
AGLAYAN, 
I 5 günde bir çıkacak olan ~~ 

T ürkçii dergide gençl~rin ateşını 
l l kültürünü bır arada bu -

yaş ı arttı 

lacaks:nız. J 
'----·~::::::=::: 

Sene 12 - No. 420S 
Yazı ışlerı telefonu: Z0203 ÇARŞAMBA 22 NiSAN 1942 )due 1'1eri telefonu : 20203 Fıan 5 ltunıı 

Bu sa · ahki 
haberler 

iase nıüstesarı danada 
' ' ---------~-

8 u gün beş vali 
Almanlar NJrveç 

sahillerini alelacele 
tahkim ediyorlar 

Müttefiklerin bu 
sahiJlere ihraç 

yapmaları bekleniyor 

Şark cephesm de Alma'tlarla yanyaııa h~r?ed~'.1 
Fransız gönüllüler ~ Bir Alman ge11eruın.ın go. 
nüllü kuvveti.eri tefti~ ve btı merasime iştirak 

müsteşarın reisliği 
altında toplanacaklar 

içtimada cenubişarki Anadolunun 
iaşesi mevzuu konuşulac;ılı eder! Franm lC'jyonımun bayroğı 

- ·Alman ve 
d 22 (AA ) - Oslodan a. s et Lon ra · · · ovy 

• t' .. ·ş·~~~;:···~;·~···;~;~~~~I ·Parti 
Aiman taarruzunun İ 

lı.nan haberlere göre Almanlar. . 
Nort eç sahillerinin muhtemel ıbır 
ı harcketıne müsaid sayd kları tebıı· v lerl ı ıı a 1 :hummalı bir faali) etle 1 
noı~a arı Al nfar f 

neticeleri 1 grap 
4 Sovy t ı 
tümeni ; 
imba i 

t hlk m ctmckteduler. rna ' __ 

:u no ,taların müda~aasın: temin Al 1 • 1 1 
içm 1)1 teçhı~ e~ilmış.yenı kuv.. man ar şıma 
vctler de getırmışlerd r. . 

Amerika;e Fransa kesiminde bir kaç 

Dün Başvekil ve 
iktısad Vekili 

izahat verdiler 
Amerika Hariciye 
nazırı beyanatta 

bulundu 

mahal aldllar 
Moskova cephede 
önenıli değişik.ik 

olmadığını bildir.yor 

d ld • 1 Ankara, 21 (A.A.) - C. H. P. e 1 1 . M cl.ıs grupu umumi heyctı bugün .4ı.laııada 1 t>.r ' ıırızara: T~köpre 
1 •21/4/ 1942> saat 15 de r s vekili Adana? 21 (Husu.,i) - Seyhan, Sökımensüerın n) a., t edecek bu 

Almanlar U bin 
esir aldılar 

1 Se)'tlan meb'usu Hılmı Uı anın re. H atay. Içel, Gazıatatcb ve Maraş toplantıda cenubu şarkı Anadolu. 
is ğl.fide toplandı: valılerin·n ı t"rakHe yarın şehrı. nun iaşes mevzuunJa 'karar ar a. 

Vnsington 22 (A.A.) - Var.ifcsi 
başına dönen hariciye naz ırı CQr
de\l Hull gazetecilere bcyaııatta 
b ulunara k, Lavalin Almanya ılc 
işbrlığ siyasetıne Fr~nsız halkı • 

1 
Celse açıldıktan ve geçen t op. mızde muh·m bir toplantı yap la. lınacaktır. fa e Mu te arı bugiınk 

!I lantıya ad zabıt hiıtasası okun.. caktır. İaşe Müsteşarım z Şükrü trenle Adana)a gelm t r. 

Düşürülen 

tayyareler 
: 
: SbO~olın, 21 (A.A.) - AL 

d ulktan so ra kursiıye gelen İkıtı. --- -----------------------
: sad Vekıh S rrı Day, g rup umumi B •• t 
i heyetıni Jccndi V e,{ill..!t:n tan!!itk çe e 

( Devamı 5 inci rayfada) 
• 

tat af tar o'.lrnadığı kanaat ınde 
~::ıunduğunu soylemiştir. H ull, A . 
mcr kanın Fransaya karşı tAa~ıb e. Berlın, 21 (A.A.) - Alman or. 
deceg i sıyasetin gi.inlük hadı.s:le. duları baş'kumandanlıgının tebl~ği: 
rin cvrine bağlı olduğunu ıill,,c Şarıt ccphesınin rncrke1. kesi. 

tm t r. mınde çcn ber ıçine alınan orta e. - ----o- hem ·'.\ t d • • ll • . Harı·c·ıye den mureWıecb bır grup )OX ed 1-
ıspanya 1 mışt:ır. Cphcnin ş.mal kesım nde 

t yapılan A lman tacı.rr..ı.zl rı (sna. 

N rlnln beyana 1 sımla bırkaç muhal altnm ~ duş.. 
azı . man istihfJcim1arı tahrib t>dılmiş 

d . d 22 (A.A.) - Hariciıye ve birÇ<jk silahlar i;{tin&m olun. 
Ma rı s ner ~Ariba> ga. :muştur. Cüretlı taarruz.lar.d. a bu-naLırı Serano un ı. ·· 1 d 

d bevanalta. ~omu- lunan pike tayyare en uş.manı.n zetesıne ver ıgı . J. ·ık ··d ··h 1 b r 
mstLıge karşı kendısmı ı mu 3 - iaşesi bakımından mu ~ o a~ ı 
f eden memlc<ketin İspanya ol- knç köprüyü tnhrib etunışle~~ır. . 
aa Latın Amerika memQe - 44 üncü Viyana piyade turne~1 

: .anan lkaynaklnrından gelen bir 
habere göre, bu senenin başın. 
clanberi yapılan iı'k büyük taar. 
ruzun n eticeleri şunlardır: 

33 üncü Rus ordusuna men.. 
sub dort tum n imha cd.lmiş. 1 

ı. 7 bın Rtıs ın \e l bın f 
de es·r alınmıştır. ' 

33 Uncu R us o.dusunun oo"L 
gcs tasrih c d lm mıı::se de, bu 
anuharebelerın Vıyazma bölge. 1 
~~7~:r~e~eJ~~~r ~~1~t~~~~~neı:; 1 
haktkmdn ketum davranıyor ve 
met1kez kesimınde duruı;manın 
anudane mukavemctı kırıldık. 
tan sonra, müteaddid yerlerin 
geri alındığını söylemekle i\-tifa 

---o---
2 
ayramı 

Bayı:am bu akşaın 
Maarif Vekilinin 
söyliyeceği bir 
nutukla açılacak 

aüd 
e ·ı esini istiyor 

Dev/et iktısadi teşekkü~leri ~ıenzurl~rı tek.aüd 
sa,{dzkları hakkzndakz pro;e meclrse verıldi 

dugun.u.. haı·bden uzak kaldık - ıbiı•kaç hafta devam eden çetm 

lkıet c~ ~ı~irdc parlak bir i.stıkbale muharebelerde üstün düşman kuv. 
arı a h · den•len L3.. (Devamı 5 inci sayfada) 

ka\ uşacaklarını . aı~ • . . b',. 

ediyorlar. I 
1 \. ............................................. , 

An'kara, 21 (Hususi} - Devleti temin edılmesinı tekaud kanunu 
ıktısadı teşekıki.ıllerı memurları te.. hüktimlerinın devlet bütçesıne 
kaüd sandıkları hakkındakı kanun yıllar geçtıkçe yu<ilett gı ıığırlık 
pro1esi mcclıs umumi heyetine üzerinde durularak ıktısadi devlet 
sev:kcdilmiştir. Bütçe Encümeni te.şcl&üllerinde çalışi.Cllnra. şamıl 
mazbatasında kısaca şövle demek. olıınak üzere bütun memurların 
tedir: tabı tutulacakları bır tekaud rejL 

cİstikballeri henüz tcmirıata mi tesis '\e icab eder e hcpsınin 
• bağlanmamış devlet da"relerinde tek bır sandık ıle a'ukalandırıL 

ücretle müstahdem merr.urlarn da ması esasının tetkık edılmcsinı 
tekaüd haklkı vcnlm...>Sını muhte. Bütçe Enciımenı tem nnııe ,uyı'k 

\'alın de Gcendi ind~nde . ı~: ı. 
Fraı ıı olduğunu soylenuŞ'tır. 

--<> 

Cripps Çörçi~e 
izahat verdı 

(A A ) _ Stafford 
Londra 22 · · b kil Çörçil. 

Cr.pps dün ak~m aş~~ ·!';müstür. 
le uzun müddet gor;u.. da 
C , d ıı'eçtığı sıra 
rıpp Lızıbon an ,., · ı de 

P.ortck,ız ba~·cıkili Salazar 1 e 
b r goı ü,.me ~ apmı.ş,tıı::_ ---o 
Aınerikadaki Fransa Yazan: Emekli General K. O. 

S ~f aret m Üsleşarı ızdn Anglo • Sak-ı atmış oldukları na dair J apon kay. 

C A~kerl v~iyet :J 
Amerikan tayyareleri, 
Japon adalarını nasıl 
bombalıyabildiler? 

.... D ünkü yazım ki d ıı__ 1 i h • · f ttİ 1 · garbi A ' •rupa sa. na ar;n a n ver muş o an yen a. 
ıstı a e son d e\ le t ennln ~~ten bir ç kar., berin bu cüm1~den bır gösteriş ha. 

Vaş ngton 22 (A-A.) - Fransız hiller~ne karş.ı ge~~a karar veım §- reketı olması muhtemel olduğunu 
b . L on Mar hareket ıoras h lb 1 k b . Uyuk clçiligi mustcşarı e ırna kd - ru ister j 6temez • c lrtme ten ı al'Cttır. 
~:ıl, Lavarn nutkundan sonra va. }erse Uzak ogu.

1
) ık ne ı>lrnn b•rak- J aponların Birincikanunun 7 ııİn. z·r l tme. yan ı es nden ıstifa Ptımiştlr. rna e ._ ı etinde ıka lncak ların.. de Pearl Haı'bur'a yaptıkları b:ısk . n 

___ ----- ak mecuur y kd • · · d W b h 1 1 · 
I\• o • •t• t ~ bahsetmıştik. Uza. dogunı; nf tıceBın le kme uç ~r a e ge ~ış 
''llsır kabinesi ı ıma a.n tana b ı rakılma~ı eme. ; 

1 

o nn ır eşı A~erıka~1ın Pasıf k 
ıkıncl .P sahada karıı, hava ve de don:ınmaaı bu tarıhı takıb eden ay-

kazandı . şi~phesı z,ko tle;intn biiqbutıin du~du. !arda bır dereceye kadar kendisfoi 
~ahire 22 (AA) _ Meclisteki nız. hared e .ek değ"ldir. H atta, 0 toplayarak tert ib cyled ğı hususi f ı-

cl uıı.kü rn·· k · ; n"'eticesindc rulması kem . ' plana bırekılm · ş et 

1 

lo larla iki d efa Ma~al ve Jılbert ta 
ba uza ·ereıer 8_ 1 h ntn ı ·ı n cı . 1d ~ k d 

1 
k b . d I 

ilVckil Nahas Pa a 5 e karşı 1 :> sa ~a düsmana müınkun o. ugu ·ım a a ari mınta asına; r e a 
teyıe itım d k ş ...+ r d ugunu lı• tıirmel< iç n muhtel f da Yokohaman n takrıben 1700 kı. 

_a az~nmıi'.ı · kadar az k. 
5~ eketlerı eldeki va. lometre cenub doğusunda bulunan 

}i f"f b" J cephelerde ~ec::·ne göre şıddet1en- Markus ad sına ak nl f )•aptımı .ş 
a l lf apon sttafnrln de :ın za:nan '\C VC buralar k a ke 1 tes rle mu. k 1 b ber zam fi h d d tuva •• ·· b l I ..ı 1 d nnek e era. rı h:ıreke:!erı ve hm hede r. l\v d n ve enız en 

v zoru a ırı - ·er yer ba:ıl go•te <leniz H ha\a bon .J.ı dm n t l tı B rıeş k 
§cı.tika ııı.gton 22 (A.A.) - Uzak - ~ meyanda b ha•s'.\ k cab eder. Amer ka do anını n n bu lt>•ebbus 
k ru .. Sularında bır hafıf Japon ~ teri,l~rı b "le yapma . pmak lerın tekrarlam her n me u:ı 

vazor .. " gos k dd n eyı ya • - b b J 1 d . cutnbo unun ık Amer kan ııu • Bu k sa mu a k-Amer ka 0 dugu g una apon r a mt 
b('r \ tu tarafından b:ıt rı dı · ı ha. akı;adım z. B.rle ni.ı öğle. zar etmekte d ler Japonlar, ayr ca 

l'r lnıektedir tan ın I ın n 18 N san gU kdoğu Amerık.ıl ların Alnska sah ller le 
b --o· tanare er unduzi.ın \C za .. 

1 
Aleo d s r.ı adaları st kam tınden 

0 atan lngiliz muhr;bi d-en s~nr~!ıadığı d~rtd nt ~fa~aek hava taarruzları yapab lecekler n: 
l.0110 

1 harbının danberı Ik ~ a .1 dahı gözönünde bulundurmakta ıdı 
daire8 ra 22 (A.A) - Amirallik c.av"z zamay kohal))n ~ehırlerık~l c - kr ve ayrıca bunun için dnhi ıd·, 
tnuhl'ibn ~ bır tt>bli~i. bir İngiliz Tokyo ve k 

0
baz1 ·~~~-.qıe~ 1 eJ~jkı Japonya ana va tan adalarıı da 

~an ha~1k. B<'ngnl körfezinde d'Ü~ varlarınd~ 1 
k b r cnık tkt ala (Devamı 6 nc ı sayfada ) 

1 ldıı-rrı ~ 'atı netıce ınde tattığını h ücum e er~ ı . • k nf la f 
11.ledır. bom~>asile )'U""e 

"' lif kanunlarla ayrı, ayn vücuda görmiiştur. 
getir~len tekaud sandtidıır nın b r. ProJede me\ cud tekaud kanunu 
leştirilerek bunlara Hgi1ı memur hükümlerı esas tutulıı aklı bc-ra. 
ve müstahdemler hak.!undakı te ber bazı küçük degış.kUdcr ya. 

~ kaüd birl klerınde tam bır bh rk 1 pılanaktadır. 

J Talebe yurdları 
23 Nisan Milli Hnl<"miyet ve Ç0-

cuk Bayra;mı yarın butün memle. b •• e h 1 de ? 
kette olduğu gibi şchr mızde de u g u n n a 
büyük merasimle kutlnnncaktır. • 

Bavram münasc>bctil t: bütün 
resmi daırc ve müesseselerle okul
lar bugün öğleden sonra tatil ya_ 
pacaklardır. Resmi daıreler Cuma 
sabahı, o'kullnr dn Cumartt>si sa. 
bahı aç·laca1dardır. 

(Devamı G ncı sayfada) ----o--
Bir kadın dört ayhk 
çocuğunu helaya 
atarak öldürdü 

Zabıta ve adliye dun dört aylı'k 
yavrusunun hayatına kıyan taş 
yureklı bır ana hakkında t k•bata 
başlamış bulunmakladırlaı 
İa ia}il nazaran bu tu\ ler ur

pertlcı vak'anın Kahr nıanı K drı. 
ye adında g nç b r k d ndır. 

Bcş..kıtaşta Vaid m nd o. 
turan Kadrı) bır mudd t evvel 

bet pe)da tt b r dam-
urdu u 4 k çocuğunu 
gun C\ ler ncckı hela çu. 

kurun at rak. ı \al Va\ r un 
vat n k sdetmı,.,tır. 
Vukubul n ıhbar uzcı ne hadı

" ) e el ko an adlı ye ve zabıta 
du 1 bu çukurda arama vaptırmış.. 
lar. zava 1 'küçüğün oli.ısünü bul. 
muslardır. 

''Son Posta,, muharriri, Toros 
Talebe Yurdunda neler gördü? 

Röportajı yapan: Nusret Safa Coıkun 

Toros Kız Talrb Yurdunun bir k• ım lalebest ve ldnrt'r.llerl mliılfir oda~ınaa 

[Bır arkad~ımız, Partinin yeni b doZ~u eı< 1 ldcriı . ılıtı. 
bir Talebe YurdÜ yaptırmak ya.çlannı, gen~lcru neler ıste. 
yolıındakı tc ebbusü üzerine. dikt rln.ı tesb t ettı , bugılnden 
1stanbulda mevcud resmi, husu. ıtıb bu lan Son Posta da 
si biltu Taıebe Yurdlarını birer (Devamı 6 ncı sayfada) 



2 Sayfa SON POST~' ·- N;san 22 

r 
1 Hergün " Resimli Baka.le 1 ~insan ıçın en büyük mahrumiyet== 1 r 

1 SE>bahtan Sıııhaha: 

Fransanın yeni 
rlükü net Reisini 
J.) •• ıledikten sonra, •• 

, ____ .Ekrem Utaklııll _J 
41I' ra.ma.O.. yap.lan hü.ltilınet de. 

ğişiıkıhğirun hangi şartlar ve 
$_ ..,~..,ııe.c ...ık .uda yapHd ;ğı meselesi 
üzuınde tahminlc-r yüriitühuesi çok 
UZU'lı aifımcdi, 

• 

1 Harb başlarken 
Sinirler ger /fr, 
Uzadıkçe gevşer. 
Bu bir tııbiat 
Nizamıdır! 

'---- B~rhan . Cahid 
"liil" ubarebe artdı; bkse. dünyanın 

ılıJ& sattığı eski hafıne ıelse, kan 
dökme bastahtı nihayet bulsa, ih lras. 
lara Wraz kül ıerpilse. 

