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HAL KIN GÖZÜ 

HALKIN KU LAGI 

H A L K iN O 1 L 1 

08 Yazı itleri telefonu: 20203 CUMA 24 NiSAN 1942 Jdue iolcri telefonu: 20203 Fiab S Lu-• 
Sene 12~~N~o.~42;;.:;;:::========================================================================================================~~~&~·w~w 

('Miili· .. ·şei'ili"' 23 Nisan bayramını 
yavrulara dün heyecan ve 
!~~~!.~!~~~!n neş' e içinde kutladık 

çocuklardan mürek- İstanbul, Taksim ve Beyazıdda ilk okulların iştirakile yapılan törenler 
keb bir grupu Çan- çok muntazam oldu, Maksimde bir çocuk balosu verildi, Halkevle-

1 kayada kabul ettiler rinde toplantılar tert.b edildi, çocuklara hediyeler dağıtıldı 

1 Yat.1rular Mare§al.~a~maiı 

1 
ve Meclis Reı~ını de 

ziyaret ettıler 1 
i Ankara, ;~.A.) -:-- ço. 

cuk bay.rami münasebetıle J~ 1 
okul talebelerinden ayıılmış bır ! 
grup .bugün saat 15.30 da baş. 1 
lar:nda mızıka olduğu. halde I 
Çankayaya giderek, Mılli .~e-~ ! 
Re ' s:cumhurumuz ismet lnonu I 
ve refi'kalarl tarafından kabul ,. 
cd lm şleııdir. 

Bu esnada baş,·ekil Dr. Re- ı 
fik Sa)'l<lam ve Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücct de Re.isicum. 1 

(Devamı 2 ncl eaYfada) i 
\... ............................................. ) 

Doğada 
Alman ve 

sovyet 
blcamları 

Alman uçakları bir 
silah fabrikasında 
yangınlar çıkardılar 

Moskova iki Alman 
yük gemisinin 

batırıldıgını bildiriyor -
Fin cephesinde Ruılar 14 bin 

ölü verdiler --
. Berlin. 2!J (A.A.) - Alman orduları 
ıaskımıandanlıkı teblltl: 

Dotud ' münferld Alman taarru% h~
..eketl muvaffa.ltıyetle billrlhnlştlr. Jkn ı: 
re şimal t>ölgelerlnde düşınanın glrlstltl 
"\evrlı büoumlar :rarıın ka1nıl.$tır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Amerika Japonyaya 
\Carşı harekete geçi~or 

Bindlstaaa 
Amerikan 
askerleri 

l\lllli Haklmlyct ve Çocuk Bayramı 
dUn memleketin her tar•f•ııd:ı oldutu 
ı-lbl şehrhnizde de bü>·iık merasimle 
Jı.atlanmıştır. Dün sab:ıhın erkt'n saatle. 
rinden ltlbattn cadde \'C ı.okaklar ba>'
ram 1apan temi% g-iylıım1$, siislenmlş, 
binlerce ya\TU ile dotmuş, bü1·ıik bir ka. 
labaltk Jı:iıtJe,1 Beya.ui ve Takslnı me1. 
daularınt doldurmuştur. 

Beyazıd meydanında 
Beyazıd me~danınd!WI merasime saat 

10 dA baş.lanmıstır. \'ilfıyct, Beledl)e, 
Parll, Çocuk Esirgeme Kurumu ilkokul 

Dün mey 
danları dol 
duran mini 
miniler far 

kı ıöyliye 
rek bayram 
ycıparlarken 

\... .J 

yoksul ooçuklara. )"llrdım ttmlyetlrri 1 
b1rlltl mümessilleri llc ötretmcnler ve rak ı:ıU ti mera.ıJme saal 11 de Jstikl!l. 

tart;fk başlafunış bu ırada me)dan,, 
talebelerin iştirak ottltt me~.aslnıc as. dakl direte ba>l'N ,ekllmlşl. r. Cumhıı.. 
keri bandonun C!lldığl i tiklil m~~tle riyet Halk Parfüf, Belediye, il.kokul yok. 
başlanmış, bu ı;ırada me)dıındaJd dırete sul cocuklannıı yardım ceuılyctlcrl bir 
ba7ra.k ~kllmlşUr. l\luteak~bcn Çocuk Jlf:i, Çocuk F..slrgeme Kurumu ve ·dltc; 
Eslrreme Kurumu adına K.W"Suye gelen teşekküller adına Curnhunyet abidesine 
doktor Fethi Erdt>:n, Mtlli lln.kiml)·et relcnkler konulduktan our-.ı Be)o:la 
ve Çocuk Bayramının mana ve e~eın. Hallı.evi reisi Ekrem Tur, bir ouluk söT. 
mfyetlnl ~h etnıls, ~uğun dunku ve llyerek 23 :Slsanın Ti.ırk tarihindeki bil. 
buıunkü durumunu tebartız e!Urm\ştlr. yük mc\kllnl tebarüz ett.;rml~. Turk 

Bundan ı;onra 66 ıncı ilkokul tale.bc. mllleU Ü'lerine ıroken ızlınbuı, 22 sene 
sinden SilbCYlfı Yüksel arkadıışları adı. e~I, Alntürkün yılmaz cn~rJtsl fle din. 
nn bay-ram duygularını a.nlatnıı:), F.rd~·n dlğlnl anlatmıştır. Daha onr:ı Çoouk 
Yilcel de 23 :Slsan hakkında bir e ır ~lrrem Kurumu Beıyoğlu şube I rt"!st 
okumu tur. •ııa Ce\'n.d F.mecen, Beyotlu 12 inci okuldan 

Beyanddakl merasimden soııra " • Şehrn Altın nıl ve 13 dıırü okuldan Le. 
et parti erki.Dile taleb•lerin bir kıs~t '\'Clld Ak.sut birer nutuk ôyleml lerdtr. 
~~sim meyd:ınıruı ]lnreket ctnllşlerd•r. Nutukları miıteakıb tılebe bir geo14 

Taksim meydanında rt> mi yapmış ve meru lnle son ,·erli. 

sim meydanında Bc:rotla kazası mlştlr. 
lll•~==l tatebelcrile VUiyet, Parti. Çocuk (Devamı 6 ncı sayfa.da) 

C Askeri vaziyet :J 
Japonyayı bombalıyan 
· tayyareler Çinden mi 

havalanıyorlar? 

