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PAZAR 19 NiSAN 1942 idare itleri telefonu: 20203 Flab S bmlt 

r 
Milli 
Sef • 

' 

Ankara 11 (Husu.!ıi) - Milll Şef ta. 
m9' İnönü, Devlet ııonaerntaya.rm .. 
BeıthovenlCl ölümıınüo 115 Lnoi ,.ıı•i. 
nilmiı ıniınuebeU!e ~rtlb edilen kon • 
1«c sa1m ee'crilc ecrcf yermlflerdlr. 
Jtoınserde, Biil"ük 1'(Wct Mecllai Relaıl 
.A.W.ülballk Rencla, Bafffkll doktor Be. 
l'lk S&y .. m, kOf'diploıa&tlk haıır b11lP. : 

m.ıur 
R'rıueticümlalll' ruarm.oııik oneatra. 

aile clevlet ko-rvatuntı tollltlerl tara. 
fmdan verilen lnı komenl~ BetllO•ealD 

Tokyo'nun handan söriinüfl 

ToQo ve Hava akını hakkında 
t uncu s.tonlıti calıamışt&r'· 

Bu sabahki 
haberler 

3 .Japon Vaşington. ve 
. f &brl Londra ne dıyor? 

•ı-----· Loadrada 
alınan 

kararlar 

bombalandı Vaşington 
beniz bir 

Amerikan kuvvetleri 
ingiltereye J 

yerleştiriliyor ~ - . 

japonyada 
tehlike işareti 
7 saat sürdü 

Akm gündüz yaplldı ve 9 
tayyare dUşUrUldU 

teblli 
netretmedl 
HatJa akını nı tekzib 

ve n~ de tegid ediliyor 

Teyid edi!miyen bir Japon radyosu~un gizli mak· 
rivayete göre Amerikan ~a~larl~ neşrıyat ya~~ası 
uçak gemisi batırıldı ıhtımahnden de bahsedıhyor Amerika kurmay 

baş kanı beyanatta 
• ' d J.enclr ıa ( .~ - .Lonclr.a •Skerl 
DUıUO U Tokyo, 18 (A.A.) - Japonya mah1'eUeıtıule, l.'<*obama ve ToJQ'o7a 

Londra 19 (A.A.) _ ~rlk•.~ ,enel doiu ~l~~ müdafaa umumi karar. karısı ;rapılaa altuıa 1tıtrak eden uoalı. 
tur .. General Marpl dwı be • gflhı bıldırıyor: Jarm Japoa:ra •Rlan açıJ1D4a hare.kette 

m:1y reıst ıarı k d 1 r.&naıta bulunmuştur. Ecoümle şun Şimdiye a ar a inan maluma • btllUD.lln Amerikan ıaoalt &"emilerlndCD 
ıoylcmlşıir: ta göre, Tokyo ve Yokohama'ya &"eldBderl santlmUı:Udır. 

_ AmcriJı:an cüzutaınlart, conıınan. katli yapılan hava akınında 9 dü.. BU&"ü.nkil akın, Amerika parlament>osa 
d ~ i cııterenın her ;rcrlne yerle~ti. man bomba U9&il düeürühnüştür. harbiye encümeni rela1 M. Andrew 
ti~c::~ur~ Amerika şimdi denizlerde ye Muhtelif istikametterdon gelen d~ı- May'ın Amerika bombalarının blraı o. 
ha 

1 
d harb tnıek tızere bir kolor. maın uçakıları ıaat 12.30 a do~ man MDr& ~ya dlitecelderl ha.k,. 

d.u;: :.~ıı.Ur. L:ndrada 1)&4,.ekU Çörçll, Japon topra.kları üzerinde uçmuı • lnııdakl demC!1,)ini rerpekiea yakından 
·· r ..... · .

1 
..... Ye ~:ndUı cle'fllll e. lar ve de~al av uçakları ve hava faldb et.mit bulwımaktMlır. 

ru .,..;ısı 1 e '""""' ..... d k · ı .. l · 1 d' (D 1 -' d ) den daimi konferanslarda bulun u . kartı icoyma atetı e on enmır er ır. evarnı 5 nci .. ,..a a 
Pek mdbim kararlara n anıa,.al;r- Bu akınl•tl.a yapılan hasar ehem. 
'fUılmı tır Bili.ün mUakereler muva • cniyeteizdir. 
Ca.k.l;reUe ~eiioelenmlşUr.» Japon radyosunun verdiil tafallit 

it"ar ft iare müiıeha.11111 iL Hopkinl San FranciKO 18 (AA.) -
de ~yanatta b111ımm• ye: 1 T okyo'ya yapılan hava .. akını ~ak • 

((- Şlnıcli nrdıtmıu: ınerbale4e ası kında Japon rady°'u ooyle dıyor -
IDMelc lmalM detti carpıpaaktm• ••• du: kl L b' 
aııiftir. Diifman bomba .ıça arı ınar ın 

b 
d beri ilk defa olarak Tok -

Tokyo üzerinde 
uçan Amerikan 
tayyareleri imiş! 

Tokyo 19 (A.A.) - - D. N. B.: 
· Tokyo incrlnd.e uçan tayyareler bOm. 
lııa atmamışlardır. Başka 7erleıd• de Ja•,, 
ur olmamıştır. 100.000 1'1$1 tay7arelerl 

af~~t-~nde ııörünmüılerdir. Akın 
yo uı un -vı d Cum ııteai ıünü oıı c en az sonra 

a (Devan"I 5 inci ıayfada) 

Moskova 
sefirimiz 
mezun en 
geliyor 

Aaıkara., 11 (llusu.ai) - Mo kon bll. 
7ük cl~lmlz Atı Haydar Akta1 mttanen 
Anka.raya cclmektedlr. 

ıı.ava filoları.. Myre cıkmıştır. Japon t 
ııın havalanması üzerine balia emnl7e .. ~,..Al'lıl. t .. 

PA ,, ,. İM. DENlr.I 

fe'lnı!ştlr TaarTUZ eden t,a71arcJerlJı O.•IQI~ ~J 
dUiyctı 

0

hcnuz le3bil edi~rnlştr. 
Tayyarelerin milliyeti Japon adalarının Amer.~ka ve Avuatralyaya olan metafelerlni 

Tolı:Jo 19 (A.A.) _ D .. N. B.: --------:::---;~c7o_st_er_l_r _h:an:'ta====-==::::----::-::::::'" 
Tokyo ve dl.ter Japon ~hlrlcri ilse " T k -

rinde uran tanartlrrin Amet'ikaıı •
1 

• ''Bugünkü ür iye,, .... , . 
dutu tcsblt edilmiştir. 

Taarruz baılangıel --
V:ı.şlnrton 19 (A.A.) - tlnted press: 

Tokyo bombardnnıuu münasebetlle be • 
rana;tta bulun:ıo sali.hlyetll bir zat 1>11. 
ııun Amerikan taaNuı:unun baş\a.nftCl 
teıi.k cdllmesl llzı.m reldlli blldiril • 

miştir. 

Bir İngiliz mecmua~ı- , 
nın Türkiyeye tahsıs 

ettiği n us ha -
el ln•illzce (Parade) mecmu. Son ı en ... 

Hiderin yıldönümii as•, menıteketimııe tahsis e111tı1 l'. :1~· 
ı;aytada (Bll&'ilnkli Türkiye) baş l&ı ..._ 

münasebetile Alman· tında muıııem uıevzuıara temas e.mek. 

d 
• ~lr H kümet şehri» 1a:r.ısını1a b:ıs. 

ya a merasım şelırfmJ~ :.r objektif sadakat.ile aulatd. 
Berlln 19 (A..A.) - BuıUn Htılerln m:ık1a «'l'ürk muh:ırlblerllı yan;c;ındıı 

n1dönümü olmak müna.sebetlle Atman. şanlı ~rdu ve ~ner:ıUerlmix lnltdirle 
nda büyük mcrııslm yapılacaktır. nılmalı.ta. «AHupaya kaııu yıı.zısında 

0 nbulun önemli durumP lnceıenmektc, 
Bu sabahki Sovyet tebliği Türkiye Cllmhurrclıl yazısında l\lilli 

flmtiln kn.ralı!terlstlk vasıfları belir. 
Londra 19 (A.A.) - R-Oytcıı Bu ••· ~. ayrı bir tnAkıılc lle de Türk • 

bliJıkı ovyet tebllti: ;bı-'Iu. tlcaret'lııe dair malüm:ıt veril. 
Dün crphelel'de ilbl bir bidi&e ce,, li' • 

m~edlr. 
~ etmem.lfUr. 

/ 

Mecmuanın kapağı 

•• 
Ucretli memurlar 
maaşlı kadrolara 

naklediliyorlar 
Vekaletlerin hazırladıkları 

cedveller Başvekalete verildi 
Tatbikata Haziranda başlanacak 

Ücretten maaşa geçen memurların tekaüdlük vaziyetlerini tanzim 
edecek bir layihanın da hazırlanması tekarrür etti 

Ankara, 18 (Huıuıi) - Bü
tiin ücrtJtli kadl'Oların maatlı 
kad.Tolara nakli hutuıunda v~ 
U1ederin buırJadıkları cetveL 
ler 8qvekileto vcıırilmiıtir. Cet
nKeri 88,fVckllet Müatep.rl 
Cemal Y etilin reiıliiinde topla. 
nan V akilet müateıarlarından 
müreııklteb bir ltomiıyon tetlı:i • 
k.e baılamıttır. Komisyon tet
Jdlclerini tamamladıktan ecmn 
bir kanun l&yı1ıuı hazırlanarak 
Mecliee verilecdttir. 

Uyiha kanun olunca Haai • 
randa yeni biltçe ile tatbik.ine 
eeçllecelrtir. 

Lav al 
kabinesi 
dtlD işe 
başladı 

Ayrıca bir askeri 
komuta heyeti de 

teşkil edildi 
Vaşington mareşal 

Petenin Amerikayı 
aldattıgını bildiriyor 

Layihada yer •lacak es ... 1a. 
Ta KÖre her Vekaletin mevcud 
ücretli kadroları birer derece 
indirilmek •uretile rnaaıh kaa. 
rolara eklenecektir. Bu suretle 
ücret kadrobrı ilıa edilmi ı o -
l•cak, ma14 kadroları yeni va • 
ziyete rör-e tesbit edilmiı ola. 
caktır. 

Diicr taraftan memurun üc. 
retli vazifede geçen ~home. 
müddeti bu defa nakled ileceği 
maaılı memuriyette ııeçrniı ea.. 
yılmuı için layihaya hüki.im ili.. 
ve edilecektir. Bu ıuretle ücıet. 
ten maa~a geçecek memurların 

kıdemleri mahfu% tutu•calttır. 
Bazı dairelerde İ t hususiyetleri-
ne binaen küçak bazı memuri • 
yetlerin ücrette b ırakılmaları 
muhtemeldir. 

Öirendiiime ııöre ücretten 
maa~ ııeçen memurların teka. 
üd)ük vaziyetlerini tanzim ede-

cek bir liyihantn d• hazırlan • 
masl mukarrerdir. Ücrette ııe. 
çen müddet'lerin muayyen bir 
kısmının maaşta geçmlı ı ibi 
aayılarak tckaüdlük müddetine 
mahau'b edilmesi ta&avvuru var. 
dır. 

C "Para., piyesinden çıkan davada ---, 
dünkü şayanı dikkat celse 

Necib Fazıl: "Benim değil, 
Peyaminin birçok eserleri 
intihal mahsnlninr,, ·dedi 

Peyami Safa da, •'Para,, piyesi ile ltalyanca 
eser arasında bulduğu benzerlikleri anlattı 
Şebir Ti7atrosuu. 

ia ıeuuu edllen 
al'aran plJ'esi etra. 
fındaki müııakap. 

bba S3b:ıhtan ıu. 
Nren adliyeye &km 
etmrte bıışl:ımıt, 
müddeiumumilik ~ 

lar münl.ftlıetlle e,. fÖrülen lüzum UZ.I'., 

serin miitlllfl pır rine :ı.abıtaca ccrelı. 
Necib Fatıl Kısa. adliye methalı o. 
Jr.ürdı. taralmda.n t.ünde, cerekse mah 

ViP. 18 (AA.) - O. N, B: mUharrir Pc1aml teme korldoruncb 
Son dak.ilcada çıkan 'bir ıtakım Safa lle Ta vlri E(. Lertlbat alınmıştır. 

ııüçlüklerden dolayı yeni Fransız kt.r pz.etesl D 111. Buna ratmen [ki 

kabine9inin tqekkülil bir parça yat müdürü n sa. ccnç ubıta kordo. 
ııecilani;tir, İyi bir kaynaktan ıo _ hlbl altyhlcrlne a. Peyami Safa ve Necib Fazıl nunu yararak, :r.orla 
len haberler• ııöre bu ııüc;lükler az.. gılan duaya asliye 2 ncl reı.a mabkc.

1 

lcerl clrmek lskml.$1t.r, fakat yakalana. 
qok halledilmiı okluiundan aıaiI- mcalnde dün de duam ldllmlştlr. ralt haklarında takibat J&ı>ılmalt üzere 

(Devamı S inci sayfada) Dan11 taklb için bliylik bir kalabalık (Devamı 8 net u.yfada) 

Hastalar ve ilaçlar arasında konser 
Müzeyyen Senar ikinci konserini dün Cerrahpaşada verdi, 
neş'eli şarkılardan mürekkeb bir program yapılmıştı, fakat 

hastalar üç ağır ve hazin parça istediler 

Dünkii konserde Müzeyyen 
'e b~yaı cekcfil ~rsonlar, ne kadebıknrdığı ihUüılin n ra eklinde lrctllll Çalgılı bir P noda dctlllı. 

t.d'luşturınahtan ~ıkan se , ne 1 plrlo eden cuıi.iltüsu, ne musıld ile rekabete Beyuz rcnkll onlük.ler (ftruyoruı. Dok. 

kokusu, ne iç1dn\n mldede ve karada eı. kalkmış ha ren bir tulhı. (Devamı 6 ncı ıayfada) 



:'\, ' 
2 Sayfa SON · POSTA ~_ 

r Hergün ~laeslmll Bakalaı ~ Suç ,ş[emige teşvik = 
-····-

Ankaraga gidip 
Döndükten sonra! .. 

\.. Ekrem Upldıall _ 

Ankaradayız. 
Bır vakitler bir meslektaş yazdı: 
- Ne zaman ufku kapalı gör _ 

sem, içime sıkıntı çökse hükumet 
merkezine gider, hükümeti idare e
denlerle konuşur, bana sıkıntı ve • 
ren hadiseleri anlatıp cevablaıını 
almağa çal4ırım. 

cıBenı lı.tanbula geri getiren ka -
tara bind.iğim zaman ufuk artık ay. 
dınlanmıştır, içimden. aı.kıntı git • 
mı lir. Kendimi memleket işleri ha.. 
ktmından iyimser bulurum.'» 

•• 
lstanbulda günün hadiseleri a • 

raıı nda, hazan fırtına ıçindeyiz, 
arasıra sıkıntıya düşmemizin sebe. 
bi bu. Ankarada dünya ve memle. 
ket işlerine fırtınanın d!§ından ba.. 
kıyoruz. Muhakemelerimizin doğ • 
Tuluğunu, yahud yanlışlığını göste
ren bir mehenktaşı buluyoruz. O -
rada derhal iyimserl"k duygularına 
dalmamız da bundan ileriye geli -

Fnmıacla .&nen eblayet mahkemesi kara. borsa4:a mal aa.fıan bfr adam hak. 
kmda beraet kararı \"enli. 

tın pa:rlamJttır, ha7h&y 4l1or. Fakat bu alıcı 'btklblie bir po1b memııracıor. 
~ clınayet mahkemeat fÖyle ~or: 

Ba_ ~ bir alıcL miiracaat ediyor. ıtfJDdlslne v.ıb Jıarlcbı.ae mal satar. 
sa bib1ik kl.r t.enmı edecd1nl söyldyor. tııdSının ıöslerl &ı.ilnile 1>lr avoo al. 

- Bu polt. memurunun yadfest mu11111 intan.lan rao lelem.IJe &e,vık d. 
mdı değildi. Bunu yaptıtı için uıl nçu 'kendisi lşl.emlfUr. 

-·· yor. 
Başta Başvekil olmak üzere Tür. 

kiyen n dış, iç ve iktısad i~lerini 
idare edenlerle bir masa<layız. Bu 
masada bir emir verilmiyecek, bir 
mıizakere geçmİ'yecek, büyükten 
küçüğe doğru bir muaheze yağmu -
ru yağm:yacaktır. l\:laksad bir has

l ehir Baberleri l 
bihaL. 