Doktorlar son d&ldıı.ıı.7a. kadar lıas_ 

ta.dan ııMaiıi kes.:maler. EA mernam~tai·.ı 
bir kanserden ıztırab çt:keu b~t<ly,ı yük 

Muhuebedcn SOD1' politikayı 
kulıs arasınıdan seyretmiş b irisi çı. 
kar, Alman devııet re isı tarafından 
frcıns:z de'°'.kt reisine yazılmış bir 
mekrnbun kopyesini o.kur, yahud 
Alman mümessili ile Fransız mü.. 
nıesısıh anası rı.da ce.reyc;.n etnıjş bir 
mükalemeyi, veya ıhtiyar Mareı,ıal 
ite inandığı adamlar arasında geç.. 
miş bir aabrıenin tafailallnl anlat ı r, 
ş md ı eserlerini göreceğim · z haci ise 
lerJn saki.erini o zama:ı anlarız. 

Bugün hertcesin merale ebtİğı nok 
ta Fransanın hükumet değ .şiodiğ ni 
neden yaptığı değil, h;.ı.1.ümet deği.. 
ş ,. .. ğinden ı8()ıoTa ne yapacclğl ve ne 
)' apab ' leceklerdir. 

Bu suallerden bir k:smının ceva_ 
b .nı yeni hükUınct reisınin radyoda 
yapt ğ. ıhaıııb.ıhoilde bulabiliriz. 

Mösyö Laval nutkunun bir k:smı 
nı geçmiş günJCTe, bfr k;mı:nı için 
de yapd;ğ:mız günlere, bir dtııımı~ 
nı da gelecek günlere ayırmış: 

İ&~re ya.rd-. mllhtac 710 FraıJıs pecutuııu ela.Yet eder, cocukla.r bir 
ka.ta.rla İs~re Wpraflna vanrlar. Tren boşalır, istaayon memurları görürler ki 
b!r kenarda küçük bir sepet var. açıp bakarlar, selM'Men bir haroz ile iki taTUk 

~~· t&lııtik edlli.r, horoala tavuk bir 90CUğ-undur, bu çoeutun annesi öhnliş ... 
tur, baba6ı esareitedir, biltin malı lşte bu horor.ıla. iki ta:raktan Rııarcı.Ur, kü. 

çük blbfoln biitin muhabbetini de onlara vermişıür, sonbuıea ağlamaya 

başla, amba kendisini eesaJaaılırmak 19in elinden .malım mı alacaklarf Ha . . 
:f1I' malı ahmaı7aeü, .keadlııi rlbi horozu ve tavata da mlsallr eclilecettlr. 

Çocuk muhakeme bbilQeUnıılen -ı.ramcım, keıutislDi çend~ h&cliseler 
ona maddi bir acı vermi74l"la fiU:rd .eCmes, De va-fıierse enıı .ala, ne söyler. 
lftse onu cUnler, eksik1Jiinl llUJ1lutu ye deıbal Miladıiı tek fey' sem eU!kll. 
CidJr; lı.enAl&inde duydwtu m 1MiJtik kalıilly~ ae aevebllmek b1ı0i~lr. Bu 
~abiByet ~ocuk serpilerek biiı1iiduce lıokişaf eder, yaşlandıkça büyük bir ih.. 
-tiyaç halini alır. Anne. 'baba, çocllk. kadın sev11lsl bizim için bk gı.da4lır, eğer 
onları bulamazsak sevıımi.zi bir baştr.a teYe, cıolı ..eya eaws ilır IDM1de1e ve. 
,rirlz, dtinJada losan 19ha lftiJm.cnin -ve ı;cvel:ııllmenln etı:siktitlnl dcıidan'ble. 
~ hiç bir Şey yoktur. 

sek derecellen bir iki nwrtin nrip 1\-lev. 
!asma kavWJlurmazlar. İblimaJ lliOn sanı. 

yede blır ilaç lteşfedUlr, hastaya t atbik 
edilir ve hayatı kurtarılır. Bu ilıtfmal 

milyonda. bir de olsa hürmet eclil r. Ce. 
miye(Jerin bünyesi de lnsaacho laı'ksı:ı 

oldulu için l~t.imai maradar d.J elden 
gelditl kadar tedavi edlllr. tlmid kr!öil. 
mez. Amma ceml:nt derdden karlııl:ı • 
maz. Varlığını kaybc.ier o başka ihU_ 

ras, insanlan oldnfu kads.r cemi)etlerl 
de ölüme k:ıclar götüren basb'ı.klı1rdan. 
dır. Der iç'lm:ıi heyet blr zaman dalla. 

mr, budaklanır, yaydır. Gölresi kıt'ala.n 

kaplar. Fakat bir aman gelir Baubab 
apçlan rfbl rirümeye, k~ulmeye, 

çökmeye başlar. 

.......... ····---··-··-·· .............. ________________ _ 
- <ıBizi haıibe rorüidedik.ten, bi 

zi çarpı~ala.rLmıııda yalnız bırak.. 
tık.tan sonra, müttefi:O.imiz dıonan
mam.z. tahribe te§elTj:J etti. deniz.. 
c !erimizi öldlürdü ve hallımızı aç 
b.ralctı. Dün biz tehlikede iken. 
adeta haıhduı masun kalmış yurdla 
rım:zın tahribini tamamlamak İçin 
b rak.p kaçt:lc.larl Fran.36 göklerin.. 
de, bugüu esGui mütteıHderin uçak.. 
ları dolaşıyor.» 

( Şe--ir Baberleri Tıb il.mi.nin Pa.thologie ve Phyrio. 
logie şubeled insan büuyeslnln tabi ol. 
dutu tabiat Jcunınbnndan ~ılımı'jtır, 

Ayni kanunlar cemiyetlerin bünyr-s~nae 

.. K~r!_sı taratı~dan. !Kendilerine taşralı toccarl 
oldurulen komıserın _ . 

metresi neler snsa veren memurların 
Bu, cümleler yeni F rans:z Başve. 

kffnin nutkunda mazin in hikayl·si
nc tahsis edı len kısımdır. 

söylüyor? meydana çıkardığı ihtikar 
Dü.nkü celıede, §Qhid olcuak • • ,. 
dinlenen Mualla, ba aile laci- KaJay ıhtıkarı yap:ın tüccarın yazıhanesine İçlnı:le yaş.ımakta olduğumuz 

gün1erin vel'Cr ği düşüncelere gel:n
ce, Mö~yö Laval şöy)P. diyıcr. cuuun •ureti c~re":anınr anla- giden memurlar yanm toa kalayı 6040 liraya 

tırken, komııerın karuı : ~ . • _ •• .. •• 
«Yalan söylüyor!» eledi sat.ırken kendısını curum ustu yakaladılar - «Daha b ' rkaç gün evvel mem 

leketimizin d ı ~ durumu ha·l&:nclald 
kaygular:ndan '.\ıfareşaL: bahaedi -
)'ordum. Bugün hükumet şefi sıfat i . Mualla adında bir kadınla me·t.. Emniyet Müıdürlüğü mali pıcJia ılarına getimniyen Abdürnhımanla 
le size hi ta~ ed :y~-r ~-e bu dururr.un , res hayatı yaşad :ğından ı:lıolayı ko- V~ ~aça~ılık ?ü~~ f!lemurla_rı dün ortağı Nazmi yarım ton kalay içi.o 
vahım old~gunu soy;uyornm;n [ caııı ic.omiser muavini Ta?a.t Uçıku _ b . r ıhtik&r lıa.dıaeaının tahlklkatınl j müracaatçılardan 6040 lira pa.ra 

Fran a şgal aJı: ınc.'ad • r, el an har_ nu b:çakla yarahyarak öldürdüğü ikma.I edere'k suçlularını adlliyeye 1 istem işlerdir. 
'be !'ahne o1maktad ı r, üste~i !~ açt.r. I iddiasile bir müd\:iettenberi birinci 1 tesiim etmitlerdir. Taşralı tüocarlar bıı fiat:a ra.. 
F!lk.at l\1ö~yö Laval ı n ehemmiyet,e ağı.rcezada duru~astna bakılmak.. 1 İddiaya nazaran lıadis fllduır: zı olduüar:nı v~ ertesi günü de 
k~ydebtiğİ .vahiml. k, ':~ne ~e~diai. 'ta olan Nedimenin m c:hakemes'ne G~latawda Kaıaköy caddes:.ndc istenilen parayı getireceklerini aöy. 
nın koydug;ı te~ 'k _sore, h~t~_bu d•ün de devam ed irmişt ; r. I D emdbag ~an:0nda 17 numaralı ya. liyerek yazıhanedıen ayrılmtş.l.ardır. 
yokluklara ek ola·ak alab ı ldıg ne Dünkü celsede bu aile faciasına zıhanede ticaret yapan Abdürrah.. H k " ı. d '" _ı.ah b .. .. 

1 

· ) h b · b " t · ı . a la.aten un s~ u cuımu.. 
geniş. eyen mu a:e enin ır yı ... an sebebiyet veııd'iği iddl;ıı olunl\n Mu- man E.r2e ortağı Nazmırun elle • .A. dd ' f al la 
beri aldığ : renlkten i!erİ geliyor. a.Oa ad:ndald !kadın Bursadan ge • 1 rinde bulunan mühim miktardalki me~uu laa ~:87.lede an mb.emud~ 1 _1• 
N k d 

ı. _ _ı._. - ..._, :1._ _ ~· • • • • • . 1 numara rı o.ne en teş ıt e Jıcn 
ı u.t un, a1H1 uugrusu ba:rOUPöl.n tırtılerek şabı-d ıdat:le dinlemniş.. I kala.yı :taleb vukuı.mdl\ müşterJ)CTl - . . . . 
bu noktas : ncfıa Rus harbine tema•ıtir. ne çak yübek fiallarla saı;okları 604~- lira i.ie yaz:hane!e gıt.mişler, 
edJld ığ i ni görüyoruz. Talitın bu Jeki\de ölmesine •on zabıtaya ihbar edi!m ' ~tir. ~dumra~a . ortagına parayı 

M.. ·· La l d n' yı· ı"l "ınden d ·· · ~~ ~ ·· li 1 lef .. m e'--=-
1
erdl1' osyo va .e c er .ereoe mutıee.elT' oraugunu soy yen Bu m.üracaat üzerine harekete ge Ulill.lJLl • 

soruyor: w • 1 MuaHa şehadetinde şunılıarı söyle - 1 ç.en zab1ta memunarı evvelıld gün Bu mrede ciiımüme~1;1du ~ ~ 
- Eg~r ha_-ib~ ~azanmış olsakır-! ınİf'İT: ! kıyafet değİftİ!'erck Abdünahma • ma:nl:yao memurlar, huvıyetlerlnıl 

dı bolşevJldenrn z,n . hadudumu.ı~ j «- Evet !komiser Talitla bir nın yaz:hanesioe gitrnitkr, kenclile- açıga ~~ suçlular: yak~ıt "4 

duracaklarını zannediyor musunuz. müddet mebre9 hayatı yaşadım. Fa- rine taşradan gdrniş tüccar süsü ve.f lardJı-. Aıbıchurahımanla ortagı auç 
.. M~ö ~.val~ ~ktlırsa geçen kat önceleri bana bekar olduğunu rerek blay ahak. a1"211lsunda olduk mevz_uu .~lan kalayları Fedbn i.min 

~ler!n hıkayesı ~~yle,_ Y~.5~_n ,1:8~ söylem.it bulımun>-rdu. Ben onun }ar:nı eö"em.işı1erdiT. Bu alışveriş .. de bır tu.ccardan alacaklarını !tÖy • 
gunle r e. gelecek ~.ınler n. gorun~_ş...ı evli olduğunu ö~nince kenıHai1e ten ,üphelenmeği zene ladar akıL leınifler.d.ır. 
de anbt:lan ş .,.lc ll;le olClugı.ına gol' '"' alakamı kesndt iateclim. beni :ıoTla Hadise etrafında milli kıo«'wıma 
y~p :lacak §CY bası t . ~lma~ ger~k.. metTe:ı .tuttn. Üıııtelik ailesinin bu - , .. ·:··~····-··-·-···-... ••• .... ····-\ müdldeiumumiliği ehemmiyetle me:ı 
) en Franos:z ha-wekıl ı hır ~eç.un lundağu ~evlie yakın bir apaıtı - :K • : gul o1malctadır. 
yapmak zı<>~nde bulunuyor: Bır ta- manda oturuyoııduk. : ı--tasıye e 'J8SIDIR ---o---
rafta yarınAc ı bar: ştır!lm : ş Avtupa. Talat akşami)arı apartımana gıe. : I r 
da §Crefini v~ ha>•ati mıenhat1e r ini lir biT miktar i çer ve geç va.kit de 1: kaA r n·ısb3tlerı· Şehir Mecliainin dünkü 
muhafaza ederek kalmak, yahud ev.İne döueroi. U toplantısı 
medeniyet.inin yo'~ c.ima~~·- k~ · ~ -ı.: ı Vak'anın cereyan ettiği ak ~am tesbı•t edı.ldı• Şehir Medlisi dün öğleden sonra 
mak . Yeni frıansz başvek , l. l.ır ı ncl da rakı so&-asını kurmuş, bhl'kıte birinci n:is vekil Faruki Derelinin 
ş kk' tercih ed :yo. ve onun ancaK İçiyorduk.. Bir müdd .. t 90nra sokak riyasetinde toplanmıştır. Geçen cel 
Almanya ile i şbirfi~ ya~ak aaye- bpısı şiddetti ,iddetli vunıl.rrıa ğ-a 
a:nde mümlkün olab ıkceğıne inan. başladı . Talat telaşLınd :: «E.yvcı h Son alman btr unr ile kırtasiye~. seye aid zabıt . ~unduktan. srınrr_a 
dığ:n · söy')üyoT. . itarım Nedime geldi galiharı diye ~ eşyasmm Ur hadleri yeni.den tan,. :l ruzna1?1eye geç~_lmi,, muntelı f tcküf 

H
. b ' t · ı.d ' d A"- a a ı1 e l d " F -'m dl'-•o'•• ·B··-.. a .... :ıler alakalı encl.lrillenlere havale o -- ıç ır en ım ny - Tek 4'ap · yı açnnmamı söy e ı . a- .,, e _.-.q.&A. w ... n sonra yap._ ·ı 

uzlaşma ve barış ' çinde yaşamadan 1 k.at kısa b ir zaman sonra, Nedjme ca& satı~larda Hbalit.çıya. rı, 25, top_· 'Lunmuşttr. FıTtnlara otomatik elek 
beni alıkoym :yacaktır, >ı d iyor. 'bahçe penceresinden atlıyarak apar. ta.ncıya % 10 ve perakendeciye % 30 konması medburiyetinin belediye 

Göıüliiyor k i, 1 umana g İJ1JlliŞ ve bağ!ra çıığ ra otur kir haddi ka.buJ edilmiştir. i.sta.nbul.. zab ta<ıl tıal ; mat.n:unesine ılavesj 
Yeni Franıı :z hlil:umeti f ra.nsa- duğumuz odaya gelm i ~ir. B ~n k.or- ıia ıopıancı Urı kabul edilmemiştir. bak&ıadadd :teklif de mülkiye en -

n ·n eski muttef'kl erı~d,.n b 3.h sed er-j lcudan bir kenara çekild im . Koca • Yen.i alınan ltu karar ile. evvelce cümenİne havallle edillrni~. petırol l i_ 
ken çok acı bir dil kulhnm ış ot.m~- wını kor'lundan yakalıyaralc odadan ""r 60 kadar yükselmiş olan kir ııis_ mited şillketi tasliye heyeti rapo.-u 
sına rağmen onJarla çatış~a _ ıhtı-1 dışarı çı ka!ldı ve böylecP- apartı - b'l'ti mühim mikta.nla Len:ıiJ fdilmiş ve Sular İ<k.re\l!İnin 941 yıh bilan-
malini kuı:calıamaktan çekınml~ :"'~ 1 

mandan ayrı Mılar. Birıkaç saniye buluııma.kta.d.-. çıku bakık.ındaki mazbatalar okun _ 
b .. t". Üt kasına Alman yengıs ı nı 90l1Ta aıoıkalclta bir takım gürültüler \ l k b 1 d 'im· · u un poı 

temel yapmı~ır. Bu politikanın yÜ-
rümesi yahud yüriimcmesl Anglo • 
Sak 'On akmmi11, ha~ta :bizzat f'ran 
san:n değil Rus ordusunun elinde-

dir. 
Fransa Mö!PYÖ Lavali jı ba~ina 

TAKVlM • Nisan 

k-.u..ı .... 22 A,.ı.ı ... 1 
ll'iti 

Çarıamba 
1161 - -NiNa Ru111i P~ Kuııs 

9 19,2 lt56 

C...üNEŞ R. ahır lM=>A" 

~. o. .s. lJ, 

6 u 6 ' 2.0 

10 li 08 26 

d 
~ ı.ı '1. ............................................... .,, muş, a u e ı ı-ır. 

oldu. D :fllrlda gör ügtim çocu.-. ara 
ne var ne oluyor diye 90I'dum: 

o:- Ne olacak karısı konıiseri 
vurduln dedi~. 

Vak'a henim odamda olmamlş : 
tır.l> 

Ma~eme rei•i Bürhanedclin sa
tıidin ifdeaine ka11ı ne diyeceğ'ni 
Neddmeden l!IOllnlUf o d.a: 

«- Y-Pvamtın yJkıTmasına sebeb 
o1an lbu kadın yalan söylüyor bay 
rei-n den:ııiştiT. 

Aleti -cürüm olan bıçağın celbi 
için duru~a başka l:ıir güne bıra -
kılmıştır. 

r 
f (STER 

!STER 
iNAN, 
INANMAI 

Samuel isminde bir düsenltaııım İJI. 
mlnle nitutadan haplar yaparak ld. 
Din el.iye ptyua7a slirme.si ünırine Nu. 
ri Kafkas isimlJ bir ııkaTucu. ıa.setesl_ 

ne p m'*tubu ~oll117or: 
11.Bu caaa't1lr ad.un haklmıd;ı en iyi 

ce?.llyı, ıüphesiı:, lhtm celen makun 
verecektir. Füat kanllll.İ cezadan &J'. 

n olan.le iuanur ett.itim ŞU cea da 
ta" ediline işleaen suça tam ftl* 
ol.a.eUdır. 