Çocuklar 
23 Nisan 

için ne 
diyorlar? 

Türk çoouklan 22 11cl 2t Nisan 
bayrıımıruı dıı. hıir ve her b kım. 
dan rahat bir vatanın mes·ud ev. 
lidları olarak, ır~ ~ıllan da B. 

n bir evine içinde girdiler, Sa 
mes'ud 4 kikııda onl:u' da, bitler 
ı:fbl, bıiyuk Atat.ün'lin aı.lz. b:ıtı,. 

( Devami S inci sayfada> 

Londra 
Balkevlnde 

diinkii 
merasim 

Rauf Orbay bir buçuk saat 
Halkevinde kaldı 

Y Emekli General K. o. azan: . . .. Çok muvaffak olan merasime 
.. 

1 
rdo verilen haberler Şımdi bu haberlerden bhıncısı Cebelüttarıktan gelen 80 

J 
. "ndSon bı~lli::a iki tanesi ehemmi. ni ele alalım: 20 Nisan tarıhli Ja. çoc k d • ( k tt' 

çıktı 

-Atatürkün Hiç-, 
Görmediğiniz 1 

Bir Resmi ı 

Yukarıdaki fotoğrafı b'zc <lün ledcmeyincc Ebl"di Şern· cskı ar'ka 
okuyucularln_ttzd?n bira getirdi. ((k daşlar:na başvurduk Onlar da ke 
te Ebedi Şcfın hıç göm1ed ğiniz bir tirip atamadılar. Uzun tetltik v 

resmi !:t dedi, Resim, arkadaşları • düşüncelerden sonra vardıkları ne: 
n:ıız ~rası~da derhal umumi ve de- tice şu oldu: Atatürk bu fotoğraf 
Ti~ bır a~ııka uya~d!~~ı Tabii fo - Sofyada ataşemilite! ikl"n veya on. 
tografı .gormomtzı mutt'ak\b hatı -ıdan sonra çck.'linn' s oJabilır. 
rımız.a ılk gele.n su~I Atatürlı:ün bu. Aldığımız cevabla ikıtifaya mec.. 
~u. ne zıı.ma:' çekt.ırrni~ olabilect>ği bur olarak bu t\\tİhi resmi nCŞTedi • 
ıdı. Meseleyi kcndı kendimize hal. yoruz. 

Ntıfnsun artması için 
her ana ve babanın 

dOrt çocuğu olmalıdır ı 
Maaş ve terfi kanunlarında çocuk sayısını 

daha esaslı olarak ele almalıyız. içtimai 
adalet nüfus politikamız bunu emreder 

Yazan: Profesör doktor Sadi lrn:ak 
Profesörü~ bu pyanı dikkat yazısını bugün cıTürklyenin en büyüt 

meselesı: Çocuku aerlcvhaslle 3 iincü sayfamızda bulacaksınız) 

Talebe yurdları 
bugün ne halde? 

İki, üç günlük bir tetkikten sonra ilk netice: 
Yurdların birçokları içeri yemek kokusundan 
girilmiyen, pis pansiyonlara parmak ısırtıyor 

Repo;tajı yapan: Nusret Sala Co§kun 

apon donanm3Sl Içl e .... nüne 3tınacak mahyette.. pon ıeSJni tebliii aralarında üç te. u a ıf ıra e ı 
U
•• k · d ye. rle8eolaz~dan b'ır tanesi, 19 Ni!an ne de tayyare ıemiıi bulunan Birle. Lo clr · ., 

Ç ıs ı J ,, l · · n a ... a lA.A.) - Türkil·enln Lon. 
ma ayr d~.r ... B~rle iik Amerik.ıı uçakları ta- şik Amerika deniz kuvvet erinin dra bliYÜk C'ltlsl Rauf Orbu, Çoru.k 
- aunud Tş _,1·yo ve havel'ısıne kar"l Nisanın on sekizinde Japonya.nın ... "nk ., wo " 1 _ oayramı mi.ınaıtebetlle bucün Londra 

:~· 23 (Radyo ıar.etesl) - Bir. rafın an 1 n hava. hücumunun doğu aahıllerinden biT m iktar uza~ Hatkevinde ~.rapılan mera imde hazır 
nqıArtk tr•- da yapılrnlt 0 a b 1 . " '- h'll ~ h v " a hukılmetl ..ı ... ali ,.n . ·.,1• u··-rı' nde u unan ta göz~nı'Ü• ve bu ıa ı ere aa a ( D d \'uı ı.. • _.. ç J0Z:.. ..,.. " evamı S inci ınyfa a) 

Hind~ alyaya oldutu glbi şlntdı de miffi ı~.b~ ijSten hareket etmem~ş fazla yaklapmnd n geri dönmüş .o1 
na •&iter gönderme~ basl:ı.mlŞ. heı!lıangll ı'r d · Çunking'ten verı. duğunu b ldırmiş ve. aon Amerl. R d • 
(Devamı 5 inci sayfada) o1du'klarına aır 'hli küçük bir hn. kan h va hücumunun bu suretle biır Oma Q yenz 