Şehrin mahrukat 
işini hal için esash 
tedbirler ahnıyor 

Amenika Cümhuneisinin baha • 
da bir gününü kazetecilere verece. 
ği ve onlarla bütün dünya işleri 
hakkında açıku konuştuğu, Jl'ÜZa -
kere ve münakatalar yaptığı söyle. 
nİT. Tahmin ediyorum ki, b.izim Kurulan muvakkat komite 
Ba~vekllimizle yapt:ğımız basbihal yarın oir toplantı yapacak. 
onunk.inden samimi, daha açık ol. ilk İf olarak Ağvadan 150 bin 
muı>tur. çeki odun getirtiliyor 

Ba:vekilin önünde bir dorya 
var, bu doısya açılıyor, İçinden bir · ... 
not kağıdı ç:kıyor ve Başvekilin lstanbu1un mahrukat J§ınl haBet.. 
.sesi işitiliyor. :n:ek Ü.Zere ~urulacak olan şirketin 

Belediye vesaiti nakliyeye, 
elektriğe, telef ona, otellere 

zam yapmak istiyor 
Belediye masraflarını karşılamak için bele
diye vergi ve resimlerine yapılacak zamlar 

hakkındaki tetkikler n:hayete erdi 
Bu sesi hepi'niz bilirsniz, arasıra nızamnan:e•• .. h~_zırlanmaktndır. ? -

Tadıyoda işitmhsinizdir, eöyleyenin ~un. ~e lr.omurculer tarafından bı_r • .. . . . y w • • 

hükumet ororitesini .-Hnde tuttuğu. ıhk ıçın se~iıen muvakkat komıte .. D~~ya vazıy~tının dogurd~gu ı zam edılecektır. Belediye sınırı L 
nu h,.r zaman duyar!l'nlz. Fakat on. yaTln Belediye İktısad Müdü~il • muşkuUer dolayısıJe artan beledıye çinde sarf ve istihlak olunan elek • 
da b"r karde lik bir ağabeylik ya. ğünde 'bir topfantı yapacak, ghke. rn~aflarını kaışılamak üzere, be · ı tiiiiın beher kilO'Vat!na ve havao-a. 

' ' tİ b" l'w• .. k . k }edıve Ve"°'" Ve • 1 !' • • ~ n za göre bir ha balık edası da . n ve ır lgın muştere mesai şe • ~ ·e' resım e! ne zam ya. zinın beher ımet.re mı kabına bele • 
seıeTSiniz, o derece sizdendir. lı et~~f:nda ırörü~ülecektir. w pılması ba~kında tetkıldler yapıl - diye kaırarile 2 kuru kadar zam 

Bac:.vekilin dosyas•ndan çıkan D ger taraftan Şi'e ve Agvada !makta. oldı.ıgunu evvelce yazmıttık.. ıl k~ S ' dşa lrull L .. 150-t.' k' k ·ı . B l 'd .ı_:ı.ı . l yap aca .. ı-r. anayı e anıl'lln 
not kagy•dı Türk iyen in bir aynası uln çe ı esı mı, ve sevke ha. u zam ara al teLJU..Ller netıce en - l kt •W• kll 20 • I d b 1 · b' k · · h 1 k e e rıgın ovatlna para zam 
dır z·r anm·t o un u unduiu anlaşıl. mış, ır anun pro1esı azır anara d le'b"l it . 

Y
. d ·ı ·ı d' k mıştır Bu odunlar ~irket taraf•n Başveka1ete veriılmi,ıir. ı e 

1 ı- ece tır. 
;ı U • !itik "'d bb.' dan satın a1ınara:C ş·bre getlrt;le am pro1esının eı.nslarına göre, un an t a e e ıye sınırı 1-ur umuzu ııg en ırece ne · ' -, z · · · · B d ba k. b 1 d' · 

;.~ ) m~lı p~i .; mı,l ~t _e ·~ cektir. v - belediye &'ıntrı iç.inde i~leyen ham- çİnde yapılacak bilumum telefon d ~r erk.mı:.~· ~. -~ t_'.!'!ıı~dı~ erı mı İsta.nbul sehrinin yıllı'k: ndun ih ,yay, otobü.e ve d ığer mua:yyen ta -ımükalemeleri üzerine ticarethane • 

cl
.e e)ce ~~Here haı h ~mbı" b~cya ke-n- t ">yac• 400 bin çeki olduğundan b~ tifeli biltimum nakil vasitaları ta • ,terden yüzde ı 20, meskenleıden 
lşe er mır er a sı ıç ır no - ' · · · · · ·· d 1 O · · · 

t 
. ·

1
_,, •• h bl kıl k suretle ihtiyacın yarısı kolayca te- :rıfe1erıle banliyö trenlerJ bilet üc - yuz e belediye hısısesı alınacak... 

as. g z..ı.ı ve mu;p em ra mama . . l · b l d" Ü . 1_ ·ı ş-L · ·u ı ' k~ 
t
'l . \A D R f k ,;: d mın edilmış o1acaktır. ret erine e e .ıye mec S! ıı;aran e tır. C'fllr ve mı et er arası miı a. 

ıar ı e e' vera r. e ....ıay a:n - 2 k k d b l d' h' · dan. sonra da her bahsin ala.kah -~ruşa a ar __ e e lye l6$esl lemeleri de ayni zamma tabi tutu. 
vekilinden ve Numa.1 Menemenci. Türkiye Turing ve _ .................................................. , lacaktır. 
oğlundan dinliyeceğ.ız. : z . "" . Belediye sınırı içinde oturan mii 

v Umumi politika sahasına aid ne otomobil klübunÜn i eytınyagının k~l_le~ere tahakkuk ettirilen _yol Y_f!r 
ögrendik} : 11 gısınrn yarısına kadar beledıye hı ... 

BaŞ"':~İIİn _üç beq vay ö~ce ıad • ko 1 gresİ ) toptan ve peraken• ses'? z~ edilebilecektir. Otel, h~n 
yoda soylemış oldugu bır nutkun Türkiye Tur1ng ve Otomob · ı \'e pamryo.nlaırın oda ve yatak kı -
b ir cümlesini mea~~n h~tırlı!orum: klühü dün saat 15 tc Beyoğlu Halk de S t ~ f • ti ra ücretlerine de belediye meclisi 

-. - ~e~en yıl scyled ~~e_rıme tek evinde müeeeis Rctid Saflet Atabi. a 1 ~ ta arı kararile yüzde 1 O zam yapılacak -
lı:ellme ılave edecek deg ılım, de - ne.nin reisliğinde senelik umumi - -- t ı r. Belediye hududlarl dahiliınde 
n:1t.i. ~~a~ebenin1 i,l_k ~Üındün~e heyet toplantısı nı yapmıştır. Ticareı Veü.leU t.arafmda.n islJlısal aç ı k ve kapalı bütün arttırma ve 
teso ıt eottıgımız yo un uzer ı n eyız, T l d "d h · · .. _.. · · . · · 

h b 
. k d d h op antı a ı are eyetının ge • mın ....... alar1 için flatlan tesbU edl. eksıltmelerde thale bed.elınını yüz. 

mu are enın 90nuna a a.r a ep 1 aid . ı tın w • • • . .. . d k l w çen yı a mesaı raporu okumnUf en ze1 yağlarının şebriıni7.e kadar de 2,5 gu nıa'betınde belediye re.s... 
aym premJ p uzenn e a acag:z. J A ıL 'b d"I · 1 L 

B k · ı· b " .. v "kl . . ve umumı ueyetçe tasvı e ı mış - • nıakli. iola U.S kıaaş IDMl"&f yapıl. mi a ınacaıdır 
aşve ı ın ıze ogrettı erının tı" R d ·· 1 d 'lm k dı&. ~b't edl.lmi.,.' · Al"'- lar • lıülasasını gene kendi d ilinden çı _ dı~r· u~.por a ezcum e enı e te • 51 1 

_.. ...adar l>n .. B.~ kan_un proje~İ hükGmetçe ve 
kan bu cümle e<n İyi ve en doiru ıu rakama % 5 toptancı Urı da IJlve Buyuk Mille~ Meclısince kabul e • 
fek.ilde hülaoa eder. «- 1941 yılı bütün dünyada ederek ırıeyt~ın tOilian n pe. dildiğr takdirde Hazirandan iti _ 

Bu, öyle bir bahtiyarlıktır ki, oldu~ elbi: Türkiye için ve b_ey. ra.kende satış tl&tlarını şöyle tf.sblı baren tatbikata geçilecektir. 
lmılel turizm b Lı d etmişlerdir: 1,5 aaidll yatlar 120,5 

muharebenin ilk gününde kararla}- n_e . .u. mın an verım.. 
tırd klar: yotlardan a.} r.lan, ilk. dü.. sız ba ~ene olm~_1t~r. Bununla be. kuruş, ı,s asidii :yatlar 116 kıınq; 

ah d d h k 1 h '~ uidll ya.ttar 11! laırD$; 4,5 .... 
11ündiıklerinin tamamen aksi istika- r er unya a u umran o"" a • 

Mayıs ve Haziran ekmek· 
karneleri ~el'lere sapan, gelecek günlere şüp- ıval içinde keyif~ İçin hı~izm ~efhu. :sldll 7Silar lO'l'.S lı:u.nq; 5 uldli 

he. tereddüd, endişe ile bakan bir. m~un kalmadıgı mı.ıha.ıekak ı~e ~e ntbr ıos,5 karustaı'. TopıC:&nellar Haber aldığımıza göre Mayıs ve 
çok devıletleTin aras:nda, birçok ~~aJıyetler ı n~en haber~ar ola~ıldı -~ kilo üzerinden ve perakendeciler ele Haziran aylarında verilecek ekmek 

1 ~ uh b ı h b b- liiı'e ibeıiJıd<en a.7ni ftatlara satı• 1a. k l · ·· k h l garblıların anlıyamadıkları bir ha _ ,ı;_mız m arı ve gayr ~u. arı •. u "' arne erı muştere en azır: aınmış -
rika olarak yamız Türkiyeye nasih tun Avrupa devlet_le.rln!n turı~m :pacakla.rd.ır. Saıbunun ı.opta.n Jdlosa t!r. Bu auretlle karne tevzii işi bir 
-0hnuştur ve Tiırk yurdu dünıycı fa- ' sahasında harb ~nu için ehemmı • '78,5, perakende 86 lnıru~tur. defada kolayca tamamlanml~ ola • 

Eşhas elindeki 
unların satın ahn .. 
f!l~sına başlanıyor 
isteyenler, ekmek 

karnesi mükabilinde 
unları alıkoyacaklar 

İstanbul VilA.;yethıden: 
1 - 2/l'UH numaralı bnrııame 

j}e beyana ti.bl tutulan ve el konan, 
~ elindeki bufda;r, aı-pa, yulaf, 
s:avdar. ımınr. ma.hhı& n 'buıılann 
unları i:liın. ı taıihlnden tt..ı.ba.ren 15 
riin aa.rfmda aşağıda. 1azıJı mahal 
lere bedelleri mukabilinde teslim 0 • 

lunaca.k.tır, -
A - Bir ve bir ı:ıuvaldaıı ra.zıı. 

miktardaki hub~ ve ıınJar Ofu.in 
Kasınıpaşa., Hasköy, Ayvanııa.ra.y, 
Bala.t ve Tophanede Mumhanedekl 
dctirJDenlerlne 1&hiblerl tarafından 
teslim olunacaktır. 

B - Bfr ÇU\'aldan U mlktal'dakl 
hnbıaba.t ve unlar beya.nnaJne sablb 
lerl l.araJ'uıdan nahiye Ekmek ~ 
Bürolarına. teslim olunu.ık mahaJ 
linde maJı;Jnı~ alma.caktu'. • 

Z - Ellerindeki hububU 'Ve un 
la.rı beyan etmiş olanlar ekmek ku • 
11onl.arı mubıbillnde Ye ucr bl.r gün: 
liik kUPoD için aşahıJa rar.ılı nıiktal'. 
da un ve hububa.tı mahsul» ettlrebl 
leoek.lerlııden bu maluıub muameleıİ 
1oln naJıj.yeilert İaşe Bilrolıum.ı. Jll. 

landa yazılı müd;iet ıarfmd;ı. mil. 
racaat etmeleri ıüzwnu lebllt olu. 
nur. 

3 - Bir ıünliik 1ı:uponlar moka. 
billnde m&Mub edilecek mUdarla.r 
fUDiardır: 

A. İş kuponu mllkablllnde 558 
pam hububa.L veya 530 ~ram undurr . 

B. J:Wponu mukablllnde :t20 çam 
hubııbat veya 110 p-am u.ndur. 

c. Kuponu mukablllnde 110 va.m 
hububaıt veya 105 nam undur. 

'----------------~ Hırsız.ık ettiği 
evde mektubunu 
düşüre. ı sabıkalı 

Evvelki gece Samatyada iki sa • 
bıkalı h~rslz bir evi soymağa kalk. 

ciasının sonuna kadar hep bu bah _ 1ıy.e~İ tedarikaHa bulundukları habe- '-. ............................................. / caktır. 
t i yar durum içinde 'kalmak azmin- rı nl alıyoruz.» 
dedir. Raporda ibi!ahaıe TiiTklyede o • ( ~ ını~lar- ve telaş arasında yere du _ 

l
lşür~dükleri bir mektub zarfı vası • 
ı tasıle ele yakayı ele vermişlerdir. 

Sarnatyada Hobyar mahallesin • 
de Cami sokağında 7 numaralı ev. 

S·kıntımız yok mu ;ı Elbette var. tomo.bil haıreketleri, yofiar ve o -
Ve harb b itip de dünyn durulun • telciJi.k hakk1nda ba:tt malumat ve 
cıya kadar elbette arasıra olacak. rildikten eonra kur•ımun clstanbulu 
Fakat bu s•kıntıluı karşılayacak. şevenler gnıpuıı hak.kında izahat 
kuvvetimizle irademi z ele var. verilmekte idi. idare heyeti ve he-

Umumi politikam'z bu, İç poJi - lNlh komitesinin raporlar ı nın okun
tikam za gelince, Dahiliye Vekili mıa'lllnl mütea.kıb, kurum PZaların. 
düşündü, düşündü. Nakil ve tayin - dan geçen yıl vefat eden amiral 
lerin t.ı::nakkukla.rından evvel yazıl- Hakkı Şinaai Erel. doktor Melımed 
mamalar: münasib olacağı mütale - Ali Uru'tan açılan yerlere ve di -
ası haricinde .öyliyecek fazl~ şey ğer iki azalığa, meb'us Nazım Fa
bulamad:. Dünya devletlerinin da· ray, Dr. Ahmed Şükrü, Şdı"r Mecli. 
hiliye vekiUerİ arasındd bizi~.ld • ai reis vekillerind~n -Abdüllmclir 
nin müstesna saadet ve huzuruna Karamürsel ve Umanlar Umum Mü 
gıpta etmiyecek tek nazır buluna - dürü Raufi Manyaslı seçilerek top. 
bıleccğini sanmıyorum. lantıya nihayet verilmiıtir. 

Saat tutmad•m, fakat bana öyle 
~eliyor lci eöz sırasını en fatla e. 
!inde tutan Tcar~t Vekili olmuş -
tur, bunda da tamamile haldıchr. 

Umumi politikamız 18 milyonun 
tek vatanda!'ltnı endişeye d~me. 
yor, d·, pol i tikamız da öyle, iç po. 

Perakendeci tacir ve sanayi 
erbabı için de birlikler 

kurulacak 

1 
~STER 
lSTER 

iNAN, 
INANMAl 

Muhanl.r lll'kMlaşlarınıı.zdan 8. Fe - Neckn sordun? 
lek yazlık rii9iin başlamıı.k üzere ol,. - IKalıO~erstz evlerde aıcak su 
dutu bir 'IMllıllnda &"ene hiı.metç!lcr. bulunmuyor dat .. Ben de ıoiuk au 
öeD clml yan17or. Bflmeyb, kendi ba.. ile 1ıkanamam. El~e banyonırıı 
fmdan mı &"eomitth', aaşULlnn9n TWdır. 
mı clinlemlşUr, bize bir ev sahibi. ba.. - Var. 
7anla bir hlDoeiçJ aruındakl konuş. - tsabeıt Akşamları yatma.dan 1ı.. 
ma.Tl anl&tJTor: kamnlık icleUmdlr. 

c- Ne it blliJWsua Juzım'l - GiizeU Ne Iırtl:rorsunT · 
- Der ı., yaparım. Ortalık aöpitril - Vallahi banımcıtmıl Zamanlar 

rüm, solra kunnm. Yabklan clibel,. maiü:m. Slmcll e.ı:ı beien.medliinl:ıı Is. 
Urim, tcııs alJrmt.. 11.aDJaılan rlyıliri. brpln Z5 lira .• onun l!.)i.n a.ycla otuz 
rlm. ltandural&nn tomııu ıilerlın. lira isterim. 
Kahvaltı talnmmı JQ'&rllll. - Ali. Senin (bonservia) ittin va.r 

- CUDaiır? mı? 
- ll:aJU"! Çamqır J')lu)'aaaam. - Haf}J". Benim amcala.rım var. 

Paımaldarnnııla roma.tbaıa ..ar. Aile. Birisi Clhaqir'c1e kömürcü, öteki E. 
de:s:inh, kaloriferini• "flLl' mıf )"Üb5ultanda nalb&nt.. 

litikam:z da ayni mazhariyette. Bi. Her mahallede kurulacak olan 
t"yoruz ki, icab eden herşey en doğ. halk dağıtma birlilderirulen başka \ 
ru, en mantıki mecnlarında yürü - peraltended tacirler ve sanayi er -ı 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
JNANMAI 

tülece\rt'T. Fakat ekonomi ·,ıeri, se- babı hirlilderi de teıkili kararlaı. .• 

de ayrı, ayrı katlarda kiracı ola • 
Tak o.turan Müzeyyen ve Zehıe a • 
dındaki kadınların evine evvelki 
gece hırsız g irmit. bazı eşyalarla 
Müzeyyene aid 50 lira parayı çal -
mıttır. 

Dün sabah itin farkına varan 
kadınlar, hadi.seden zabıtayı haber. 
dar etmişler, eve gelen ve tetkike 
başlıyan memurlar, hırsızlar tara. 
fından altüst ed'ilen odalardan bi • 
Tİınde yere dü~müş bir mektub zar. 
fı bulmuşlardır. 

Yaşar adında maruf bir gece 
hırsızının isim ve adresini taşıyan 
bu mektub :zarfı dellletile failinin 
kim dlduğunu anlamakta güçlük 
çekıniyen zaıbıta memurları, bu aa • 
yede sa1bıkalının ilcametg6hını da 
teal>i·t etmişlerdir. 

