Tupa sa.billı-rine karşı tabii bir şekil., 

de çok müessir olacak bir çıkarma ha. 
rt>kelı için eıı ııı. bir buçuk milyonluk 
bcr İngiliz • Amerikan hareket ordusu. 

na Uıtiyaç bulunduğu neticesine varmış 
idik. l z:ı.lidoğunım en hayati cephe le. 
rinde fedaL:i.rlıklar yaprnaıı:t:ı. oldukları 
göı.e çarpmakta olan İngilizlerle Aml.'rl. 

Lo.ndra, 13 (A.A.) - Bnl.aııou ajan. 
limm diplonı:ı.Uk muharrlıi Lendrad.ı.lti 
Hind ve 1nguız mahlellerlıııte Ulndista. 
nuı. vatıiyet.ındc yeni değişiklikler olabi. 

mak için toplanan komisyon faallyctiııe dık senelik teneke ihtiyacı d 1 fuşe mii. 
nihayet vermiş ve hazırlanan kııra.rna. dürlüğü tarafından tt>min edilecektir. 
mc Vekiller DeyeUne sunulmuştur. Bu Kalay, kauçuk, fıçı, çivi, tuz boz gibi 
hususta. wrilen malüma.ta rörr.; balık maddelerin de temini ipin çalışılmakta. «Siyasetimiz Mihver devletle• 
aveılıtı ve ~yl birliği adı ile bir bir. dır. Birliğin statüsü hazırlanaralt B:ış. rile sıkı ve samimi İ§birliği 
lik kurulmakta.dır. Mevcud konserved 1 vekalete sunulmuştur. statü rsaslarına arzusundan ilham alacaktır» 

(B8§tarafı 1 inci sayfada) 
karşı mu\-arfakı.yetll ha.rekeUerde bulu. 
.nabilnıe:.i pek o kada.r ı.oıay olmaya._ 
ea.ktır. Buna göre de bu Ja.pon filosu. 
nun, bugun butun Blrmany.l sahillerini 
konfrolu altına almış olmasına z:ıınime. 
ten llindist.arun Gaııj nehri dell.aslle 
Kalküta ve M:ıdras şehirleri arasındaki 
şar:k sahillerini ve Seylan :ı.dası sahasını 
daimi ve müessir lbr surc~ic tehdidi nl. 
tına almış bulunduğu, bu s:ıba ve sa. 
hillel'Cleki İngl_li;ı; deniz seyrüseferini t>. 

hemmi~~tli bir derecede sekteye uğrat. 
tığı ve şimdiye kadar Hlndistaııın yalnız 
sima! doğu hududundan maruz kalaca 
ğı zannedilen hücum ve i~Uıa. tehlikesi. 
nln Hindistanın ş:ırk sahıllerlle bu sa: 
hlllerin yakın hlnterlandla.rıııa. karşı ar_ 
tık bir emri w.ki haline gelmış olduğu 
sôylemıbllecekUr. 

kalıların İngiltere adalarında. bo~ıe bir 
ordu topjamatıı imkin bulup bulama. 
mış olduklarını bittabi lılleınil oruz. Fa. 
kat. şunu bir dereceye kadar bilmekte. 

yiz, ki bütün kuvvetlerini Sovye'llere 
kaz ı toplamakta olan Almanıar garbı 

A\TUpada bUkun en az 25:30 tümen y:ı. 
n l 4:5 ~üz b n kişilik bir kU\'vct bı•lun. 
dumı:ı.k.tadırlar 'Ye bn kuvveti :\lajino 

ve Zigf'tfd hatlarının nııılzemeslnden de 
istlfade suretilc vücuda getird'klcrl ve 
mükemmt'I bir muhabere ve ıstihb:ırat 

lece;;.; ıımld· · k · · "' ının esilmedlgıni ~·azmak. 
tadır. !'ichru gö:;te-rdiği ıralimı ve nü. 
fuzu dolayıslle Ulndistanm harb ıayre. 
1lne daha geniş bir ··ı ··d · · ktn· •-

ve tuzlayıeılaruı kendi aral:ırınd.ı ayn .. _,___ n • .: ,_ 11 ..... ol . gore a'lıwa.ıuı ..._wya.ç-rına s:arş .. • 
ayrı birlikler ballnde teşkilatlandırılması k .. bük" üm ,_ ·' k ar maı uzere · e..,.c yapı.ıac.ı. Y • 
öoümft7.deki balık mevsimi için ta:nziınl dıınlar kendi aralarında t.ak:iim t'dilccek • O ÇU e ı .ıra 1 ı.c.. 

ının etml'S'i miimkündür. 

V ll§İngtona göre 

zaruri görülen imaliit proı:-ramlarınm ve 
tnzlayıcılara konservee!lerin n.ı.uhiaç ol. ba.lık a.vcılıı.nıno teşvik ve hlmayı.:sı için 

lüzumlu tedbirler almaca.it, tuz.1.a.yıcı, 

\'aşinırton, 13 CA.A.) - \'aşingion si. 
:rasi mah[ellerindeki lı..anaaL, Sir Staf. 
forıd Cr'lpps'in v:u:Hes.lnin akamete uğ. 
ramasmda.n doğan nı.es'uliyelin tama. 
men llindli şeflere aid oldu{n merke. 
zindedlr. Bu aka.metin ameli nellcelerl 
bumd:ı. ciddi sayılmakla beraber tamiri 
imkiuıs12 gibi rörülmemekteilir. 

duldan maddelerin nev'i ile .ıs~ari mlk. 
tarlarmı t~sbit edecek ııazırlı.J.lar ilerle. konservecl sanayi fanliyete geçirlleı-ek 

ve verimi arthnlacaktır. Satış şa.Til.ı.rı 
mektedir. 
Yapılan görüşmeler netic!."';ındc muh. 

telif zümrelerin urtiyaçlarıııı ipek tel, 
kauçuk, mazot, teneke, kalay teşkil e1• 

mektedir. İstanbul balıkçıları a.ğ yapmak 
iizf're 30 nu:muaya kada.r 9500 paket 

ve flat teşekkülleri hakkında ınemlekc. 
tin ka.b ve zaruretlerine cöre 'kararlar 

almae.ak, piyasa llhtiyacından fıu.la av. 
la.nan balıkla.rtD Lstibliklnin tem.ini için 
çalışılacaktır. 

iplik istemiştir. Bu iplikler verilmek ü. Dii"er tanıfta.n deniz mahsulleri kanun 
zeredir. proes1 Meclise sevkedllmiştir. Projenin 

Suikast davası ve 
Sovyetler 

Dalyan kurmak ıctn Jizım~ o1an 15 bn ırtima devresinde ~örüşüleceği b11_ 

•en baku:'. tel bedaıilt edilerek kendilerine dirilmektedir. 