Al 
- -o len 19 Nisa.n . tar~ son giın'lerde deniz tcşe'kku u ar sındakı tayu:e mani ar F ya berdir. tkinıcısı ç::çil ile ve lng liz gemilerinden gclm ' otduğunu b~T b; r sulh l\luharrlrtmlz (l uk "" Tah ıl Taıt•be 1"urd ı undaki &'Mll,"ll'rle 1.onu~uvor ransa Lonıclrada ~y üh'm müzakere- defa tcy d eylem ş olmaı na r g. - ı - yurdılc, madam urıııtln pans\)onu a. 

b
• askeri şeflcrıle m ra Amer ka. men bu baher hak.ıkaten muhim - f Talebe 'lurdlarını ezdıkçe, )urdun ra ında !bir fark buluıım a., ı:ençlerln lr paraşütçü Jerde buhındu'J..-tn:ı ~0~ay Ruzveltin ldir. . . QQrrUZ U mU dort bır koşeslnden htanbuıa taıısıı kayda, şarta bo3 un eterek vurolııı-..a 11 

tu 
.. m . ya aııdet etmiş B Hopk ns le Arafarın:da 3 uçak gemısl buluna.n h l ? lırhı celm1 olan cen(!lerln ne artlar Uca etmeleri, m na ıı. blr fer caı o: 

enı go··nd;'lrd"ıler şahsi miımessıl. a a;nel kuray baş. bir deniz teıe~ülünün kuçük bır azır anıyor . içimle, nelere kaUanar k, neler çrk rek lurdu. Fa:ml ma.at ef GrU)Oruz. kl, blr 
Lo d u Birleşik Aemr k g 

11
.. avdetler! teY olamıyacagı meydandadır. Ay. yaşadıkl!rını darut iyi anlıyorum. Bir ıroktarı içeri )t'mek kokusundan giril. 

nın t ra, 23 (AA 1 kanı genel\111 l\~ar§d ın'mali lrlin.. rıca, Japon domınmas nın büyük V ı'ngton, 23 (A.A.) - Dün. çok yurdlnr, adeta birer paıısl)on ın. meyen, karanlık, mukn l, pi p:ın lyon. 
nan Arı alttndak ~) - J1ıa~af- ünü yani 19. Nı~n / Jr;~>y~ıı kısmının da mi olar k bulunma\ıta .kü gazeteciler toplantısında Amc • ınanı. nır cokları, t.alebenln lstlrabıtıııl tara parmtık ısırh)or, 
vlyc lı:ı~ ~al'nı~nl~:~~ :On ~k ~anın Belfast ~ıh:ı"~~ Her~" ııurditk- olduğun şiıp'he caiz olmıyan Japon r k har' clyc nazırı ~1. Hull' e soru. teımn et.me.k şö~le dursun, blllki ra. K arım kl, bu miıahaı.elerc, ıezmls 

( 
rı araııında h. .t .. olduk.hırt nutuk 11c

1
: .. (Devamı 6 ncı Affada) (Devamı 6 mel tayfada) halını bcıraca ~ıi3etıo. Bir talebe (Dev mi 6 nci ıayfad ) 

_. ....... -.--~...1!~ıraıı.....:..;.;:~~ı~rjp~a~r~a~~u~ç~u~~'.:ı:::::.:.ı11.ıı.ı:Q.l!~f!.....'...!Jl~i!..~ ...... ~~--~=-~~__:_----...:.--~--~~~~:.=_~==~-==--==-===~_:_----~~~-



2 Sayfa SON POSTA 

( Hergün ~ Resimli •akaleı ~ Çocuk cemiyetin malıdır = 

J :ıpon H aricıye 
iVazırının nutku ve 
Japon yanın 
K .ırşılaştığı 
Üç yoL ağzı 1 

'-. Ekrem UtaklıglJ _J 
J nponya haricı~ e naıırı bir nu. 

tuk soyledi. Bu nutuk Uzak • 
şaıık harbının birmcı ve ikinci saL 
halarınt blııbirinden aJıran dur • 
gWlluk devresine tesadüf ediyor. 

J apoeya Pasifıkte Holanda im. 
parat.orluğunu yıkara~ Anglo. 
Sa:kson fileminin dayat.kı n<Jktala. 
rını da ele geçirdıkten ®nra üç 
yolun ağzına gelmiş farzedildi. 

Bu yollardan brıncisi AvustraL 
yaya, ikincisı Hindistana, öçüncü
su ısc Çin içlerine çıkar. 

Aıneribda senenin bir cün .anneler günü& olarak ka.bul edllml tir • .,Aı\ustıralya bir avuç nüfusa ma. o obna)-an lnsanl&rm ura ında dota1'. 
l.L.k o:ımasına rağmen uzak, tehlL cün her _pocuk hibl anne cötsüne husuı;i bir rorret takar ve her nan yerine Çocuğun rn.kı dünyaya kendlsile birlikte cellr, o da azmi, lraılest, çalışma 
lkeli, üstelık baştan başa j~al büyük bir altş )'Spıştınlır. B11 afişte şu cümleler ya:ı.ılıdır: kudret ve hrısı ta.blatlle art:ıc.ık olan babanın yeni hüvlyeUnden ı;ıJ.:ar. :m•d!!_ 
edi:Dn esi maddeten mümkün ol •Bir tadın lfio en büyü.it malıruml1et. i,X>euk sahibi olamamak, blr erkek niyeti Te tesldtitı ileri &itmiş memleketlerde babslnın yeni hüviyetini clestekll. 
mıyacak kadar geniş bir 'kıt'adır. için en biiJiik acı oocutu yetlşürmdde anneye yardım fileml"mektlr.» )ecek bfr knlde vardır: 
Hindistan ise iç.ne g:renin mutla- Çocuk yapmadan önce ı;GCatu ~Uştlrmenfn zorlukları ancak ır.Mle sahibi - Çffuk cemiyetin malıdır derler ye çooıığu korumayı bir vazife blllrler. 