Şarbo adında diğer bir aabıkah 
He müştereken bu hırsızlığı yaptığı 
anlaşı1aıı Yaşar ha.kkırıda takibata 
bJı anm lr. 

[ Askerlik işleri r 

isimleri yazı:ı 
şehirlerden olan 

330 • 331 
doğumluhirı davat 
Seli.mlye Askerlik .IKiresınden: 

ıİslmleri asat.ıa. yazılı memlekt'liel' 
halkından olup ta halen isıanbulda bu., 
Juna.n 330 .ve 331 doğumlu ih·i~al t'l'ler 
(askerden 941 yılı terhis edllm~lerle 

sakaıtlıar hari9) 24/Nlsa.n/942 Cum:ı gü. 
nii sevkecillmek üzere İstanbuld'1, mın. 
takasındJ.l bulıındtıkla.rı :)Ubelertl mara. 
eaa.tla.n llii.n ol un ur. 

l\lardln, !Wdyat, Siird, BILll.,;, )lu!J, 
Van, Cizre, Svur, Çatak, Gevaş, Drytüş. 
şabab, Bingöl (Karlıova), Kar.zan. ı1.h. 

Ja.t, Erciş,. Kızıltepe, Derek, t.e. diş, 
NuseylblnJ K&rs, Rize, Pasinler, İspir, 

Tortum, Artvin, Ardıhan, Sarıkamış, 

Ildır, K.a.raköse, Oltl, Şavşat, Hopa, l'a. 
za.r, Arpaı.nı.y, Hınıs, Kağızman, Beya., 
zı.d (Doğu), Yusufeli, Boı.·dı:.A, J>osiııhuf, 

Çıldır, Köle, Tu:ıluca, Aleşklrt, Tutak, 
Dişa.din, Ernırum, Erzincan, B'ayburd, 
Trabzon, Sürmene, Tercan. Görele, 
Valdıkebir, Tirebolu, Akçaıtbad Şebin. 

brablııar. Refahiye, Kellı:U, <YiımlL.,ha. 

ne, AluCTa, Euruça.:r (İliç), Kemaıı. BI. 
lümer, Slra.n, Torul, Ma.çka. 

Yedek Subaya gidecekler 
Beyazıcl Askerlik Subesln.den: 

1 - 337 11 ve bu doğumlu!arla mua. 
meJeJ U.bl J"fik~k ehllyetna.me!i kıı;a 

hizmetliler yedek ıübay okuluna. 
Z - 338 dotunılu ve bu doğumlular. 

la muameleye ti.bf ebliyctna.rneı.rz kısa 

hlzmeLlller hazırlık kıt'a.suu 25/4/912 
&iinünde sevkedllecctderdlr. 

8 - Mezi<Or tarihte alaka.lıların şu., 

beye müracaatları. 

Şubeye davet 
Fatih aSlterllJı: ııubesinden: 

1 - Top. Tetm. Nurl Oğ. Jia)rutlab 
K.o~a.ıı 52589. 

2 - Tbb. Tetın. M. Esad O&'. Şinasi 
Giiçha.n 48891. 

3 - P. Teim. Bayrettln O'°. Fahre\, 
Un Çanga 519~. 

* Kara.aümriik Melekhoca Caıt. Kö.. 
mürcü çıkmazı No. 90 da oturan Akit 
Karaca Erin h~n şubeye müracaatı.. 

* P. As. Tetm. l\lüsllm Ot. !\Iehmed 
Se'f""et Tayyar 18351. 

Hayırlı « !'> hizmetçi 
Taksimde, Lamartin caddesinde 

Billw apaııtıımanı nda lıizmetçilik: 
yapan Zehra adında 14 yS§larında 
bir kız, ev sahibine aid 52 lira pa .. 
rayı ç.alarak apartırnan.clan kaç .. 
mııtır. t 

VukubuJan müracaat üzerine za ... 
bıta hırsız kızı a.ramaktadlT. 

MEHMET RAUFUN EŞİ 
VEFAT ETI1 

EYL()L Müellifi ve edib merhum. 
Melmıed Baııf11lll esl Sellmi İ:ııset Se. 
des'bı k&nDvalldest Bayan Sermet Ra11f 
diln sabah velai etmJetlr, 

(}emmesi bacün ötle ııa.m:... mdaa 
sonra Teşrlkiye eam,llnden n•dınlara)I 
FeriköY ~ıima detııedUeoektlr. 

Jtencllslııe ~ '"ahmet, arkaaa 
bıraktın çocuklarına sıatlık dilerlı.. . ..................................................• 
._I _R_A_U_Y_o_I 

PAZAB. 19/f/94Z 
8.30: saat a.ya.rı, 8.33: Baı:tf prorram 

(PL>. US: Aja.n.6 haberleri. 9: Hafif 
pa.rçıa.Ju 'ftl marş1a.r (PL), US: Evin 
saat.!, 12.30: Saat ayan, 12.33: Kadın. 

la.rdan fasıl şa.rlnları, 12.45: Ajans ha. 
beııleri, 13: Kadınlardan f.LSıl şarkılası, 

13.30: Radyo salon orkestrası, 18: saa* 
a.ya.rı, 18.03: Radyo dans orkestrası, 
18.'5: (Zlra&i saa.tl), 18.55: Fasıl heyeti, 
19.30: Saa.t. aya.rı ve ajans haberleri, 
19.45: Serbest 10 dakik&, 19.55: ~rarta 
Eaert ve Rina Kett.y'nin pWtlan, 20.15ı 
(JüLJıram.anhk menlclbelerl), Z!ı.30 : Ka.,. 
nşllı: pt'kı ve Türküler. Zl.15: Temııll, 
21.45: bmir at koşula.nnın ıı~uceleri, 
21.55: KartŞJk procn.ın <Pl.). 22-30 ı 

Saat ayarı ve ajans ha.berlert. 

istanbul borsası 
18/4/942 açılı, • kapa.rııt fiaUan 

CEKLER 

Açilil v& kapanı~ 

Londra l Sterlln 5:21 

Xew.York 100 Dolar 130.70 

Cenene lOO İsviçre r.. 3o.t3 

l\ladrld 108 J'l'çeW. 12.84 

Stokholnı 100 İSTeC Kr. 31.i6 

Bir altın lira 35. Ot 
24 ayarlık bir mm 
külçe attın • ~ 

Eab&m ve TahrilJ.& 

% 'J Hl Demlnolu il 19.55 
Merkez Bankası his e ~nedi 180.-
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Umumi-Yerlerde sıraya girmek bahisinde 1Jlnda.ğda, bir giln 
Ankara belediyesinin verdiği kararı diğer _,, "'""*· _., .... , ,,.,,,_ Yazan: Jale Seden 

Şehirlerimiz de tatbik etmelidirler bk. ç;m~- bir .,d,ul.ı. .ın.ı" .. ."':':~ JG, Y-<lu• bü,ük bl, <öl,,., Aman nazar dt-lr ·i , ..,_ bclinıibek•- - P-.mış. Yubrllla Fa.ti 1 . ı . .,mcs n, .ahb.va vura 

P 

1. Ö d kt ""'· Otelde lıcrkc::. derl.n k • o epeıuıı ;&.r ım ... dmı.ıve kal . . _ 

Ya
o'2n • ro ... es r o or Sadı· lrm k ayfruıda. Yorpul.arın altınd.ı bi .. uıUH asında uzun kavisler cld:voriız. ha.ta; sa.planm.ı.!j ·:ıı· · . mıyır, arka J;ı1'Dl• ll&nl -- • a. - k• .... lm••· • da. ('<·hu~) la lnmiY< """""M117. riiyorum . 'llZUme açı :.cı baktı tını ri-

-ıı. ı .......ı ............. -.....ıease -o -·~-·1--·1-ı " n:lını !Pıs•-• ~-rtı ·. ., ~ .. . 

A 
n&&ra 1ııe•.-lluesf, b~· ,,_._ y ...... u. ..,_. ~ - ~. ,. ..................... ly.a ını .. ....._;_ wnbı' - ·-·ır-•-.ıe "4,;f ~~ eşm~ inişi ~ j ·· · ............ .,_ - - ·- .......... SaaA. 8· Od Lardıa · · • e-r Da.ı.t'n nokla_ Saa.t 17,:!ll: ~11' Wr UN.t' verdi; VDlıuııl. ff!I. bu işlın taysıa.ılıtlru &'~ N~ln a_ muV'.a.ta.ıı. o.lama.1'-&. Bazı Avrupr.ı. 'ieiıi.de_ __._---· . ı& sessızlik devam et_ ı Jı veya vir&"iillıi oluyor Sl)fr k ----- .:\lerdivf'nle oılunıya de. 

!ere · --"ll ,_,_., •-'-·• "Ul'MJ ll)UohMR~W ki bel.edlye ..ad b b • ...,.te Yat.ı.k k durn--"-
1 

· • a om!jwıı \'a.m ediyorum. <""' "" - ,. - --~ -· • . ' • u ..... ~ ,...,, ....,..,..ea., · ou..,um ~mıa.m, """'· -• ~ w. S•b•b'"' •o•Out>~ 
oa b;,,ıup loerlreıı sıra- .... innck beie411'el~ anıoıak ... ve ılalmı bir tak.ib ıµhlG olurınuı.ıız.' u:.. y-0n-..ı9~ '--'···~ dalarak 4löndıi. llaliı bir ayak sd.aı· • . . .., ı,aıııan: - Ne "a .... ~rsııı .... l Yanında sert bir Kri~t=-- ·ı., ı1 . ,_ • j,._ '"""'--.HıW.illr Ba laıwus&.il ceza ver ı·...... ..,.. ,.._,,__, .-~~- b~Yı -~··n U'"'" •·- . ,.. -~ ""<>- ta 1 ~ .... ız. o., en b:r:n. • ... "" ııru'}u yap _ .... ,. ,...._ ...... ~,....,.... ı.a..:- ,..~ · ,. · • ~· •i,.d• m" hemen •"'"""''~' k•n. · .,::-· -· _.,,. •'•UP '""'' '' yemok Y•dlm. '"''"""::dm« ;.":,."(("" "" , .• .,.. J.i<>.u ıa"bW. 
''""'dun..,.;., .,... ,.,._.,.,. .. .ıu;_I ........ ,. -- ........ u. Pa.dJllk"""'1•n """'•rinl '""'" " h<m un•-Y••. Y•> od~<>'""'"" d• h'= W< oluyo•.• di>~ • ne b• "~ d•,!•lm, ••t koyo,m• 
liyor, ra ~· raınen ,.t.rkln ha.cf'Jlei.ini ş.ı.bı!d )'Uır.ıdırın dcrı'er. ~ -· kınp beni birka~ adım ot...a :Sll.n 10: Uyktl.'lan &'Ö~leri ,.l,.eıı k.~_ Sa.:ıt 17: Soruk .:vüzüm.·•-• S" .-...e be.iı;liyor. 

G<ç ...... ,. .... """ne .... ,...,......,. .. ,....., ...... - "."""""", mU... ,..,... yoksa,.. .. .ı. ""'~'"'do;._ •, • ·- ltnol""l. =ll• UUhA' .. ıwum. 
hi, ka..,! Şur"""' ıu...ı ...... ki P'• - eı-•• ft ..... , bfr ..,......, "'" ,,,. .... ~UpaU.ı .. mü<&lok <d•. >>kçUs, .'"''" b m kahn<" '°'""' ~ yo h>~"''· Gfrm• ... tı nkta,u. Kart S&&l 18· oı.ı· od :uı:ıouu .. ı., ta.~ılı&uıa. e4~ ı-L!•;rı.ınu:ra ehil -~ık.lannı is~ ebniş,- bir oepbom!Dlı,. Ç .. '~"'""' '"""" .edi>Mlu. >ü•lo'1 gü~I" "''"' ı, ""' - °"'"' "mdi bl 04<0,.dlm dl. ıau, ...,-· ın ıın SQb"sının ne de vene:ıı bir takım 7JQdı8 ruhı.aJ.aı'LD ıı.ak.iJlolorlar. Bu g1b!iıerf.m buna ıore mua. Jıaklmlerden terekkitb t-den :tdliye ciha. nuş, şımdi dt> mideieriııi ı.ıca.k ço) • e: ye bağtrıyor. - ••ıı<-akhğı var. Derhal bir ı;icanı _ • .-1rttr -.. •-ı me«, 1.ereyaw- -· · t _ (Devam 4/., d ·~••la<ınU, ,_ .......... ..,,,. ,._ ..... ·- ~- . -· ,... '.""'.'mı""""..,. ................. kol " ..... •• n '"'"'''' ""'"'"'' ' • " 

'" ... , ,. dii;msn - ..,. ba..IL bu ....... ı.tlh ,..,,..ım.ıon oki "!....., bl• """' ....,,.,.,., wl'" .....,...u,,. ( ''S p ----- -
'". d,..u«n bt< .,._,...,,.., ...... "'"·"' - ..., ........... "' .-"""' ~·ı .. - Bitiin lru l•dhfrl•rin •nar.ff>k >aa• u, K,,.k ""'"· tla,di b"k•luo \.., on osta,,nın bulmacası.• 3 ) 
letmin b .. ült bi ıwıtür ma'lk elduiıı tura. Fakaıt bT llıl gun t.aki.b edllıPl o:abllmeai için en w.· ., u.-.La.lar ve ... ,. - (10) uy r e • ' oola.r mır'eti an mdote · · ru ım r.!la5, a11e- ve Yeııı Oı;;renenler, t.aya,l.4r•ııı. ---::--:~~-:-:-:--:-:-:--:-"""'.'---...:....::.... __ ~-~ 
ınuha-kiıak. Faka.t atemleke'e &'İren blı llO- vuıreıçübwe _,r . ~ı ~ b terbiye.sidi.r. Bir .ıııı.nuıılar mek_ ~.1 t.alı..ınız! Flbas.vvıılarıııu. !'fl.ii'iam wı? B 
, ... ""· ..WoümW• tül<M _,.,ıı...., "'"'· V• _ ... ••""" ut.• • ...., ,,,.,.,,.,.,:,;. "'"" "''"' ""''· Ho<> •• ?''' ..... m'"' Gw><•li ·'='"''"'' ••:. unlardan 30 tanesini hall•ılerek bir orad il 
...,.._, • ...., val<k .. ........, ..,.. """'"'· ouuo ,.., "'' """."' ,.tbik_:"""· "'"""'" ......,.,..,, •<~"••• «'• u ,.....,~um. B"'"'' """' ''" h• k okuyueunıaza bir h.,/iye takJ' ~ vo .:•an 
":.'Rhlnlann '"""' """'*"""'" ""'· ..... '-::! ,.,..,...:"'"" '""'""'''' ::""' -... ~ imki.n• maUkd. '""" ~ndin• .,, "''" ,.,,imi,. ;.,;;: Soıoa" ,.,_., rm e •c•gt< 
..._,.••kim ..... ·-·- a• ........... o< .. rn Y•. '· -• tal'"' boUu;u ... ~~ >>Y~. S~ll•,..,, dunn '''" ı · 1 - ""'"" 1 2 3 4 S 6 7' 8 9 lO 
'"'""'"' 

0

.....,., ! _ N... ,..,,..,,..... ='"''.'d~ Jlmleda """"'''"'' '"''" ""''- ,.,.._ IU.,.I k•n•llml,;, _,ç::u,~'.'r1.~ (9J · li?==ı==ı=ı==F==r=::::=;==~=;:~~;=~=~-
>I -• -·-' e<len!• <"""" ""'"'''" ""'· m>k tm .. nl d·tuı• · · · · • 1 'I 

1 1 

~de yalnız eenellıileri.n tntıba.ııouan .....-- Y .. aıruu ma.al~er a:ıı:ıltmt'i'ır. 1 
·- ~:tıtennı kır: Vücud il 2 - Rumca «gel ~ I__ -------- - ____ ___ ' ___ ı!!I, 

... · · -·' .... B ,...,.,., ... .,., Fakat . • "'"' ' reı, ol• • k,adu möbim otmeyabilir. tıaırun M<"C'e& • u ·1· ne ola.na ol'lun m~Kteblerirnlı:ın r .ye ver .. dıyt- söyleuh·orın; İ t • burdya.!- l5l. Atıl dıi. Fak-.t, biaıat te-rbhodi Tlirk ya.Muıd11_1cdt tecttııı!rler de tatll1'1lllıuuna.lıdU'. B:ıı.zı bu va.lııwıtlaşldı: Te msanlık terbiyesine · dıi.ş ük. Fmncı c rağııı~ loıı:Or:;'> ~ ~ıııo 1ı ıan ( l). • 
'"''" ba ............. ,,ıuab 1atillo" ,_ p..le<I"'• ............ !ll•m'."Wi ............... milm .. lui ..... m<k ~ M .... ,...,,Tabi .,kad•>'>< ;;;:.:· 3 - Bi< sa"'· .------ ~-------
........ Beu"" - -"""'•' ,.,_ ............. .,,.,. .... odttl"· Bil•- ,ı _ _,,..,,m, m..ını... dly<. .,,..,..,,,;ne• b. k h. "'" uı. Bllyilk b• ' • 
.... .......... .............. bllı..ım. - _ ............ .._d .. ın> • IJl<~k.•llelflin d• "lidla''"' bu ... • • lu --••Y'""'· (Bu <>bk:b.,"ba'..; ... (41. 4 --ı----c,---- ı ltadınlıann ....,,dklanft ibti)-:&rların,sir~er Te ıif">" t.reoJn )ıııreke-Hnc'tenz·feleıı layıkile klkin edemediltlf'ri g-ö_ ~n. QOCu ~ma.n da acı ,ı 1 

4 - Ka~ ku,. --•. --•----ı·-------
'k 

• >""'- ' •-- y 1 ndaD ıta.ımak en ruı· .._ u:vnr, an aN.ı -
"' •tluın """"" ..,..anttan tıi,_"' •""' --· •• • --· ""

11
' _...., "°"''" ""'"' "'''"!) . "''' J3l. 