CBa,,taraf• 1 inci .ayfıı.da) 

Çörçil dün be:
yanatta bulundu 

Japonlar Bataanı 
tamamen aldllar r ass ajansının verdiğl haberler 

6adece Soıvyet ıtahrikatının preneip. 
lerini vermekte ise de, Sovyetler 
Birliği halkı bu &ayede başka mem. 
leketlerde, mesela Türk.iyede, ha • 
la mi.iı&takil mahkemeler bulundu • 
ğu, bunların aleni mahkemeler ya -
parak auçlu sanılanların kendileri -
rıi İstedikleri gibi müdafaa edebil -
diklerini, bu memleketlerde muha. 
kemelTİn balkı·n gözü önünde açık 
bir 11Urette cereyan etmekte oldu -
ğunu hayretle görmek imkanını bu! 
muş olacaktır. 

(8aftarafı 1 inci sayfada) Tokyo 13 (AA.) - İmpara • 
yapmJ$ ve Dorsetshire n Conııvall kru.. torıluk umumi karargahının bildir • 
vazörlerile Hennes tayyare ıemlslnin diğine göre, 8 gün süren ve düşman 
ka.yıbı hakkında yeni .tafsilat vermiştir. esas kuvvetlerinin kimikn imha • 

Başvekil demiştir ki: sile neticelenen umumi taarruzdan 
Sekiz pusluk toplarla teçhiz eılilmiş sonra, Japon lcuvvetleri Bataan ya. 

onar bUı tonlllk Dorset.sbl:re ve Comwall rım adasını tamamen İşgal etmiş _ 
kayan ha.\kında. benden izahat fs!enll. lerdir. 

Tass ajansının rapor~arı: Sov .. 
yet halk ı arasında ad.aiet arzusunu 
bir kere daha beürtmış,tir. B\!ndan 
ötiiTüdür ki, Svyet şefler! bir kaç 
gün var ki halk kütlelerinin hu bek
lenmedik tepkiinsini bolşcvik ba~ı. 
nında yayı lan şiddetli b'r hidd-et 
fırtı nası ile boğmağa başlamışlar .. 
dır. 

m.lştlr. 4 Nisanda Hind Okyanu.~wıa &"l. 
re.ı üsQin Ja.pon 4leniz kuVTei.lerlntn 
Seylan adası.na. doğru ilerlemekte oldu. 
iıı görö.lmü.cstür. Bu Japon kuvvetleri 

en aşatı 3 Zlrhlı, 5 tayyare gemisl ve 
b!r miktu- da ağ-no Ye hafıf kruvazörle 
torpidG muhribi filotillalarından teşkil 

edilmiş bulun11Yordu. JaPon zırhlılnn 

aıusmda 18 p11sluk toplarla teçhl:ı edil. 
mlf Mq-a.to sınırından da. yeııilcştirll. 

miş bir ı-emt va.nlL 
coıc-obe ve Trink"'ID&IJ llnı.anbrına 

karsı Şddetl.i bava ta&f'!w:la.rı yapılmış. 
tır. Btldlrllmtş ohlutu :Kere taa.rnu: e. 

. Sovye-t basını, burad:ı tskrarına d.en J'a.poD ~leri bu illi ~erde av. 
imkan· ohnıyan ıfadelerle Ahnan • eılarmıız ve katm'rnyma toplarımız ta. 
yaya, Türk mahkemestn~ ve Türk rarsadarı ağır k.a.yı.Wa.ra. ucra.tılınıştır. 
ınemurlar:na hak.aTet etmektedir. Biz de, ehil a& olmakla. beraber, tayya. 

Bir taraftan, Sovyet basınının re<:e ciddi kayJblara. uğr&dık ve kına. 
bu iftira da]e.ası M0&kova şefleri • dakl tesislerle lJu iki limanda kalan bir 
nin zihniyetini ve Sovyetler Birli _ ka.ç ıem.ide hasa.rla.r olmuştur. Bu ka. 

ğinde hüküm süren havayı vasıf • yıblardan ~. taarruzdan önce 11. 
landırmaktadır. Öbür taraftan da, ınaıılardan a.ynlm.ı.<J olan Dorstall&lr -re 
Türk a~iyesinin vekarlı ve sakin Cornwall kt'ul'll%örlerile Kermes tayyare 
hareket~ holtevik. propagandasının rem!sinl. ıt.iişma.n tayyareleri acık •~n1%. 
açtığı mücadele ik açık bir tez.ad c1c 'batırmışlanlır. llal'ekeUerini amiral 
teııkil etmektedir. Somenille idare eii-yordu. Son iki sene 

s· k içinde batı Akdenfzde filomuzu ld.are 
• 1T ere daha medeni dünya ef. 

karı, Rua şefleTİni.n kütle halinde etmiş olan amiral SOlllenille madena 
rn.ahk • · ı _ - de~iz harbi kaldcmda hemen henıen eş. 

umıyct.ı.crile neticelenen ma -
ı.ud b I~ iJc si:ı; bir )>i}...ı saJılbidlr. 11 o~ev tiyatro muhakemeleri •• 
ni hatırlamaktadır. Bu muhakeme- Amiral Soııaervtlle'ln eli.ıtdeki kuvvet. 
lerdhe auçlu sanılanlar biitün dünya.. lerin ehtııı:ut!iyet.ı ve filosu kakkınd~ al_ 
)'l ayrete d.. .. b' l dığ'ı tedbirlerin sebebledne cl...ır düşrna. 
landırılmıştı ~ŞuTeÇn .. ıkr .. gayhrı:_tk~mlsuç RIL fayclalı ınaliıma.t vel'Dlekslzin hiçltir 

.. dd · un u a 1 er dt'!llleçıi.e bulunamam. Ancak ne bu ted. 
~u eıumumiden de daha giddetJi birier ne de bu tedblrlerin ne J eleri ·
avııanmak isıti"'orlardı. 

J ınirailıtın Somerville hakkında.ki itima • 
. Berlin 13 (AA) - D. N B. dını hi~bir suretle zayıflatmanı.ıştır. 