Ceza şudur: 8&1nael efendlniıı aa. 
marlanrMlaki kaııa ea k•vveW sıtma 

miiaoblarını aşılaaMı: ve ıw.t.a.ı• 

kendial riısterbıce kendi yaptıtı m. 
şast.a haplarile tedavi etmek.:& 

Ok117Uc .. ya hak ftrmemelı, onan 
duydutn dehşet. ve uerreıe i!f&.irak et.. 
memek kabil değil. Biz bıınun bari_ 
dnde )'llkarıcla ileri sürülen ~ gibi 
bir ceza tatbik edihnetli~i müctdetoe 
yeni blrtek Samuel ereodilerin daha 
orta.ya ~ ve aym menfw ~-
6f)lıl>iisü tekrariaına.k t~$l'bbiisüncle 

buhmaakbrın;ı tn~ıyoruıı;. Falt•t •Y 

okQlacu een: 

Radyo mecmuasın· 
dan bir şikayet 

Samatyacla, Koca.musı.Uapa.şa cad_ 
desi 287 numaralı evde oturan oku. 
yucularıauıdaa Sadettin Alpar ra. 
zıyor: 

«Ankara Radyo mecınwısına 31.3. 
942 tarihinde İs!aobal posi.abanesi. 
nin (613) numaralı post" havalesile 
bir ııeneJik abone bedelı bulunan 
(120) kuruşu ginderclim, abone kay_ 

dedilmlyeceti.ni.n radyo re ilan tari. 
hl ise 4/4/942 di.r. 

2I.4.H2 tarih.ine udar ne paramı 
la.ele eWler, ne de p.z.e\emi cönder_ 
dHer. Keyfiye&i tdtra.r tekid ettiiim 
halde rnüsbet veya meofJ bir eev.ab 
a.lıamadun. Aca.b-. )na hususta tıeftb 
ala.bilmem ~ nereye IDÜl'acır.at e. 
deyjaı? 

Herkes seve llH'e olnlma.ııını iste_ 
dili bir memnua i.ılareclatnla eltu:ru. 
cu&unu cer.11-1111 :ve 11ea.ue.ı111 lıu.lı:. 

ması mu..ahk olur aaf •• 

Dün gece, Oivan
yolun daki Met:n 
ga~ajı yandı 

Dün gece saat 23,45 te, Divan. 
yolunda, ıeı1kek terzilik <>«:ulunun 
aJtındmlci Mctıiıı sarajındaıı bir yan_ 
cın çıbnıt. garaj ve ik.i otıomobil 
lk.amilen yanıdııktan sonra itfa.iıyen i n 
gayretile üıSüne sirayetine meydan 
verilmeden eöndür&üştür, 

Yangın, ben;zin parlaması.n<lan 

de haıdm oldukları lçlıı sebeblerl b.1şka 
da olsa. neticeleri aJDi yob çıkar. 

Bugün insanlık ileml ~ o ta biat 

kıııoununa baş etmtı rldbor. ,t\JdbeU ,-a_ 

himdlr. Fakat ünıld keslimez. Belki son 

dakikada bir kurtalu') ışıjı görünür. Bn 
ihtimale clay~rak artık muharebe bil. 
se, dünyanın sııilıtı ıeri .-eıse! Demek 
beyhude bir temenni sayılmaz. 

Bu hastalık1an 400\ az mmta.rib olan 
biziz . . Fakat ne olu hayatımızdaki de. 
ğlşik.Wı.lerden mütffswlz. Bu aaJgın 

hutalılr. :ıı&Jlf bÜnyedeki eeml:relleri ci. 
çiirecek.. da1a.ı11klılan .aedeJJıecel. bidm 

cibi sirayet lıllllad• dqınd.a kalanlan da 
u çok ötBeliyecetıtl.r. Tufan cibl, buD 
ı-ibi eski uman &rf'tlfr tıt'aları aşar, 

mll7onla.rca eaoa bfıtrlarmq. Teni deT. 
rin Hliaı da har'b sa!zınıdı.r. 

Tabiat'~ ft fenllerln ruhmwla çatı, • 
ma. çarptŞma., bofuşm.a lMlyııcı vardıT. 

Müdafaa ve tecavüz kanı.tarından nzak 
kalmış mahluk yoktur. Leyleltlcr bile a. 
rasıra briallarJa bava ntu.hattbrlerl ya 

11ıyo,mr. Bu ihtiyacı yalnız yaşamak 
lav.asında ıörm.iyeUm. Bele bazı hırç111, 

slnlrU bıpnlar vardır ki en i~en:a ~'
Jer 1(1in pa.rlar, ate11 püskürii.rler. Dört 
~ı mamur, hu işi ıolunch, gösterişi 

mes'ud insaola.r varJ\r kı gWl b:r ça_ 
tışma, dalqma lhU.vact yüreklerini ite. 
mıirir. Hele biyle c~nıı1eUerln ruhunu, 
&hliılunı bo-ıa.n sürekll ve oetln muha. 
r-ebelerden SOIU'& lnualdt ilemi li'be • 
:ratnarlaı' ülnn&sma. akliye mükbu,, 
sısl&rına. ~ 1fııla' açac:ıaktır. )Iıızbar 
()w.n üsfadımm, Fahrecld1n Ie. 

rlm lııh'aden.is l"mcllden tetldkle. 
rine başlıyabtllrler. Bnnun için har'bin 
llıir an eYYel lıoi4mestnl istemü 1?111.bnn 

süküneti Ye cemiJe&ln emnlreti IK:sabı.. 
aa da hayırlı blr dilek.Ur: 

ı23u11/,an Cahid 
- tlslr.üdardan - D. D. menınrların. 

dan hmasuu oillyaınaıltıım karle: 
Bahset.Utlıılz mev.:u;ı avaet edeceğim. 

B. C. ....................................................... 
çık.mı~ır. Bu· sırada garajda 1 O a 
yakın otcıunıdbil · bulanmakta idi. 1 
Garajda bulunan benzinci S aim, 
yrangln zuhur eder etmez, derhal o
tomo-hiHCT'i 'birer birer d!şarı çıkar 
mağa baŞ]amı ş, fakat alevler sürat-

Askerlik işleri 

Y oklamaaım yaptırmıyan 
yedek ıuhaylar 

Beşilıta.ş As. Şubesinden: 

1 

le ahıab garajı sarm ı ştır. Bu yijz • 
den Saikn, geri ka!an iki o~om.o.bili 
çıkaramamıştır. Garib bir tesadüf 
eseri olarak, içeride kendi otomo -
\)illeri kalımı~ ve otomob. Derin ikisi 
de yanmı1fır. Ganj ve İ ç inde bu • 
lunan bi1umum vesait tamamen yan 
mıştır. Tahkiıkata devam edilmek -
tedtr. 

o 

Rektör mühim bir · 
ko~f erans verecek 
Üni'versitıe Rektörü ve Hukuk 

F akühesi devıletller umumi. hususi 
ordinaryüs profesör Cemil 13ilsel 
önümüzdeki Paxa?'tesi giiJW saat 
17,30 da Eminönü Halik.evinde bu
günün beynefmilel siyasi durumunu 
tahlil eden ' 11Dünya yolu )) mevzulu 
miınim bir konferans verecektir. 

-iLAN-
Osmanh Bankasından: 
Osmanlı Ba.nkasmm Ga'a.ta Merkezi 

Şubeml2de taı.yıdlı olllD 9e0elik yoJr.. 
•a.malara gel~yen 7ed~ sıib.ıylann 
nüfus cüzd.anlal'ı ile blrfilUe acele 4>la. 
ı-ak şubeye müracaaUarı 1lan olunur. 

istanbul borsası 
21/4/942 açıll$ • kapAnış IiaUuı 

·.ondra 
'\ew_l."ork 
::'.~nene 

ÇEKLER 

Aç.ılış 

1 Sterlin 
100 Dolar 
l to isv' rre F"". 

\ladrıd 100 rrçet.. 
., lokhotm 100 ineç Kt. 

Bir altın Ura 
24 ayarlık bir gram 
kül(t altın 

ve k ı p.ı ıı~ 

5.24 

132.20 
SO.t3 
12.93i5 
311.72 
l5.20 

483 

Esham 'ft Tabrilii 

İkramiyeli 'J, 5 938 19A 
Ôj'ı'le lkindi Alc .. ın 

~ &J. ;:$ ..J, ,, ıJ. 

Y.ııtaı 

~- ıJ. 

getitm~e Allımamıyava emniyet ve
riyor, mulıltemel bV Avrupa niza. 
mı na karşı lkıendisini imkan · ni~e
tinde 9igortta ediyor. ;.•olk~a müteşeb 
bis vaziyetine geçecek değildir, va. 
ziyet te bundan ibarettir. 

!STER 
iSTER 

( N A N ile, Yenlcami ve Beyeflu Şubeleri, Hi. 

J 
•dmi1e~l !\nlli!f'f' Bayrarnt mün:.s~eıile. 

% '1 934 Stvas • En.u • 
rum 2.'7 19.GO 

19.45 E. lJj 12 17 00 19 66 lll 86 
v. G 18 ll Ob lj - 1 '° .. &'6 •• ,,,, Zt.,al.~ 

( N AN MA 1 l %2 Nisan Ça""'mba (öi'i~erı1 sonra ' ve 
• %3 Nisan :Perşembe giliı~ri lı.&p&lı bulu_ 

~--------------·-----J aatütır . 

"lı '7 Hl Demlryolu ll 



SON POSTA Sayfa 3/1 

Hayır işlemenin ~[Tarihten say~!Jla!=I) 
iptidai ve mütekô.mil Uğursuzluk getiren elma 

k ·11 • da ·r YAZAN : KADIRCAN KAFLI 

Ş e l er l ne l il 0 .A. radan yirmi sene geçmişti.lonıa hayran olmu u; bu hayranlığı m.şlardı; kadın imparatora .}ani ko. 
Babası taraf•nclan karde lcri nı imparatora ~ylem·,, böyl.cce ev castna her zaman bağlı kalm•ş: Po. 

ıın _,,. o·· r dolttor Sa.d. l Ir ak lehi~~. o.larak mirastan .. mahru~l e-ıl~~meJ:"İ: ?enç k•zın B'zans tahtı~a ,ı~n İse tuh arkadaı;ı olan İmpara 0-

ya.za u . ... ru.a.es d ld!g iÇ n ıztırablı guınler, B.zan- yukseh.m kolaylaıttlrmlstl. Po n T çeye kaıı '· çocukluk ve g nçlik 
• .. leıri hayır teşeıbhü ler:-ne ziyade mıı;'.ı rnü.daf a islerine hu- sa gerş, saraya gid , İmparatorun "a'rdi, ed"bd", dü ünmekt n zevk arkaduı İmparatora old ;,u b 

üyiık Türk medeniyet~n.ı do. yı ~orınehemiyeti azahm ş bu su. canması gereken bir zamanıda bay 'I' ablası Puıhe ıya'n n h yranl ğ , k • alırdı; ince ruhlu oldu w u kadar ine tam bir hürmet, sadakat gô termioı.. 
ğuran un:;urlardan blYJSI, ?w~_ve~ı e~ e<l b"r daire teşel&üd ebmİŞ-sah blcr I:m mtikafa ları i das et.Pm laayan perdeler, en sonra İınpata vii<:udlu, k'batdı. Evdokm~a de İç.İn ti. Onlat'n "k"s de Po :n ç n ayrı 

y r ·leme an'anes"diri. Fethettıgı-~e as mek sureb le :il:mı araştırın ları teş.. tor "k nci Teodo,·ı evlen"ş ... Bj_ de m"stik b"r h va ta yan ş İrler kud İyetler tas•yan \arl klardı; jkı. 
mız her yerde, bırakt,ğtmız .. hay it tıq-.Mifü dev1et kurulurken, hayır iş.- vik edeb ·ı ıiler. Avıupada ve Ame7 tün bunlar ve ondan onra hep mu. yazın ştl; düşündiirücii 'azılar m \ sini doe kaybetmiyec k k ide h re 
eserler devlet müessese_lerınını sa-

1 
. i i iş';.e böy'~e inhitat dewek-rikada şahısların Hme vakf tl:Jde~ '\affakıyetlerle dolu olarak g ç n dana get"rm· i; adeta bunlıarın iki kete mecburdu; bunu yapıyordu. 

y.sında•n çolldtur. Geürimıze ~aza- ~rım z ahsus perişan ve ipt"dai biT sermayeler devletin maarif butçe.s - hayat, ş mdi baz l rı güzel ve pek ai ar.as•nda «Ruhların evknmes ı Fakat bu günah0 •:.ı: ve tem"z duy
ran hay 

1 
ışler. için ha.rcad:g_ımız~~;buhnuştur. in· aşacak bir '\az"yete getm' tıır. Bu ç.oju acı bat.ralardan ıbaret kal .ld"yeb"lece'Y"m'z bir yakınl•k vard. gular, bu dürüst hareket'er b"le fena 

para he~ ~ev·rde ~üks k b.r ;~~bi~~ Bugün 'hazı·.rlla~~c:.Iıarın ?muzlarl-g~nün il~ ilerleyebi'mek "çi.n bil- rn "~. ., . . . l~~ka_!.__~_ostfoğu ula fena kulıanma.1 (Ikvamı •_ı __ ı_d_e_> ___ _ 
göstermlştır. Ve goaternıekte uklenen en buyuk vazıfe, hayır yUk madıdı vas ta arıt. muhtaçt T. B za1119 sarayı entrıı{alar.n, ıh as ) 

tih.ar veren bu vak"ayl böylece tr-·~~ Y_ •. bu sefalettJ!ll kurtanrna'k, Mesel6 yalnız kaMer ara!.'lt •ma arı lar:n kaynaşt ğı bir yerdi; burada r "S p t b 1 . 6 
biıt ettıkten sonra ~er~~l 5Öyıl~ı:~~ ~~;=a.~·t ~kiıne irca etme~ti~ .• için Awupa, Amerika ve Japonya- en kudretlı .n an,v· imp~rat~r b le 1 Jn 0$ a nın U macası . • 'lOı 
Yız k. hayırr ı leyi~ ~ızm şeldı. a..I I _Bugün so.kakla.rım.ız'. Jpt da1

1da senevi on milyon dolar ha•cıut.- y .. r ndan ~.m .. n.~egıld. şımdı hı::ı~:y '----------'-'------------------
mi 5 yasi vaziyetimıze muvaz~ ol. b" h 1 işleme zihnıyetının m~h-ma.ktadır. BütÜın d'ğer sah laıda da yolunda goıunurkeıı, her taraf d rın . _ . 
rak değişniştır Yüıkseliş devırlerı-1 !~·· ar r d'ileıncilerle doludur. Dı ·'v.aziyet böyledir c han ilmi karşı. ve tam b·r u~'h "ç"nde ınes'ud ya•ar Soıdaı~ 53.Jia. 1 

m'z;de hayır i:st~me an'arıemi·z şu tclslu u_loka~ıleri ve korkunç bir tek ·'sında "aln•z nak l rıc·liindA kama - ken, birdeııbire fırt na kopar: Ne- 11 .- .ı.sı..:ınbuu udn 
.... . ene ı ı I J k ~ h b hl ku eu bir sem n e 

mayütleri gösıtermi~ır: . d ik haline gehniştir. mak ve irim ihüyacım·z kendi ele- r .. d .. n çı t ıf · aıı<> se • rden otur•n 1101 
t _ Ferde değil ha;kıki ':'e a- n 2 _ iirçok ailelerde harırper.·manlar·m·zla kary·'aınak "steTSek d~.ğduğu belli olmaks•z n, tıpkı bir 1 1' h zl 

imi hi r esere teveccüh etırnesı.. . b" ferıdin yetı..şımeı! su. ısıt ma1 bizde de ilme tebenular daha geniş zelzele gı"b. ortal ığ· a ltÜ$t cderd i: 1 21 :- ı"~ .. ı (")ı ı 
2 

.,,. ~ onem ver ır • . k haya . h . h l w .. .. d ne eı; a m- • . 
- Yaşamasına J1lli.ue,ç.e_ . . dilınekıt ve d.ğenerı azanç .- bir hııreket şekılinde berrrôıel"dır.l erşeyın ve er var gln Uatun e sa emir 

ver len hayati müe99eselerıını:zın e i;eyi lüzum bıle görmek-si-zenginlerimiz igin en büyük v"cda.IY lan İmparator b"le zelzden n yük ( 3 -S B rt ~ 
YÜ'kselrneaine hizmet etın~i. tına g b eık kişınin orouzlarınal • t tını· h b d'u B .. ı·ı m~sel.t"ği enkaz alt nda inler; ya bir U~~~ .. (2erv) e (3), 

3 . . b. ··hTet zın o r • nı a n sa ası u r. ugun h d d b" ~ . 4 
- Hayır i~lerının ır şo ··ı .. ı- --~ı .... ..ıı.·r h t• t·lm• b"ı ·sıan manast r n o rumun aya r zın. , Ba b'· . ~ . y~ıelUJl'C'IW'eo · "nıd b' aya .na. a !t gıenç r as . .. - ı:ma .. 