8

" "'"' O kalı: .. ılma.la.r Mrb'ot,ıde --ı..ı. ııa-••tft!Jın cl11JC9i ıu,lkı:n &itte önünde. sat>ırsıztanma. ııı.nna. a.ykın hareketi bir nrvi yititlik Saa.t 1% X 1 aleti (2). ı il I _.... .,,.._... ı"-"" 'f • ___ : ar 1 sahalar ,.wUfiA~ 1'" IJldC 1' 

,.,.. ........ "'' ......... aotlldk. om• ..... -· 8... ~-- "' m• .,., • ..ıan ........ üf .............. • • • 5 - c-.ı '""' ------
1

~----- • -· - - --- --- .... ..,....,~inin bu <ü•el wa. 0ı,.ı.,. - ""'' ... .,.., '"'' """' ..-u,~ ı.ı ,.c.nd&1l" "'"''"'"'" :::m """' .. kuw. Bumu lu>v>d•. 13>. M•hkome ı., t • 111 --
"""' ölekl ....,,..,ımıa .,...,. .,..,.,m• •""""'' de b""" .,..., h•""'"" ,,....,. ' 11' · '""'"' · _.,,.._ """""' ı· -~ ·.,,,.. """''"' ,, • .,.,.,, 11

" • kilit~"'' bl• ••. 7 --== ~~~~ ~~~~·= _______ l.~_ -----
~• .., ....... _ .....,., ...... .,,.ı.ı ".,..,..,, .,........,,, h.ı • ..,, • ....,. Lu ..... ~u,.,. Bunlı"n '"' 'Y•• biziw kMll• ,..ıı, ''"' dlkkall•• k• ııı. _ _ 

Bu ........ _....,.. -,.rıak .~ .. ., ...... .....,.,. •"""'"""'. ba'k..b""'"" ...,..__, "'"""''· ''""' :';";"'·mum""'""' kaybod•m bl• '" • - a;, '"· • -- --
-· i<ln "''"' lf. ..... d Bu -'' ·~ *' ' .....,., ....... " d"4>1m bok h'rl!I ak<>"l• """"" dll'•kduln "''" .;~ ":'yd·c~u:ı·· leBtım . . . Gene buru... ı-ambt"r ı 3) • Sok. t ı= - ------ . .-. -·-

....,,.. -· ı,ıu -ildi•. Şehri.""'"'"''"· ~ad.t'< " .... ...,.,JI< bu<k•l ""'"' · • - ,. "'"""'~'"'"'· .\ """ •ot« (31, , ... 9 il · ı ~rde ıı.ldl "asıtıda ı b ed ePle kı&Lkıauk r.•rafuııt b:ı.kıyor. Ço'k ~ü: mııı ızı. • .,- -mızin ı:enişllti ~ na.kil vasıtasraa, tıer 3 - UmlllDİ yt-r . n - ca «. kur klım .. _ .. , il -•111-.ı-- ---,,ı ı---- - -=I\ 
git,eye, her cliilııkina, her dalt-e bir pormıh buı ~ kar:)ı }l.&Lkımısın .d.• Jkr ne-ri ~Yı lü7.uınsu7. ı:-iıslf'ren e ı:-orm ......... Dilimi tul..!lca · ımıı 7 - Anlam 14> .• l ~J .... t :la'r ~ veri:v&'l"Wn. . ıı. .,.,,,_ _.,, _,.... S. ..... ., ,....,..-. ra.ı. ,..., " n"u' <o>.. uıı..o-.m ....,,,... ... çok "'"' gö<Ü. B•.ı dotu.an J3l. 
, • .,,......., il> balft ,- ,.,.._..,, ı.nııtı ,;;n;ıdyM. ili< hid~• "'"""" ,..nnc All"1<, moklcbd•. z&b•lada. h" t tih> il< '""'' h•m•ta b,,h,.,. 8 - "'' ...,..,, 15) 
,;;,w.,. ,....,...-,.., ..., ....... ,...w,...,. """""' "'°'""""' S..t "' Yeme" ... ıı. Blm bi~' •. g "'"'' Hl • - BefD•lmilel .,., • .,. bı.. mos'~ . ro ,..,.ı - ' ' "'" t<J, Nola (21. .,.., ..... , l<J. -

1 - ·- - .. <Üft .an~ •ie• ..,... " dotd..,. 1' • < "Nu..ıl< )'<>la <'lm•Y<•• •'oMli '•I• ııiriYI<~. ıo - M ..... lbl bohriY'nln tam ı ..... •lr• bl, ....... ,...a,,. Bn bltl>bi ......... --- t.d<urii' "'"'kik. t<k4i• Sul ISo tYuşuk bi• 1,.ld•. >aya>l>c <' knoşUob (8) . & - Dünya (3), 
_,,,..,. ,..,.,..~. ..,. ,,.._..,.. ,,.. _..,. '' bidlkll• ,..., te>lim ''· ,........ il• ......, Y••"'""'• .,,.t.,., ' - Beyotıunun moşhn• bl• "m• 
&a6tt mnıı ~leri klft •eJmel. tst.an_ mdt ve bu hustıS'- ~ldllk etmekten! ıı.,.a.nın ayaklara tekrar takıJıyor. Yeıu başla)llll l 1 (6), Bir renk {2). ' - " -' 'dlr kötekli •-- - z.u üınler (7). lla~van evi (Z). 
bnlda '' ~ ,_....., .,_,,.,.... aL-- '" _..,.,.,. •h""'' · " - ..,... .. ,........,., öl•••w"" cidl•m_ 2 B 8 - Vermek (3), yemek "") - - la -"-~ , - "mık (2), Bir ""'•k ınnı (1). •• 

"-"la' -· bl• ...... ·- .alll ........ -~ ~ !°!!.~'-"! _v~ ~.!" .!.'°"" ,.., .... ,~. la<. Uolah• -•ooja. Fatiu l<PoY<. a.. 3 - K..ı.,.tenm"' (10). 9 - Bit- erltek lsml (7). T:n. 'b·-~""~-~-~---~ .... ~ ... ---~-,. ....... ~-ı-..-;,-~-lıı.~.r.-.._~..-..İıl-1111-,.,._.1ıııı,...,.._ ... °"..,.",_.iı.-~-.. .... ~r..ıııı .. .--111._.1ıııı~ı._4-ımoıı__.ı.,._ .. _ıııı _ _.,.._., _ _,_~ .. -1111r"-.-"'-.,,.._1ııır"-"1111-•"'-"_._._~._.1ııırı._+-llfl._.ııııı..-.,.._~,-..-..,...--..111._1ıııı,...,.._._.,~111~J~y~ ıe-lntileı· t-ect.tb et.ıni~ler. lamak (!). _..., 
4 - fi vur (3)' Asalet sen\bi>lii (~), 10 - İri benirter (9), 

her 



- Bre T!asan, ya; bu ne hal? ğa cesaret cdemediğlni ıgörünce fi.tne ateşi saçağa sarup bünyanı şamp:yonası · · 
Hasan aga b~ını eğdi: öJlkesi büSbüıt.üın arttı: devleti ibel' eyliyeceğe ibenzer. He M k : ılVa'lılel.ea.ı A!ua"Z"Uz Tokain Ber~and : 
- Tatlı canımızı nı<:e kurtara- - Tu .•• Bre, hiç de kalıbının a... men anın ifnası çaresine ba'kılsın. Ka~öyteb~:r:c:arasfı llgb mi açldarı dün 1dBm~nda!e}liı etrafında cere.:1an e. - Yay, Nezaket kalfa. Ne za j 

~~d!~~~-ir biz, bir de Allah bi. ~~:: ~ea~~;:n~~mf:e? ~~:~:~ . Dedi, İbrahim Paşa ile yanında.- pılan oyunla:'~r:on9: :r:::~;tfr~ ~:f= ~n:fa~~ı ~:~~l(i~~r:Uymet vı; ına~ man g:~? . .. .. E 
- Ya ~cthi.ida paşa sizin 'eş!ki - bırakırruş idik.. .kıleri. da:l.~ıtkları rüyadan uy·andır. tanın en ımühim maçı Kad.Jtöytle i Şaziye Hanımın v. · • .m f -J.1!: ?:r_n.ch geldım 'kuçuk hanımc.:i 

mak ıstıeôı Hayda ·ı f-1 . 
1
. . .dk ası.,.=ı.names eıııuıc~gln'n. J 

yaya !karşı vardığ·nızı söyler idi. - ! . . . '*' . • . rp~~ 1 e •ayrıye ıselerı a - : ıınduktan soma Münirin artık - Ne var? Köşkte bir :;c • mi 
B r avuç ıkalleşler cemiyetini peri. - Y!a, sen ne deyu İstanbulda .ı:brahım Paşa en zıyade Sultan rasında ıdı. Pek sıkı bir ımücndele !Yakacııkıta.ki bağla alakası k ·a ? · ~ Y i 
~an edeinediniz mi?... kal!ınayı;p döndün? Anda kalup Ahımedin QlytnaıklığLilıdan tlT'.küyor. ile devam eöen bu maçt 1-0 kaza :Ceği şüphesrzdi Ömere ge1:;:ce ~~-/o u · H b · k y 1 • 

- !. .. tecloir eyl~ek gerekmez mi idi? du. İyi zamanlarda sadrazamları. ~~ ~a!darpaşa takımı beyaz küme iak,ışam evvel v~ bu saba1ı &ral;rı~r - . ayır. ır ~ey yo · · ·• , a nız.ij 
~brnhım Paşa alt başında otu - - Biz Asitanıede .:iken bu şeyler nın yüzün~ ~özümü öpen 1J>adiş";11 bırı~cıfll olmuşt~~· Ha~.d~rp.a~ ta _ ~da!ki ~~~~n uzu;ı mun_nvcrclı>r 0Jdu~crıman erıclışe ve tela.,.ıı sor; 

ran damadı Kaymak Mu!>oiaia Pa. y.oğ~y.di sultanım. Cenabı şerifini. sı,~ışı;nca b~r t~ vurmaktan h ç lı:~m.,_ kı~ızı. kunıe bırıncısı ~şık :mm duşuıncelc:ıni açıga vumıuş.. _ T ? T ? •. • : şaya döndü: ze gelımi§ idiik! mı hıç çı1kinımıyordu. Sonra sabah- Lisesı tak..mı ıle mektebler atlet zm :tu. Gerjye :Neı·ıman kalıyordu: O- 1 'Yalnız. Ne oldu. So.)lc kal: 

- Ya, bir §CY yok; çarşu pazar~ Sustular. Biri de ne söyliyeceğL leyin başlryan İstanbuldalci eyak _ ha~.am.nda küme b" r" ncil"ği !çJı ~nun da, ba$kn işi gücü yokmuş fa. .. • . . . . ! 
da cfü'kıkfmlan açtırdık der idiniz? ni lbnemiyordu. Y.eniçeri ağası Ha. lanma ha:kıkıında Sultan Ahmede k.ar.ş.la.,~cak1ardır. :gibi, tbu tcırira lkö$te otur b ~ - ~öşkten alelacele g.ttın z, bı;; 

Musta'fa 1Paşa QengeJköydcld san ağa başını kaldırdı: bir şey de söylenmemişti. Padişah Futholusevenler Cemiyeti ~ve bostanla uğraşmıyncağı ~~!k;f.. ze tal~mat 'ermediniz küçük ha.~ 
[oh- rh·ay.ette ıKandillidel bağ: fc.. -ıBenim fondlın, imdi gccmişe her ~maılki gibi .. haremde zevk ve kuruluyor ~d!. O 'halde .bur~sı ne olacaktı? şa. rumc\gım.. . ı· T .. ti 
ralhıtan öğle üzerı İ tanbula indiği !hayıf 2amanı geçmlş ve iş 'başa safasıle "IT!erguklu. Şeh.rıi i d F tb 1.. 1 ~ ;zıye Hanım iyı 'Yapayım derken - Ne ,gıbı taıımat? Ne husus.:ı.<L: 
zaman dükkanları açı-k ve ahaliyi düŞ.müşt.ür. Acil tedbir alınmaz ise (Arkası var) miyetı" n~: 'ıJee, b'ıu t 

0
. ~~~~el nker \....l e.. :işleri bü9büttm bozmu<rtu. Bh·kaç - :Aman -kızım, anlamamış ı.gW 

jşi gü<:fle meşgul ,göraüğü için, 'Üs- ------------------ cakt•r C~em .. ı'y t'ı c te~-~,..k~l .. uruda. - ~ay sonra, başsız 'e iaa;~siz 'kalan bi göri.ıın.me! Kö§lkii ,kapatacak '.l'WJ 
küdara snv~<mıU;Ş; İbrahim Peşaya KamL.:vo Memuru Alınacaa-:ır' re·rn·i .muam le J? ı' e.~l.~kudune aır ~~k iıarab o1acak; üziim1erc has yız? Orada seıkiz on :adam var, an..: 

d D··ı-k• 1 k d' · · t U1 1' - e e ç n a a a ar ma • • l - ı 1 k . · ~·ı. h : a: c U!'>l ·an arı en ısının aç ?r. kamlara m" t d"l : . :ta ı.k ge1ece'k; her şey füığrlıp bo. ara yo :ver~ce mıyız, ıY....,...sa er. 
d:ğmı, -hiç merak etmemesini~ SÖY- r . .c. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden: uracaa e 

1 nı ştır. :zulacak! şey olduğu gibi ıni kalacak? ..: 
1Pmif.ıti. ~-eniçeri ağasının berbad ,__ +. i Eminönü H.alk.~v. i gu'"reş ::· '"'-tı'yar kalfa 0 gu··ı1 '\·'e 0 ••ec"' .. - Ben ne bilevim?. Bu husu~"::: 

An-ra, .1.ıtfanbııl YC zmİr pbelCl?imf;,r;(le !,)al1,Şttr1lmak Vt 3659 SltYtlı barem _ - .ıın n " J Oh_. 
bir durumda gcli~i Kaymak Mı.ıs. ·~- muallımlıU'l • .. hep bu ııneselelerı' .,:ı...nı'nde cvJ"rdı' Onıer Bey karar varsın. ~. 

f P k 
a .... unıı hiiklinileri dairesinde ss.210 Ura a:ylık verilmek üzere lıiıumu lcadar "" .c.UI 

ta a aşayı mü~ .. ül mcvkic sdku- kambiyo memunı, şef ınıyvini ve :şer alma.mktır. ~im güreşçilerim!:Lden ve 1936 ljçevirdi. ve n:hayt:t gersk .. ölen ha~ - ~~r ~ey -sa"ba'h erke~Cleı~ 
~ordu. Başını göğsüne düşü.ııdü: A - TalJölerdc aranılan ,·asıllar şunlardır: Berlın Olimpiyadı hafif sıJdet b : _ 1 :n.~mmı,. gen~KSe onun dunya yü. ç.kıp g:ttı. Bır şey 1(le demedı. i 

- Bu kulunuzun Üsküdara av. ı _ :Askerlllini yapmus olmak. r.inciai Y.aşar Erlkan, Eminönü Halk ;zund~~ hatıralarını memnun et _ Genç ikaöın hayretle sordu: : 
detin.den sonra fitne büyümüş ola- Z - En H Uııe ı.ımı:Qlllu veya o derecede tahsil ~önnü.') olmak. evi güreş muallimliğine tayin edi .. ~nıek ı5ın bu karana kanşık i~e ka. - Gitti mi? Nereye'? : 
cakt\r sultanım. Yoğ ise biz Asi. 3 - :bUhdamma mini bir hali bulunmarnalt. lecektir. :rı~aga karar verdi. - Mısıra avdet etmednn cvveil 
tanei ali~ede iken bir şey yoğ idi. 4 _ Y~ı yirml birden aşatı. otur. beş1'!n yw\arı olmun)lk. ~ Omeri, "Nerimanı bedtıaht gör . İstanbulda bazı kimselerle göri.'ışe;. 