ElJans •na sa)' 'h' 1· b' k k b 'ld' ·.
1
. a ıyet ı ır ayna Lan şunu da Uive edebilirim kı deaizler • 

. ı ırı ıyor: de:.i İngillz gemilerinin hepsine kara 
Bir kaç gündenheri Sovyet ha.. veya tayyare g-emlslnde üslen bulunan 

Bini. tarafından Ankara muhake • ta.yyarelerle sürekli bir hava. korunması 
mesı ·· b . munase etile Türk mahkeme- temini im.kii.nsızdır. Bu .ıemllerden bıi. 
Bine ve T" k l . . ur memurlarına kar~ı a. ;rü'k bir kısmı herıün deıılzleı-de ha.ya 
çt an ıftıra mücadelesi gittikçe şid korUJlDlaSı olmaksızın dolaşma.ktıııJ•r ve 

det'lenmekted i r. Sovyetler bu pro- eter bu ribl tehlikeler &'07.C a.J.nıma-as."\ 
~k~gand.a ve basın mücadele,.ine şu donanmaya dii.şnı ıica.ret rcmisi kafile. 
~ 1 &ebebden dolayL başlamı~lar - lerini hiaaye el.mek gibi 'llUa;ı;:ı..m \"a. 

ır: zifenin ifasına devam el.mek lmkinsız 

1 
1 - Türkiyede hala çal ı "makta olur. 

o an T" k • db ' l ur makamlarının aldıkları Şunu da ilave edeylm L.I. har'bin şlnı. t: 
1
. ır erden kurtulabilen Sovyet dıiki gidişi halikında. gelecek 15 ı:;ün için. 

gız ı teşkilatı memurla . de A\•am Kama.rasl.DJl bir •l4!'D1eç yapınak 
yat•nı yükselt k. . :rtnın manevi~ 'ırsatı.nı aNyaeatım. Bu, C'lzti celsede i .. me ıatiyorlar. ı 

k 
- .. Turk polisi tarafından sui Giaca.ktır. 

asd munasebetile tevkif edilrni • l\I. çörçll, Hind Okyanusundlllı:I ha.. 
olan Sovyet memurlarının b . ş rcketlerden evvel, Sir Stafford CrlpJ>:;'ln 
) ı ~ l . azı sır~ . ar aç.ga vurma arıının ·· .. Hindisi.andaki vııı.lfesınden );ıs:ıca 
mek ı'st'ıyo~Iar. onune geç. d'" ., bahsetmiş ve bu bıısusta Cripps one. 

Bir yüksek Sovyet memurunun rek bl1.7.aL Anın Kamarasına izahat 
hemen her gün hapİ6aneye giderek vl'!l'me5iıı.i bcldemenln :labıı dotru ola. 
•uç.lu Sovyet memurlarını ziyaret cağını söylemiş ve deıniştlr J.I: 

Pravda gazetesi 
diyor ki: 

"Japo1ya, Rusyaya 
çatarsa kendisi 

ziyanh çıkacaktır,, 
A.n.Juı~a. 13 (Radyu ı-azel.esl ı - Bu 

gün Rus • Japon S&ld•rmazlık paJrtuı~ 
inua.Ia.nmasmm Ttldönümüdür. 

Sovytt «Pravdaıt guetesı bu müıu. 
seboUc ya2!dığı bir makalede dl yor ki: 

Askeri muvaffakıyetlerıe başlan dön. 
mii.5 olaıı Japon faşist a.skeı·i şefleri şu_ 
RU iyi anlamalıdırlar ki, şimale do(ru 
(ya.ni Rusyaya) yapılacak olan bir ha. 
reket, bizzat J&Ponya.dan fazla biç kim.. 
se:re :ı:lyanlı olmayacaktır.~ 

---o-----
Vişiye göre : 

(Raf tarafı 1 inci sayfada) 
Mot.öriü bir piyade Ui.meuinln ani ba.S. 

lan şe«Jinde yaptığı taarruz esnwnda, 
diiiman, &50 es.ir, 1009 olü, 3 hücum 
ara.bası ve 40 mltra.lyöz Jıa.ybetmiştir. 

Dotu cepheslnin mertı:ez kesiınlnde 
Alman &a.\'2,Ş ve av ıayyare te.,kllleri bll_ 

hassa. mües11lr müdabalelerile ordu b:ı. 
rdcct.lerlni kola.yla.ştırmışla.rdır. 

Vifi'ye göre 
V~chy, 13 (A.A.l - Ofi ajansı bl!dl. 

riyor: 
Doğu cephe:.lnin merkez b-Olgeslnde. 

ki ha.reü.t da.ha hara.rem bir safhıtya 
g-irdltindenberi, cenub bölgesindeki bn. 
reki.t lkinc.i plana r~ml!ıtir. Bununla. 
beraber Stalino çeneslnde:.ıi .&iman ha. 
reka.iı itiraz ı-ötünnez blr muv:ıffakı.. 
yet 1.eıikil etmektedir ve lıuJlnn netice. 
leri Kkbahar taatnazu başladıktan sonra 
röırülecelı:tir. 

Şimdi, çok yatmurlu han t.opratı 
motörlü taşı!Jar için kulla.nılına.2 b:ıle 
koymaktadır. Çünkü nehirler la!>ffiakla. 
dır. Dört ba.ft.a. süte.bilecek olan bo taş.. 
ma de\ıresinde iki taraf hazırlık baiiu.. 

'iledir. Son hartalar içinde te~bbiisün 
tedrici surette Alma.nla.nn eline geçmiş 
oldutunu kayde!mdt rerektlr. 

Haıitof böl~esinde, 11 ?\lsa.n ,ectıil 
ve 12 Nisan sa.babı Almanlar Rusların 
luş savaşlanndanberl lşg-al ettJkltri ta1ı. 
kimJI meV'Lilere karşı hficunılar yapmış_ 
la.rdll". Bu mcvıııllerden b.:ı.zılnrı tekrar 
za ptcd ilmiştir. 

Hariciye vekaleti 
hususi kalem müdürü etmesinin başka ne sebebi olab"lir. Crlppıs'I, bu müzakereleri idarede 

göstenlltl sebat, mebaret ve sabrı ne ,An'kara, 13 (Hususi) - Harlciye Vt>. 
kadar takdir et.Uğlml de bu münasebe•Ie Uletl Hususi Kalem "rüdürlütüne bf. 
söylemek isterim. l\feellsln "e benl tas.. rtnol daire Umum l\lıiclür l\luarinl Ne. 
vib edecettnc cmlnlm. :'.\lurnffaluyetc e. diın Veysel tayin edilmiştir. 