Vea l~.,j te181kıki edihneme•. . 3 _ 1 ar hiln her devrl e in.. 'I.! ·t·_.....'-~ di B l , yara- danaa, yahud hır b çak altında can k k'-rs•k ya•ın 5 4 ı • • • v• • h c.ıntnl • f • hayır nesıı y.,. !~~·--.Kll"e .r. un al',n • di « ,. e n:; "' ., 

b , - ~il ığı degıl J.f a lerce ilim mÜC8S~esı~ı ercu:rı haldeltacakları ihni ttavay!arı m ·:kafat. veAr r. ·
1 

f .• .. k E d k . zıddı olur (3 • 
e&ıemeai . 11 obdugumuz } d k ıb" k f ·ı · . · t na ı pro esorun ·zı v 'O <>! . • 

5 
· . . fercl i,lerıle yaşatıın k 7 a., an •raca ır va ı , ı m mız n ge. b l b ,. . . b Fa.rsça (6). 6 

- Hayır sennayelerının - .. . "ıte.m:iz için anca son il" . . k h l . t ya un arı ııyordu; y rmı sene u 5 Tersı m hın 
lere değ 1 evkaf gibi m.üe~selere unıv~r:ı bir teberru hareketi baş.ı~·i~'~ ç~· ~yır 1 1 tes'\er >~?6-- muıhit ç"nde ya am·ştı; aleyhine u~f fi (3) Af 

Y.ap.tır:hnası. Bu suretle hayır ıettna mi a;:.ı i~ 1 ;r. ·1 ~ ı h ld a arı r !~ n ~.ks eft- çevr:len n"ce entrikaları bo~a ç kar ~kada meşlıu~ bl; 
Yesin in bir elde tıop!anara.k büyük! ay4 ı ırn Ha~ır i.şlerimiz ferdi kal . neı~ \ ;8 a a ş~edı~ızı: f . m!.ş, kendi foe kurulan nice tuzak. neh·r (3) 

Ve c dd'i işıl·er başarabilmesine im-1 k -h y•r sermayel•·rın. buyulk med .. e . a .n:,az'.ly~nı !~.gmad lah 0 an lardan zarars'z kuyıulınuşıu. Art k 6 _ t.~lu (S) 
. . ma ta, a · d l ıp 0 en ustrı.m•z n erıemesme e ız ve l d d w·ı b"" .. ı ' 

venlmesı. . k b. müessese e top ay : b.T yan z saray a eg utun mem e- Ba. ına blr < r> ge 
6 - Böyle mÜeSBeselerİn Üzer\. Ve te j' 1 iT aıhafüne 9arfett" rımek gı-ıre I iT. • w kette genç bir anne ~·bl sev\ yor. lirse tas\'~ ola; 

net reıımesi ve hakıki bir müraka-n~n .e e;: iil henüz göıftemıemek- .. Etraf m za • b kt g m z zam n du: vaktile onu B"z n taht na & - (4). J(J 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 

be dtında "'·t l \bı hır ten Y Turlk hayır anane n n ş re 1 eser- çen zeki , e har·s k n İmp r to- . t ki 
•u u ması. . . . l clı l l • 'l - Bu ve u e 

. 7 - Hayır sermayelerHe yetişen tedır. ~ ı b r'kaç m"ısal. Go-lerı a an me re r zam n ıır ıı n ablas' Pufher"ya bile a l"k k l. d (51 ı 3 - Bir örme sa.n'&tı (6), Siırat t3}. 

bnsanıardan ayni nevi hayır oeeerieri .. ~unla~(~~~r i ler"miLe müıteka-i~!~ ocBa~I~~! Tol~~ m. : . nsan hayatı ~uneşin b r n n~ :_ S:ht.'iı; bir Avrup>. m lleU (3), 4 - Vilayet (2), Nota (2). 
eklenmesi rüluyor l ek · ç"n pek çoııc: ruruz. uy~ rK ) at na benz t l U"" Evdok ıya b ,_, 1 btyvan a 

C. .. ın · ~ ·ııı i rn"l b'r şek verm F k t n k ran ursu a wl Orta ın:ı r il C.•C • 5 - Askeri ~ek.küllerin b:ıı;ı (8). 
ı:n:~·~\:ı~ri tı::iik;~:nsipl:~İ,e:~ eme~ s tf tm~\~r :. :n:~al:r: ~ud .e-ı:·ının .oynad v olü p k "yi dıoks .. a buv n yaşl)Orb \. ya.kka sı olur3 (2). Futbolda. müdafia 6 - füı ku sembolu {5), Alika (.0. 

ı:nutekam. cemiyetılerdeki şek4e uy. bu oy~~ bi\ak.ka.t r Çür.kıi hayır takdır ebmLş ~1an. atalar m z ?ay. tan! h vat ç. nde yaln z b. r ver len m ( ). '1 - İl b::.barın en zarif clçekhm 
g dur. vereceg m~ . h'b b r tndle- işleme temayiilleor •1 çok d fa lmın d h k i dost! k rm u. 9 - -ı·adol 4 • Go11e gorünmeyen Tersi _ .... __ su (2). 

l ·-t ek naınesne•a . hl.s ·ıra· A. Al ana 4) """""' . h tat dev· rl'erimiu:le hayır işle- J;oaem . a. uurumuzda veya şu. emr ne Uı s etım 1 e r ym a ı d m mpa ator T ,do,' un ç cuk- . 8 - Parça (2) • Hayrat (5). 

l'1), 

r miz ~u no'k.talara tamamen ~yk rı fz. Bu and;n;aşamak.tadır. . . tem yulün Cün_ıhur ~~t "!' rkiyes n - l ark d~· Pol n'd". Vak leo "mpa 10 - Zulmedenler (8), 
~mayuller göetemı· ş yan· çlgarın - utlar:mı,z k "zde "l'min ge! mıe&.ı de de modern 1 mlet n lerleme n. a or nu 'bir genç k•1ken perde at. Yukarıdan aşağtJ'lı: 

an. çıkım ıııtır. B .. yir bİT müşahede Mem: e etm zevatın yaJ1dım1na de büyifk rolünü o<ynamas nt bek - k d · k d fa gördii$tü zaman 1 - Bir hakaret nidası 
9 - Tokun clüşma.nı l2), Kadı.il dak,. 

(ol), Söz (3). toru ( ), 
ab l ' 1!.1- • ·n hayu eeveın d h li as.n an e -•-•-•-'-'-- (9) ıyetıne ve hassa9 iyete mail!& ıçı D~ b 'nin a a yoruz. da Po E.vd.oks"yayl beğenm"!li; Z - T---- • 10 - 'ltainmelk (8) • 
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17:=' ~~:, H•~m1a. ~E " :W ~ !Bot.-, 3/1 de) i•nnak'" dc~m cd~,.J~!~}!; ~~ ~a kalb ndcn 
_ __ -~ • ~ - -- icfs.irlere scbeb olmaktan ltuıtula- tıor onu duydu: dönüp baktı 'Ye ya- bir parça gönderm. ı olacdkt .. 

mlyordu: imparatoriçeyi ve Polın"i nındakilere işaret ettıi. Askerler ve En çok sevdıği, en tem •7. h ıerk 
çekenıiyenkr için mükemmel bir sı halk hemen } ol verdi; iht.. yar hır bağlı olduğu, saadct:ni ıstıedı" ın_ • • b b• k d laht:; iımpa.ıa.tora f.sıltı :halinde söy adam ortaya ç•ktı: saçl:ıırı darma san Poı.n ol. Haloult;ı 0 111 a"" has.. 

Acayl 1 r a 1 n lenenJerin ~ıen bir fırtına bahne dağınd:; yüzü güneştıen yanmı", ta yat.yordu; b r ha taya go .c.lcrı
gelmemesi, şüpheleri haklı göateren 

1 

tozla:a bulanm:~tı. S:rtında yırt k Jen her hediye ona en kuvH:.tı ılaç 
rn .k.i.içük i>ir delil, batta O.hane bu- ve kıdi bır cömlek vardı: d zler ne kadar .ku"VVet ver c d.i.r; el:n.a, da 

T. h .. Berk and lu-nmamaaıında.ıı dol-ayı idL Bö;> le kadar ini~rdu. Ay aktarı çlpıaktı Poüne yo.IJadı. ı....a:...n .. min tar.afın.. 
Yazan: Muazzez a sın bir bahane buiunsa entri.kacılaı- mulve elınd.e mğri büğrü hır tiOpa lUlU- da.n gönderld.ığ.:.n, aöylemem dlİ 

1 
fakat )aaljUdd ac&J'fltllk Jılcı e~rılıL Bll1Mla .Uıabe edllemeaııu •.. ıtaı. vaf_fak olacaklardı. . . yordu.Sol elin.de ~.Jkin . .i;>i~ torba ta' aıkı sıkı t.enhih etti. · ~ e.r 

_ Kiralık bir ~ vuınış •. abb:ı~-, *~~ünden kaÇama.:ııdı. lııldJI kulalbnm4la, ~ rum .. lz:ısıan~ıa~ın k~de:,~:.ri kez:dı el~~~~n ııy~r~u. Bu blr ~Uencı .. d.. .. . j . B~ ~edıye Po;ın'ı pek nıe.:.ı-.. el-
1.a.rımdan ~yyen )Unun lHJ.rıa.ı;mı ~1 ktms 1 kaJ'tl WlYiıik lııir d.iiş. börded1jlni ı.ı.eut-:: Y&vat 7~ •- ded.ı~ lakın .. b.':'8butun degı!I butu_,n Ihtıyar adam ımp~:ıaı?ıun onuıı- 1 l~- Lakı~ o ~a. keıımqe Jt .:ra l adı; 
lDt verili. M~ at~ ilk hı. deaem~ mm aııilasıında bit eoı.e t>elLrdL Bi-r a.. tedbirlere. butun uyanıJdıga rag- dıe yedere kadar eg1ld . Teoclos Evdo.k.aı> a gihı dütuodü. J-ia~a <a 

_ Evet banrmdeıuU, 1>u7urunuz, YU.. ınan.Iıt• vanlı. ~~ Sara gece 4lam eüedle işi.retler ed17aır4ıı.1)aanmıu men bir eün görürüz ki hiç üm.id sordu: en ço.k. aev<i,ği 'l.c ıi:ÜvendJi. cıı. na 
b.n..va çıkalım. Size oruı ,-öSterirlnı. l •iııç.!~ adft.i k bel.et:· la :yeriedeu 'kıaybet.tim. K:oı1tudan ba.yılmAdoın evv.~l etmediğimiz bir hadise bizi boylu - Bana ne gösterecekıtin~ Ça- göndermek .arz11su11u y~n el • O 

UZUll boylu, za)if Jıir k.aömd.ı. Yorıuu 1 ufak bir ıüriWl oiD~ Ml J!ıi7'le prilı ellmdeki tabaDcuun Wltinl çrküm. l'tlu~ boyunca yıeııe aerer. buk oll edam bütiin çocukluğu, g-~I j", 
IQ haLI va.nlı . ..Vkaamdaa baıkııııı. ~~- !: ~ IJirimJda aaarı ıillı:.. 1ılş bir ~ürükii ile cam parval:uıclı. Aynı 4..f2 eenesiydi; imparator ikinci Dilenci boynunu büktü: ,gençlikten sonraki hayatı beraber 
•N"t elbisesi ıçblde viicadi bir ı:ocıll VU.. p#mb;I C)dımiF~· Dal.fm • .ıl.$tbıoel.i saniyede: T eo&o. kırk yaşlarında b..lunuyor- - Ben ta Frikya' dan gelıyorunı; 1geçe~, ~detini kendi.ene Lorçlu 
t1Ulü kadar 1noe ~örönibordu. Y~ ~ ta Jl'lanDa. ür.keklii'lne ım...a• e-4eıı - Beni ..urdun Neaahei! diye Wr f~. du. Bizans sarayında mcraaİm boL bir elma &etirciim ki bunu a~cak ıo~ugu. ım~t~~rd~. elmayı '?ne 
~aa;ı.ıı, renluıis, iri lacivert ,-özleri son v .. iimü&ii. talAJ'ik yad işittim. Kocamı 'f111'1Dqt.u.nı. J>\inya da; bunların çoğu dini mahiyette mukaddes imparatoruruUZA fayık muna..ih gorou. egec clmaıı.n rn-
tk.i yılda &ibi Jelkliısılı. :;.~ teceıa.- başmıın etn.fında clöndö, ken4hD1 bY. idi. Bir gün imparator kilae~ gİ- buldum. f.aasen onu ba,k.ası .. tın puatoriçemn bed"yc& olduğunu . .o.. 

Odanıın kapısını aı:itnı. ,rüa&erlmf 1u bettim. <iiyordu. Geçtiği meydan ve cadde.. alamaz. na da İm.para tar tarafından 'er JdL 
_ Buwurunu~ •fe11diın. bte ~u odafl Saytfyeıiftl .......- 1 ıı: ı · Evet NaJli öl4ürm~tüm. leri OG binlerce halk doldumıuıtu; _ Ne-- _ı - " f ni bilaeydi bunu yapmaulı · Jakirı 

J ~ '" l ıa.-...·~ı. Eylülün son ml'hf.Jb ı ette e. ııcuc: r 
11;•--a. v....&-.oruz. suuaıı ıeıılş bir b&. .,. ••. ~ x.. ıtında Bıa fe<-i hiki.yeyi tü.v~rlm ürper~t'k zırhlı tıüvarilerın. uzun külahlı ve Dllenci elini torbaya .soktu; ora- kader haz.an en yaman enlrik laı:_ 

WAJ ~.., bf ri::ade iıd'lk. Bir llktam. ''" ,, .... a dl d ah 
llonıı var. Su taraltaıı deniai de göre • 

1 
ba.b9e m:ısalla.rd:ı. tısrir eallnl dinlcmlş'im. Son söı.ler drerlnde km • ımıızrakl~ pj~deledn. •ınna iılieme-j dan taz:e ot'laTa aar1lmı11 olan büyük ao d a nıii1'~el suTie!t~ tu;r.ak 

llınıtnıiz. Burada bütün j.stirahat.illiz te. den 2 ve ktJldl edherlıı. uyuyama. mi tutamadmı. haykın1un: la pelerınlıer.Lııi da.\gıı.landırarak be-- bir elma ç.:.kardı. otları t8nı.tı.mıle 'hazırlar. 
~ edüeoeıktlr. yenıeıııe, ıcmızmtle ~:~~ralU'R dlşsrı ~ik·ıı<•ıı. iurıwunı:ı_ - Nasıl? K0<•a.ııJ%1 ildüritünli:ı mü! yaz atlarını oynat.an genç uil%ad-e- attıktan sonra cJ~a biitüu iht §amİ- Porn elmayı impe.ratora t kd·m 
lat•.Quı me:;cu.I olm.ı,ya.cakSHlU. Tam '7- Sonra ne oldu? .. }erden iharet muhaf•z alayını.n ih- le ortaya çıktı. Bir in.san .kafast ka- ,etti ve ip.e o :zaman Toeodos"u!l kLL. 
~ sa.na.toryom h,aya.tı... .. la &MıPl.afkm· l - Sonra beni mahkemeye surilltte:U • t.İpmı göz .kamaştırıyordu. Her za. dar vardı; bir dal parçuı ve hir k4nçlığı phland :. Bunu belli e me-

Yibıüme ba.ktı. Kunı dudaklarının ~.u. .- Bu rece U)iı.• tet.ıoraaQ'eı'JL d ye ıer. S:tkln, basta b'T halde iıl!ın. Yanım_ man a.iayda bulunan P<>lin bu sefer yaprak da ona yapışık duruyordu;! di; karısınta gitti ve sordu: 
tiiıwıenıek isUyormuş .ı!Jıiıaçıldıjmı gor: ~:!~~: ... _ ltecıhD odamda biraz •- da ko.eamın en sevılll vkıulaşı b1.1thn • ._.ta olduğa İ~ ge~memiot~ böyleoe g\aeniğ! bü.sıbü~~n .. artl!or-1 - Sana hediye ettiğoim elma ne 
'11İlb. GüJümsc.medl, yalnı.ı J>eya.z dişlen --- ok tere uva.b verdi. İmparator kılısıeye yaklattlgl za- du·, ..!..!.in yerlerınden. bırı uzerınde oldu) 

tuııur, kDnuşuruz. Benim d~ ufkum Y . 1 • ~ 
Pa7ta4ı, ~k, okrduk - Ne dedi? man sedyıcstndcn indi; altın ar İçin- kan kırmızı renk, hat-elenerek ,...e 1 Her ııeyden haber.siz olan impar• 
.._._~ ~yalar iiMrinde duruyor, ~~ s.=:-:= ;:'~i .ıiifinceleri~ - O cett Naflln nöbette oldutunu 1't. dıeki din ~inin duaları, balkın gittikçe hafifleyerek dağılıyor •. di ıtıoriQe gayet sakin bir baiıde ccvah 
--.ı lNroWri itinde ~ıırenI&· 1'ıl • - 11 - öoi J,boonnaş, kendbııi bekar oldulu ~ln Gft1J ve aak-erlerın çılgın alkı~lart ara - ier tadında altJn .aa.1"Jşlna bcnuyor vıerdi: 
haftt. ~ Wr 5e91e _.-d•: dalmış1ım. Birdenbft-c&ri ~san. eYJne yollamak lsLemlt ve "' haycll rtt aıoda .i)edcdi. Bu sırada k.alaı-Iık- du. EJma.nın yalnız büyüklüğü de. - yedim. 

- .8alJka oiıuna ,-ok _. 1o&m1? ru &artıa11. -.Ir ~ .; ~ıı:tı ve e...ı.e f.at. ben ıımln 1erinc1e blmm· • tan gür b'i!- aes duyuldu: ğn :roena-1 de hayret edilecek derece- _ D<>iruewıu söyiel 
llayrdler leinde kahaıtU& Evin en Ull baclt~ ~it Wanvıd&D •mlş. 7.evallı Nd ~oıııa a:.,.a 1laaa g-el_ - MukAtd~ imparator; •ize de ~idi. - Doiru :aöylüyonım; ne zamttn 

dl.el alaaını 111ıeteameml1 .ı lıil? ben~ br f/ft:S ~ tJu&lllaı-ıa aa.. :m!ş. Si lıı görü1mem.if bir teY göstel'Cceğ.İm; lmparetorun gözleri hayret ve yalan aaylıedim k.i~ 
- Buranın ııumsM'UI ~ ıatıtür e. e. iıe..U )ııead1:ıa.t.tı~ - J'd:j, ıııie1ıı ka..Pı.:J'J p.lm•mış! z emrediniz ele yol vıetainlerl... t&kdirlıe beyüdü: - Sana doğrıı~ınu aöyle d1yo.. 
f~ Bakma ı.alken ~1- çam kin, içli sesile · omı.,ta, • J'ÜJIN. korttııcatnum tffiııiinmıemlt mi? Bu .örlere aklınnıyorlcıırdı;fakat _ Bu.na ne istel"•İn~ ru.ml 
~ «aUan M1eU. pe11cereıkn ~ - E~ -=-- Anacieltlf& ,.u_ - Neler bit' ara ~11ıın çalmdı~mı ad.am S?İttİkçe 8C9İn; yükı.elt.erek ba Dedi. _ ...... 
C~or. .. şılıja ~ ~ t4.ınh variı. Bir nete:r. ft.-VV atl>l olrmış. mahkemede bö:rl lf!I. d~- - Siz ne müna.aib görür:aenizL.. lmparatoT ebıa.yt koynundan çı. 