Dedi. Ibrahirn Paşa Hasan ağa- ., ş r Ço"ban Mehmed Tekirdağlı · ... meg·e·,·~ -uakac.ıktakı" g·u·zel kö· ... ı..l·;., ce1---1·ş.. .: b ., - e ve ,,ef ımu<avtnJi~ için daha e\'Tel kambiyo l~lerinde müma- _ ı · '?A ..... :.ıuu 
nm üstüne. aşına şaşkın şaşkın bibi l ile karşılaşıyor .:\'e baf!m mahvolmalarına sevı"rci - Mısıra avdet etmecı·en n11?. ..: 
bakıyordu. llk 1havreti gc,..,..r a-e.ç.. re-se sa 0 mw; bulunmak. •k ı -;;: .. " mcz sordu: " :.~ ,,.- 6 - Fransızca, in~ııı~. Almanca. dillerindm birine ~\alıtkilt vilkif Profesyonel güre' organizatör - ; a maga goınlü razı olmamıştı. _ Pek anlamadım anMna ..zan-

bulunmak. nBu dillerden ikiSlne aslna, cılanlar tercih ::dlll'lektir.» leri l\1ay:.s ayı içinde zengin bir : * netlerim 4ki Ömer Bey meml~ketf: 
- Eşkya çin<le a ker var mı? 7 - İRtene<'K ~e: ·ikı ibran ~e memurluk taahhütnamesini imzaya mW.abaka tertib erleceklerdir. Mu· b"Si:>' b k d • 
- ASker bunda, Üsküdar sah - ama.ıc olmır.k. vafakat ettiği takdirde Çoban Me.h- • Nezaket kalfa Nerımanın apar. ~ ~tün . ıra '1' o.r.a a yerle~me11 

rasındadrr sultanım. ~nda bir J'ki mad Tekirda.il! ne ka~şılV}acakt r. :Lunanına gelchği zaman saat on nıyetındedır. : 
•orıtalu> keçeküTah ile esnaf ve B - Tallblel' Lisan Te mesleki bilgilrri hakkında. yukarıda. vazıh şubelt'Tl_ MersinLi Ahmed de Aclnanla n'aç ~biri geı_mışti. Y.oıcia bir düzu~eı Nerimal nm yüzü soldu. j.lhı!fl~ 

mmt:- 28.4.942 brlhlndr bir dtliyet imUh:tnıruı tabi 1.tttulıu:ıı.klarthr. • 1 . da ki oka t ~ t d v" b' hcl hamal 1.:amal makulesi baldırı çıp- yapacaktır. Hazırlanan programa ;cmu.n a nasıl konu~acngını; ziya • u.ga <>,ur u. nA.o.. t.. e;:. 
c - isteklilerin Anka.ra. ıistanbul, hmir •11bele~lmne miiracaat .Mlerrk «im- :h canla ça .N 1? O laklar vardı.r! göre bu güredler on hafla devan1 e- :retını , oş :ve tabıi göstermdk içın .. . ... Ppıyprou. al:il • me.ı;: 

tihwn"\ tit:me kıı.rtı .. 'l.lm.ıları tanmdtr. 040%011 ~ • b b t ;k · k · · d - Cemiyetleri 'kesrelli mid'.r a. decektir. :ne yapacagını düşünmü~. her şe.} i .. uıs u un açıp gıtme .ıstıyoı: ~ 
ğa .karmdaşım?. lstenbul ~evazım lmirl11ii Satln A

1
m::a .................................................... :tasarlamı~tı. Bu pek kolay bir i-şo.yıe mı? o !halde aralarında katı: 

- Beli sultanım, ş"mdi cemiyet ::J g Ham y3tli vatandaşlar :aegilfü. Eğer 'Nerimanla yolaa hır ımuıha~r.e aer:eyan etnıiyece'k: 
çogahp ittisa peyda eylemiştir. iı. Komisyonu ilanJ.ar:ı !karşılaşmış olsa; bir sırasını getı. ti. :Ne acayib adanr! ı.Karısına bun.i 
kin bir avuç adam im"şler! Çocuk Esirgeme Kurumunöan Erip iste~jkı:rın__i ona söyli~eb.lirdi c~ fu~kare.t~. ı.r.eva ;göı::d~n -so-nr~ 

Sadrazam 'kemli -yer"ne İman.. ~her k.ll08Una 535 kuruş 1ahmin edilen 5492 ve 3000 ve 2000 kilo ayrı a3r• 23 Nisan Çocuk bayramınd.'l kinı~es•z :amma şımclı, tn 'Yakacıktart bura- şimdı de böylece ihahersızce uzak_:; 
bufüa ıkay:makam> ibııaktığı da • olmak üzere kunduralık :vake~ alınacaktır. J.>uarlıkla eüilımı:si zıı.ııD.ıı ~lı yavruların b:ı.yramhk ih.iyaı;ılarına ~~- ~ya geld:ğine göre; ortada 'itnühim lıışma•k istiyordu. : 
madı Kayımak Mustafa Paşanın yü: rünü Mat 

15 
de tl'ophaıı.ede ı.t. .ı.v. Amirliil 1ıatınalma komlsronuncLı ya _ fedilmex iıLere Efganista11da.Ki yurl~ş. ib~. se_beb bulundu~u za~nmı \

1

ere. - Meın_l~en '.lltakla~ağ~ 
ZÜlli:? ağan ağan baktı. Damek. -kay piaealltır. tekJUerln teklif edecekleri ınilrlar üzerinden temlft.l.Llarile belli ıarınıızdan (222) lira n~ ı\nian Gih·f'n :bılırıiı. İşte bunu ıstemıyordu. karar -verdiğim sana kend s '.Dl?: 

mttkam olacak adam llk:ıgürültü.de saa.tte komisyona c-clmeleri. (696.UIG) Si~oı:"ta. Şirketi mümtssili Kazım Uü~. ~ Aparhmana girdi~i za:nan, bü. sö-jledi? 1 
yetı.sip birkaç yüz muhaiızla ihtL tü, A.nka.ra Eczanesi sahibi Omtal Ar. !tün pTanlan hazır1anmı~ olauğu - A.çikça :b.r şey demedı nmnı~ 
lalcileri karşılamış olsaydı; bir so- &bu kilosuna 535 k:uruş tahmin edilen 11,057 ve 15,000 kilo \•e 10.000 kilo ıuman 50 şer lira ve Güneş mıı.ğazaı.ı U :halde bi!aihtiyar tereddüd etti ve en sözlerinden "bunu anladım. BU: 
lıılma dağıdup :geoıneğe muvaffak anı un olmak üzere :;arı sabunlu kösele alınacalctrr. t>azarlı:..b ..._sntmei rooııll terliği 12 çocuk pa4!ii balı.tında Eaz ~aıaı gerisin -geri) e Ynkac.ğ:.ı sa'bah bana ve a ederk':?n çQk u.,a 
ola:bilecek:ti! Büyük bir fırsat -ka- 21/o&/90 Salı rünü .saat ıs .de Tophanede Lv. Amlrllfi sahnalma komisyo _ bul:unınQl&rdır. Ç-0cuk E'iirgeme K11~u. :avdet edecekti. Tam o sırada Ne. micfSiz ve rnuztarıb <Gir :.hali ı; rdı.: 
çırılanıs ol uyon:fu. iK.uymak Musta- ınnıd& 1apılacalııtır. Tallblerln teklif edettıtlerl miktar üurlnden ln:ıılnatlııitle mu Genel Mf'l'kez.i bu hayırse\·er .:ı·urı. :riıman la ~""nrşılaŞtı. ( f\.1ilraııı var) ~ 

a belli ..ıı:ute komayona reı.eıerı. l63ll.4GT6) ....... eandan ıeteıııkürleriui l>lbllrif. \.. ... -..... ,._ ......................... -·-·- _ ................... J 
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Türkiye CUmhuriJeti 

ZiRAAT BANKASJ 
K1111'1• t.rilıl: .. 

Senı•rasi: 100.000.000 l"iff-k Lirası 
... be Ye~ .... ı_ 

.Aııl ....... Mr .... ...._iN' mn'dMI 

PA'RA 'BiRiKTiRENLERE 28.BDU 
l.tRA iKRAMiYE VERiYOR 

.._. P .. h .... .._...... .,. ibNn.ıa t&arr.ul luub1atznda • 
• .. tllw a.tms!ua __.. • lda l"ldlelldl hl"a :il ........... _.. .,_ illa_.. ....-llacaldlr. 

4 Aded 1.. LiaWl ~ Lir& 
4 » 500 • .2,IOI • 
.. » 250 • 1,000 » 

.... t) lQO • 4.BOO .» 
19 • 5Q • 5.000 ID 

UI • ... • ._.., • 
... al • 3.IDl;JJ 

81» C: • 'b' '21 ....a.r ....... -WladelO ..... ,, ... 
ile •: .... ...,. ·re ...... tat.ur.. w. • «•.a..tıe 'f'1l'll u ıllllL. 
.................... .u .... .11 ........ 11 .l:rlll. u Biriad ...................... ,. ...... . 



Memleket (Bat tarafı 3/1 de) EltüraAhmet: Haberleri Hoş şeyler 

izmitte 
Belediye reisi, aleyhinde 
açılan daualmın hepsinde 

beraet etti 

,~ .................................. ~ ........ ,. Trabzonda ,.ul,1'0l'uz. Kalın 1otıırt kaseıerınc1t>kı 
_ \ kaynar ça.11 toerken, k:anttnılekl bisku:t 

! Kışın Ege bagla i Ye 90kıı1Ma ~rvaıasını t>ifüdik. 

f d • 1 Sürmenenin bir köyünde bir ıta.t.fl~ şet\ ka.pınsn eşll'Uıd.?, nane.o. • rın a ve meyva 1 !onun iist.ündeld karla.n bir 'ltipürıe ile i : kaza neticeıinde 5 kiti parça- tem~emelı~ ~ı. Allah kolaylık '""r Bu naı·a da ne oluyordu? Orta' Çü.ılkü hasımlar oyun üzerin.da 

Kara Ahmed ınüthiş bir nara savurdu 

i
1

• bahçelnrJ ı·ndekı· ~5: landı, 6 kifi yaralandı sfn! da da fol yok, yuanurta v<ıkıtu! A. idiler. 
O'J Saat 19: Ba.ylar mlikle, 1Jayanlar er. racila.n biıüraç dakika gt:çti_ Afrınned, Aıhırned, kündeye a~ır a"na.z bek 

İzmit (Husuai) - Şehrimizde ! TrabıondJut 1a.zılıyor: gene hasmınaan ayrı.arak çırpın. letıne<ii., ~ıa.sııruru bır cııle aşırdı. 
ve valilik: bölgesinde büyük ilgi U- i zararları : Cıvra köyti.nde feci bJr kaza olmuştur. kt!'k kl)"atetbı.de :n-raretle dola~ıy-0rlar. dı ve, bır naı·a daha savurdu: Dumnu.ş yenılmi-şti. Bır kısım ~ 
yandıran 'bir muhakeme ao.na ermiş: : Bu köJd~ bıa.hkçılık yapan Hamdi Kara. SU.t 19,30: Yemek odasına 'eciy1>ruz. - ~a~-da. m~.şallah be!. . yjl'<'.ile_r i~inae yenildtğl Jljlll d.ğ\:!r 
ve .tıuçlu san:lanlar beraet etmişleT. I ! b"3.().aık üç ta.1la ile beraber Yıınus b..iliğ• Çoırba clk ıezzetu. Aferin ı.Jıçıba~ı! M.ı. Bu, .i!kın<:ı narası herkesın naza seyıreılerın ne olduğuncıaıı haber. 
dir. i incir mahsulünün ge.ren ~ ~vım. çıkmış, bıınlar moUirl" avdan youe'Lll balıh da. diye<'ek yok. n d".klkatin.i celbeLti. l•'ı.kat e::Jki leri yoktu. Scyıirciler ba• r.ş yQr 

Birkaç yı~ Önel'!, İmıi't belediye ·:! y-' - •or'• • yarıdan a ... o~la- : döneırlerien Va.kfıkeblc ısablllerlııde ş:ı. pehlivanlar, eSk.i kurdlar bu, na. lardı: b 

Öz 
uu 0 .. : _ _.__ -tbı .. .. b'- ,_1 .. ·~- Saat 20,30: Kayak evinden mlsaflrler ..... ları.n ne <lenı"k oldug-W1u anla- _ Açılın. Bı'z d ·· 1. reisi Kemal le, belediye encüme. ! : manuu-a. &• &"Onıaen ..., Cm m ı-orm-.... --- ... ..... . · e gore IITl·. 

ni azaları, rıhtım yaptırmak i~lnde i cağı tahmin edili.yor E ler ve bUllu çekmek istem.işlerdir. Bu • celmiş. Neş'e ;n:rinde. Herkes konu~u. ma:kıta _gecikmemişlerdir. İhtiyar Ismail ağa bile ne olduğunu gö... 
: : nuu demir telle bal$ka i1lr cL'lme batlı yor. ca.ııgır. lsmail ağaya dönerek: rem~mişti. Zaten Ahmed, hasmını 

usul.süz ve kanunsuz hareket ve röş... : İmn8' : A - 1 d · ~et iddialuı ile mahkemeye verİL .: deıt 7aaılı,yor: Geçirdiği~: oldui'u a.nlaşdıncıa her iki cisim de ce. Yti.,;ba.şı, köeede. pa~ans uYıınu aç. - ga. ne o _uy?r ersın? yere düşürür ~ü~rmez kaşla gÖ3 
müthl.t sotuklann mab.ınılierimize ~ killp alınmış ve mot.öre yerteşt.irllm.lşUr. ~ derin derin düşünüyor. Ray amc;ı - Açıldı g~lıba.. .. arasında yenımıştı. 

mişlerdir. Bu dikkate fayan mah.ke.,; y&Jttı.iı ıara.rb.r ha.kkwd" ıualümat ! ::\fo'ör Crvra sahili.ne yanaşınc~ nıotör. ile ba.y dayı bitmek tüken.mu bllwcy<-n - Evet, yuzde yuz aç.ıldı. Bu, Ahmed, hasmını yendıkten son.. 
me 1 7 celseyi İşgal ı:tmİf ve muha- ~ alınmıştır, in<V böl&"esiııden ~elen i oüler a.ilelerlle birlikte mot.öM boşaltmı. bir ~k partisi ba!>lamışla.r; na.rJk kum sebeble nara savuruyor... ra meydana yürüdü Durmuş da 
keme sonunda Kema) Öz.le ar.k.ada§- ~ haberlere cöre bu yıl incir mahsulü, y-a, başlamışlar, denlıden çıkarılan iki ra.ı deWka.nJ .. k 1 1 klb ki ı - Ben de öyle düşünüyorwn.. peşinden geliyordu. Mag .. ubiyet ve 
!arının 8ll.Çları gÖrülmeml.ş ve mah.. c. l'eçen :rılla.ra naurao v,.rıdau a

7 
o. meçhul cisim kumsala bıra.kdm.ı'}hr. Bi. ._ .. lümsl" ı, mkuna. a~dla.rın 

1
. .a,.r h. - Ne ise kurtardı kendini de • galibiyeti go··nmiyen seyirciler peh 

~ w .. .ar gu yere seyre yor. nıı ız o kt' 1 .. 
k ~me beraetleri ne k.aru v~rmi~tir. ~ Jacadı.1.ır. Ataçla.ruı ıtirçutu don ye !':iz snnrıa bunlar infl.JAk etmlş, motör. caın k3lın 2000 sııyfalık t>ir kitabı doıI. me · ır._ .. . lvanJa~n teıkrar gure"C''·ekler ni 

Bundan ba~ka: : 90tuklardan kurıımu.ş, yanmıştır. cünün iki lriioük kızı, blr oflu, diter lkl mış. Bizim küçülı; yeğen dr l'are ı-ib! şe. - Bır parça sonra gurcŞe gırer. zamıettıler. Durm~un çaprazı sö... 

1 M b h b 1 
: Bıııtlarda .... --- a.rd B "''··- ~ -Malanarü ölmii .. leNflr. Kara .Aıhmed, ikide birde has - kül kurtaroıgyma hu""kmetmıo:J.nı-l• 

- ez a a inıtsını yo &uz ve : ,.... -- v ır. tlaı4L, .- " _, ker yiylp, ıülüyor, "" Tı-.. 
heınüz ·-·--·'"4- oıd ...... -.... Motörcil ve kansı da da.bil olarak altı mından ayrılıp Çl"'"'ınıv.·ı0r ve, ka. smail ag-a da P"h1ivur.lar·n or-

kanunsuz olarak ve riişve't almak ==.· - .. -"......... u ............ n zara_ . ,,, "' rın bt'i rul.kta.n ha.kJtmd
4 

bir ş.ıy k1'ıi df' yaralanmıştır. Sııa.L 21: Sabah düşen ·ıa.nun, koltu. lın sesile nilr~lar•nı savuruyorıdu. taya gelmesine ayni hükümle fi.. 
2 _ Patrik.yos değ"irmeni bL i sö1lıenemez.. İnllil'A.kıt.an sonra hi.dlse maha!Une .ı:-e. ta otormuş ayağını yava!J yavaş ovuyor. - Hayda Durmuş be!. kir yiiı'ütmüştü. 