VEFAT 
Diyarbeklrli Çelebh:ade ~zende Vey 

&el ıniiptcla olduğu hastalıkt.."\n kurtul~: remc.Wş obuasından dolayı Crlpps'ln ================ 
dt>rin bir yeis duyduğuna. şüphe etınl:o,·o. zakereleri idare tanına olan yükı;ek ıruı.7a.rat rahmeti rahmana kavuşmus. 

&ur. rom. Fa.kat bu, onun vazifesine ve mü. ta.kdlrlerimlı:l hlç,blr suretle az.alim.az. 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar 
bUdıriyor: 

ajansı 

Başvmil ve harlclye nazırı Dr. Filof, 
dun ~m radyoda., yeni htik.ılınctin jç 

ve dış politika&ı lıakkuıda bir nutıık 

söylemiştir: 

Pr . .FJ!ofun bu nutkunun dış politika. 
dan ~den kısmı şudur: 

- Yeni hökümct. Bulı:a.rıst.a.nın şlm.. 
diye kadar gütt.üğü dış politikaıı lt'ıide. 

oektir. Bu siyaset, şimdiye l:a.dıı.r olduğU 
gibi, Mı!bver devletleri \'C üçlü pakt ü.. 
yelerile 51Ju ve samimi bir işbirlij;rlııdcn 
Te, ayni :ı.ama.nda., eenub.doğu komşu_ 

mm Türk.iye ile mevcud munaseba.tı 

dosta.neden de daha kuvvetli münasebet. 
lıerl Mlame etmek ve bu münasebetleri 
kuv-retlt'ndlrmek arzusundan llham ata. 
caktr. Bulgaristan, büyük mütteflklr-ri. 
le lşblrilii halinde, kendi payımı., yeni 
Avrupa nizammuı kurulmasına yardım 
~tcdlr. O yenj Avrup1 nız.ı.mı kf a. 
dAltA.e dayanan devamlı bir sulhu ga_ 
nı:nU ede<ıe:k1ir ve memleketimizin te. 
raülsini ve Bulgar mllletinln refahını 

temin eyliyecek yegane uusn.rdnr. 
Ba.-,V'Ckil Filof, yeni hükômetin lç po. 

Jlt.Uı;ası bak.kında d~ blUıassa. şuıı1arı 

söylemiştir: 

- Yeni bükü.met. iç siyasetinde, bütün 
pyıetlerini, istlkbelde, yeni Avnııı:ı ııi. 

Aımı prensipleri.le a.henkU bir halde sos_ 
yal bakımdan hakka.niyete d'ıyanır kuv. 
veW bir milli Bulgar devletJnin kurul. 
masma tevcih edecektir, 

Ayrıca, 10 Nisan tarihli bir Tqkyo 
telgrafı yeniden, bundan evvel Japonlar 
tarafından I~a.li bildirilmiş iken blla. 
ha.re yalanlanan Birmanya .sahilindeltl 
Akyab mevkiile bunun daha şimalinde 

kain diğer bir iki nokla.nm Japon kıt'a. 
Iarınm işgali aıtında bulunduğundan 

b:ı.hı>etınektedir. Eter bu haber de du~ru 
lc;e Japonlar, Benga.le lıör!cı:l sahasın. 

dan bilhassa GanJ deltesUe Kafkütaya. 
kuşı ya.pac:ı.klar1 her türlü hareketlerde 
Anda.ma.n adaları üslerinden başka Al(. 

:rab Umanm:ı da. daya.nabUecefıJer ve bu 
Jcırdtetleri 'ilaha müessll' bir t.ıında yıı_ 
pa.bilmek lmka.nın1 bulacaklarc1ır. 

2 - AtlantJk ve carbi A\'rupa e~besi: 

11 Nisan tarihli Alman :-eı.mi tebllğl, 

Alman denizraUı ıemllerinın A~ Ok. 
yanusunwı p.rb yani Amerlk.ı sahille. 
rlnde yeniden cem'an :H blu tonilato 
hacminde ve i9lerlnde dördü petrol re. 
misi olan 12 ticaret ıemJı;inl oo.tırdık. 
lannı, Ma.n.<ı denhlnde, Noneç sahilleri 
açıklıarmda, p.rbi n .µmali Almanya 
üzerinde vukua ~len son hava mııha. 
rebelerinde de 19 İng-lliz tayyaresi dü_ 

şürdüklerinl bildirdikleri blr ı;ırada dün. 
ya et.kin Londrada Ba.:r Çörçil ile Bir. 
leşik Aınuika. kunnay başkanı General 
'Ma.rşall riya.setindeki Amerikan be)'eti 
a.raamda vukubola.n ve bulmakta olan 

müııa.kerelerle çolt ~-akından ti~ilem:nek_ 

re ve bu müzakereleri büyük bir ebem.. 

şebekesile tet"h!z ettikleri büyii.k I>unker. 
Iere yani be ondan istinad nokt.a.l:ınna 

daya.nmak F>uretlle dah.i. kudrettı bir 
baJe gel mı 1 rd:r. Kı.ıçıit o'm. kla be. 

ra.ber büyük bir enerji ite hattket ede. 
cekkri a~lkiı.r ol n Alın;m drnlz kuv. 
vetll'l"i de kabında bu kar:ı km·vetlle 
çok tesirli bir işbirliği yaııa<-.aklnr lır. O. 
nun için, zaten güç bir na.rt>keL olan bir 

İnglllz • Amerikan çılmrm~ının, bu se. 
bebler dolayıslie çok daha ı;üç b'r bale 
gelecdi kanaati ve mdtalea.sınd:.ıvı7.. 

K D. 

a 

Amerika genel 
kurmay başkanı 
bunu istiyJrmuş 

miyeUe taıdb etmektedir. 

Yf'lli hükümet, iç politikasında biUıas. 

sa aşatıdaki est1s pren ipleri fakih ede. 
t"Cktlr. Londra., 13 (A.A.) - Ç-Or~Uln dün 

:Biit.ün milli kuvvetlerin, memlı-keUn Aca.ha, General l\laı-şa.lın Vı.ı5i.ngton_ akşam stratıe;ti.k vaziyeti tetkik için Lon. 
yuuek şefi kra.hn etrafınib ittihadı, da&.l s:<* mühim işlerini bırakarak Lon_ drada toplanmış ol:ın İngiliz • Amerikan 
ruemlı-.kı.-tin mevcudiyet ve hiiniyctlRi dmya IGld;u- ıelmtş olmasında.ki mııksad konleransında.n bir rapor aldıf.ln:ı inan. 
ınuva.ffakıyetıc müdafaa ed<'<!ek kuvvetli ne oh1.biür "·c bunun, So\·yciler Birllti 
ve iyf techiz olunmuş bir ordunun lda. hükünıeiluln Amerika blİYÜk eı:ı.ılsl Bay 

mt">i temin ohınlk'Qktı.r. 
SermQ.ye, milli menfaa.tlerln emrine 

verlll'<'dı.t ır. 