~itre.H. Ütbw .1&M•a, ~ ••· tik. K.öçiik un e k>endlaa dl. Anlaflla.n 1117.l.m lştf.med\(lm z I' - bilmem kaçmcı maddesine d&yaıwralı: kardı '2e kadıoın önüne attL Ev. 
Jıadına. .,..,,__ ::JVlllmı ediyor, re-eki __ _.ft

1 
....__. blri .. AI ._,_ -"-~-- tırma.nm:al'l beıU St"li>est bıraktılar. Tecxlos elmayı aklı; yakın an 

~- _.ır..LJ. r< k _...._ .,.._,"' - ,._ -~ •''-"k · doksiya sarardı; ağarclı; imparator _ Sfw: "'ft--" edada ~....ı • .,~ lıJ. _.~---'unı. )fes'..-. ..... "VOı • ".......__....... _ o zamıında.nberl... te-r.ıs.I ettı; :eonra saray nazlrlna u 
·~ 6_, pıııpı.ıv-- _.-.--~ t .... au. tt' '-'r --'-· -yı_ J'ı Oıt~ ye hakaret etti~ imparatoriçe bunun _, _On beş sene ~çU. şt.e -- ya,._ z:ıı. '; C11 ~"""· 110 ııca . ~~-

,-ori'*· bir -~ lııalırdı. - Cdı umar ~.Y! yüz altın bulunan bir kese np günahsı.ı bh ya1an olduğunu söyle-
- ~\'in lll'tıa taraf.-... Nail hatt-ia reee r1111M .aRer - Evet.. )llııttA. bwıı. kimseler kecıı.mın yoruın. Göriborsunus. <li. K1akançhk büyük bir ftrt~na --
- Oırumı cirelPUr J9iyjmf em 1HJ11cak lıılr ~ındlm •-a"- ..... ~ fıiiathe e&tltlnl. 001100 l_oln aı:ın Ac.•..a.ylb ka.tlmın ~ mölh~ savdılar; .ehnayl da sara')a gö der. .,-
..._ .ıo ces&reti ile-•· r-• ö .mnammıı. ~üştti. Girıılır.rlmU 7&$. d"ler. Çünkü imparator bu güzel rattı. 

htım ~: lı:ııl'lma& t&7* - .watu secıeler ttrmaaap ... ,. bakmak lstedlilnl 
5 

'1. ...,.mici --ncalt en rnk ·~d·~i İnsa.- Polin Ka.:Yseriye sürüldü ve ora-
- &arwa.uıı; .-.... ._.... o.mı nölıetft _.._

1 
sik• WJlıet' _._ lııan'lu olı1dn aeııtkoilu'br. larb onun el\m 1..U.1111l: ., - v .. ._ 0 ürüld Z 

ÖWııine 1IWııetie .- kiic>ik w ... aıaa oc16mm kap•ınt ft peneerelerilli...,. to ~llllle 
0 

Jı;Ml&r sevi..cr.dlk ki bö"ı·le bir il\.. _ YaşQ"onanl 411oraau. Ballıukl na, :imparatoriçeye l"y k görmüstii . .Oa öld- ·· iL avallı Evdok-siya Bi 
...... Mteatt. k&pa.r, ya.Mıtmum altıma bir .....- - UntM lfl.Jll t.ant72Jl)arın aktll&ruıa b'1e caınlı bı\r öHiden farkına yek. E.vdoksıya da elmayı hayranlıkla zansta daha fazla Juramadı; Filia. 

- :&ur...ı ,...,.... kmaıD- ,......_ -'--il Başını sallaılı, derla, bot1lk blr St'Ale seyretti • .evirdi ç.evird". Onn kes.. tinde bir manast•ra ç.ckild.i ve öm.. 
- ~ •• eıteklilr llaDlmefemıdi. Böyle mehtablı bfr rece ı•ı. Nail ~ s~., ... -- · ~ 11 ttVab ..,.mil: mek., parç.alamak.. ıhek }emek c·na- rünün sonuna kadar om.da kald1. 
- ny&IU 7m. ,...---. Bell a,-a1 pri.. ne nöbette u1laJll;ı.. ~ kUWleıUk. - ::..ı::u Pk~~t.ıı 'llııl•Yor.. - lk!!k4 •. 'F•ka.t ~orwL Nailin ar. yet g"ll göründü, bunu kendisin"n u- rsuz chna ik'i günahsız hasa. 

lıaria k odan ta*&rr.m. Seti .de • taıaf.a tew ..-ra ~ ua--. Geee ~r.: & - bikWd'e pı....ıım. ailadmı : lraımıdını ölüriinı diye 9°" bekledim ve yerine başkasının yap~ nı daha nın bedbaht olmastna, tatihin B' -
~eıwla. GiiM:I ~Q&. aeoı-. ocJunın penıoeıreslne ,...... •1:w~ = uü (danıe\ ilÜ701'JID' bea1 J:ı.apst mnihıtn. ban kellerle ölmii.Jw Jurmı. münasıb buldu. Bundan ba~ka o za zaruı tı.na vi.ıkscht.ği pr<> eaö1 

~IJllllie &ttü.n benden ~ litbaeıa _... ~ ~·= ~t .._.. ... i14irdü\f.ea ~ben rtinetı Baııb söyllwcek sözü ka.tmaa11 gibi mana kadar belki h.iç eşi :bulunmı.. kızın n m nastır. mahkuml~~ı ara-
Jf. w•'• - -~ ralıat nlıat cıotasanıemh aeaım 1fJrinden lııa1ktl, atır adıabrt.a -1H&n yan hu yaJadılış şaheşer" m en çok 1 nda i e1.ercc ıztıtab c;ckm sine, 

•X..: 1---- ·---L --• .. tnu .h\~m1İn.- ...,.h.J...ı. n1'1"'ftn&tn 
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Memleket Haberleri 
Ceyhaıııda. 

Genç hakim muavini 
tabancasını kaTt§tırırhen 

ailiıh atq aldı v~ kcndiainin 
ölümüne sebeb oldu 

,, •.•.•.••••.••••.••.••••..•••••••....••••••••• 91\ 

Erzincanda yaz 
ekimi faa iyeli 

Adan ada 
«inanmak» adında bir film 

çevriliyor, filmin birçok 
sahneleri T oroslardarı 

alınacak Köylü t~lalarında büyük 
bir gayretle çall.§ıyor 

Ce:ı- han (Huws!) - Ceyfıanda Ad na (Hususi) - Ad anada bu 
m e f blı ıkaza olmuş, Ceyhan hi Enincan _ Yaz ekimi İçin Junnn profc9Ör lsma l Hak!kı Balta. 
k m muu n F ehmt l:~och tohan<:a. • lbuğd.:ıy ve arpa tooumlukhrı eloğlu, §Ch · r iç ndl", kö~ lcrde ve 

u un ~le b §lnc.ıan vurukırak tıevziau yapılın.ıştır. Köylüler Tarsusta tcı'llki':..~er yapın ~. C. 11. P 
• r. H etralında aldığı. büyi.ı"lc bir bcve&le ~nalar:nı adına çevıri.tece.k fıbn İç.i.n bcH baş 
.ı.Mnat d'ur: sürmekte ve tohumlarını ekmek h yerleri ıtcSbit etmiştir. Bugun 

v n F 1-mıi birkaç tedir. harkevinde b r bOplantı yapıLml§ ve 
'·n ev'\-e B ıı:a mnr a b r taban. Patates tohwnu bu mevzuda göruşmcler ı0ılımuştur. 
o.ı t n a m ~ r. Evvelki eabah Mer Vilayıet her tarafa baş vura.. lsmail Haklkı BaP!acıoğtunun ver 
c n çi tl ğ nden a ba 'le Ce)1hana rak patates tohumunu tem'n et- diği malumata göre, bu film <cin.an 
done:' ken, yanındl'lkl aı".-aıdaılarınn mek çal:'CSini bulmuştur. Şehirde i mab adını alacak ve rejisör Bay 
t ba casını göstermek js•emİŞtlr. de tdhumıluk pntntcsin k !osun n : Faruk Ce™' tarafJndan bir k•smı 

o can n arJor mı çı~uan ha. yİnni kuruştan mühayansı için ! Adanada, bir kımıı Adana köyle-
k ' m muav· n', namlunun yivlerini Ziraat Bankasına yazılmııtır. ; rhrıde ve dığer 'kısımları do Toros-
mua} ne etm k üzere t bancayı göl Bir det"e temizleniyor ~ ]arın eşsiz güze'ınıklerı aras~ndn çcv 
zun dioğru tutmurtur. Tam bu sıra. Ve.skirrt ckresini'O temizlen. : rilecc:'kttir. Sen.ary•oyu lsrnaıl Hakkı 
da tet k dı.işmüş ve namludaki kur- mes.i Nafia Vekaleti ıtamfın. : Bnltncıoğlu ya:ı:mıştır. Adananın b.ü 
şun F ehm mn 001 kaş• üzer· nden gi. dan 680 bin liraya ihalle edilmiş f tiin güzefü'kleri bu fitmde eöeterı. 
rerek be)"rline saplanm· ır. tir. Bu işi alan mütenhlı.id. mcm- : Jecek ve Jihn. Çukurovaya mahsus 

H·k m muav'ni, çok. uğır yaralı Jdcıetlml7lC gclmi~ ve hu itte ala. ~parlak güneş altın.de, tabii dekorlar 
ol rak Aiıe.ara J~enderun kateır:1e ka_ı_ ,_ 1 l · · d '- --~~ CJlllT ma .. ıam ar a temas ederde. : için e a~ınac.aKdT. 
Adannya get'•rUmış ve M.i.11'i Mcnsu. hazırlığa lba~lamıştır. Arazimiz : «lnanmab filmindl"' bir Lkı ııah.. 
cat f br'kası ha 'aneı1ne yarıPmı~a bu •one Vıaskitdin ecl ~tağı f ne ele Ada.na Hal'kevi.ııde geçecek. 
da b r m' ddet so.nra ö)n'Pİ.il'jottiır. otmakı~n kurtulacaktır. ~ th. . • 

ehmi Ceyıhanda ve Adanad, \ : Stüd~"O işi pek 98de o.lan bumıU~ 
("\' Lm ~ nezih. rlcğcrlı ibir genç i. '''iJ.":·····-;ı··00:·"""k'"/.::·····.;;·ll:·~·:" filmin aktörleri de Ad'ana Halkevı 

F.vl a ve b r ç.ocuğu bulunmak.! ırnc e ıpe oce Ç ıgı temsil k.olund'a çalış.an genç.lerıden 
tayd KaZoa şe..~mıızdc ve Ceyhan. kurau o1acaldt'.r. Film'n c;ekilmea'ne baş. 
d k ssür uyand rmışt r. Hi& m Edime (Husu..t) - Edime bö. ]anmadan önce, bira; kadar pTOVB 

mu ' nının cena.ıesi m::rns' m1e ~' - cckçilık istasyonu tı-.ırafından İpe1t lar yıapılacaktır. Fı&n Haziran or-
d r lm t•r. böccıkçiliği '\e tohumculuğu namı talar·na d!e>ğru çekil .. cektir 
-~ altında blır llc.urs açılmağa karar ve. Profesör l!Ollo.İl Hakkı Ba\tacıoğ 

Yeni Erzincanın kuruluş ribni<ti:r. lu Parti Genel S('l}creterliğine rapo. 
kooperatifi ı 20 Nisanda hMlıyaoak ()'lan ve runu vermek üızere bugün A.11kara. 

. l 3 gün devcım edecek olnn bu kul'88. ya hareket ctm.i.9tir. 
ErL'ncan - Kooperatif ruzarn.. P·- sd k d lm )"aZ!lanların sayısı yüzü geç.mj.ştir. --u---

naı e.>kk notdcr ~he ta . _
1
;_ •

1

1 
ş Ç' h'Ç ', e naf, talebe, memur her Yeni Samsun vali3i 

mu" at ı are eye J t~c:.l"ıA:U et.. f h \ · i k f yel 1 b' .. w 

m..şt r. idare h yet: bir" ncı toplantı- s·n_ı a . ı~.ı.n ~o bab a 
1
1 b'lr ~~- l\Ianls~ lliusıısi) - Sa.msun va.lillğine 

N f \ı k. 1 _,, rOtim ve ıstı.ınsar se e 1 o n ı ec~- t:ı.·""·· edllnı'- olan Vali :Faik Türel, yeni 
sın y pm ş ve n e aliCUn n . ~""' ~ tö 
bu · lere a'd gönderdikl~ri emirleri tır. 

0 
va:ıt!fesloc b:vdceL e'mlş, ~t~7ondA • 

iıze nde karar r alın tıt r. Koope-I renle uğurlanınışt.ır. Yııll Faik Türel, 
...i bckdıye brafından ikraz edL Adanada çiltçiye darı dalreleri, p:ı.rttyl, Halkcvlnl ve diğer le • 

~ec k paraya fnız al nmn.yacağından dağıtılıyor ,,ekltülleri ziya.ret ile veda etuıiştlr, 
'\e · at Nala Vekalet' tarafından Adana (Hususi) - Al-a-kadar. .istasyonda hüküme1, belediye, parti 
topl ca b · T ş' rkete ver 1 ceğinden lardan ald ğpn malumata göre. yaz mi.nı, kala.ba.111' ba.!1'. polis ve belediyi.' 

t n çolr. 'll u:zıa mal olma~! k1lt'I lık zer1yat'l ıkrruıl için Bahçe kaza. za ıt;:,;ı mufrezeleri tarafutdıı.n uı:ur • 
H k m ZA yapılan bu ko y k s na. 5000 ve Osman yeye 3000 ~L kı.nmı.vtır. 

onderılmiş ve H Uun bu ali.kası, Faik Türelin Ma. 

s p o R ~ P~· ••• ·- ~ın.., 34 ' ' 

- _ lif,IKaraAhmet 
23 Nis< nda yapılması 7.l 
kararlaşan maç:ar Vahşi b·r güreş 

tst.. Fu~l _AJ:ınlığından: 23 Nisan Diye söy'lendı. Netıce ıt bar'le 
Pe~e c-unu yapılacak !it matları İsmaı aga, giıreş n b r hafta sonra 
,şunla:dır: Fener stadı: Saat 12 Fener. vlma nı ık .... ul ett . lki taraf da 
bıılıçc • Altıntuf'. H:ıkcm: Adnan, Sc. geniş manada hazırlanmağa ha n. 
Jlmi, Necdet, saat 14 Beşiktaş. Be,oJ;lu, dı. ş 
Hak~: Sıı:ıi, l'ılüeyyed, Said. Çingene doğruınıuştu. Güreş gü 

0 nü İsmaıl aga, Kara Ahmed.i ala. 
Tür'< kültür ve yard1.n rnk namazdan sonra Cemil Beyza. 

b
. 

1
..... . k . delerin çift.! ne gotürdü. Bütün 

ır ıg nm ongresı Serez çiftliğe top anını I · Gure 
Türk Kült.üt ve lardım nırllf:i sene. seyredeceklerdi. Hı..ç Rumeli Tfu1k

llk kongresini ı•a.uır ~u sa.ıt. 10,so da leri giıreş olur da kaçırırlar nu idi? 
Ba].a.tla.d merkez blnasınd.a yıapnnşlrr. Kar? .Amnede bir hafta yara • 
Evveli Ebe:li şer Atatiinuıı bııt.ır:ıs. tn. mıştı. Ismnil ağa ona iyi bakmıştı. 
zu edilmiş, müteakıben ldıuc heyt·1.1 sc. Daha ziyade tostoparlak olmuştu. 
çlml şu şekilde y:.apılmıştU': Çingenede de kalıp kıyafet yerin. 

Blrincl reis: Fener Hav:ı Kurumu re. de idi. 
ısı l\lehnıcd Emin. İsmail ağa, Ahmede nasihat ve. 

İkhıoi reisi: c. ıı. P. rene~ ba~anı riyordu: 
emekli übl.y AJıınf'd l\lutıı.ar. - Oğlum! Bu, çingene; gaddar-

ıuurakıb: Tüccu ln\'11 Kunpuy. dır .. A..'llan verme!. Gözünü dol • 
Umumi ktı.ilb: Nes'rn öziı. dur ve ycldır .. Hem ilk elden yıl. 
Vewed&r: Tuec.:ı: Samoel J-'::a.nko. d:ı.r bu, herif ... Edebsı7.dir ... Ye. 
?\lüşavi.rler: İh..'l.lln Özkaulı ve Jak n.ileceğıni sezerse ~i kavgaya dök-

Da.sa. meğe çalışır... Anladın mı Ah • 
Yedek azalar: Hakkı Kayaalp, lkdrl med? 

Beyler; davul ve zurna da ge • 
t.rm ş1eııdı. Eansen bır ç ft gureş o. 
ıacakıt.ı.. Gureş başladı. Isma.ı ağa. 
bır tu.rafa çcluunı..şt . Yanıuda kell
dısıne taraft r ol ... nlar vardı. 
Gur~ ı e.ler.nde her ık ta. 

ı·af da d:det.e bırb r rıne g dı.. 
lcr. Çi t:ne beş on d k ka s.k, gı. 
r 1 sonra hasmını yıldırmak 
içm ej bsiLlığe baş.ı ·nu~ı. Çunkü 
A.4liınedı sert bulmuştu. 

Çingene; el ense ve tırpanlarla 
hasmını zE-d liyordu. D..ırup du -
rur.ken şaplatarak elense vuruyor. 
İç \ c dı.ş tırpanlarıle hasnunı ız'aq 
ctımeğe çalışıyo.rdu. 

Kara Ahmed, hasmının edeb • 
.siZ ge lbaŞladığını gcıırun".!'C o da 
karşı ıkta kusur ctmed . Edebsizce 
ve mnnasw;ca elenseler vurmağa 
başladı. Adeta totat atar ı::iıbi elen.. 
sc çclciymdu. 