Vlliyetimimnu batlarm gördüğü le-n 55 yaşlarında. Temel a.dınıb biri de sut 22.30: Kahveler !Cildi. M:safirlf'r - Hayda be! Kara Ahmed, ortaya gelir geL 
nasını geM ayni sebeblerle a!ırnak; ! zarar nfsbeU, "Ü1.de 1" ola ... k te.~bf+ ye"-nlnin öldü''"'"nü wörünce teP.SSürün. Aıhıme<lin na 1 D a1;n...' t t b 

3 Ç l 
. . • J • ... ~ ~ "" su • kayak evine dönüyorlar. Jlelıla.b da var, • . raıarına urmuş, mez ıg ııvıye emennasını astıı-

- ene suyu mukave eslnln : edUmlştlr, ~anlsa, Kırka"-·ç, Ala - den kalbıl dura.ra.k ölmii•tür. .. mukabele etmıyordu. Bu naralar Durm""1a !kucaklactı Bunu <Mren.. 
.,.. -. (Çok atladım) şarkısını soyleyen bayan d'" t b d k"k k d d · . ~ "' · 1 0~ 

tan/ m ve tatbik' nde y-0
1
suz hare- : .,ebir, Salihli ve havaUslnde blr kL. ---o- hiç nazlanmayıp lnlara tekr.l bu tanı:;o. O~..J ~ a ' aA"- a ad~ edvamli dett1 ı. ler vaziyeti anladılar... Demek 

kd etmek suçlarından haklarındaı i sun asım.Mar da Jr.urumuşhır. Bir katil Bur$a yolunda V1• ..... Jda. ~- 1;., k ıı.uan sonra .ıııme ın e o u Ahm.ed, galibdi. 
1609 sayılı kanun hükümlerine; . Vili.yetimisdek.i.l\&l'enoıye bahçele.: gene kaçtı .,_ .,_ .. oy...,e<:e • hasmına girdiği görüldü. Ahmed, Seyirciler, bağırıyordu: 
göre sorgu ha.kinıliği rı.ce taki - 1 ~ rı. en ~zarar &'oreD.lerdir. Blıtwssa~ı hnıir (Hususi) _ .Bı.ırsada parasına Saat ı3 : Radyom lambalan mütead. hasmını toparladığı gibi yürü'Ciü. - Yaşa! Kara Ahmed!. 
bat yapıhnt.ş. bu itte de ; Sıal!a~r ka:ıa.suıdaki nıı.rencıye i tama ederek bir şoförü öldiirüp <.~sedlnl did pompa ihtar~arına talmen sönmiye· Mütlhiş ıbir ç-apraz almıştı. İsmail ağa, cazgıra soruyorduı 
b'r kabahatlerı ~örülmediğıne ka - bab~inde mah.<ıulden tahmln o.: bir kuyuya atmak w. tisküda.r h.ıpl~ha. başladı. )fay dayı g-ene uybeUl. Bw Seyivciler, Ahmed;n canlandı - Nasıl oldu? 
rar verilmiş. Devlet Şurası umumi hman •nar ıniJda.rı 1 mllyon llra nesinden kaçmak suçlarından hakkında aınoa çuk.ııla.ta pake'.lerlni ceb;ne ~r. ~mı görünıce beğrıştılar: - Çaprazla altına aldı ... Sonr-9 

heyeti de lbu İşi İnceliyerek beledi. tlltmaldadır. on se!lOOo Yt'tl,tirilmiş tevkif kararı bulunan ve ı<eçenlerde şeh. ~tiriyor. K~iik yef;en ~trafıııd:ı sinsi - Havdi Aıh.med! . künd.eleyip aşıır<lı ... 
ye Yeisi ile arlı:adaşJarııı il\ bereetine olao bif'90k <Ataçlar, Jond.\n yandık. rlmi:r.de yakaJan.a.n İst.a.nbullu sabıkalı sinsi dola.şm:ıkta. - Aferin Aıhımed! · - Oh!. İyi o11du. 

!arı için .simsiyah bir renk ;ılmışla.r. Bu.16.si, muha~eme edilmek ÜT.ere :!UO s -· "3 311· Od 'ildik uabk Dumnuş, çaprazdan kurtulamaz Ahmed, küçüık ortayı :kurtar . 
kaTar vermiştir d BaJı hlbl ...... a..... ... .. • amıza çe-ıı • ıı. d Ç'"nlk·· h f h ld . ..::n, V Se zd ı. · ır. ~ sa en, bıı glbi ağaç. yeri ola.n Bu.rsaya sevkedllıııi->ll. Hulusi . ----- ı. u u asını ena a e .Y'~ - mıştı. e, re e iyi viı· nam bı.. 

Diğer taraftan pazar kurulma la1"ı bıel<kl yeşerir de lrirk~ sene son. lmmşum, l'ina llc birer birer blgutllle. ıenmisti. Meydan dar geldi. Halkın raıkm•a+ı. Fakat Aıh.rnedin bıraktıx.. İnegölden Bursa.ya ı-önderUmiş, fakat , ....,... 6# 
gününün vilayet umumi meclisi ta. ra matı.;u.I nrlr dUşüncesil,. testere rlnl takma.kta.. Baş urumd<ıkl kandili İ"ine dod-ru ·gi rdiler... Seyirciler, bu se"ırri Serezlileri tatmin etm.L yold11 gene lııa.çmıştır. " n "a 
rafından değ.işt i r i lmeal üzerine İz • iJe kôkk'l'ine ya.km yerden It!'smekie si>ndürüp bir elma ylyorflm. üstüm• de ayağa kalkıp koc:uştular ... Neticeyi yordu. Onlar; Karakaçanın hem 
mit belediyesi bu hakkın kend is ine ve devirmekkdil". Çorluda ekim faaliyeti buz gibi soğuk Uludat 'UYU içiyorum. görmek istiyorlardı. Ahan.etli ve hem de diğer hasımla.. 
aid olduğunu iddlı ederek parzar Badeoı, klı-az, Tlşııe •esafr merva "~· Dı.şıırıda küsk.ü.n blr 'lY ışıtı altmda Kara Ahmed, hasmımı seyirci rını yeneceğine kani idiler. 
.. · · aia.ç!annm m.r.ırı da !MW!ır. • yu.lu (Hususi) - ı\levslaıfo müsald uykuya da.lan zayıf y:ıpılı çam a.~:M)lan. saflan arasına soktu,ktan sonTa Serez güreşleri bitti. İsmail a. 

rusumu tahsı1 etmemiş ve mahke - \ ; ve ya!"Jşlı ı-itmesinden kola.ylı.k. ve siır. · O 
1 __ • • M h k p 1 I Her taraf karanık ve s•"S!li:ı:. Odııla. çen.gelHYcrek altına aldı. Seyirci. gv a, Afınnedi misafir etmışti. nu 

nıeye veriunışt;t. u a ·eme azat ' '•••••••••••• .. •••••••••••••••••................ atle hazırlanan ekim yerlerine p:ıtates, J Ö 
"""'." · odun çatırdLla.rı. Eturta beyazlık. ler. PehHvanfar b ir maniaya çarp. bir ev1a<l gibi seviyordu. nüne 

kurulma günlerinin belediyelere a id Uzunköprüd~ ağaç bayramı yatlık ket.en ve darı ekilmi& olduğundan, •• -. namütenahi beyazlık. masın diye yerlerinden fırlıyarak gelen SerezHlere de: 
olduğuna karar vermiş ve bu suret. Uzunköprü (Hususi) - 13 Ni- bi:rka.ç '1in sonra da kavun, karpw: eıru:ı. meyıd.an açmışlardı. - Ahmed; Karakaçanı yener .. 

1 b ~~ L ı. d b l dı· .. san Pa2arteai gunu kasabamızda il şeyler ve ml6ır ekimine başlanacaktır. d ıt,,_., e u muna11.erne e e e ye reısı. • b l M k b H vad ~ .Afrmed, hasmını altına düşürür Hem e toz "'"'""..,arttırır. 
. b . . . agaç ayra.mı yapı mı~t:r. e te a a.n Ye mevsimden aıami istifade d"' .. kü"ndel a· Ca g r h İsmail agva·, d<1ha ileri gı'diyor. 

nın era.e.tı!e. sona e~ı!tı.r'. Kemal talebeleri, ve halk tarafından Erge~ ye çalışan mınt.akamız l,)itt{'islnde bol Beşerin Babası Çoeu.kLur. u~rmez e ı. z 1 ' pe • 
Öz, kendısını ve ~erefını ıkırletmek ne civarın.da binlerce Söğüd ve ka... ınah.cıııl a.Iabllm-enln ııevkile rasıla.ı.ıız, ~uk Esire-eme Kuru.mu GOlıeı livanların yanına gelmişti. Onları du: 
İM:İyenler ak~inde dava aça.cağln! vak çelilJeme f' dıınları tör,enle di. neş"ell ve hummalı bir ç:ı.1Ll$11Ll ıöu Merke:ııl meydana çıkaracaktı. - Kara Afhmed için yinni bet 
.;flylemiştir. kilmiştir ça.ı-pmaktadır. .. -.. .- .-. __ ..-. _ ..-. _ _ _ Fakat Aıhmedin 'künde alması altuı koyarım .•. 

. ~~~ '-'~~...,....-..r...-.v ..... ~ ca~ırm müdaıhalesini geri koydu. (,Aıi(aaı 'HZ) 



.. 

· 19 Niaan 

Almanlar 45 mes
kon mahal ya 1000 
istihkam zapteddilar 
Sovyeter 6 bin esir 
verdiler ve 170 top 

kaybettiler 

Moskovada birçok müflah'k~ 
noktaların ifgal edildiğini 

bildiriyor 

Bedin, 18 CA.A.J - Aimall enl.ı.n 
-.umanduilq1nt1ı ıebltti: 

Dop cepb d • dqmaına ı,irks9 
lnahaili hiieunm ptitskiirülm~· 

Kara.aenıbııle AlmMt bomba 11Caklan 

d~ı.n 7100 t.nJuk Wr tleant ıemi. 
lliıd ı..tırmuıU. 

Dotu cephe9tnt:n merkes ye ııimal ke.. 
a!ımlerinde Almeelann bÜ<911 barekf.lı. 
&raal prtlarınm Polllii:M ~ ınu.. 
-.rr~ neeıtoelıerımlf;ilr. HMa km. 

T,irk - Bulgar 
ekonomi 
anlaşması 

Soba. 18 (A.A.) - D. N. B : Na&ır. 
ı..r ~. ıı Niaao4& Jiriirlüh clren 
;ve.ı tiril • Balpr ekontım.I. aıı\afmuı.. 
Dl iaSvib et.ınişUr. :Eşya. miibalielesi lıU.. 
aaai iedi.Ye yelu Ue yapilaoa.k~ır. 

Ytmt .uılqma Z'1 Jrb.7uı 1935 aııaş. 
maemın yerfııe ~e ve ıs .Sisan 

19'3 • bda1' 7iir iirliilde kaha~. 
Eter anlaşma 1öriirlütün ı&rihinden 

Dd ay önoe --.ılaıdalı biri&!nce feshe. 
dllmeue ol.aıııotlk sunıUe uayaca.khr. 

Tokyo ve 3 Japon 
şehri bombalandı 

ı ' M 

BiRMANYADA 
JAPON BASKISI 
İngilizler çekilirken 
p~trol kuyularını 

tahrib ettiler 

Yeni DeJbi, 18 (AA.) - Birmanya. 
Cuma tebllı:-i bllbasaa $Öyle demekted.lr: 

İrrevadı cepheriinde düşmanın sağ 

kaltM.unııııa yapiltı şiddetli baskı YÜ... 
zünden kunetlerlmis Ma,.un şlmafüıe 
çeJr.lldşlenil1'. l'an&ııgyo petrol &ah'.\la._ 
n ise :raramıayaealı: hale ıre&.!rllmiştlr. 

Japon tebliği 
Tob'o, 18 lA.A.) - im.oaratorlllk 

umumi karaıg-i.bı bOdt.ri:ror: 

' . 

~x lıöevma. hull'l&nua cfli1mım (Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Bi~a. oepb.eslnde 10 llılarihn 14 
Nlsa.n 1942 ta..ihine kaür, dii.tman, 
Ut açak, G2 caak, 37 tıeP, !38 kamyon 
ve önemli b'rÇGk başka barb ınabıemest 
p~tştk. Dundan başka, ıliismaıı, 

bt'atuiı~ ~ ta.Dldannt lmba et. }llel> tıhnıft:JT. 
ID'ltler • mubı&rebe ba.Uuwa serilerlnde 
~ 1ll1"'11Qla hatianna tulrH bü.. 

~00 öf'ti ve yaralı ft 500 es.<r vernı şiir. Lendr&, l8 lA.A.) - İqWa ha va 
infial Yeni J>elbt, 18 (A.A.) - Birleşli A.. kuvve:J.erilıe menauıb atJJ" bomba upak,. 

A~LJ L jnalaroa biçbİT haı>ar lanıu.uı C~ .. inli a.ı-ft--~aD v merlka ı...w. Jnan>etlerl umumi karar_ ...... •- ............, .. cenubun. 
~ yapım:ş}ardır. Ohnam.ıtt ı r. Me.k.tebler ve hutane • rfıllmıD bir ıebHjl şöyle ıJemetdedlr: da Aucısbourıda. miihlm 1>ır barb fab. 

H ~san t&ribli tebüt.ık 'bildirilen lıeTde ha•r oJ.muaıtur. Bu taarruz lıa ~ rlb.ıanı bomba.lııwhklıarı reflllleo blldirlJ,. 
dtiıJ:ma.n CJ'QPla.rmm lmb.Aaı )laretli,tmda hallı: 'UMlcıda tiddıetli bir inıfiali ~ ~ ~tır bom ~in• akm mektedtr. 
13 liıncı. Soqet onıomnm 1-1 tmm. mucip o'lnıut*ıur. T oltyo mahaHele - möreöeb bir lo ~ ısı ..f Londra, ıs (A.A.) - Ha.va nas:ırlıiı 
ııu, Yenfıli7e d•Mmlıi ft !leıtş:ıtlırtıa ıfoe bir çdk bombalar dÜfmü:ftür. ,.apmıftır. I>mlar 

1118 
lhaa• ie3 eri 9"ıl_ iebl.tti: 

~ ~ mabvmıe'e kaqı sön.. Oiiıpna.n ~rı Japon aTI:ıluıl de'.ie 'bombalanınutılilr· f Dün 7a.M Cuma.Cu.ma.rte.sı r ece.si 
.._ c'k-n.m eden ~ ~ >M. 9>.k kolay bi1'm' .-v olmutlar - T8,pe, ıa (AA.) - Bir Japon ee"" sttr -- - ~· ~ ~ ... _.,_._ı...--. ---- a Bng, VıeJ.Dna:ton, llaneıheııter ve 
-·-"'a ... -~..,_ naaJllıl" 1 ... ili.. dıw-. ......~ .,.. •- ..... _....-..... •-.T • --- "' _.,_,_ ~"-" • iman-"" •--ı et Bamof.on tipi bomba tayy.ıwclerinden 111ııUm ele ~rllal1lftlr. ~n b9 Ha.ltm peeif korunmada mual _ dası _ ..... e Oıaıt ~ . ~ -
•abaretteklode QOOI .ı.ea i-1a ua. 8Ht Jıem c:ıimuı -ye.inde .k.ayıblar nts • m,ti.r. Ma kqlınllın baııka hütiin nok. miinıklteb Imnetıı ık &.e$kil Hambuııı:r 
ıltın fazla BMi .eww'9 " 17t tıııP. • beten az olrntıflur. t.ala.rı .Japonların eUD11e bulunmakta.dır. li.maıuna. şicldetı..ı bir hücum yapmış!"ır. 
- a.t.ar w ~ t.ölek, ıo uçıak Toleyo, 18 (AA.) - lmpara - IUicmndan 80Bl'a m.üteadd.ld yan&'wla.. -n ahıemfl8l lal' Romanya ve Sur·ıye .. rm alevleri-görü~ekl.eydl. b~. Bu bıa11t m 11~ torluk umıum'İ lı:ararga.hı bildiriyor : ~ 
~ t.anfından ya iıxıha ed Nargoya Kebede ya.nı:r ·ın bom - L 
...,.. * ~r. bahırl t~raf~~an tutufturu lan yan. de ,. şe maddolerı· aval kabinesı· du·· n 

ıı UariJıa 11 Nlsaa IHi -~ gınlar •mdi ödenmiı hulwımaik..ta. v 
ak ~y d • b 1 d Zıı_-~0::;::: ~== ~ ırTeblii& ilave edildiği_ııe göre kllhg\J 1 başgösterdi ışe aş 3 1 •a. &-..etleri ılo!'1I oqhelillllk a ._ yaıeın b~lerı Kobe cıvarında . (.Ba,taraft ı inci &&)'fada) 

- ~nl.lr. alu ınuJı,tetif n~ku..-!'a_ at~··.-. Ankara 18 (Racfyo caz~eeı)- da. yazılı .kabine lieteai k.aıt'i telik..ki 
bir' Düşman ıtayyaı:ıelerı kuçuk b-ır .lca - ~~manya<la .eJame&. •ÔC y.a~, un ve edilebilir: 

Sovyel le :,..... baya nıitıra}yö:nle hücum etmııler. diııer bazı late m•ddelermın ye - HküUmet reiai. h i · dah' U.. 
ll11k1N:a, 11 (AA.) - .fir'e ..... : d• huu vermemi~rdir. k~~a W:ei~ya bağ{anacakları• b-i~ ye ve .~he-ıilar nazırı~r ;{~;;,e Lavıal 
8- Sw.ret WıWll' ~ Tehllb f.-retİ 7 ..at siirdi dınhnekıtedır. Et; haftada yah:ıız: btT Hanıeiye de'V'iet ___ 1_ t 1· B · · 
~· · · defa ~ b 'lmelk _ _ı · 'lr.A _ _ • . """'·ue er . enoa 

• n1 Jnı~ Bugün Tdavo'cla bava tehlıke ı ~ a ına t teow. .IYtıeealln ve Femad. de Brioon ha 
ı.ııtkaıtıııbı ~ ıtısılo ~ ti 

7 
-.at eürm~ ve saat l6 da DiğeT ıtatr.af'tan Suriye ve Lüh - be!'ler devlet eeılc.retui: Marj~ p -

1ııibı& ıaiktanla haı1ı t'• 
800 
r~i n.au.da. de; ~ maddeleri kıa-lığı baş lie genel sdczeteri: Boutojo dah.ı~: 

"'- reıpilwlııt w ..a flı'P '" Tehl~ ife.re~I verllen böJi'eler ~st-e:rmişıtiT. Hal.ebd:, _sade yağ!ın ye. naz:.il ı ~da i dar~ genel' aekre _ 
~ 61dDu ttıPlr. im' ... J.1rtn4e Toıkyo f B (A.A.) _ J3ıııgün sa. kılosu 600; z.eytınyagl• : ıe 30-0 ku- ten: Hr1a ı re, devlet re isi nezdind e 
-._ .,..._ .... ~ ta.Jıklada-at 15 tıen biraz evvel Kyeto, Eka- J!Uflıır. . . . devlet ee'kreıteri: Am'ral Platon, 
~ ,.... ~ i.. . · ()saka'nın şimal ve Ko • 1:-übnandaki fı atlar u11n1mıyetk devlet naz : rı : M. Rom ier, harbiy e ...._, '* AJ snw ..,.ımcı..a m ya~~ ıle "- 'ml .