----o-----
iaşe m~1steşarhğı 
teşkilatı yüksek 

tasdike arzolundu 

Litvlnofun, .lnciliı::!crln a.d:ılal"mda mev. 
cuıd kuvvetleri harekete ı-eçlrml'lerı ıü. 

zumundan, Sovyet ordusunun müeh:Sir 
bir surette destalenmt'Sinden ~ s:tff't in 
aıncak bu suretle ka.zanılabllecefin.den 

bihis olan sözlel'lle bir alAka.sı var mı. 
ı1ır? 

Görünüş öyledir. 'Ş~ t.'t'Pheslnde Al. 
ma.nların ırirlşect'&lerinl blldlrdik.lert bü. 
yük ta.anımın artık çok ,.._\laşm.ış oı. 

dutu bir su-ads General Marşal Kibi bun 
dan evvelki Dünya Haminin de tecrıi., 

m&k için bazı sebebler mcvruddur. liuz_ 
veltin &-eç.en bııft.a.nın ı;onondı1 b ı hu 
sosta ciddi temkk.ller kaydcdlldlf ' ni bil: 

dird4ği &emin edllmekl.e:llr. Anlaşmalar 

esac:en meveud olduğu ıoin eümhurre!si 
nin başarı.lan ter-olkkilerden babsederkr~ 
bunların reçdlecek harekata taallük ,.t_ 
UtJ uılaşılmaAı.tıı.dıJ'. Görüşmelerin ıstıı:. 
nai bl.r sü.ralle dttam etmekle olmasın. 

Ankara 13 lH118usi) - Cıınurtesl belerlni g-önnüş olan ehenımlyeUl bir 
&iinü ioplaııım koonlinasyon hel"?"..lniıı zatın Loııdraya. kadar celmlş olması ta. 
verdlti kararlar Relsicıimburun tasdi • bl&tile ne bir n~et ıı.iyarel.lne, ne de 
kine arrıedil:mi.'j'tir, Kararlar Ti-Oaret \ie daha evvel İı'bnda ada.sına ıreürllmlş 

Wetine an.edilir edilmez bibi.kına baş: buluna.n Amerikan kuv~t.ıerinlıı 'ettişl 
ıana~kl.r. Kabul olmıan ka.rarnameler cibi bJr mııbada a.Lredllemez ve İl~ll. 

da.n verilen loı.naı-lann tat.biklnde g-ed 
kilmlyeceğt istidlal olunmaktııdır. ae: 
neral Marschalı Almanya.ya karşı bu 

sene geniş ölriicle taarruu grçilmeshıe 
şiddetle 1araf(ard ... 

Dün g~ce bir aparttmanm 
beşinci katı yandı 

arasında. aşe müsteşa.rlıtınm 4 umumi tere adaJaruıdım ~u anda yilkselmekte Dün gece sa.baha. ka.rşı sa:ıt uçle Cf. 
müdürlük halinde idaresi kararı da olan dwn!lfl c:iitununun aıtın4a bir ateş hanglrde lia\•ya.r sokağında 8 nnmaralı 
vardır. Kararlar meyanında tc:vzi birlik. olması da ihtim&l ba.riclnde değildir. ve beş katlı bir a.pa.rlımarun b~ş!nci ka. 
lerinbı kwulma& kararı d~ bulunmak_ An<ıak. bu meseleyi bnnda.ı:ı evvel de tmda )-aDflll çıkmı!ı-tır. Ahşııb olan ve 

tadır. r.ama.n aman bahis mevzuu etmis ve üç oda.dan ibaret bulunan bu kat tama. 
bu hususta yapmış oldutunıu.ı inrele_ mm yanmış, ateş aneak bundan S-Onra 
melerden sonra AhnSDl'a ve ınütt~fik. söndürülınüştür. Peten T ulonda harb 

gemilerin in h İma ye· '"111
Ed•e•bi.yaat •d•ün•y•a~•ınd•a-."G•U·~·G•A•7•D•i•N•ıı •ve-,.,s.öN•E•N-lŞ·l~··ı •g-.bı' 

sine girec:kmiş R ubÖ\;·A
1

R~ô·vıK'i'P LiN"G~in 
Loıı:ııd:ra, 13 (A.A.) - Britanova: 
Londraya gelen haberlert töre :\iare. 

şaJ Peten amiral Da.rlana ve Lavala kar. 
şı el.ıha kat'i bir hattı hareket ıttlba:1 

e4mişür. Söylendiği.ne ıröre Mareşal, 

bunlara Almanlar mütareke şartlan w. 
çe~ni ~ lmtiyazla.r istedikleri tak. 
ıllrde Tulona giderek Fransız batb re. 
mllerioin himayesi alhna rlreceğini öy_ 
l~r. 

Son zaferi: Bu Perşembe akşamı 

L A L E de canlanacak· 
SÖNER ISIK 

!I 

İDA LUPINo - RONALD COLMAN'in 
yarattığı en güzel bir a~ romanı. 

'-a Harbden heyecan, sanattan hareket alan nefis bir filimdh. -lfl 
.. mm-. ... -. ............................................. El!ll--. 

Müjde! Müjde! Müjde! Müjde! Müjde! Müjde! 
Senenin en büyük komedi şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

OR • 
E 
Dayanılmaz derecede gülünç ve güldürücü muazzam sahneler 

'-•-P-ER_ş_E_M_BE_A_l<Ş_~!1~-._P_E_K~Sin-em_a_sın_da_,,J 
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Peyami - Necib F azll davasında 
münakaşah ve hararetli bir celse 

(L,ta.tafı 1 inci ıayfacla) 
av~.r a.sli~ z ııd ceza mahlıemesbıdf 

cillJl de dcl'Ml edilınlşt.ir. Dün, ınahke. 

't'aeı memur l11ıhwdııt11 taktli~e T&l'id 
cörii-y•. Ha~GkJ. baran birle 1'ir n. 
ııl~ ro1ıtıw. Bu tereddüdün balesi ~ 

Hava Gediklisi olmak 
isteyenler 

Taıvaialı:Ueriu baludllıkları maballlıı Ha• g_.._ ~ne mllracaa.Uan. 

e ilk celseTe a.uaruı daaa biiJük lılr 

kalabahlia dolmuş " lnzilıı&tm temini 
için mtııtaca tedôlrier alınması mecbu. 
ri:rcti hiat1 ola 11.5tıır. 

vui~I anlamall lst!Jw, lsW haliıaı ~---------------------------lllllıııı biz de lstftnetde ben ber karan ıuhke. 