tka kaybolacağı kesır bir onnana ·---,..-------·---.-.-.-.-... ;.··.--.--·-__ -;.-;.~:,-:,-:,::::.·-.·.··.· .... ·--··-·.-.·· ....... ·.-.-.-.--·-__ -:_-:_-_-_-.-.-.-.-.-.-.-_-_-.-.-.-_-_-.-.-.-_-_-.--------------... 

~~~~y;i;lun~e~ın~~H<liğış= l/ e h .- r • .. b e r 1 e r .- J' 
denberi Anglo-Sakson !ıleminin ~ , 
materyel yaııdımını yüzde doksan . .. 
kay:betmiştir, belki diğer lhcdefler. ._.. _________________________ ._ _______________________ ~ 

den kolay yıkılabilir. Fakat acaba AIL'ıg\J 1 erzakı 
Japon genel kurmayı hang· yola 
sapmayı 'kararlaştıracak? 

Bır aydan fazla bir zaman olu- satn11yan ayni 
yor ~i, Japonyanın Pasif k hare. J 
lketi bıtmiş. harb sahası olarak zam ·~nda ı·hıı·ka" r 
elde yalnız Bir.manya kalmıştır, a 
Birmanyada ise yol ikiye ayrılır. b kk 1 bır, Çine g der, öbürü Hiııdistana yapan l a 
sap<rr. Japon ordusu bu bölgenın 
petrol havzasını ele geçırince ç·n 

YOAl~u .z;nu ıhtiyar cdece:tır, yok. Bir numaralı ihtikiır mahke· 
sa Hınd1stan yolunu mu. . b b kk l k"I . b. 

Japon har ciye nazırının nut _ mesı u a a ı tev ı eltı, ır 
lkunda bu sualın cevabı yoktur. ıarab muhtekirini de 10 lira 
M~:ö Togo askeri bahıslere do.. para cezasına çarptırdı 
kumnaktan ıkaçınarak yalnız siyasi 

Çocuğunu düşürdükten sonra 
apartımamn bodrumuna gömen 

kalbsiz bir ana yakalandı 
Metres hayatı yaşadığı adamdan kazandığı 
çocuğu, bu adamın yardımiie düşürmüş, 

sonra da kendi elile gömmüş 
duruma bakmakla ı'ktif.ı ediyor ve Toprak Mahsulleri Ofisin.den hal . .. . . . 
diyor ki: ka dağıtılmak için aldığı enakı sat Evve~ .. gun adi yeye yenı ~iT d!mda bulunmuş, .düşürülen çocuk, 

- Kom.şularımızdnn Rusya hi~e 1 mak istemiyen, bir kıs:m wuÜ§lerıİ.. çoc·u.k· du~urım~ ~e yo . etme vak a. ~ı.zzat katı yüreklı ana tarafın.d.an 
tarafsızlık muahedesıne sndı.k ika. ler ne de yüksek fiatla satm.'.lğa kal.. sı. 1?"11kal etmı ır. İddıay nazaran l~ln meydana çıkmaması için otur
lacağını defalarca bildirdi, bu kan Kuç·· ükpazarda bakkal Fatma hadıse şudur: dukları apaııtımanın bodrumuna 
memleket İngıltere hesabına elin. Nahide yakalan rak adliyeye ve • Beyoglun~n Hnmmalbaşında Ça gömülmü~ür. 
ateşe sokrmyacakitır. hni~u tıkka~ eokagında 13 numaralı a • Fakat vukubulan ihbar üzeTine 
Diğer komşularımıza gel:nce, r Suç):· 1 ınumaralı milli onınma partıma~a oturan Jale adında hh Jale ile suç oıhğı ZafCT yakalan • 

Manç.u:ko ve Çın ılc ıŞb :rliğ hare. mah1<e~esinde yapılan duru~ası kad:ın, bıT müddet evvel metzcs h~. mışlardır. • 
ketı.miz artmıştır, S.yamla dostluklaonunda ıtevk f edilerek, tahkık .... tın yatı yaşadıkları Zafer adında b r ZavaJ!lı yavrunun cesed: bod • 
munaseb~tl~r m.z gelı~~kt.ed. r: tevsiı için. duru~nu talik edilmiş.. r,ıahlstan geb: kalknı!, ve ~~_ad~. - romdan ç ·ar.ılarak Mo~a ~afdı .• 
Hindı Çmi ıle de sıkı bır ışbır1ığı tir. ~·n yand.mile çocug-Jnu 4uşurnnış.. rıhnışt_ı~· Va.ık a et:ra.fında Mud~eı • 
yapmaktayız.> Şarab fi atlarında ihtikiT yapan tur. 1 wnumılık ehemmıyetle tahkıkat 

Japon haricı)e nazırının burada Siıkecidc Ankan caddeıı"nde ls-tel- Jaleye lbu hususta bir de ebe yar. yapmaktadır. 
ı~? rl ğuıden bahsettiği Çin, Ja~n }ı i min<le bir mü İratçı haklk:n. 
nufuz.u altında bulunan Çıpdır. daki dava da ay.ni mahkemede dün 
Mar<;>şal Çan-K.ay..Şeke tübi olan neticelenmisti.r. 

Bekçiye r ~ şvet ver· 
dikten sonra ihbar 

e.ien hırsız 

İzmir E l ternasyonal 
Fuarı hazırlıkları 

başladı 
Çın değ:ldir. Japon hariciye ~a: M hkem~. duruşma eo:-ıunda ls. 