1 
de hava teh- Surıyedek.i:terd.en daha pahalıdır. devlet sekreteri: General Bridoux 

tıı,_ ~ gıa.bMli $ekrıı.r ben m be.ti 1&CSI ea- n o ba.ltt' d ' ......__ ellllım Wır _.u etr . . . venihn i tıtir. ıye evlC't sek.reteri : Auphan, 
~ J '/ ............ ~ ~ ~o ışaj' da tehlike i şareti Hava ak1m hakkında Va- hava devlet eeheteri : General Ja.n... 

Jatianaaız herkes tarafından takdir edilen senenin 
en cüzel muvaffakiyeti 

JENNY LİND 
(İSVEÇ BÜLBÜLÜ) 

iLSE WERNER'in en aon canlandırdığı kalp ve gönül
leri nağmelerikı mesteclen müıikal bir san'at ibideıi 

ş AB il SiNEMASINDA 
-- w ....,... ICDle stt .._ ~ apouya" ,.hilinden batı • 1 l d d• ? nekyn, milli teıbİye: Abel BOıl) -
....._ we • ~ ~.ıtr· J)ek.- ftl ~~e~d e doğu., .... edifmiJir Do ŞlftQ OR V9 OR ra 09 IJOr nart. maliye: Calata. adliye: Bart görühnemit rağbetlerle devam ediyor. 
--.. lıllM iki ....,... ioP'I ...hi1ıne .u. ar t""11 r . · h J - ..______ B\J8Üo _.t 1 1 de tenzi!it1l mmt.ine ·-----·' ~ ..ltnl7 • da fukıfime bölgeeil'! Tokvodan (Ba,tarafı 1 inci aayfada} e eımy. r 
~ ...... tr. _uıı~ !!'~ok 'ya ı.a ... olan bölge, Ba • «'l'Ok101ll boınt.&1&)"11lm!ıt laiiDH klllıt. Anlara, 18 (Radyo gazeteai)-

lleelgAn noktalar itpl eanu: d N~ t,Qge9i. Jıer. Bir~ Am.erlbııın bfrook ;rerle. Lond:ra~an bildirildiği ne göre La _ ~---- Önümüxdelr.i Salı alc:tamtnclan i tibaren 

......... 18 (AA.) - ...,w~ tJ To~ava müdafaasına men - rbı.de kurulm~ ve buraıa.nt.r. Japen v~L ~~ı U!mayüllü yeni Fransız ka.. su.··MER S/"A.Tr:'MASl'1'.TDA 
~ 8""""" w.111'1 eld. ~ d> bir .uı,.y, lı:C'lldi kesi~ine dü • deTtet merledni bombalı:yacalr Ut .&me. bınesnı kunnağa ~uvaf_fa~ olmuş.. J y L. l y" 
~ ~ ~ e: ~ bombalarının hıçhrr yer rikan piWıma verilmek bere ı-ra taP. tur. Laval, u~ auren ıatıpreler _ 
~ m.-.ı- .... ._.. '"sure5e = rng ~ edtt bir netice venn-edi- lanmıştır. den aoma, yenı arkadaşlarını siyoaai 
~ Alman uk(ll'I ~ %.' ~~~\tir Cık.an yangınlaT Vatlll8lon resan1 mahfellerine J'ıayal!t~ meçhul ve nazi sempafui 
M~ il t »tım .--ıan 1tıa1 8'ilk.. .ını .. J"!' . ._~~--~; "'Ön o1an kımııeleı,(fe:n ~.mittir. 

eeıthesln- 'b..ık 90nol.,uıım1l""-ur. • L L ha kA ~ bl':I' tWl:r. ıtaUhıhl ça l''-e nasırı im.,aratora rapor ~.on. 18 (AA.) - a.-i Blah, • . ava . fVe le.tt.e.n maada ha.. 
ie 35 .&bıı.n bılokha.nı \'e 10 toprak Dalı .. 7 venli fellu- mötteftk uçak.lıannın ilk ılefa o. i"lclye, dahıliye ve ıstihbarat nazı.r-
ta.ı.lıba.tı tüı6b Mildltt ..-e Abn&B A ) _ Dahili e la.ra.lt ft ründüıı: ..-u Yotobama ft hklarını da deru'h.de etmİftir. 
ltaMa.rı __ _. __ lsıA MiiWJnmH ele. Tolt-yo, 1~ (A. · ik' · b~ ~o:ru bombaJa.dıklvuıa. .ıaır .Japen Ayrıca, mareşal Petain' in riya _ 

5"1"ıu..,._... 1111. ·--tor aarayına ınoı u . d ··'-- -k b ' .._un ......,_ 114'.....,..... ..,,,_ nazırı 1••.y-·- . . . ntoıra ııa~ndıan Yerilen haberleri • .setin e, yuıute lr ıaaıkeri komuta 
~ t'tı•. defa olarak &1~':' nGö~ 

40 
t f')'id eb:Ddı.4e ne de :ya!anbma.ltiachr. heyeti icurulmuftur. 8Qf Jöruliirücii cerbedeli ve .on derece 

Gingers Rogers ve Ronald Colman 
nı n Emsalıiz Bir Tarzda Yaratıtı.Jduı 

GONOL OYUNLA Hl 
raPorumt v~ı.tır. ~ ŞlLIJA ifal'M edilmeıkAecllr ki bu lrii. Anglo - Sabon basınına göre Jrııouelli lilmi baflıyor 
G.«ilı:a drrn=·s-nhf Wn'IDlf cumiw Alneriblılar taratmdaa 1avıl. Fra~da yapı:lan bu değişikli ğ i n ~--••••••••••••••••••••••••-~ 

Amerlbo (AA) _ Şimdiye m!ll" bel1lal'de 1ık QQak gP.mlslnden .d:>ebı Ahnaoyanın lr.orkueuduır. AL._·----Berline göre: 
2 1 Nisan 19-42 Sah akıta.mı saat 2 1 de 

Müttefiklerin deniz 
zayiall 20 milyon 

tonilato 

Tc4,yo •. 16 · b ' . et ~ aoatJ,a.rla yapu.liıuş olaoakiır ~ manlar, Fransız halkın ı n yüz.de ack_ ti 
k_ad..- teyıd ed6ui,eA ~v~~ 

1 
~ 1IOMIM' reı.utieri yere dönmeıleıa önce eeninin müııtefikJere kal'ŞI ermpaıt i 

pe. bugii• J.apoaya k y ~ ~ -.oır ~ecektk Bir.le ıbealed.i1.leri n i bild ıklerinden şark 
ci..-.rınaa .bir Aaı«tbn ııça gemı. elk dnWlerio ı.. MY& 11~ .; ce~incle harek.ete gcçeceld~ri bir 

TA il Sinemasında 
ŞiŞLi ÇOCUK EsiRGEME KURUMU 

.i battrılnsışltw. +ffdiil ~ edecıeil en aa .u.. bii7ilk uoa.k se. aırada, arkalarını ,ağlamak arzu.s i. 
~ .,.dycwwi#I __.. ....,.ır, ıle Laval'i İt başına. getirınit ve rna.. 

ma)Gımt te91.) _ ~ llerl .ardiiiü bir llatimal J"efal focı Runttedi iogal kuvvetleri 
Anit.ara 18 (Rad:rc;:•JJe d Tok Ntw7411'k, 11 (AA.) - Birletik Aıae • .k.umanclanl:.ğına tay.i n etmi,lerdir. 

Jkorlıa, ıı CA.A.• _ ~ nb-. Japon eda1arın?n vKob a~t mü ı6a hanı6iye ft ı.~e ~rinde :.Maref&l Pe.ten Amerikayı aldatınıı Bu mü-ınereye memleketimizin tanınmış san'l\türı 
aa g A.lma.n, ~ ft Ja;poa de. Y?· Yolkoha~a. vehavadean bomba,.: ToQonan b-oanl..aauu &.e;rld edeD VB.fill4rton 18 .~A.A.) - R;uter Bayan Jf'J () Z E Y YEN SENA R 
iliz unıet.ı.t ı.atlllliM Allı'~ bim mes-k~. r~n tilm itte _ Wdılr JuılJcr 7okC.. CMlllılıAa n.on1 Maırcta1 Peten ın bundan bır ay L: . ~ Ucıuıe*ne ~ ~ dıma• ediMıği haber Te e ()aBUnc Syeianin Nev,ortl biro6UDda kadar evv~\, La~al'~n hatti ikinci ve ayrıca Şehı r T yatrosu ean'atkA:ları 
tatarı balen ıo mü:rGn ~ ~ drr. Uı:ıaiıların,' Japon.. Japon rapenaun ihtiy&Ua teıwdsl 1i.. d.ere~e ~ır vaz!.fe. ı le :ı laa bik VL HAZ 1 M - VA S F l - p ERİ HAN 
-.ıit'--"lr Bu ~-- _.., •• ma4m baş;. Bu olay Anter ~L , l _ _ı e de SJlll ~ w .....,_,ıluna.n111 siindıia f l kab ıoesınde hıçA, ı r mevki alma _ 0 _ • _ _ 1 b . Koa..rrn.t 

...... . --- 1 _,_ ı-ı fl'lll'IAterl yn era • ....... '--t' ' '--b 1 . w • lı tararuar.ıuuan ı r rnı:.v 
ı..n- AllP9 SUSO• ilevlei. arı y-•ız .,,..- k d. m.. ..... .,. ı•ıı.M'PN"lhıla end4ll" - ıın ı - ıyycn ~ u etmıyecegı u • .._._._ınd.11D enet ; is ~ Ma.. iil. Oojsudaıı doğroya .en }.km! e. i ~ oara.k ııayıbmuıı lcab eWifGe dikbi ı!R*lıııda Biıllqi.k Amerika lıüku _ biletler TAN Sinemuı gJtesİnde aatıhnaktadır. •mmııııl'" 
..,.Ulllll ~ bahanaD en ,_ı_ 1 . d vunnak ısıteoı et"tn . . . u " . a&Jaı anıımdlm ıaslMlır """et erın e da binalar .-rı oekllm*"ıdllr. metıne teminat veınn ıt orougu f lm.. 

n 1 • g~r. Japony~ lbu San Franr·d o'da telallke a,.reti .di ifta edile'bi1ir. .IJ••••••••-
• , o- 1.Af'b''...,. llmumiyetle ~ olduğund:"~ .,.. BueDOS.A.lres, 18 (AA.J - NeY7ork- Va.tinetoaı. re91lli mahfelleri, ma-

HarıCIJ8 umumi MI ' .1411 gibi M~ aamukrlDlD te9ln o- tat relen bir -- s.n Fnıuı.k• retalin açıkça Birletik Amerika hü.. 
• aY·l--1l·g""i yük ot.bifi,.. -~ A JIMıa teWlle ~ ~ .,. «O. kUınetini a\datmıt ve Franşa • Bir~ 

llURC1 mu 111 Diier tar..ftan Japowıa.mı VU&. ,._ ~ dil• ... ak1 ~1"P letik Amcri1ca d iplomatik münase. 

Alıbra, lıt tllDAIİ) - Mibııllal 1Ma.. !l>r&'lya~a 'kA?'fl da taa~M 'i,~~ tfmall Amedb ~ .u.a&ımu an. hetlc.rlnin 'kesilebilmesı ihtimaline 
..... ll8ric:ılııe umsm ~ ikilNI '?kleri w: ~men t d~I* ti 11~. Jaıe' • ~ • "'- dakika ..un pek er.ı kıymdt vermiş okluiuna bL. 

P&N k ...... • ee-tm ~yet alttı~ naatı ~ ~. 'lB i.canamamakıadır. 

Oiıııpaneeri himayes.İndek.i fa.k ır ve hasta çocuklar ın menfaatine 

BÜYÜK MÜSAMERE 

BUGÜN 

ELB.&.DIBA'da. 
llEÇBUL DOKTOR 

Meraklı, beyecanlt emuıWz film. Türkçe tödii 



-

BAŞ - DİŞ - GRİP - NEZLE -
Ve Bütün Derhal Keser, isim 

"Para,, piyesinden çıkan davada 
dünkü ş~yam dikkat celse 
(Batfarafı 1 hıcl sayfada) "\ luncJa «Para.) piyesini J:amı.adan enel 
~ teslim "4ilmişlercllr. Orv P•ro'Yll JÖ!'diitümö .sba.ıa amade. 

Cebe açılıyor rlmı;, cli1eo b• adam, şl.mcli .bu hakkı 
Niba19' ~ lıuıl 10,H da ce.lae müt. tıeıHtislne yeren bide.re lı;arşı ortada as. 

lıliş bir ~* öuiillde "ilılauştır. Bi.. la bir intiha.! mevclld olmadığını, orta.. 
lıiım Reşid Nemer B1ı: sö:ıü reyami sa. da benzerlikler bulundutuııu söylö1or.11 
ı_. 1'el'lll.İı$ Ye ollll ıeçen celsede veri. Necib Fazıl Kısalliil'ek ıös&erilen de. 
len karara u.nıııu olan.it TM! lntiha.l llUerln aksine olan.lı.: onların defli, ten. 
tddiat;ını D*ata dr.•et etmLtUr. dılsiııin cla.vaaını lsbat eder mahiyette 

Peyami Safanın müdafaası oldutunu. işaret ettikten ve basınına 
PeJ'MDi Salla ı.11 husustaki delillerini bunlann oen.blarını verdikten sonra, 

cnal*eme}'e Awa:ı etmeden ene! bir sözlerlııe devamla: 
1184ıııtaTı işar9' ed.eceiiıM 1ô7ltyerek, de. «- Hem edebiyat, bem &hlalı:, hem 
_... ki: büar-et, llflhl de trtira sııçiusıı kendisi. 

«- Gfl9Cn cel:tedeki oaııı sözlerim ıe. dlr. Am:ıne yfodanına ıellııce, ben bu 
rek '&·•luüanla, ~e &'azMfılerde yan. vlccbuıdan hakkımı bol bol tahsil etmiş 
llıt cıbwıt. Ben, ccPar&tı piyesinin lntl. 1'Uİyelıte,.lm. FMerimi tiyatrodı& 30 bin 
Jı•l oldu.tllD• li1leoıedlm, .ıOro PurO>l kişi seyret(i ve bazı recelerde ~eylrciler 
Ue ~f'U'a .. eseri arasında H 'benaıttllk mürt.eriler hakkmda ccka.hrolsunlar!ıı dl. 

bıilundutuıııı Ye b1U1tarı !sbat edecetlmi 
Mş<Nıdim. Amma, bıu 16 beıuıerliğe ister 
Nıir, lırter tıeıırir, l8lft llha.m, t1ıer tna.. 
röd, ister i.DWlal ~lnb, Fa.kat.. bunla. 
rın her iki esenle de mi.işierek bulun. 
malacı asla tesadii.f olama2. Bu. benze. 
yiıfler beMe müellifin plyeııüıl yaıma. 

dan en-el «Oro Puro.. yu gördütü ve 
dayduğu kaııaa4ılni u1andırd1. Ma.hke. 
me1e ıtParan piyesini, «Oro Puro" nıın 
aahııı ve Yaşar Çimen ta.rafından yapı_ 

ba terciimesini takdim fdlyorum. Ve 
bemıey'işlel'i bit"er birer, lıa.t.ti ca.basile 
beraber i~ta b~ıyorwn.• 

Peyami Safa bundan sonra. benzeyiş 
olarak &esbit ettitl eoserlerl hem •Oro 
Puro» dan, hem tercümesinden, hem de 
ahra» piyesinden teker teker okuma.ya. 
ve uh etmiye ba.şlamış.tır. Bu atada 
Necrb Fazıhn kendisini ı:-aıetelerde mü. 
dafa.a etmf.l!tl ki.it lıken ma.hkemeye mü. 
raca.a.t ettıtmi, bundan da ra.yeslnln 
kend6i.nden 10 bin lira tazminat ko. 
parmak oldu~nu söylemiştir. Peyami 
Safa bunu müt.eaktb tekrar benzeylşle.r 

ba.bai.ııe donm.iş 'ft skleriue töyle de. 
va.m etmiştir~ 

«- Göriil~r ki. Mr llı:i eserde ele 
bemeyişler •7Dkttr. Buıılar, her Udslnde 
ele aöoz. fikir, his olarak t~ma.mlle ayni 
ola..ak orta,. tıdtm.aktadır. 1',a.kat, eser. 
ıu ata'Sıiıda 11ç11rum kadar aYl'ıll\lar 

da nnlır. Bu da, aleni bir intihalin fa. 
ın olmamak ~hı ,.a.pılmıştır. Zira aksi 
takdirde ıdı>etiiDdiU bir ku>'UlllCU dük. 
,Unmın SQJUhD&SI Jl.i)l bİl' ıııl'ka.t Jı&dJ. 