•4'95• 

Celst'nin açıbaasmı miıteUıb, tarııLI. 

lar :rcrlcrlol almışlar, Jalnı~ ıl:ı:n olu. 
w.nbrdan Zenü EbiinlJ"& celmeıui~ 

oı.lutuocian daruşms &"l.1a.b•nıla :raınl. 

mıştU'. İlk ola.ra.k Neclb Fazıl Ktsakiir«'. 

tin nkill İh!!au Mukbil Bfa .öz alarak: 

meden bek!Q-orm..11 

AYukat İhsan Mukbil Ben. tekrar IÖlf 

alm.ış ft OC'ftMn: 

«- Kuu.a, iMİ hakin ı~hı tarafa 
,·~mlşür, tu lıadar ki, dan.eınıa u mu_ 

nt&JuU obua« ,..rWe. Münkklllm. çok 
açn 11oe menlaM hareket e4erdt buna 
muva.fak&ı eUl.D 

Dea.~ir. 

KAPTAN VE ÇARKÇI ARANIYOR 
Ereğli kömllrleri işletmesinden: 

1 - llü~bln Uınao hiımetler!nctf' nsife cinııek ibere Z Umaıı kaptanı 
lle S oarkçı ahnacaktıt'. 

2 - Kaplaolarm a:rlı.k üc""l 185), ç-arkçd&rm (801 llrad ... 
S - Bfzateı&e ahnacıalı.lar.la aranılaca.1ı Ta.sıtııı.r şunlardır. 

«- DaN, ta.rana.rın dellllerinl anet. 
meleri lçln talik eılllalşH. 1."alnız, ban. 
dan evvel blr noUayı iş ret elme:k ıstı. 

7orum.• 
Demiş Ye bir hukukçu cözlle dHaJ"I 

teşrih ecler'C'k, biri eser ,.:alma suretlle 
balıret, dlteri idi;reu hıı.k ~t obuak i.. 
zıere lkl a arsettlklnl s yl·m~Hr. 
ibs n lukbll Ben, sözlerini fil ııetkeyf 
ba" laınıştır: 

.B• sır.ula dan ohıaanlarclan Cllıa4 
Ba.bıwı iar.ı JDeYz1111 olan )'ıuının c~n 
celbede bahseUiğt ildncl kısmıaı da 
mahkemeye l ;.ı.z etmiştir. Her lkl ta. ~ 
r"r istekleri iiuriııe yazılar nuıhkc.rae. 

A - Türk olmak, B - Diploma n1a ehll,.etname sahibi bul1lnmak, C -
Hastalık yqa zifere mA.nl b 'r maluliyetlıe malul bulunmamak ita • 
bilJ) raporu ile tevsik edllı-cclı:ür. D - Yqı eUlden 7ııkan ol.mamak. 

4 - İılıtdtlilerln Müe.~.sentn Zon.raldalı::ta t.uluna.n Umum :\liıdürlütüne 
mÜl'acaat.bn lüzumu ilin olımar. 

a- Gere11 celsede mih·ekklllm, bir 
Turk muharririnin bir ccnebiılen e er 
oatamı) acatuıı, kendi lnln de bil) ilk 
l'ürık milletine lifık blr muhıırrlr oldu. 
twuıo imme onünde anlaşılması için, 
eserin intihal oldutu iddiasının lsbatını 

c1e oturunu ve c1ava. yeıııc1eu tdsbi.i r Almanca ve Fransızca bilen mütercim aramyor 1 Mkkı> mevt.uu üttrincle cereyana de. 
\1lm e al$tlr. Taraflar arasında daha Alnunca Ye Fnınsızca muha1>cre1e a$lıoa bir mütercime ihtiyaç nrdır. 
bazı müruıkn""1ıu- olduktan sonra neti. Muba5ebe usullerine Yiklf olaular tercih eclile<:dı.t.lr. Talib eLutların raze. 
cede mhkeme isbat talcbln! kaltıı: etmlt temiz idare9ine nıüraeaatl n. A 
Ye tarar altına abnış1ır. \:~amm•••••••••••••••••••••••••-• 

1 temlştfr.» 

Danışma, Peyami Safa tararından 

•01- Pur. .. adlı İtc&lyan eserile uPar,n 
pılyeslnln mahkemeye lbrıızı ft vaki in. 
tlhal lddlasmıa lsbatı için )Nışka ıü.nc 

l\lutt-.ı&kıben, Peyanıl ata ö:ı almış bırakılmıştır. 
ve demi Ur ki: Diier dava talik edildi 

e:- Uu, :ra lsbatı caiz bir baka.ret da. 
va.sadır, ;y;ıhud dc~ldlr. Du cihet kat'ı 

jiCkllde anlaşılmalı ki, blz de ona cöre 
dellllerimW ibraz edelim. Ben ya.zun. 
lbkl ldJl:ı.yı mııhk~edc de yüzde yüz 

ta hazırım. :Pakat, cer.ı Lanununun 
481 nd mUldesl l.Sbat bak.kını :yalnız da. 

Necib Fazıl tarafından :rOro Puro• yu 
tercilme eden ve hıtlhal ldcllasını Jlk 
ortaya atan Y~ Çimen o.leybine asli. 
ye 1 nd cenda açılan davııyıı. da dün 
başla.nacaktı. Fakat, Yll-$ar Çlmen cet.. 
mdJl~nden lhzaren eelblne karar 'eri. 
lerek duruşma talik edllmlştlr. 