zırı Mareşal ç:~n.Ka.!..~e~ın .. <:mı telyonun sus;unu sabit görerek, euç
ha'kfk~da. I?C duşu~dugunu soyle7 }uyu 10 lira para cezasına mah -
medıgı gıb.ı. Hı.ndı~tan meselesı lkfun ctmi~ ve ı O gün müddetle de Haseki hastanesinde vukuhulan 1942 İzmir Eintemasyonal Fu~rı 
munasebetıle Crıppsın b:ı~arıs~zlı. diikkanının seddiıle kanr veıımiş _ biır hırsızlığın doğurduğu bir JÜşvet için şimdiden ıhazır1ıklara ba~lan _ 
ğının İng"lterede m€IDI1Untyetsiz .1 ti hadisesi dün adliyeye inti'kal et • mıştır. Bu sene fuara veril~cek yeni 
lik uyandırdığını söylemekle ıktifa r. o mi ir. . . . ıekil etrafında tetllcikler yapmak ü. 
ederek, Japoıryanın ~ bu n.ıua?~le Kız lia"'sinin yılltk müsameresi Ha.seki hastanesi hademelerin - zere bir komite faaliyete geçm1~ 
karşısında ne yapacagını ~.ısse.tır. 

1 5 
t b 1 k 1. den Cemaleilıtin evvelki eabah has • b 1 '-t d F . 

melk:ten çelkinmiştir. Şu ~adar var Diıl.nbelsaat. te,1.kstan .. u ız )ıs:- taneden aş.Jıdığı bır hayli pamuğu u unmu: a ır. uara geçen •ene ı, 
· t ı am e erl tirak etmi ... alan '--iltere, Almanya, ki, C\"\'elce Mareşal Çall-Kay.Şeke sı. a e erı .sene.. mus er • ı bir toı:baya koyup firar ederken, " ı.ng 

açık bir sulh teklif etmiş, Hindis.. nı vermı ~~ır. M~samered.e k_ala 71 görenleTİn ihlbar etmesi Ü7erine, Jtazya ve İran devletlerile birJikte 
tana da İngılızleri çı.karmaln ı balık ve ıguzide _bır davet?lı kutleaı mahalle bekçisi Hasan tarafından bu aene Romanya, Macaristan, Mı -
şartile taarruz etmiyeceğini söy - ve talebe velıtcrı hazır bulunmuş • yak.ala.nmı ır. Karakola götürülür- sır, Irak, Suriye ve Filistin de i~i • 
lcmış olan Japon hüki'.ımetiniıı. b ı llarclı~." ken bcltçiye yalvarıp yaltarmağa rak ed~cekdr. Memleket dahilinden 
iki mesele karşısında geÇmış.tc Musamereye, mekteb koaı06unun baılamış, Hasan da: de iştiraklerin fazla olması için Ti. 
ver<f ği karar 'beff dir: Cavada, Su- söyled i ği Lıtildlal marşile baılanmış, «- Eğer 5 lira verirsen seni -hı- carct Vekaleti bütün Ticaret ve Sa
matrada Malezyada ve ufak tefek m.üte kıbcn talebeden Mmal. arka. :rakır·m D 

bir sürü' adalarda tak~~- eıti~i usu: daşl~rı (lamına, ıı:isafırlerc te~e~kür D;miştir. Cemaleddin i&'tediği 5 nayi Odalarına bir tamimde bulun. 
le sadık 'kalarak isted:gı şeyı yerli ı etmiş, mekıteblerı hakkındakı ıht~- lirayı bekçiye verdikten sonra, e _ mu~ur. 
halka yaptu-.ıımak.. saslarını ve memleket~ ~ayıelalı bir }inden kur.tulmuş. aonra da gidip 

Mareşal Çan.Kay~Şek ~aP?nyn unsur .almak yıolundakı ınançlarını keyfiyetten zabıtayı haberdar et • Mezuniyet imtihanları 
nın teklifıni red'det1ı. Hındıst~ anlatmı u-. miştir. 
ise c;alahiyctli şefleri vasıtas le B"1ahare (Bir- yuvanın şatkısı) Bu hadisenin duruşmasına dün Lise ve ortadkuDarın son eınıf 
İn~( ereden m 0 mnun o.madtğmı isimli piyes oynanmış, bunu Zey • aslliye 4 üncü ceza mahkemesinde İmitihanllarına aid hazırlıklara baı _ 
fa'kat Japon ihifatfar na da ka; : bek O)"lnu (Hanım ,ıir yazncc:.t.:) bak.im!§, s:~uya çeklten bekçi Ha lanmıştır. Önümüzdeki hafta içeri
mıyacağım sövJedi. Yalnız bu .. ık !komedisi şiiı!ler ve muhtelif eğlen- san rüşvet iddiasını reddederek: sinde lise ve oJ1ta okul müdürleri 
cev"'b hem eskidir, hem de !kutle celer takib etmiştir. Kızlarımız dün r __ l d" b " 

• ·....+· A dan ,_ · ı . ..ı • • «-Yo1da '-A:'llıa ed in ve ır. aç Maarif Müdürü Muhsin Binalın T.c. 
düşünüle'f'lek verılmı,...ır. Ta lcü müsnmoredc herxcsın tar;;.uirını d d ha k kt Cc 