1-1 ı.arı;ıs&llılla kalırdık.• 

~a.mi Sa.la iki eser araİiwda benzer. 
ür. noılı:wı ıösterclikten .ooura., neU.cede 
eserin <tOro P~ dan mülhem oldu. 
tunu Ye eter bu pijesi C\'vel~e Necib 
Faı.nl ıö~ rejisör ET~utraJ Mü. 
stockıo dioledii\ kaaa.a.t~e oıldujıınu 

bildi rmiştlr. 
Hukuk ve nebatat kitabları 

Bu aracla Necib Fa.zalın ıeçen celsede 
bir ne>b..,ta.t kitabı ile hukuk kitabı ar•. 
sındıı bllıe bu nevi benzerUklerin bulu. 
nabilecejine dair söWllü Iıat.ırla.ta.rak: • 
«- İşte kendisine bir uebata.t kl.tabı 

He hukuk kitabı ıetıribn. Eler iki lrl. 
taWa 20 bemeyiş bu.lablllrse, ben her 
ceza.ya. raııymı.• 

Demiştir. Neelıb FuıJ da, burul, karşı: 
<ı- Ayni kitabları ben de retlrdlm, 

hacet yok ı ı> 
Ceva.bıııı verml.şlir, 

Necib Fazıl ne diyor? 
Peoyami Sa.fadan sonra .Wz ı\lan Necib 

Fazıl mukabil m~a.faasuıa şöyle başla. 

m111tır: 

«- u:ısnun aklı se-llm sabibJ, bir a. 
damı çıldırtacak malılyetlekl sôılerinl 
ljimdiye kadar buyük bir tahammülle 
dinh,'dlm. Çünkü, lsbat. man;uund-' gös. 
tıerilen bıı delill~r kadlM' her ~elim akıl 
sahibinl çileden çıkartabilecek bir iddia 
bul:'iıne ı.-adar rörülmemlştlr. Geçen 
<ıebede müd.d~iumumilik ba.k6retln or. 
tada açık ve zahir oldıığunu ve lsbat 

ye batırıihlar.» 
Demiş ve yükse-it tali.sil cençlilinln 

bmıasea lnı alallada müşterek oldu!unu 
belirtmiştir. Dikime mliraca.a.i sebebi. 
nin de kendi şahSi haklarını aşan bir 

' m1k7asta. tç'lima.i bir mahiyet et.'Zeclen 
bu cla.-rada h:ı.kiks.tin ma.hkeıne 11.Amı 

ile de tesbttl Ye tek bdr kişinin vlcda. 
nmda bile bir ~acaba?• :maline yer Tf'r. 

memdı bt-eli oldukunu Ube etmJştlr. 
Mü'eakıben Peya.mi Sa.fanın ıröstcr. 

dlğl ben~yişler üstünde darmuş, bun. 
la.ra tekf'r teker cevab vererek, bunlarm 
her kitabda. ve her h3.11sede ınü<ıterek, 
tefrriiat.ta.n da. küçük teferruat benzer. 
Werl olıılutunu anla.tmıs ve dem~)'l.it 

ki: 
((- Filden bir kıl ve çekirreden bir 

aya.k kopa.rıp, bunlar birbirinin aynidir 
diye ortaya. atmaktan farksız bir iddia 
kArşısında.yız, muhterem b.ikim!» 

Bu arada Neeib Fa.zıt Oro Puro mil. 
terciml Yaşar Çimene de teota'S tderek, 
onun tara!ından bahis mevzuu tercü.. 
mest münasebet.ile 1Ullh.9in Ertuirula. 
yazılmış bir mektub:Jan !JU cümleyi o. 
kmnuştur: cBu ~eria muva.fık olup ol. 
msdıtını bu memlekette sizden ba$A:ı 
ta,yln edecek hiç kimse olmadığını da. 
AJlahı bild~ clbl biliyorum.·• 

Neclb Fazıl Kısa.kiittk mukabil mil. 
cıaraasmm sonunda: 

«- Ba.na lntlhal iddiasında bulunan 
bu za.t.ın keıııdi tablrile cllpogündüz bir 
kuyumcu dükka.nını ba.sa.r 11"ibl, ekseri 
eserlerinin Jt!\611 başka yerlerden lntiha.l 
ol.:iııtunu lsbcıt edebilirim.» 
Demiş ve vesikaların çantasında bu. 

Yunduğunu ela. !ll:ve ~l.r. 
Dııruşna., <•Oro Puro:» nun noterlik 

ya.sıta.sl.te yapılaeaı\ yeni bl.r tercümesi. 
nln Peyami Safa tarafından mahkeme. 
~e ibrazı lçln muhakeme lı~ bir ıU. 
ne bıralulmıetır. 

,. DERMOJE N ...._ 
YANIK, CATLAK. EKZEl\IA ve 

CiLD YARALARINA fevkalade iyi 
reıtr. Derinin ta.zelcnmesloe '" 

yenllennıeslne hizmet eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR. • 

~~! .. ~.~~~~!~ .. ~] 
ye ihtiyaç vardır. Sirkecl Salkım. , 
sötild Halil Se-ııer Karyola fabrl. 

kasma müracaat. -ı 

FRENGi 
ve 

Belsogukluğu 
na tutulmamak için 

EN hi İLAC: 

Protejindir. 
uruı-eti bıılunmadıtını beyan etti. Biz --------------
ise, ı,,bata da.vet hakkı yalntı tarafımı. 
r.a ıdd oklutuou ve şa.yed lsbat vaki o. 
hırsa da.v:ı.ıun sukut eclecel'lnl blle bile 
lıaıstru tıarafı buna da.$ etUk. Bu cel. 
aedt tııe, ~ bir ric'at levhası 

brıtıaıMAJ•. 7Al'a. ene~ plasam ~k_: 

ZAYİ - Seyrüseferden ~ldıitm (119,&) 

numarah t.dt be1&irll Jiik arabamm 
pli,k.esını za.yi eWm, yenisini alacalun. 
dan eslı!ial bü.kümSÜ'Zdür. 

A'fl'Ml Çelikel 

Hastalar ve ilaçlar İstanbul fiat mii.rakabe komisyonundan: 
, arasında konser İlin N•. ısı. 

Tlcıar~ Vek&leC.hıin 15/,/194Z tar.Ilı ve 3403'J/S63 sa:ralı emirleri macılblnoe maht4lf Up sertlnJ&tlarile btrlnol ne 
(Bqtarafı 1 inci uyfada) 

tıOr Ya hastabalucılar. Hatif 51:5ler l.şttJ. 

1'W1IZ. Hastaların io oek.iftleri. Genzi 
ha.fit J&kan bir kot.u Y&r, eter, tentür. 
ctiJOt Te Lno6dan m.iireltkeb l>ir hasla. 

ti tolııalu oamaşır &a.bununun İstanbul dahlllncleti toptan ve perakende asamı ııaUt flatlan İ.IW.ohul Fla' llüra,. 
bıbe Komtsyonuooa aş&ttda.kl şeklJcJe fıesW& ocl1lmlştlr, Ba tlatlard&n fuh.1a •11 ~r hakk1nıda MlW K.otaa. 
ma lk.ananuna röre takibat J'a.pılacait Dan olunur. 

1 - Wimal IDUltMalanndan telleD &tHisal mm1akalanndaıd cı; 5 top&aam k1rı IJAftSfle 
fatanbal top&an satq fla'1 

(tile lU.) 

Pen*encle bt.Rkl 
aa.tıf fiatı (Lltre 

itibarile) 
ile relım 1mıddit 11e:t1iııT&tlar tıa& (Kilo liibarile) 

ne kokusu. 
Cerrahpqa bast&neslnln aofisiııde, 

san'Mki.r M:~ Seaar111 konserin. 
de1's. 

• 

% 1.5 asitli ekstra ekska 
% U asiC.ll ekstra 
% S.5 birinci Deri 7eomeklik 
% &.5 ikhıel • ıt 
,.. 5. Sıra malı 

Gftıiş saıoo, a.saiıdaıı J'ukuı, kade~ 
kademe, ,aia.klanDdan lB.lll~bUeocelı: ya. 
2'liyee.te ola.o ~arla. dolu. B'r o lı:a. 
dar da doktor naımedl, idareci, lt.asla. 1 - Railne Yatlan: 
bakıcı, ders kilrsiisünüa iistüııde, &ecı. 

rübe tüpleri, ba.lonlıar, isıılrie lambaları, 

Tenekeli 
Tenekesıls 

pensler, klmyeyi maddeler dolu fleelerin S - VarU lle C'elen •-lak n prlna 
~riof sazlar ahnış. BllC'ön bıua.da ilim ,afları: 

tleiQ, ftll'at koau.pca.k. Hem de Umln Slıbanlıık yat. 
r.a.yeslne ;ranlım i~. Prt~ 1atı. 

Bir Mir Jdmyacerlll1 ıapmak, Mü. 4 _ S&bıinlar: 

çu.valsar) 

ze:nen Senarın bu konserlerdeki hakiki 
maksadını ba'ltla.rı ~! tahUI Ye müiıa.. 
kaşa etmek ls!Sem. İlk ııazarda., b.ts. 
talara neş'eli bk' taınan ı-eçlrtmek dl$ 

hayattan cereyan amnıyanla.rın ]t:ıranlık Hergün 
ruhlarına blrw ı$14c se.rpraelı: l'ibl asil 
lıfr amba.lajı nr ya bu bence urı.. (S..,tarafı 2 nci sayfada) 

Sa.rıclan ertel SÖIE başladı. l\feğer ke. çim .zorhılda.rı gözlerimizin ö-nünde. 
mani Necatı Tokya7, ıii:ı.l.de 'Jlr ııan•at. Şikayet ediıycn·uz, Eöy)üyor ve ya~ı
ki.r oldutu tadar, iyi bir hatıbmiş te .. yoruz. Hakdı mıyız, haksız mı? 

Hastaları, )lltzenen Sena.r adına se. Ticaret Vekili çok dÇlk ve doi- ı 

ıeı. 

9'1. 
13. 
Bt • 
85. 

ıoo. 

Ht. 

aut 
&I. 

68. 

UUt 
111. 
111. 
101. 
103.51 

119. 
Ut. 

91.ll 
'J4.!t 

'ıUS 

• 

KURUKAHVECI 

1%0.st 
111. 
ıız. 

ıt8. 

ıt3.5t 

111. 

116 ıkllesal 

l\.EHMED EFENDİ mahdumları 
TiCARETHANESİ li.mlad*1.a.n, ko09erin ~ verılldltinl I ru konuşuyor, haldı olduğumuz ta

lzaiı ettfkıtıen ve programı da sınladık. J raf da var, hakstz olduğumuz taraf 
tan sonra. sözü saza bı.ra.ktı. Müzeyyen 1 da. Bütün bunları uzunuzadıya ve 
Senar o~acb. İkl tarafında, Salılhl\ttin en iyisi rakam söyliyerek, misal 
Pınar, Neca.ti Tokyay, da.cbukac1 Hu:ı.n göıltererek anlıatıyor, söz •!Tasını 

Muhterem Müıterilerinin Beklemeden Kahve 
ceklerini Saygılarile Bildirir. 

Alabile-

Tahsin, udi Ka.dri. fazla alıkoymaııının sebebi de bu. 
İlk earkı: Bir noktayı bi1mek lazım: 
Ay öperken suların göğsüııii.... Arasıra. bir yanlışlık olabilir, 
Mü21eyyeıı Senann sesi, .r.ufiııin kub. fakat mutlaka görülecek, görülün -

besinde akisler yapıyor, :)lirli JesUerin_ ce de düzoltilecektir. Unutulmama -
den, manıdı mbnlkierlnden ıözüınü a,yı_ 1ı ki, bir z1raat memleketi olmak -
np salona ba.'kıyorum. Geoç, ihti!'ar, lığım :za rağmen ist;hsalimizi i.ı.tih_ 

lstanbul MeTkezi - Tahmia 1 
Beyoğlu Şubesi - Ga=aTay 

1 

Öksüren iare 
kadın, edcek bütıön hastalar onu derin lakimizin hissedilir derecede üstüne ••••••••• 
bir vecd içinde dinliyorlar. Arkama lsa. çıkarmak 98.ıAdetine henüz ermi.ş de. 

KATRAN HAKKI EKREM 
bet eden bsma vereınlll~ri ıet.lnnşler. ğiliz. Sık:ntı.nın sebebı budur. Bu, 
Bu hasta.lı,fın ya.ra.tltıtı «ori<unç h1.1.-ssa. ohınıca da deJıd in devası mutlaka 
siyet ve romant.1.zm nıalüm. Hepsi, g-\;z. buh.ınacaktır. Bulunacaktır, diyo - r 
lerl da~, yüzleri mah.mn, boyunları rom, kelimede yanh.§hk var, bulun. 
bükük dJnllyorlJLr. Bu ses, bu natmeler mu~tur, tatbik. yolundadır. Fakat 
onlarda hatiften ıel.miş bir ~ada tt'Slri.nl •:kıntı, yahud pahalılık 'bugünkü 
yapıyor. noktada · kıı.ha bile bunu çoğu -

«Leyli. bir k&'e CMıdır,. ~kısmı, «Ye. samalı nü? · 
1 

• ' 

meni» lshnli Iıi.r halk şarkısı ta.klb edi. Hatıırıma lııtanbulda iken her 
yor. Mii7.eyyeo Senu: sabah iki yıı.ı'murta yediği ·halde 

Yeminimin uçları, memleketine döndükten sonra oTa-
Çıkama.m yokuşları, yı çok ·ucuz '.bulan fakat ayda bir 

diye .söyleıfl~n. yanımdaki bir · ihtiyar yumuııtaya kalan ·bit Avrupalının 
hasta kadın: bana yıazmıt olduğu şikayet mektu. 

- Bana sorma.11 cllyor, yemenimin bu geliyor.,. 
UQlarmı ba.ğladam, ıkıpırd:ı.yacak hı.Um HasbihaJ .bitti. Baş.vekil söz isti. 
yokken t& öbür blnadan ı;eldim9 yen olup oılmadığını.soruyor, tama. 

DördiiDcü pdu pek cryoak b.fr ıı~y. men serbeetiz, &<>yliyebiliriz, söy -
İsmi, <ıHoş celdin • evimize .... Nakarıııt. lüyoruz, ~e cevablarını da ahyo -
lanlA, l\l~n Senar, ellerini çırpıyor, ruz. Ve raka.mln her hakikatten be-
b.ulıaiart ela kendisini taklide davet e. liğ olduğunu görüyoTuz. . 
diyor. Şiımdi salonda bir nkırtıı11r g-Idi. Evet, yazımın ba~ında bahsettı
ıor. Bastonlu bastalar, sopalarını birer ğim meslekıtaıın hakkı va.r. Bizi İs. 
tarara bıraktılar, can Te c-C>niilden elle. tıanbula getİTen k!ltara bindiğim 
rlm vuruyorlar. vıakit daha iyiyi istemek azminde 

Hastanenin değerli ıerta.bibl Esad, b:ı. olmakla beraher daha iyiyi neden 
na. yaşlı Te solrun yüzlü lı'r hastayı derhal bulaımadığım1zın sebebleri -
ırösteriyor: ni de biliyordum. 

u- Şuna bakınız, birH k•pırda.n de. I q 1 / 
sen feryadı basar. Nerede ıu kalkıp &k11sm. Uyaku9il 
oynayacak! .•• 

Mwıiki bu. FeU.a.n kadın rlbl. Rubun 
kıyısını, bucatını bulur, &'lrer içeriye. 
Hcıle böyle, dış bayatın, ı;oka~ın. kol;u., 
s1J11n ha9tane»e kad~r getirirse .. 

5 dakika.lk bir tsürahatten sonra, sa. 
lona &'irditimlz zaman siya.lı t.a.hlada 
şunlar1 okuyoruz: ' 

Dileğimiz~ 
cDerdimi ummana verdim> 
cBaJıar bitti güz bitti.. 
,Bağrıma taş basa.ydım.> 

Hastam bu şarkıları lsllyorlardL 

Seria.blb: 
- Ben der&iz şeyler ı:foa etmiştim. 

Siz gene derdlilerl istiyorsunuz. Allah 
hepinize şlfa.laT versin, maşallah hiçbir 
derdim yok! 

Diyor. Hakkı var, hepsi de h!Uünlii 

!JCyler. 
c(Derdbn1 \ll1Ul1.ll>n& verdim» şarl<ısı 

~1'enfrten, ıı.rka.mdan ha.fif hıçkırık. 
lar &"eli,.or. H&Sll olan hüzünlü ha.va., iç. 
ıı san•atklrı da sıal'lllış olacak ki, «Ba. 

Jıa.r bitti ıüz bit.tl» yi bitirr bitrmez, 
neŞ'eli mr şarkıya ceçlyor, çok ş.ükiır, 

«Ba.truna. taş basaydım!» atlıyor. Bu 
şarkı «Yol'Culu1t var!ıt dır. Fakat, basla. 
tar, bunwı a.yrıhk şa.rtusı olduğunu der. 
hal a.nladıla.r. Salona. bu güzel konscre 
doyma.manm lfadefil çök.t.ü. Fakat ne 
çare? Bu konser mademki bir llaçtır. 1 re94'tedeki ınlktar kadar verilmeli. 

1 
Alkışlar, teşekkürler arasınd:\ salon. 

dan çıkıyoruz. 
Başdoıktorun, zevkle !löşenmlş hususi 

d~üreslııden kıılaklarımıı.dan sonra du. 
daıklarunız da ta.tWa.narak ayrıhrk«>n 

düşünüyorum: 

«- Böyle huzur içlnde bir musiki 
dlnl.iyebilınek için mutla.k.a basta. mı ol. 

ma.lı?ıt 

Korkarım ki., bu müstesna flrs<ıtlar1 
~açıtmamaık içln ben. san'a.tkarın peşi_ 
Sll'a basta.ne hastane dolaşmaktan r:a. 

tlba ~tanacaıtm. 
Nusret S.&fa Coşkun 

TÜRKİYE tş BANKA.Si 
Küçük tasar.ruf hesapları 1942 lKRAMIYE PLAN! 

K.EŞIDELER : Z Şl.ibat, 4 Mayı.s, s Atusb, .2 İkinclte§l'l.u. 
tar1hlerı.lle1e yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- L\ra 'o > 100 • - 4000.-

a > 1000 > - sooo.- • 60 • 60 • - 2500.-
2 • 750 • - 1500.- • 
1 • 600 • - 1600.- .. 

10 • 250 • - 2500.- • 

200 • 25 .. .... 6000.-

200 > 10 • -2000.-

• 
• 
• 
• 