(Arkası var) 

Cümhuriyet gazetesi beraet 
etti 

Ziya, Molz Loya, Slmant-Ov Şa\l, Kemal A!hmed, çingenenin güreşini gör 
Anel, l\lıırko Nlyego. müştü. Ona ne şekilde güreş çıka. Bundian 7 ay evvel Cümfıur ycıt 

Koncre sonunda Mılıi Şefe ve diğer racağıru. biliyordu. gJlzctcsindc <ıFarazi teı.kık ıeyaha • 
bu) uktere bağlılık u-ıgn.rıarı ~t>kllm!şt.!r İsmail ağa, çok inadcı bir adam. tinin netıcek.ni» başlıklı b,r yazı -
-------------- dı. Bilhassa çingenelere d~man eından d'Olayı muharr'r Nadır Nödi 1 olduğu için Kara Ahmcdın Kara _ aleyhine Bolulu Osman fa Jtınbat 

A U Y U 1 k l b · · .. adında birı tarafından aç.lan dava-
------------- n~!:~ ~~ccrd~. ctmesıru can ve_ go. ya dün asl!.ye 6 ncı ceza mahkeme. 

CARŞAl\IBA ZZ/f/1942 Serez beylerinin çıngeneyi tut- sinde devam olunmuş ve k.arar& 
7.30: Saa.t ayarı, 7.33: Ra.dyo salon malannın sebebi pehlivanlık he • bağlanmıştır. 

or.kest.rıısı, 7.45: Ajans b:lberlerl, 8: vesi dolayısile idi. SerezlileT, peh • Bir istida ile bu davayı tahr k e
R dyo salon orkes'ra.sı. 8.30: t:vın s.LaU, lı.vanhğı severdi. Bu, scbeble Ka. den ve muharrir nden '>000 Üra da 
ıZ.30: Saa.t ayan, 12.33: Şark• ve tur. ra!kaçanı seviyorlardı.. Çingene; tazminat talebinde bulunan dava
ıtülcr, 12.45: Ajans hıı.berlerl, 13/13.:o: küçülk bir pehlivan olmakla bera. cının bu iddıası etrafında söz ala• 
Şaıt<ı ve türkuler, ıs: Saıı.t ayarı, ıs 03: ber sevimli ve; çetin idi. müddeiumumi muav.inlerinden Ke • 
P.adyo da.ns orkestrası, 18.45: Ziraat Hülôsa, .güreş kuruldu. İsmail mal Ôzç.oban dün mütaleıısını söy .. 
takvbııl, 18.55: (Dış pol!Uk.a hAdlsclf'rl), ağa güıvend ği Ahmedi kendi elile liyerck, dava mevzuu olıı.n yazını• 
1!9.10: Şarkıla.r, 19.30: Sa.at ayarı ,-e yağ1ad1. Paçalarını yağladı. Ah • minl duyguları rencıde etm~ fÖyU 
ajans b:ı.berlerl, 19.45: (Çocuk F..slrıeme mcd · keyifli idi. dıunıun bılakits kasdeyled gl mfm& 
Kurıunu adına), 19.55: Şarkı \'e turkil. 1~ail ağa, sordu: itibarile int~bah ~and r cı ~İr ma.. 
jer, 20.15: Itadyo pzetesi, 20.43: Bir - Oğlum; nasıl keyfin yerinde hıyet ta ıd g nı f de etm~ır . 
.marş öğ"rcnlyonn, ıı.artanın marşı, zı: mi? Bu sebeb1e hAd sede hakaret k~ 
(Gil7.Cl turkçeınu), ıı.15: Fasıl be>cü, _ Hamdolsun ağam'. di görmeyen mudde umumi Nadir 