rr~n m~..:ı..:ıet zarfında Mareş.'\l. ı __ zanan bir muvaffakiyet - 6l anka aşı a arıım\za çı ı. • isliğinde oplantılar yapacak ve 
h~....- u.uu ıuı. g.. C1' - maleddin bir çelme atarak beni ye- . "h . 
Çnn..Kay-Şeke yardım maddcl<>.n mişleroir. d··...ı: d"" k rt-1 H kı·k t b ım'tı an lkomı5)'1:m1arını tesbit e 

. "b" İ :ı re u,,.ur u ve ny-. n a. u - d kn _ d" B d h . . d ta..,yan vol lkes'ld·ği ~ı ı na· ız- d 1 ece re~ ır. u sene e §e rımız e. 
'(" J • • f zl ur.» . 

Jer·n Biıımnnva cepllcsıne a n rinde bir değişiklik yapmamış mı. Demiştir. ki re$1Tli ve hususi ıı~ son aınıfları 
'ku,rwt .g6nd remiyecelder.i,. fazla dır ve t--:ıterenin Hindi'itana N • d ıı.. ,,,,_. H 1 • ,_ ·ıf lstanbul E.ıikek Lisesi, Calatasa -

d ku tlennı mu.. ' "Jb' . . etıce e, :n<11K1m asan .ev..: orop. k m~ vve isfldtııl V\?remıyeceği anlaşıldı~- ederek, Cemaleddini §İmdilik &er-ırak ve Haydarp.a~a Li!eDerinıde te1-
v~aten istirahate çekmek zorun.. tan ~ Japon~aya . yerleş:ruş best bırakmış, duru,mayı şahldte • kil edilecek komisyonlarda bitirme 
da 'bu 1ımdukları an1aşıldı. Bu va- olan Hind yu:cıs~erndlcrınınd. propl .8: rin celbi için talik etmiştir. imtlhanı!.arına -gİTeceklerd;r. 
ziyet ç·nli mareşalin düşüncele- gandnlan Hmdısta a m yıc· 

kulak bulttnaya başlamamış mıdır? 
Bu ındlctalan bi'llmiYQruz., tabii Ja
tPOll hariczye nazırının nutkunda 
da !bizi tatmin edecek belirti gör. 
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Tünel kayııı ve bandaj 
gelecek 

ElelctriQc. Taanway ve Tünel ida
resi !tarafından cvvdce lsveçe ıs • 
marlanan Tünel kayı~arınd;ın biri 
evvelki gün gchniştir. YakllKla bir 
tiinel kayışt daha gelec_cktir. Ro • 
manyadan önümüzdeki ey içinde 

iden l 50 banda· clecektir 

iSTER 
iSTER 

1 NAN, 
INANMAI 

Trab2.onda çıkan ııllalkı> pr.etesl mıs kuruş tsledl. O, kırk kuru teklif 
~ssmda su p.rlb hidiseyl anla. etti, nihayet anlaşamadılar. Araların. 
tıyor: da miina.tasaya benıt-r .ıtız yarışı ol_ 

a- Salı aiinil .&Jıçaab3c1a citmlştlm. clu, THI! tütün satmış olan köylü ora. 
Tırabzonıı &'eılmclt için otobüse bine_ tandaş )"irmi kuruş için paıac1ık 1ıı. 

'*ktim. O sırada 'bir müstah il utan. parken iş: bk- l:aetlnP.l'i üsü nrıl?. 
cla.ş ofOre lmı:lfsfnl Trabıona ka~ b!r b}nek otomoblllnl yalnız başıD.ii 

bıtuşa ~Uttceiini scırdu. Şoför alt. ldralayarak Trabcona ı::eldi.n 

iSTER )NAN 
iSTER INANMAl 

Olur mu? 
Milli marşımızı 
layık olduğu 

hürmetle dinleye.im! 

Dün. Milli HWmiyet ve Çocuk 
Bayramı mwıasebetile, muhtelif 
mcyda.ıılarda törenler terUb edildi. 
Bu satırların mulıa.rrlri, dıin bu nıe:r. 

nlardan blriıule bulundu. Gayd 
tabii olarak, merasime istiklil Mar 
file başlandL Bu sırada da. direğ~ 

nlı bayrnğunız çeldliyordu. Dlkbi 
etlik, m.:ırşımız çalınırken, tüçukler 
~ ~ biı) Wdere ders vettcck bir 
dddlyeüe ibtimm vazıyelt almışlar. 
dı. Fakat naurı dikkatlmlzı, tıelk: de 
dlkka.t eden her Tatandaşuı dikkat 
ııazarmı çekecek mü f vazlyeUerde 
ırörülmeğe başlamıştı. !Ie)danı dol. 
duran halktan miilılm bir kısmı pp. 
kasını ı;lka.rnınmıştı. Ünliorrnalı me. 
murludan bir kısmı ııdec~ ccha:ı.ır 

olı> \ıt:dyetfndc, bir ısmı larnJar 
bir f1C".kllde idi. Traml-aylar, otomo. 
biller vızır vız.ır işliyor, bıındonnn 

ı.esi, meydanı çınlattığı halde kaldı_ 
rıınbrda Yuru:renlcre tesaduf edili_ 
yordu. 

Ra:rdi. en hafif tiblri 1.ullanalım. 
sanısndık detll de, laübaliJlk dl)'e_ 
·m. Lilı:in bu manzara. çok hazindir. 