Prof. ayrullah Diker için dün 
üniversited~ bir jübile yaplldı 

(B ıtarafı l inci sayfada) 'iü hizmetleri beürtıcn bir hitabede 
Prof. Cemil Bilsel'in bir h itabesBe bulunmut. b ilahare söz alan iki Tıb 
başlanmıştır. Cemil Bilsef bu hita • biyeli genç de arkadaşlıırı nıımına 
besinde ez.cümle demiştir ki: 1 profesörlerine aevgi ve saygılarını 

«- Sinir haatalıkfarı ord inar - ibliığ etmişlerdir. 
yüsü değerli profeaör Mustafa Hay. Profesör ve talebelerin hitabele. 
rullah Diker şerefine tertiblenen bu rini müteakıb büyük bir heyecan 
toplantıyı Ünivensite a.dına derin içinde künıüye gelen profesör Hay 
duygularla açıyorum. nıllah Diker mealekıtaş ve talebele. 

lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonu llan•arı 

Beher kilosuna 97,5 kuruş tahmin edilen 15 ton kadar toz şeker alınacaktır. 
Pa.za.rlıkla eksULmesl 16/4/94% Perşembe ıiinii ~ 15,30 da Tophanede Lv. 
Anılrllti satın alma koml'iyoııunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 146ı lira 50 

kuruştur. Numwıcsl komisyonda rorulür. Taliblcrln belli vaklt.te komisyona 
relmeleri. (689.4500) 

Aded 
3Z l'cı.ng-ın söndürme aleti. 
10 ıs nıetrellk hortum rrkorlarlle. 
10 LD.D5. 

Yukarda clns ve m.lkt.arı yazılı )·angın &Ondunnc malzemesi p.uarlıkLı. ı;atm 
ıı.lmacaı\.tır. ihale ı 16/4/9.tı? Perşembe ıünu ~ 15 de Tophanede Lv. Amlr. 
llği satın alma komlsyonuııda yııpıl3.t'aktır. Hepsinin tahmin Dedeli l70·ı lira 
50 kuruş ilk teminatı 127 lir:ı 69 kuru,hır. Yanım söndürme aletinin nıimu. 
nesi koınisyonda ı:örülür. Hortum, rekor Ye lans niımunclcrl talihler tarafın. 
dan retırllecektir. htdı.lllerin belli ı;aa'te komisyona relmelerl (690.4501) 

Aş:ığula yazılı Uiçlann pazarlıkla ckslltmeleri hlzalannda razılı .rün ve sa. 
c'.lerde Tcıphınede Lv. Amirlltt &:atın a1ıml k.omls:ronunda yapılıı.eaktır. T•. 
ll~rlıı btlll nkll.rerde koınls1ona &t'lmeleri. 
Tatarı l\10.-1.arı Fiatı Kat'i teminatı. Eksiltme rünll Clnst 

Lira Lira Kr. Lira 

250 K&". 500 
adc4 501 

50 37,St Jlfpo üırtt sodyv.m. 
rekor ~rlnırası. 2.c.c. Tabiatin değİVJllez kanunu ola • r inc hitaben demi t'İr k-i: 750 

960 • 300 

• '750 
tak ber insan doğar, ya~r. ve ölür. «- ~ak.kımda söylen~n t~ltif. 
Ya,şama yılları kısa veya uzun sür. kar ve sıtay~şk!ır özleri dıntedıkten 17!5 
se de sayılıdır. Devlet iıtanununa gö sonra kcndımı vefatımdan sonra 371 • lH 

1 50) 
8 20) 
2 &Ol 

s '18) 
IO 

57t,'75 
!!11.83 
300 
Hl 

» • 5• » 
• • 5 • l) 

15/4/912 14,15 • • 20 1) • 

ıre çalı§llla yınarı d sayılıdır. ~u bek~r yaşıy'?r sandım. 19&5,51 Ki'· t5 
kanuna göre de herkes muayyen bır . s zl~r n~ıb duygularınızla be - zoot • 500 4 

9 
ı 

13/-1/ 942 H,H Pepton cJö Yland. 
15/4/94:? 15 Sod1um salisl!.At. 

he girer, ilerler ve n ayet ayrılır. nı teşyi edıyonunz. Ben de bundan GIH • 700 
Ancak tabiat kanunlarının da dev. sonra daha m .. erih olarak ya 5oot &ded 60ff 

17 / 4/94% 15 Eter :ınestezli şeri ne. 
11/4/9'2 15.15 50 Gr. C. Klordelll. '750 

Jet kanunlarının da erişem diği yacağım.. Sll Ki'. lot 
başlca bir kanun daha vardır : Mil. Hayruna~ Dik~ri:n aözlc:dn?en %H • !H 

1 Hl 
ı 21) 

ı 

Ekst.ra jaııslyıı.n. 

lete memlekete ilme ve fosaniye- soınra meraıtıme nıhayet verılm1ş - 521 • !00 
te hizmet etmek... t ir. Juôile münasebctile Maarif Ve. 

60) 160.51 
nor dÖ &'UDOY. 

17/4/942 15,30 Hull de c.ad. 
(685.4418) 

Bu kanun ebediliğ.i temin eder. kili .t-:faaan Ali Yücel ve diğer 
Bu yolda yapılan hizmetıierle yü • me.~ uHs doktllo~arD.t.akrafındabn.kpro) -

1 ı_ t "he g~ı'l"r ve 0 ıay f C1K>r aynı an ı ere te rı te • ce enm"9o arı -ır ı _ • f1 •. d ·1m· · 
~ falaroa ebedilcşilir. Kanuni h izmet gra arı gon erı ı r. 

yılını dolduran, kürsüsünden dip • 0 

diri ayrılan değerli profesör Hay - Teşviki sanayi ve kliçUk 
rutlah Diker, Üniversite şeref ta • 
rl.hine knrışmı(itır. Eserleri, ders.. san'atler kanunları 
ferıi ve iyi hııtıralarile talebesinin devgı'şı'yor 
meslekta larını.n. Üniversitenin dai. 

A~ 

~balı emme basma tulumba 8 parça teferriiatlle beraber: 
' Takım beheri se metrtllk hortum rekorlarlle beraber. 

Yukarıda ,.a'ı:ılı malr.emtnln pa1J1rlıkla ekslttmesf 16/4/912 Perşembe &'ÜDÜ 
saat 15 de Tophanede LY. Amlrllitt satın &ima komisvonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 2500 lira Ut ~11.tı 187 ıt.ra 50 kunı t.ar. İstekli. 
lttln tulumba ka.talof:'una ı.oml yonda cöreblllrler. Ve a.rrıca teklifte d .. bu·a. 

nablllrl«"r. (686 • U56) ··-··-·.__. .......... _... .. ______ ._ ........... ____ ..... - ....... ._.... . .,.._ .. -. 

me. yüreğindedir. Fakültesinin yü - (Baı tarafı 1 inci sayfada) Mtlbuat 
celmcsine candan çalışan pTO./esö • ıruretile muvakkat bir encümen tcş- uı1~ 1Jm 

dün 
müdürlüğünün hazırlathğı filmler 

rümüzu Üniverai1e adına takdirle. kil kabul edilmiştir. davet.ilere gösterildi 
eaygı ile, şükranla anıyorum. Sağ Bundan sonra," Ankara Dil ve Ta. 