.21.45: RlyaseUcümhur b;ı.ndosu, zı.so: - Haydı seni göre m .•• Allah Nadi · gazete n ıyat ı:nüduTU 
Saat ayarı, ajans haberleri ve bors~lar. yardımcın oısun. Hıkmet Mun f n beraetlennı ste • 

~~~ Ser.ez bcyılcrı, ç 
Çocuk davuı Cümhur:lyet davasıdır. vüz galib gelecc w in 

cuk Esirgeme Kanmı11 G. Merkezi Gelın b 1 ç' c 

'\ar' d orc-n mah &o 

n d beıaetlerıne ka-
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SON POST~ 

eigraf, Telefon Ve Telsiz ' [ 
~1üttefiklerin 
taarruz planı 

-- · 
Bava akını 

1 Tokyoda akınlara l 

karşı tedbirler 
ahnıyor 

• 

lranda 

emir neşretti .·.'?,f,?:.'t."'K .. • ............ ·.·.·.: 
----···-···~-~-·«~:w=···:.:..;.._..;..:::::...=:.!..-=..:~!.:=-==-

Mareşal Göring 'in 

ikilik 

ve baslan 
Amer:ka Har ciye 
nazın: "Bugünden 

itibaren ilerı,, diyor 

ô :enlerin arasında 
100 den fazla mekteb 

çocuğu var 

Bir Japon komut.im harb 
· divanına verı l i yor · 

Başvekil, bu şartlar 
a:t .nda çahşmayı 
ıııümkün görmü

yor um, diyor 

. Ankara, 21 (Radyo gazetesi) 
Iran başvc-kili Sühcyli. mecı:steki 
düıikü beyanatına iJiıve olarak de. 

Vaşingto :ıda Lavalın 

aracılık teşebbüsünde 
bulunnıası ihtimalin

den bahsedıliyor 

son nutku 
münasebeti le 

nın aşın baSkılanna karşı koru _ 
makta menfaat görüyordu. Al -
manyan.m lka1kınmasını ilk sene. 
leııde In.gilte~cden gôrdüğii bu 
m_uzahe

1
rete borçlu olduğu ca in. A lman devlet reisi Her H.t.. ~ar edi emez. VFak.at Almanyanın 

.~erın hart> başladıgı sıra • ~de dqğrması.n:I önlC'mi.ye 
larda soylemiş olduğu bir nutukta: çal:ştığı kuşku Alman yanın dış 

- - - Bu sav~ı 50 :yaşında, butun sahada uğradığını sandığı haksız. 

M C r miştir ki: 
Vaşington. 21 (A.A.) -::"" .. · 0 

- Anbra, 21 (Radyo gazete&·)- - Her.gün zuhür eden hadiseler 

Vıclıy. 21 (A.A.) - Darlan tara- kuvvetimi sarfedebılecek b'r ç::ı.ğ- lıkları tamir etmel'ie gösterdiğı 
fından kara, denız ve hava ordulu. day'Jt~ 3<.arşılamak ımkanını ver. acele ılc şiddetin bir neticesı ola 
rına hrtaben ncşred.len günlük dıği ıçın Al1a~ıma şükredıyorum, rak gene meydana çıktığı g"b ge: 
emr.n metni: Demış oldugunu hat1rlıyoruz. ne Almanyanın iç rneır.le>kr-tte 

deli Hull iş başına d~n~uştur. çok Berlin mahf crınin Tokyodan al - memlekette bir bırlı~t mevcud oL 

b 
H~ıcıye nazırı, f~~rı a arı.~hiın dıkları haberlere göre, japonyava madığını gfutermetdedir. Mem]e. 

Beni doğrudan dogruya emri al. Aradan uzun bır zamon gcçt takıb ettiği Yahudi siyaseti d b 
tında olarak a kcri kuvvetlcrın ve Alman devlet reısı şımdı 53 un- ku.,c;kunu!1 gel"şmesi ıç'n müs. ·a 
baŞkumandaırlıgına tayin etmekle cu yaşındadır. b r nıt~lııt yaratmış oldu, btınd " 
bana biıytik bır şeref veren Mare. Geçen sene İng ltere hukumet sonra !."ı?ıltcrcy· sarih surette Al 
şal uzun a)lardaııben bcnı sizınle reisınin yıldönumunu iş masası ö. man d Cot'J'am ırörüyoruz. 
blrleştıren bağları h:uvvctlendır- nünde, yeni emırlcnn alt.na ımıa Bu dü<"Jllanl ~ın önune geçıl _ 
miştır. Bundan büyük bir gurur korlkcn kutluladığı, bu münasebet. mez .mnd.? Almanva Avrup:ı za. 
duymaolnayını. D•sıplın ve vatan le kcndısine gelen yuz binlerce f ~_rın. ka anıp da Rusyaya döndü. 
u_gurunda evvelce 1iiklenciğını ,.a. t~·k telgrafına ce\ :ıb vermek gu Za'l"an. daha dogrusu Rt'"' aya 
zifeler art~ üzerimden kal:kmış int-cinından da mahrum kaldığı ~k kararını verdiı( 7..aman 
olduğu ıçin butiın vaktımi siz ar. habenini okumuştuk. bu1un An.gro.Sakson alc>mir. n w 
kadaş'larıma tahsıs edcbileceğ:.m. .. ~lm~ .. devlet reisi de, bu ~ ıl. vıldanberi Rusya va :Carşı besle. 
Mareşalin yüksek otoritesi altında donumunu tıpllcı İngıl'z Jt!eslekda. me'kte oldu~u lı " d~c.:iırı T k b"r 
namus yolunda yürürr.:!k , e in:pa. şı gibi iş masası önünde, ) enı pian. barış için bu h:slerd n jc:_• f nt. 
ratorlugu müdafaa etmek husu- larm ıncele-Ilılllesile meşgul olur. meyı düsündü. Hesın n shur 
sunda sızin bana güvenC'bileceğL ken kutluladı, . o~un _da İngıliz te~~hbüc.:ii ister ··~'nız ikf'"'ı1 'ıt". 
niz giıbı ben de s:.zc gü,•enanekte- mcslekdnşı gihı yuz b nleıce teb. varıle. 'eter a'dıfü l'mır n t "" iıı. 
yım. Yaşasın Ma.reşal, yaşasın rık telgrafı alıp almad ğın: b.!Il1i. d: yap•hrnış o'sun bu bar .ı: .. im. 
Fransa. VOl"UZ amma, radyodan gelen S( sle. kan n ara"llak isteıtinden cı • 'l1 ,Ş

uyuk milctaıda .:>.i<uı ve mu - ı h · . · 
mat yaptı1klarını ve imalatın ola. yhapı an ~ ava_üb~amılzu ııetıcesır de ket.te emniyetsizlik hüküm sii,r. 

'·l ~-ı " dana asar ço m m 0 muştur. mclct.edir Ben bu c:nrlla · allı d 
ganüstü b;r ç'abuıi: UA a ~Yk:} • · Ölenler ar.asında 140 kt b . "' 

1 
n a gcldığ.inı düşmanın ezılmes:ımn • d tıd me e çalışmayı mümkün gö:-ınüyon:ır.. 

mutlak ~e muha&kak olduğunu çoejugu aka:_a. IY: . Siz orduyu hakir görü)orsunuz. 
_ 

1 
. M C rd 

11 
Huli söyle apon oınesı bır toplantı ya - Halbuki memleketin emniyC't ve 

soy cmıştır. · o e .., . k bomba d· l k .. dom'ştir: cBugundcn jt:baren ilerı. P_~r~ İind 
1 

r ·~~11 da~~j t~ e~~- - asayışini koruyacak olan ordudur. 
İleri yunimek ıçin yarını bekle- ru··~; ı e a ınca c ır erı goruş.. Ordunun ehemmiy~tini teslim et. 

. • . mu,...~r mek hususunda bir ikilık göıiho. 
mıyeccgız-> . T k 'd d -· "kl"kl lI . ..:ı h . Vaşinıgt.on, 21 (A.A.) Amerı. o yo a egı§ı ı er rum. er yer"'ıe vatana i anet c-
ka genel lkunmar başganı General Los Angeles ..K.alifornia. 21 (A. denler bulunur, faı<at ordu her 
Marslrn 1, nandye nazırı M. Cf\r- A) - Japon r.ady06una göre, ge _ mütJhazanın üstünde olmalıdır 
dell Hull Harn Hopıkıns ve Amc. çen Cumartes Japonya üzerinde yıı Harıbiye müsteşarı d .. söz sla. 
rilrnnın Lond'ra büyük elçisi M. pılan hava akını yüzünden yurd mü ra:k, ordunun ten.kid ve ta'hkr11 
Winnat'ın da hazır bulur.dukl<:rı dafaası b'likleri komutanı harb dı. maruz lk:a'!ıciıltını, memlr>kettc asa
oğle yemeğ nde reıs Ruzvelt 1le vanına verileedkair. Bundan ba;.ka ~c;s:zlik 'hüküm sürdüğünü ve or. 
Beyaı.sara~da ~ı ~at süren bir Tokyoda ha~iyc ne:z.aret"ndc diğer dunun 'her fedakarlığa katland ğı. 
g-orü.şmc yapmı ır. lbir değiş-ikl ik daha yapılacaktır. nı söyılen:i_St._i_r-o---

Müttef:k miln.tLr mümessilleri --o·---
Vaşingkm. 21 (A.A.) - Reis Bir Türk heyeti 

Romanya ya 
gidiyor 

Hindliler 
Japonlara 

mukavemet 
edecekler 

re bakarak bütün Alman millet nin tur FaJ<ct bu teşebbüs ., •i,,ec;iz 
bu yaş bayramını 'kut.lulamış oldu. kaldı. 

Ruzvctt bugi.ın Birleşik • n.Ilctlerı 
mümessilerinı Beyazsaraya da,•et 
etm:ş ve sırasıle Sovyet Rusya 
buyuk etçisı .M. L.tv.nof, Çın bü. 
yi.ık elçisi Tvsking, .r'elemcnk Hin. 
d.stanı umumi \ 0alis1 Van Mook ve 
Felemenk orta elç!sı Loudomla 
gci:-Ü811Üştür. 

Hava aıkınları v e bas.kınlar 
Vaşing'ton, 21 ( A.A.) - Askeri 

mütehass:s!arn. göre. Londradnn dö 
nen general MaY.ıdıall lngilb: umumi 
karargdhı He mu•~erek caa rak ta -
savvur edilen hareket içi n gereken 
malzemenin isrihsa l inı hımftırma -
ğa çalışacaktır. B zzat mareşalin bu 
harekatın mahiyetini şu suretle tM 

ri'h eUİğİ batı~ ı lıyor: 
Esas olar.alt .t\vrupa k!y·~rına 

baskınlar ve dü~Pn'n sanayi m r 
kezlerine g'ttikçc şiddet1enen hava 
bomboııdıman rı. . . 

ASkeri mahfeH:r, müttcfı kleıln 
bat! ccphancs'nde önümüzdeki. a.y 
larda büyült ölçü bir taorruz?, ! fl'I 

meler'ni pek az mııhtı"m.el goıu~or 
lıar. Bu ma:hfel'lerin r:krınce, ~ır}e 
şik Amorika böyle bir hareket ıçın 
ha:r ı r or{!-ilı<fü. 

Fransada 
idamlar 

Rouen, 21 (A.A.) - Joumal de 
Rouen Alıman işgal makamlarınııı 
aşağıdaki ıbildirığını neşretmek.. 
ledir: 

16 Nisanda Alma.1 askerler=ni 
taşıyan biT trene karşt yapılan 
suıkasd sebebıle bugünden itiba. 
l"en büyük sayıda s.·ıa halkın bii
tün Alanan askeri trenleri ile se. 
Yahati bu emirle mecburi tut.:1-
l"nuştur. 

Bundan maada 30 komünist, Ya. 
'hudi ve taraftarlarının idamları 
ernredi llmiştir. · . 

Uç gün zarfında su·kac:d f ~il1.e~ 
~~lunmadığı takdird<:? bu b~~dı::1-
Rln neşrinden SO'l'lra geı;ecek u~ 
RÜnü unüteakıb seksen kişinin i: 
danilan ve 1000 komün!st. Yalıudı 
ve taraftarlarınm doğuva sürül. 
nlelerille emir verı 1ecf'kf r. 

o 

T _irk - Bulgar 
Tn.Ünqsebetleri 

Ank ") Bük-re ara 2 1 (Radyo gazetesı d k" 
"tüı'*. ş ~~Y<>suna göre Sofya a l 
}°i\ clçısı Slovo gazetesine be -
ga~·a a bulunarak. Türkiyenin Bul. 
bett anla daima dostane münase -
ba

11
: klH~lu_nınak isted ğİnİ, Bulg~r 

ılını d . . T"' ,_ :Yed .. n son emeçının ur°' -
trı~! t intibalar L•raktığını ve ?ki 
tnirni e 1~t ~aras·ndaki bağların sa -

0 ugunu öylemipir. o---
. Mareşal L;st'in 
ıdar · esınde Norveçte 
~anevra,a r yapılıyor 
uto'khoırn 2 

\'eç:teki lk 
8 

1 • (A.A.) - Nor -
Şern'be v C skerı manevrdbr Per -
daği k ç: tma gı nler, ş'ma1dek" 
taları hal~;e erde yop.lacakt:r. Bu. 
ra·arı an boşah] 

mareşal L 

Ankara, 21 (Hususi ı - Tür1k • 
Rumen tica ret anlaşması hüküm. 
!erine ..iştmaden Romanyadan sel- ---

Berlina göra 

Molotof 
Londraya 
gidemiyor 

ğunu görüyoruz, bu arada Mareşal Alman mareşalının nutlt ~-n. 
Göringin mühim b'r nutuk sö)le. hır tees.si.ıri.ın ifad sıdir h mı..ınü 
miş olduğunu da öğrenb oruz. \eıuniştik, acaba şümttlü bundan 

Mareşal Göring di) or 'kı: m1 ibarettir ve bu teessür t şaıı 
- Mant.ı<k bize karşı harbeden cümlelerın altında sonuncu b:r 

ve)a evveke iıa~bet.rnış olan mil. barış teşeljbüsü mevcud <leğ l mi. 
lcUerin bolşevizm ile mücadelede dir? 

lül'oz müoayaa etmek q zere b!r General Wavel, Hindistana 
Türlk ticaret !he yeti yakında Ro- _._ k ki ·· · manyaya g;decekt'r. aa.n;er çı araca arı gunlenn 

Almanya ile bırleşınclerını ıcab Almanva Lehistana sald rdı. 
ettiriyordu. Hıtler bu devlellerı ve fakat ne 1.ngiltereye, ne de Fran
milletlerı müteaddi.cl defalar an _ saya harb ilan etmemek ihtıy'lt • 

..Aı"&."lra, 21 (Radyo gazetesı) laşmaya davet etmıştır, bunlar kfır1ıJ!.ını da gösterni, harb' ·ıan 
~c:lıın ra~osuna göre Sovyet ha- a damnamışlardır. • eden lngilteredir. Fransa dl onu 
ncıyc komıscri Mo!otı>f, Edenin Bu cümleler büyük bir teessü. takib etmiştir. Bu, oöyle o'makla 

---<>- uzak olmadığını söylüyor 

A 1 man ve Sov
yet tebliğ:eri 

Kalküta, 2 1 (A.A.) _ Hind geçen sene MoS' .. rnvaya yaph~ı zL rii.? ifades' dir. Bolşevizme karşı beraber \ıaııbe g:ren her hü'kfunet 

l liderl~ri Japonlard mukavemete z. yareti bugünkü ar:.~ar içinde la. muc~dele mevzuunu şimdıl:k gibi Alımanya da muharebenin 
me~ış ~fdUk:lRl'l!11 yeniden tcyid deye !ınikan olmadığını b ldirmiş. bansı_:ı d ında bır~karak ona ta. mecburi, kaçıntlmaz bir fc ·"ket 
ctm ışlcrıdl.!r , Pencab başvekili isken. tir. kadrlum eden geçnuşı hat.rbyacaıt o duğu kanaatini kendi c!k5r1 

( BaJtarafı 1 inci sayfada ) d er Hayat yıan dün, bu harıbm mu. o--- olun;ak gıOrürüz kı, Her Hıtier umum;'v"CSi ara5'nda bir iman ha. 
vet erme. muvaff.ıkıyeUe mu'kave. ~dd7s hır cıhad olduğu nu, yaln.z V .... p • iktıdar mcvıldine gcçt'ğı gün muh- l'ne l.'{etinndk istt>r Alman mare. 
met etmiş ve bo~v.k~erı insan ve Hınd!stan d~ıl, Büyitk B n tanya .,1 .apagı zatları telif nmıllerm ve düşuncelerln şıılınin nutıku bu rfüsunce i1" <V-
malzemccc ağır kayıb1ara ugrat. ve B ır'leş!k Amerikayı da ali&adar tosırı altında, ingıltere .ie csa~iı \ ehi iç mc.>mleket için !>C>vlen~· ·r. 
m~tır. ctl ığin i söylemişt i r. g •• 1.,,. l• bir dostluk temin etmeyı dış polıt1• fokat iç meml k,..t icin sövıc>11t>n 

Sovyctlerln tayyare byıbbrı Mat'huatıa beyanatta bulunafl UKSe 1gor kasınm temeli yapmayı tasarkmış bu cümle~·i dıs ll"emlc-l<r>t r1 •sit. 

Berlm. 
21 (A-A. ) _ n u-nku- .au··n kongre lideri Neiuu d a şöyle <iernİf- Anlkara 21 (R d t ") ve senelerce müddetle hep bu m·~ir. F.a'kat dı memlcket•n bu 

'b tir ı · a yo gaze esı - rtk ndan k Al Alma t - · t ~- • • · 
Sovyetler 41 tayyare kaybetmiş.! : . . lgili makamlardan öğrendiğimize amacın a ;sı. k oşmuşt':1r· - . d n b~essu~. \'C ~ eı:?ını •"' bıı" • 
lel'cr:r. Bunlardan 

27 
si hava onu. Hındısta~ın parolası «eğilme _ göre hülkUnıct, yem istıhsal mev. ~~anın ik enız u;c._t_lerıru di. "~: ır ~ ıce cı ar :mı? faale> 

harebelerinde, ger i kalanları da m ek ·vı e .tesl ~m. olmamakıı tır. lngıL shnindc yapağı fiatlarını yiikselt. f1 ·ııeye . alkra~. lvc gı :ı.a:.ı1~n 1 .'"ıtu an mıvoru_z. 
tere ı e ıı bıı!lıği yapmamak ım:se _ ~ne •arar vcrnniştir. ~ogı ere~ın USl\U anmasını.n onu. . n,gı_ ere Sa\•aşı ıster yenöklıg·i 

yerde tahriib olunm~ştur. 1 ,, n "' ı ı d k ı st ,. ~ Soytet t~bliii .eai~e -~~as edihnemıştir. Çünkü Geçen sene, Ticaret ve İktısad .c be_ÇI'?f,'e :ç·a 1?"1~ı. e.nı;- _uv. ı C', ı er z~~e~ıe bitintl~_; muhak . 
R _ j ış_- bırl ıgı yapmamak, Japonları Hin Vekaletleri. yapağı fiatlarını yük v~~rmı ~ lız kU'\"\etlerınm ucte ~~'k lcendısını yeni mucadelenin 

MoSkova, 21 (A.A.) - oyetr. dıstana davet etmek demekt ir. selltımişlerdi. Fakat müstahsil a • bırı ~er<CCcsı~de tutmayı ta~hüd ıçınde ve yeni bir uleın ka~J!:tnda 
Gece teblıği: .1 D ün Bonibayda 50 b in i-inin İ"-

1 
~........... •-~" .. . Y • etmesi. ı.>on Rıbentropu suretı mah bulacaktır, dünün varlığı varının 

20 N
. a.i;nu·· cepheo"· o-.,emıı · '"' ,.... pı an z ......... ı dUUt gormemış ve s sada Londrayn .. d · 1 -....ıı.. ı ~ ısan ı:.- • c •• ltıraHle yapı lan bir mit ingde H ind h :ttiı b lard b" k tl u gon ermcsı n - şuy .. e ve zor uguna mür:eccahtır ;ı:~:r değ:.şük o".manı.ştır. lilcr T ogo'nun l'Cam'ni ırtm ı J 

1 
• a: un an ~r ısmt mevcu giltereyi kiare eden yüksek alem insanlığın memo-ati de evvC'Ifi tn' 

19 Nisanda 31 Alman tayyaresi d 1 Y ş • mall~~u~ı sakladıklar .. ndar. bunla. arasmrla yer ikaı.anmak için hususi giltere ile Mmanva a d -ır. ra hükumet tarafından ı !K rasın a, son. 
. - n • urıyetr uası o.muş.tur det"' f"'l h k d' F k t Lo-~ -

tahrib olun.muştur. Bız 3 tayıyare 
1 

yeni Dcılb i ı 
1 

( A.A ) · H " meob . . ı... 
1 

, e oma memurlar lkullanması hep 'hu ı.ıd . rn bü ün yer yüzünde bar~ı ami~ 
kaybettik- distan ıa baŞkom ta p V . . · ıı aıızunun ıı sa asına ç1 mış ır 2 a ıııura bu fiile ister 

.Moskova, 21 (A.A.) - Dün ıge- vel r dyoda biır u h nı g:cra 8 
• . Bu me~e, yenı fı&tla.rı 'les.. eserleridar. Her Hitler hem lnj!'lız i irak ets;n veva etmesin. art1k 

ce'ki Sovyet tebliğine e!dir: Hindistan için ilk ta~~- k a;;:;z.~nun b:t ~Ck uzere. T"ıca~t. I~·sad 'ku etini, hem de İngiliz lı.arakte:. te'k başımı ıkmar alacak 'az.ıvctte 
ı\lmanlar muharebe meydanın. faı_ at A l a 

1 
l e .

1
1 e . ul gu_nu ve Zıraat Vekiıletlen t"tkiiclcr rini ynkındnn görüp inceliverek d ğildir. 

• • .ı... " m narın ngı tereyi , ngı - ,.... l · · · da 130 ölü ve_ h~rb ı.ı~lzemesı uı.. Ih:lerin de A anyayı bombud ı _ ):ap~al\..ı.adır aı:,- B~ tetk kler ne. ta~~I' e_tme~ -~ı~tım _k~zanm~ş ~ndraya gıden en y~kı'l yol 
rakarak çekıiın.işlerdll'. Merkez mnn ettikleri kın:ITet ~ Jn t1cesınd yapagı fıatlarımı. yapıla ve ogremp duşunduklerını de 'kı . Vasn~ondan J!eccr, Alrr- -· n ise 
cephesinde de. Almanlar ağır ika. ponlar~ n Hind ş h iılt ~e. 1~~ • cak olan zanilar bildir=lecektir. tabmda açFkça yazmıştı. Bütün Uza~ark harbinden önce AmerL 
y!b1ara uğramı$lardır. .1 d ıman edcmiye~ekle'ri i' -·yıe::l : Yeni. mahsul yapağı fiatlnn kuvvet;ıe bu dost1ueu elde etmek kayı sulh fikrine yanaş.lı'rlll '< im.. 

,p_. köyü yakınlannd~ ~uv1vet~1 tir. 0 50 müstahsili tatmin edecektir. An. •c;in uğraşıvor<lu. İlk zamıınl::ırda kanını i:>ulnımadı, bugün bi;~bütün 
bir surette tah!kim edılm~ bı_rj \V . l H" d" k d ca'k. lbu münasebetle müstahsil'n fnf!ilteııeden mukabele görmediği bulamaz. Eliooe bulunan tek umid 
düşman mevzii tank kuvvetlerı- d . ~..,. e · !~>'~ana . an an ve di'k!kat maznrını şu iki noktaya sövlenemez. sark har.bini ka?:tın.mall-•·• ~"h.'> 
miz tarafında ntahrib edilmiş \'C d enı~ ~ ~e ekı ~et ~ır !e~l ke • çekmclc isteriz: İm:tiliz muhafazııkarları. hek ondan sonra açılabilir. F~kat c:atk 
234 Alınan öldürüJmüstür. enH ad 5,~ erl şoy e hdemdıştılr: d ı _ Yeni fiatlan öl'..rrenmednn ""mıaw. al"'m;nde b·;~·1ik lbir co'k. haıil:ni kazanacak mı? Oraı:ı belli 

'n 1ı1: 1y !irinin le ı a tın a ,, ... ' F 1 v ' l 
L ı d v d.. k"' 

1 
h evvel mahsulü elden çıknrmarr.nk. 1ıfk Almanvavı t\Jımakta. rımı;a. c N!' · ** 

uu un ugu ve uşrrıanın ut e a • 
Hnde bir ae'ker çıkanna hareket i- 2 - Yeni fiatlan öğrcndiktpn 
ne teşebbüs edeceği a ikaroır. sonra. malları bu :liatla satmaktn 

( Batta.raf• l inci a;ayfada)_ B"rlesik rnıl~ 1er bütün df'n"z'e- tereddüd etımcmek. 
eden te'Ianil işler üzerinde tenvır re hakim o1up Japonları Hind Ok . Yünün bugün, harb sanaiyi de 
için yünlü. pamuklu, deri, s lluloz, yanosundan atıncıya kadar diişma - dahil olmak üzere, bilumum en. 
demir. şeker müesseselerinin bu: 1 nın k·yının heıf.ıangi bi r yerinde düstri de .ne !kadar mühim bir y r r 
günkü durumları 'e ver mlerı a eY çıkarma hareketiM geçmek aldığı he~esm maiumudur. Miis. 
hakikında beyanatta bulunmuş ve istiyeceği günler o kadar uzak ol - tahs;l vatandaşların bu no'ktavı 

Parti grupu 

zonıgulda'k kömür havzası baş~a masn gerekth. gfö;;önünde tutmaları :az•mdır. 

olmak üzere müteaddıd m.ad~n ış. ı•••••••••••••••••••••••mmma.. ıcımelerimize dair de genıs ızahat il 

,•eıımiştir. .. 
Bu mevzular ~zerın:ic soz alan 

, sual soran bazı hatiblere tek. ;:r İktısad Vekil" ile Ba..,c;vekıl 
Doktor Refik Saydam tnrafından 
tatmin edici cevab1gr vedmı.ş ve 

d ba~a madde olmadı. 
ğ~~=:csa~t is 30 da topb:ıtıya 
son veri1rJi.ŞUr. 

Mecliste B '"k 