.Milli marşımızın ifade gtifl manayı 
MPhnizin bilmesi lbun. Bu ılııklka. 
da bütün hareket durmalı, mDli esi, 
:nıHli bcnlltl, her manada blzi haykı. 
ran bu mıırşı vecd içinde. ha.rcket. 
slıı dlnlemellyh. Türüme«, konu _ 
nwk. şapkalı durmak hem ~Jıb, lı~ 
kusurdur. 

Olur mu? 
'---------.) 
Maliye Vekili şehrimizde 

Maliye Vekili Fuad Ağralı 
sabahki dkspresle Ankaradan 
rimize gehni~ir. 

---oı---

dün 
ıeh. 

Üç çocuk kütübhanesi 
. , açılıyor 

Fntih, ÜS'küdar ve Sarıyer kaza 
mıntakalarında küçük çocukların 
okuma ihtiyacın cevab vennek Ü • 

zere üç çocuk kütübhanesinin açıl • 
masına karar verilmişt i r. Kütüb -
haneler ya"kında açılacaktır. 

o 

Bahar tarifeleri hazırlanıyor 
Belediye hududiarı dahil ı nde iş. 

leyen ına.!dl vasıtalarının haıekot tn. 
rifclerinde bir müvazene temin et -
mek üzere belediyede çah;ımakta 

olan tarife komisyonu Denizyotlnrı 
ve Şi&eti Hay.riye tarifelerini ha -

1 1 o·v 1 • 1 zır.ıamı ır. ı ger vasJta arın tan • 
1 feleri de Mayıs ortalarına kadar 
hazırlanacak, yeni tarif eler l Ha _ 

zİTandan itibnrcn tatbik mevkfine 
kıonulacaktır. 

1 Askerlik işleri 
Şubeye davet 

Fatih Ask. Şubesinden: 

S. • M. l\lc. Ius1ala otıu uUii 

319..39 ve)ahtıd ullal efraclından birlDin 

şu~ miıracaaiL 

Nisan 24 

Sebabtan Sabaha: 

Hikô.ge, fıkra değil 
idare hayatından 
Z apledilmiş iki 
Hat.ra 
~·--•Burhan Cahid u zun zaman Yliksck mevki ıua.ı 

• etmiş bir zat ) akı dos11arımdan 
birine şu ma~yı anlaLmış: 

- Bt.r giın :mııkamımda mühim bir 
dosya üzerinde çalışıyordum. llwcme 
bir zart &"CUıdl. Pek h:ıtırlı bir .ıat gon. 
derdiği adama Is buim31nı istl)ordu. 
Reddedilemlyecek bir tavsı)ename idi, 
faresiz a.ılamı rafırl.Lım. ıcerire klJ ıı • 
fctslz biri girdi. Sordum: 

- Tahsilin var mı? 
- ·Ö.>le böyle efendim! 
- Peki ne iş lstAyorsun? 
- •'e i olurs:ı efendim. 
- Peki, Ocrrahpaşa ha tanesinde bir 

operatörluk boş, eni orıı)a ta>ln ede,. 
ylm_ 

Ar ız arsız sınt.tı: 

-Anan elendim, ben doktor de!Uim! 
- O halde heyeti ft'nnlyede bir mıı. 

kine mühe.ndlsllt:ı münhal .. 
Aynf yılışık sırıtma ile boynurıu bük_ 

tü: 

- Aman elendim, ben mülıerırr d('. 
tlllm. 

- Bir )er daha var, hulaık mu ,ır. 
IIğ(nde bir vazife.. 

Önüoe baktı: 
- Aman dendlmn bm avuk11.t de. 

filim! 
- Pelil, sen &o)le ne iş ısıersin? 
P ln ·e sinsi yıiısuıluıle: 

- Aın:ın dendim. dedi, şöy.e bir i' 
Yerin, bendeniz idare cdhcreylm, 
Dayanamadım: 

- Clk dışarı! diye b:ığırdını ve geıır. 
eliti mektuba yırttım, attım. 

Gene bir g-üıı şube müdurlerhıden bf. 
r1 ile muhlm bb- bu•çe 1 i \onu u.>•or. 
dok. Kapı vur.a!du. İçeri D12hcub, esnaf 
kılıklı bin girdi. Ne ıstcalflnl sordum: 

- Efendim, dcdl. B n duvarcı osts 
l)"ım. i iz: blıdım. tlc ço hm yar. ı; 

istiyorum. Baktım, elinde kart, T.arf gö. 
rünmiiyorclu. Sordum: 

- Pdtl k iltimasın, ta 1 yen 
yok mu? 

Bo)nunu tü: 
- Tok efendim. 
Derhal yanımdD.Jd şube müdürüne 

döndüm: 
- Kaç ,,ıdır şu makamı tşg:ıl cJlyo. 

nım, ilk defa lıfr \ıı.fandaşın tavsll "z, 
IUlmassız mıirac:Lat e'"tlne ?hiıl flhı. 
yorpm. iBu M1am1' derhal tş verin!• 

Bu Ui vak'a l:d:ıre h& atunmn aeı 

hıUı ikl ibret levhasıdır. Jakam sahlb,. 
!erimiz kin e!'t'r bir metod Uızrmsa bu 
levhalar lifidir nının. 

c 1311t!han Cahid . ..................................................• 
MilJJ Şefin 

yavrulara iltifatları 
(Ba,taraEı 1 inci sayfada) 

burun yanında hulunuyorlaraı. 
Bu münaseıbetlc Çocuk Esirgeme 

Kurumu başkanı Kıflklareli meb'u. 