ot&un. daha uzun yıllar yaşasın.n rih Coğrafya Fakül'tesinc bağlı bir (Bqtarafı t inci ~yfada) 1 Filmlerin, jurnal kısmına aid o-
Rektör Cemil Bilselin h itebesin1 «Türk inkılab ıtarıhi cnstitüsfü> ku- d""n bu suretle matbuata 've m :sa- ]anlar da, son ayların dahıli had·İ • 

müteakıb söz alan Tıb Fakültesi :rulması hakkındakı kanun layiha. f·uı .. t .1 . ı· l t•d c soer. dığer kısmında da eski iz 
f ·· ·· f ı "k" · .. k · ·ı · ır ere gos en mlştır. op an • a, . 1 • de\:anı Kemal Atay pro esorun a. sının ı ınc.ı muza eresine geçı mış . . k . d k miri~ yenı lzmiri 9 Eyliil bayramı • 

zilet ve şahsiyetini tebarüz ettirmiş ve birinci maddesi üzerinde ecre - ~· ~ar~~sı genel. &e Breltedrı. oR·tor nı fuarı canlandıran bir film gös 
· · k' d ·· k 1 l\1 ' f V Fıkrı Tuzer Valı ve e e ıye e • ' . . . b " f" ve dem ıştır ı: yan e en mzua ere ere narı e. ' terılmıştır. Bunu hır ccne ı ırması 

«- 45 yıl devam eden bir ilim kili olmadığı İçin devam edıleme. iei ~r. Llıtfi Kırda.r, ~rkeneral Fa~-1 nın Türkiyeye aid çektiği bir ı-enkti 
hayatından om 65 yaşında Üni • miştir. • .. . reddin Altay, Partı reısı Reşad Mı. film tak "b etmiştir. Hasıl olan u. 
versitcden ayrılan H ynıllah Dike- Memurların tahsil muess~selerıne maroğlu, Örfi idare komutanı ge - mumi k naate göre matbuat u • 
rin nurlu yolunu bütün talebemizin talebe olmıyacak.l~rın.a daır 4~~7 neral Sabit Noyan: parti; vilayet; mum müdürlüğünün filmleri ilerisi 
t kib etmesini 'tavsiye cd.er, pro • say~l~ kanu~n bırınc~ ~add~sın~~ bcled·iye erkanı; gaz.etec;Jer hazır İçin çok em n ve memleket hadi -
f~re uzun ömüıier dilcrım.n tadrl.ıne d~ır ka~un fay•h.ı~.1 ıst:gı bulunmuşlardır. Mi&ıfirler evvllô. selcrini canlı olarak tak;b imkanı. 

Profesör Fahreda.in .Ke!im ~ök - üze~ın~ mılli mudafaa encumenıne hazırlanan büfede izaz edimişler; nı verecek. memleket köşelerini ta 

ni ~~~!~S:en°it:~ ı~;ğıc,;~:~i v~r~~~~lrMiUet Meclisi Çnrş&mba ~~lii.hare filmlerin seyrine geçilm iş.j reı~İe~eiol~~d:ı~k.:::ı:~rf~t:~~~di. 
1ncvkiı ve mem'Ieketimızde gordu. gunu toplanacaktı~ · 

23 Nlaan 1H2 "rra.IDdlA mahsus 
fnkalide f'lT&lll'O plinı 

tkr&mlye ikraml:re iııraml1e 
adedi mlkdan tatarı 

Ura Llıa 

1 sı.oce 5f.OH 

1 21.0H 2fl.OOO 
1 18.0ot 20.HI 

• s.otı 30.0ot 
ZI z.ooo 40.000 
40 l.Otl tO.tot 
80 Sot 40 008 

400 108 ... .... 
4.000 10 40.081 

80.000 2 160.000 

Ye-kin •• 480.000 

Umumi bDet aaııs hasılatının 

% 60 ı fknı.m17e olıı.rak teni edile. 
cektir. 

Tam bilet 2, yarım bilet l liradır. 

SÜIVıER BANK SELLÜLOZ SANAYil 
MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

AVA AGACI AL~NACAK 
imaıatımu.a lüımmlu ka\-ıık atacı miiesscsemlzde k.sllm met.re mU.ı 11 
Ur.adan alınacaktır. Tallbletln ~eralUöğTenmek iber bluat veya tahrtftD 
lmılıte Müe.ssesemtz mcrkulne müracaaUan. 

iLAN 
Milli l\lil.d&faa VekileU LY. 1'lerl dalmdude ,.enldeıa teşkUI ıabrriıır ~ 

tcWıJk bürolar için oşafıda sa.n'at " meaıurl1et.lerlle ftrilecdl llcret mlkW. 
lan J'Ullı müte.hJJ.ss1Slar alınaeaJı&ır. istekli oluiann tan ft ıteralU .......__ 
ıanııı anlamak üzere meskiir 4alftııba lti.riDol flllte mUürlüttlDe ........ 
etmeleri Ui.o elunur. 

tloret 
Lira Lira Adet 

%10 !60 Mcll!IUcat miihendı.t «İplik 'ft dokuma Ltlerl ..... 
zıt !60 Dikiş ve patron miihıha•• 

211 !61 Debatat mühendisi 
100 170 Klmyqer ede baca t ft 'bora m.ıi~ın• 

210 260 KonserveeDlk mütab••• 
2lt 260 Zlraat mUtaba ısı 

108 140 • memura 

Devlet Hava yolları Umum MC dürlüQ-ün 1en: 
15.4.94:? tarihinden ~tıbarcn ban •l'ferlerlnııle ~ıdald detişlldlll 7ap&l • 

mıştır. 

Ankara • Elizıt 

Sah, Perşembe, Cumartt-sl 

Ankara şehirden <(otobu ı> 

Ankara meydandan .. tayyare 
Elazığ mcrdaruı ct:ıyyaru 

Elfızıt şr.hrc cıotobüsn 

El zıt _ Ankara 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 

Elazığ şehirden aotobü ,, 
Elfı-ıığ mey'danda.n cıtayylll"u 

Saat dakika 

7 Si 
8 31 

11 45 
12 30 

Saat dakika 

7 30 

8 IO 

Ankara me)dana «tayyare» 11 45 
Anlmm şehre cotobils» 1! 00 

Pazar .rünlcrl Ankanıdan Adana için saat 7,05 ele lıalkan otobüs ılU& 1.H ,,. 

kalk caktır. <ıZli88.448Sı> 

( 

1 