~ara 21 (A.A.) - uyu 

Mıllet M~lisinin dünkü _topl~tı-
ında maden nizamname!r.~ın azı 

s .3~ 1 rin'n oeif ırilmesıne ve 
maaıue "d baz1 
b nizamnameye vem en • 

u dıdeler ıHivesine da·,. kanun _la. 
~~asınm müza'kere·i sırasınea ıJe.. 

1 BUGüNI .____. IMABMABAI 'da 
DtL"lY:r.nın e.-ı buyuk süksesi: W<JE FAY'ı.ıı yan Uihıtlc l.!&1 

HELLO! BRODW AY!. .. 
Matinelerden itibaren başladı 

Bu sencınhı bu m nhtcşem filmi şerefine 

ayrıca: R O BERT TA YL O R'un 
1: .. 1 .. ı. .... Utr~n ı: 

BENi HATIRLA! Y.1 .... len bazı müt }<>nlarn 1ktısad 
n suru 1ar r 
Ve'ki1i Sırrı Dav cevao - '1 --~ r. ~---------------- t-mm• 

Birbirinizi kaybetmemek için 
lfıtfen e e\e tutunun uz! 

Çün1ü; kapıs:ndnn tramvaylnrın, otobii:ırierin ve otomobiUerin bu 
hafta da ~çlükle geçeceği l tanbulun en büyük en vasi ve en çok 

sevılen 

ÇEV ,BERLiT A~ Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN 1TIBAREN 

Btitün l anbul s nema severleri, birbirlerile mü abııkn edercesine 
sel ve akın hahnd: yer buhnnk ıc;in toplanacaklardır. 

Misal olarak vücude ge\en enuıılslz. bir pheser 

AlbKA~AR 
MUHASARASO 

(Turkçe Sözlü) 
Son senele:ıde güzeran eden en kuvvetli 'heyecanlar: en kanlı vnka. 
l~_r, en ı_nüth" ş harpll'r, ıcfnkay_:ı. dt.ı en bir mifletin fecı akıbeti, gö. 
rolmemı kahramnnl k, feda · arlık g yreı'hk ve vatanı.everlik sah. 
neleri• kani: mücade'eler, muth.iş boğumla?a.T ... 

Bu muazzarr. ve emsal İz şaheser 

MÜNHASİREN VE YALNIZ SİNEMAMIZDA 
CÖSTERİLECECl DEN 

at,cr nd .. terrif ed" nh .. 



6 Sayfa 

Taleba yurdları bugün ne halde? 
(&§tarafı 1 inci sayfada) 

okuyacar.smı::.] 
yıkanır, ayda bir defa da banyo 
yapmak ihakları vardır. 

Bizim Foto Cemalin bu ay<la bir 
defa yıkanmak meselesine zihni 
takıltmış ·olacak ki, der;n bir hay. 
ret içinde sortlu: • 

«- Ayıda bir defa m:; yıkanır. 
lar?> 

.. 

SON 

~·zevcim 
Gözlerlne 

inanamıyor!" 

• 

Ve on yaş daha genç 
göründü_ğümü söyliyor 

Şehzadeba:ııncta, tramvay cadde .. 
sıre müvazı eski Dariılelh{ln soka
ğ ... n n-.üntehasında, yüksek hır du 
\"arın oı·tasma yaslanmış, ıbüyü:k 
kap.dan karanlık bır bahçeye gir
dak. Vakıt gece. Fakat bahse gire. 
rmı ki, bu yilU<.Sek duvarla, karı 
yuzlU bina arasında kalan J:m av. 
lunı:Su bahçenin, gündüzü de, ge. 
c:es.nden fark~azdır. ED yordamıle 
iç kapıyı buluyoruz. Fakat ben ilk 
adımı atar atmaz hır gümbürtü 
kopu,or. Uçuşan kıvılcımlardan· 
aıtl!yorum ki, kapı önüne yananası 
ıçin konulan mangalın borusunu 
düı::Llrmüsüm<lür. 

- Biz kendilerine bir defa be
dava yıikanıma1k hak,kını veriyoruz. 
Bunun dışında 15 i.mruş vcrımek 
suretile istedikleri uımaıı • banyo 
alabilirler. Sonra ıstedHtleri za
man ütü yapabilirler. Yurdun, ka
yıd ve şartlarına gelince; talebe
ler, aıkşamiLarı en .geç sekiz buçuğa 
kadar içeri tmıeğe mecburdurlar. 
Gelımiyen Yurddan çıkarılır; aile
sine haber verilir. Yalnız Cumar
tes: akşamH.arı 12· ye kadar dişarı. 
da ıkalabilirler. 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten aonra günde 3 Jela muRtazaman Jiılerinizi la~alayınt%. 

GürültÜıyc koşan hizmetçi ka
dın. manıgalı ku1 plarından yaka
laı1ken bize. açık bir oda kapısı 
gösteriyor: 

c- Şöyle buyurun!) 
Yukarıdan bir şaıiıcı aksetmeğe 

baş1arnı~tı: 
Kimse sevgimi bilmez; 

Ses fena d<?ğil. Ge:rııç kızlar eğle
niyorlar herhalde. Nitekim biraz 
sonra hepsi bir neş'e seli halinde 
odaya akıverd'iler. 

Şhnıdi onlarla konu.şuycruz. 

Bakınıı nasıl 

. nıuvaffılr · 
kadır., diY'Or. An- oldum? 

KAŞELERi 

Üç kollu b:r abajurdan geııiş o
daya, 25 m11ımluk bir ziya serpili. 
)'Or. Kö.,~d€ küçük bir masa, bir 
rad)ıo. odayı müselles şekilde bö
len b r para\•an, esıki bi,r kanape, 
duva~da rerılkli bir Anadolu harL 
tası: ~lüdür oda~mdayız. İçeride 
genç bir bayan oturuyor. 

- Siz idareci misiniz cfend:m!> 
c- Hayır. diyor. Be:n burada 

pans~yonerim! .. 

Hepsi lkonıfor. hepsi rahat bir yer 
istiyorlar. Part:·nin -teşebbfüsü kar. 
şııs:nda Edebiyat Fakültesi, coğ
rafya şubesi ikinci sınıf talebesin. 
den Nezihe Toksoy ar'kac:!aşları na
mına dileklerini şu· suretle hülasa 
ediyor: 

cak iki ay kadar evvel alnımda ve 
gözlerimle atzıinın etrafında çi7.Cl-
1er ve buruşukluklarun vardı Ha
kikat.en "Yaşlı,. görünüyontuın.. 
Bugün ise, bütün bu çizgilerim kay
boldu ve arkadaşlarmı bir genç 
kızm cildi gibi parlak, nennin ve 
yumuşak Ölan cildime takdir naza• 
rUe bakıyorlar. Her akşam yatmaz· 
dan evvel cild gıdası olan pembe 
renkteki Tokalon kremini kullant
yorom. Terkibinde Viyana Ünivet• 
ailesi profesörlerinden biri tarafın
dan keşfedilen, gençliğin kıymeUJ 
ve cazip cevheri olan "Biocel,, var
dır. Gündüzleri de cildi beyazlatqı 
yumuşatan, siyah ndktaları gideren, 
ve açık mesarneleri sıklaştıran be
yaz renkteki Tokalon kremini Jcull4-
nı:10nım. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal ~eser. 

Sıhhiye Vekaletiniıi ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kate alınabilir. 
- Müdür veya müdire ·yok 

mu?. 
ge. c- Yeni bir Yurd yapılacak, bu

- rada her şeyden evvel konfor dü
şür.ıülmeli. Ze\•kimizden evvel ra
hatımız rt.emin edilmelidir. 

c- Yemeğe çıktılar, şimdi 
lrler-> 

Ha• ret ediyoruz. Leyii bir Tale
be Yurdunda müdürün yemeğe 
c:ı!mnası, yem€ğini ba~ıl-~a lokanta
da yıyen ldkanta sahibi kadar ga. 
rib görU.ındü b:·ze. Sonradan öğre
niyoruz ki, carzuyu umumi üzerL 
ne . Yurddan yemek nıükeUefiyeti 
kald·r:Lmş1tır. Talebe yemeğini 
dı:şarıda yiyip geliyormuş. 

.Müdür gelindye kadar, odadaki 
panı:nyoner bayanla konuşuyoruz. 
Biraz evvel borusunu devird.iğ:m 
mangalda, kendi elile kahve pişL 
drken, bir taraftan da bize, nazik 
bir ev sahibesi edasıle izahat ve-
riyıor: 

c- Ben dışarıda çalışıyorum, 

talebe değilim. Pansiyoner olarak 
kalıyıorum burada.> 

Her şeyden evvel, rahat çalışı_ 
Jabilecek ibir mütalea snlonu. Ay
rıca iyi bir oturnna odası. Çüınkü 
her aııkadaş, iher akşam ders çalış.. 
maz. Bazan konuşanlar olur. Bu 
lüzumu duyan arkadaşlar hiç oL 
mazsa .mü taleadakilere mani ol. 
mazlar. Bilhas.5a temızlik birinci. 
şarttır. Yatakıhanesi, yemekhane
si temiz yurd. ideal bir Talebe 
Yl)rcludur.>. 

Yurdu gezeceğiz. Fakat talebe
ler,. 1bizc ıgöısıtermemeğe çalışarak 
müdürlerine 'kaşla ı;özle, colmaz> 
işareti yapıyorlar. Günahları bo
yunlarına bu. yatma hazırlığından 
dolayı yat.a!k.lannın dağ:nık olu. 
şundan ötürü mü, yoksa, ;"ukarıs!
nı mütecessis bir gazetecinin göz. 
lerine arzetmeği fayJalı bulma
dıklarından mı bilinmez. 

Neden sonra işin farkına varan 

(TlYAT80LAR) 

,. Oksürük ve Bronşiti~ 

1 !~.ı!ld~ ~" 1 
Her «za.nede kutusu 35 kuruştur. 

~-~----]' 
Üstad Muhlis Sabahaddinin büyük , Kiralık Köşk 4\ 
operet . topıluluğu Şehir !iyatro,.,u 1 Beb~te deni:ı kena.nnda ve koru 1 
komedı. ~:smı nda 2 7 Nısandan yakınında 7 büyük, iki küçük oda, 

ıtıbaren her gece. · Lelefon. sıcak su ve k.a.loriferll, bah. 
ilık temsil çell bir köşk kiralıktır. ista.nb:ıl A.. 

KADINLARIN BEGENDIGI na.11oıu ajansına müra.caat. Telefon 

Operet 3 perde \.. 23350. J 

~Stcnbul Levazım Amirliği Satan Alma ı 
Komisyonu ilanları 

Beher kilc;sı.ına 7 ,5 kuruş t.uımin edileen (0 ton kadar sarı sabunlu Jı.öııele 

kırpıntL<;ı sa.tılaca&trı. PazarWı.b artırması 2-1/4/9-12. Cuma. Kü.nü saat u de 
Tophanede Lv. Amirliği s.ı~ınalma koınlsyonunda yapılaeaktL Ii.at'i teminatı 
450 liradır. Kırpıııtıl.ır fOJJhanedc Saraç evinde görülür. isteklilerin belli sa. 
atte komisyona ge!ıne!eri. (()99.4663) 

Serazad olduğu haldt!, böyle bir 
Talebe Yurdunun kayıd ve şartla. 
rına ~ircrek. hürriyetinin bir kıs
mınıd:ın feragat eden bı.ı genç kıza 
hayretle bakıyoruz.. 

Kahvelerimi·-:i yudumlarken, ta. 
!ebeler bırer :k:şer yemekten dö
nüynrlar. Müıdür de geldi. Musta4 
fa Öztüı1k im'linde bLr zat .. 

müdür: 
- Evet. d'.yor, )'Ukarılarda pek ME ' 

görülecek b.!r şey yok ~ina 16 O- MUR ARANIYOR 1 
dadır. Hepsı yatakhaned-r. Ahşab 

- Ben dryor, bu yurdu. ticaret 
maksadile işletmiyorum. Esa~en 
30 talebeden ayda aldığım 8 lira 
He 100 lira kirası olan bir yurd 
idare etmclc meseledir. Maksad 
'11izmet ve zevıkti r. 

bir binada müm.kü11 olan kon:foru 1 __ An:ıdoluda lşçisi fazla bir in~aı m ' hallinde kantini idare edebllece-k ter. I 
haizıdir. rubeli ve temlna.t verebilecek bir memura ihtiya~ vardır. Ta.llblerin evrakı 

Haydi ıbiz de öyle diyelim. Fa- müspifelerile birlikte her gıin sa.al. 17 den sonra Galata .Büyük Tünel Jıan 

kat çıkarlke.n, me.rdivende k~~ı.. '1 6 numaraya müraeıu.t. ~ 

- Yalnız 30 talebe mi var? 

laşt.ğımız bır taleıoe yavaı;:c;a dıyo.r 
ki: 

c- Si?:e yuikansını p-ez'.iim-ıe-
İst~nbul Lise~~r 

ReisHğinoen: 
f~omisyonu 

- Bir ay evveline kadar 70 i 
mütecavi]ldi. Faıkat Edebiyat Fa
kültesi Doil.'11abahçeye taşınınca, 
yerin uzaklığından dolayı bir kı. 
sım talebemiz ayrıldı. O civarlar
da pansiyonlara yerleştiler. 

ıııeık sureti1°. içinde b'.llunduğu. 
""1U7. vuroa ihanet etmemi~ olduık.~ 

Bu· itiraftan cıkan manayı ~ez. 
,;ıj~irn vurrl<la hac;ıl olan k::ı,.,a::-tin 
ı..,:r 'hü'qc::><>ı o1ara1' 'k:>:ı...,,ı !'d"h'l'r
.. :niz. Ya1rı~z vur<l<la. biraz daha 
temizfüre. awlınlığa vf' inti7ama 
ihtiVaÇ <)ldui!unU 

1 

rrı 11 thk11 V??ffi3. 

KoınJsyonumuza bağlı 6 l·atııı lisenin 194.2 Mayıs sonuna kadar fhtiyaçlan 
olan 11000 kilo sığır ve 6500 kilo kar-,. .nan et.leri umum tutarı olan 21050 lira. 
ta.lımin bedelle kapalı .ı.a.rr usuLle eksiltmeye konmuştur. İlk tenılnah 180( U 

Talebeden a\·da 8 lira alırız. Bu
pa mukabib ayıda bir ç:amaşırları lıV'•m. Nttsret Safa Coşlwn 

radır. Eksiltme 12/V /19 l:! Salı günü. saat ıs de istanbulda Liseler Alım Satım 
koınisyonwıda. yapılacaktır. isteklilerin tekliflerini havı yeni yıl Ticaret Odası 
veslkasile ilk teminat, makbuzbrilP. b'rlikte 2490 ~yılı artırma ve eksl!tme ka 
nununun tarifatı dairesinde baıırlıyacaklan kapalı zarflarını belli gün ve saat: 

C Askeri vaziyet :J 
ten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon relsllğine makbuz mukabilılnde 
vermeleri. Postada olacak gecikmeler ka.bul edilmez. Şartname Ga.la.t:ısaray 

li.sesindedir. (4646) ....................................... -........ -... -·----.... ............. _.. ___ ..... -.. 
büyük bir cüretle Japon sularına 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) J Malfun.dur, k.i Birleşık Amerika. yaklaşması ve beraberindeki uçak 
hava tehlikesine karıı korunma ted. nın bugün oma Pasifik.eki daimi i.ı:ı gemisinde bulunan tayyareleri bin. 
birlerini de ibLİhaz etmekte kusur aü yalnız. Havai ad.ılarından ibaret 
etmemiş bulunuyorlardı. tir. Zira, bu adalarla Japonya ana niıH:ıe yakın mesafeden uçur.ması 

B r ndiği veçhi le kafi geni_şl'iğe vatan adaları arasındaki Mi.d.way ve suretil.e iora edildiği ve filonun bu 
malik olımıyan Japon ana vatan ,a-1 Markus adaları Japonlarln eline geç tayyarelerin tekrar kendisine ilti. 
dalarında bi.r~clk kesif bir insan kü1tımiştir. Fakat, Havai adalarının haklarını temin eyledikten sonra ge 
lesi bulunmak.tadı•r. Japonya hükô- meıikezi olan Pearl Harbur şehir ve ne Havai istiıka.metinde uzaklaştığı 
met'nin medkezi Tokyo şehrinin nü Ü':JSÜnün Yokohamaya olan mesafesi anlaşıhnaktad'!l'. Hava hücumur.un 
fusu dört milyonu ve Tokyo körfe- 6000 kilomebreyi mütecaviz o~du-,gündüz yapılması Japonların gafil 
zi sahitinde bulunup Japonyanın en ğundan Amerikalıların son zaman. avlanarak iyi bir mukabeleye im'kan 
mühim ticaret limanı olan Yo~o~ l~.rda inşası~a muva_ffa_k oldukları,. bulamıyacaklarının hesab edilmiş 
hama şehrinin nüfusu da 750 b.nı soylenen nafi hamu e 1 le 5000: ve ayni zamanda tayyarelerin va. 
tecavüz etmektedir. Sonra gerek bu 6000 kilometre menzilli bombarıdı. zifelerini ifa eııtikten sonra gündüz 
iki ~eh ıdekl, gerekse Japonyanın man tayyareleriıni.:ı_ bile Japon ada gözile tekrar filo~rlni bulabilmele. 
d;ğer şeh"r ve kasab ... larındaki bina- )arını bomıbardıman etrneık ve tek.irinin dıüşüniiJmüş olmasından ileri 
lardan pek çoğu da zelzele korku., rıar geri dönmek üzere bu şehir ve l b"l" K 11:1k A k k k 

d B b bı d
. k' J ·· h l kl _J 1 ge e ı ır. ezau , merı an a}"na 

s le ah~ab ır. u &e e e ır, l a- usten ava anamıyaca arı meva.an l d h ·· b b h" b" · l k · J arın an enuz u ususta ıç ır 
ponlar:n hava taarruz arına arşı 1 dadır. . . 

· 1 · k f 1 d J ı · · · - haber ·neşred'ı!memış olması da Ja. olan endışe etı pe aza ır ve a. Bırleşik Amerıkanın Japonyaya . . 

k 1 b
'l k · • k 1 d · · .. ·· · · l ponlarln takıb ve mukab1l taarruz 

ponyaya arşı yapı a ı ec~ . tacız 1 en ya :n oı an aımı ussu Jse şıma , . . . .. . 
hareketlerinden en müe~irının ha- dloğu Pasifikteki Alaska ..ıahillerile 1 hareket:~~rıru. guç.le~ı;mek maksa-
va. taarruzları olacağı aŞkardır. 'Aleoid sıra adalarıdır ve bu ada. dına mustenıd olab1hr. 

Fakat ha va taarıuzların ı n müziç lar:n OI'taları ndan Y okohamaya ka. Japonlar, Amerikan tayyareleri. 
olabıtm~leri ve beklenen te~irleri j dar uzun ~~nzirli Birleş"k Amerika nin hais oıı:duk1'arl zayiat ye hasa .. 
gösterebilmeleri için devamh olma- tayyarelerinin bu Üslerden de kal. ratın ehemm~yetli obnad:ğını ve bu 
ları şarttır. Seyrek olan hava taar • 1

1 

kıp l?ir hamlede Tokyo ve yo'koha 

1 

tayyarelerden üçünü dü.şürerek bu 
ruzlarına, br.i.s oldukları zararlar ne mayi bomlbard:man etmelerı gene suretle hüviyetlerini tesbite imkan 
kadar büyüik olursa obun, insanla-• kabil olamaz. ( bt.Jlduklarını ifade etmektedirler. 
r!~ alışbil'dik.1eri görümektedir. Bu mü~azalar netic~si~de Bir. Bu ifadenin doğrulk derecesi bizce 

Şimıdı mesene, bu defa Japonyaya leş~k Ameriika tayyarelerının Japon tabiatile malUın değildir. Yalnız şu 
ka...,1 yapılan bava taarruzunun da- ana vatan şehirlerin.e karşı yaı>tık.. lA 'b"_J" k" B' ı· 'k A · .... · n_ H · d l ma um gı ıuır, ı ır eşi merı-
imi bir· üsd.en mi, yoksa muvakkat larl bu ıllK taaJTuzun, aval a a a. h k l n_ 

· · b" ·· d · ld·v· ı,· b · ı· b 1 b" Am kalıların bu son ava a •ln arı 90111. ve geçici lr us en mı ge ıgın u rında g1:ı ıce azır anan ır e. 
.. d d lı ı.._ olamıya rikan deniİz te<>ekkülünün, Japon _ besablı bir cür' etle hazırlanmLş ol. 

na gore e evam orup • " ıı.. d l J 

23 Nisan hayramı 
Yarın vilayet adına Beyazıd ve 

Taks~m Cümıhuriyet meydanların
da merasim yapılacaktır. 
. Beyaz1d ·meydanında saat 10 da 
Ist~kbal 1\Iarşile merasime. başlana
cak, ilkokul yoıksul çocuklarına 
yardım cemiy'etlcri birliği, Çocuk 
Esiı.ıgerne Kurumu ve tale-bcler 
tarafından sö:y,1evler verilecektir. 
Taıksim meydanında saat 11 de 

Beyazıd meydanından gelecek he
yetlerin de işıt:rakile merasim~~ 
başlanacak, Cümhun:vet abidestne 
çelenkler konulacak, Beyoğlu 
Ha:ıkevi reisi Ekrem Tur, Çocuk 
Esirgeme Kurul!lu Beyoğlu şubesi 
reisi Cevad Emecen ve talebeler 
tarafınd.an söylevler verilecek ve 
bunıu bir resmi geçiJ ta'kib ede
cektir.· 
Diğer ıbfrtün kaza ve nahiyeler

de de tal€belerin ve kurumların 
iştira'kilc merasim yap1!acaktır. 

Anltarada 
Ankara, 21 (A.A.J - Bu yıl 

21 inci Çocuk Bayramı 22 Nisan 
Çarşamba günü akşamı saat 19.~5 
geçe Maarif Vekilinın vereceği ve 
Ankara radyosile neşredilecek o. 
lan bir nutukla açılacak ve tören. 
23 Nisan sabahı saat 9-30 da Çocıık 
Esiııgeme Kurumu mümessillerile 
Aınfkaradaıki çocukların mümessil
leri tarafından Ebedi Şefimiz Ata. 
tüıık'üu muvakkat kabrine yapı .. 

o.$ [L~lJöjV) 
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İnşaat ilanı 
Sümerbank Umum 

Miidürlüğünden: 
1. Karabükte yapılacak Şamot fabrikası inşaata pi -

yasa temevvücah nazarı itibara alınmak §artile kapalı 
zarf usulile ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konmuştur 

2. - İşbu inşaat v~ ameliyatın muhammen keşif bedeli 
432,262,24 liradır. 

3. - Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank Muamelat 
ıubesinden 30 lira mukabilinde alınacaktır. 

4. - Muvakkat teminat miktarı 21041 liradır. 
5. - Eksiltme 30/4/942 tarihine müsadif Per§embe ıJÜ

nü saat 16 da Ankarada Sümerbank Umum Müdürlüğü in· 
faat ıubesinde yapılacaktır. 

6. - lsteklif er teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar 
yapmıf olduk1ari bu gibi işlere ve bunların bedellerine fir· 
manın teknik te,k:latınm kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika4 

lar koyacaklardır. 
7. - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak 

ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Anka· 
rada Sümerbanlc Umumi katipliğine teslim olunacaktır. 

8. - Posta :le gönderilecek teklifler nihayet ihale saa~ 
tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
§ekilde kapatıhnı~ olması lazımdır. Postada vaki olabile
cek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaldır. 

9. Banka ihaleyi icrada serbesttir. «4568» (2740) 

1, ~~~~~;~~:~·~~~~~~g~~=l t>vrakı mÜSpt"telerlle birlikte herrün saa.t 1'7 den sonra Galata Büyük _Tu ı 
' nel han 6 nıımar:ı.ya müracaat. • •• ........................................................................................................ 
Son Por.a Mıttb""" · Neıriyat Müdürü: Cihad Babu 

v t JL.it edebilmektir ve bu ların büti.in dliat'terini Filipinlerle makta l>eraoer evam 1 ve apon-
cagını e.a . b" .l v•ı 
telhis: Japrflal' için hayati bir ehem- Yeni Kineye ve Blınnanyaya çevir .. ları bunaltabıkcek ma ıyette cıegı • 

· · ai:zıd" • miı olmalarııııd'an ittifad• ederek dir. K. D. 

la<:ak saygı ziyaretil\i! başlıyacak., SAH1B1: A. Ekrem 
tır. 

USAKUCtı. 