91.1 Dr. Fuad Umay, Reisicumhura 
Çocu'k Yuvaları hakkında izahat 
verrni len:lrr. 

Mini Şef yavrulara ayrı ayrı il. 
tifatta bulunmuşlardır. Ziyaretçile. 
Te şeker ile.ram edifnı4ıtir. 

Çankaya ~ünden ayrılan yav. 
nılarımız, Geınef Kurmay Başkani 
Marepl Fevzi Çakmağı ve hunun 
arkasından Büyüle Millet Meclisi 
Reisi Abd"" lilc. Rendayı ziyaret 
etııni lerdir. . ..................................................• 

ıtA.uYu 
CUMA H/4/1942 

'7.SO: Saai ayan, 'J.S3: Dalif par. 
çalar {Pl.), '7.45: Ajan haberleri, 8: 
Senfonik parçalar {Pl), 1.1518.30: Evin 
saa.ı, 12.30: aa.t ııyarı, 12.S3: NJı:kvcnd 
makamından p.riular, U.45: Aj:ın ha_ 
berleri, 13: Şarkı ve ~üler, 13.15/ 
13.30: Konuşma, 18: Sami ayarı, 18.03: 
Fasıl hcyetl, 18.45: Ziraat tak\•iml. 
18.55: na.4>o çoca klubu, 19.15: Film 
parçaları (Pl.), 19.30: Saai ayarı n a. 
Jans haberleri. 19.45: Kli Türk mü. 
z ği progTam, 26.15: Rlld)o ı: :ıeı.es!, 
26.45: N kamından brşılar, 21: 

d aaU), !1.15: rem.sil, Z2: Rad.. 
o lon orkestrası, %2.3 : Saat ayarı, 

ajans bcrterl ye borsalar. 

r " Taaarrul bonosuna 
verdiğiniz para, aiie 
I a i :z. getirir, ayni 
zamanda h u d u J u 
b(kliyen aıkcTlerc 

daha lazla malzeme, 
daha fazla teçhizat, 

daha farla ilah 
temin eder. 



--çowCÜiiwilali8sld~ 
TüTkiyenin en büyük 

meselesi : Çocuk 

SPOR 
Beşiktaş ligte 18 maçın 17 sini 

kazanarak şampiyon oldu 

• profesör doktor Sadi Irmak . 
Yaza.n . . ... 'cak nüfusla ba,arıYabifü. 1 6 - Doğ:uma yardım t~.ılatı-

E vet, memleketin ,en buyu.~ l * mı z e-ksi k~ .MekteMı. ebelert"?'ız. ~e 
meseleei budur: Çocuk .. Tıır B "doali i:<>zöenünde tutaraak bu nüz ço.k a:ııdır. Doğum evlerımızın 

kiye bir ~l:ullen ~ü~. da eaha~aı daha ne kadar ç.ok ıey yap- ta. kas~balara. nahiyelere kadaıı teş.. 

Siyah beyazlılar . lig 
esnasında 90 gol atnnş, 
10 gol yemiş ve ancak 

bir m~çta ınağ.ıfıo 
olmuş; ardır 

.ha ziya<ie fetıhedilen ~nıının s~k:e. dbuır ~uğumuzu k-0layca1mıliı lazımdı.c. 1 _.ıA ıae· mıya me c_· K ...._ . ~esi ile aıtt:(Yorou. ~am c_am . '!anlarız. Vaık.ıa Çocuk ~ırgeme u.. .. .. .. • ~ .. . Istanbul U.- ea.ınP1'onas111111 son oyu.. 
içinde milfi 'bir nüfus sıyascll takıb etkUr hizmetler yapmakm.I Gorulu:yoır kı Turkıyede çocuk ıw dün Kadıköy 83.lıastnda. Feııerb:ı.hçe 
etznıye pek fazl.a lüzum göTülmü-~_; ~ t y eıkileti ç.ok çoeuklu ena1davas.ı için yap lacak daha pek çolt ile Kaşanpaşa araswcla y&pıklL Fener. 
Yordu. Fakat .rrıil;i devlet kuxulu.ııca ~~l · :ı: l olmaktadır. Fakar bü.. şeyler vard!T. Bunılarin en mühim- ba.bçe bu maçı 4_0 kaz.and•k'41.:.l sonra 

a.n1ırenörden müteşetddldlr. 

Rap:t takımının maçları 
Betkta.' klübö tara.fıııdan d.ı.v~ edilen 

Bomanya.nuı RapU takımı bu u so. 
nanda ~rimlsde tıuluDaca.ktır. Roman 
ya futbolcula.n bir ve ~ MayUJta f,.tan • 
bulda fkl ma9 yapa.aa.kla.rdır. Bes'kta; 
lıiübü GaJa.tasar&y ve Fenerbaboenln de 
bu maçla.ra tşt.Wa.k e~mesi loln hCT ikisi 

~ müracaa.t.ta buLwımuşt.ur • 

Sa.rıyerdeki mukavemet 
kotusu 

Dün Sa.rıyffd-e seri mukavemet. koşasa 
yapılmııJ. Netkede Sa.rı:rer Halkevlr.den 
Ali Karaduman birinci, Beyoğlu Halke. 
viııdeıı Mltat Lktncl, Gençlik klübünden 
SeytS üçüncü ~crdİ!'. Dettce ali&U 
Jara hediyeler tıel"di ecillm!ştlr. • 

( "Son Posta,,nın bulmacası : 8 - ııoı l 
'i-O<:ıtk meselesi bü<tünı fllmuLile kar • .Ur \m~fliU ya.pılna&f bir 2Jaruret .o.. mi, çocuğun mi!R.et:ırnizin alisi bakı. dıt. l.Jı&' maıçlıuı n~ oldu. iJdn_ 
ıımıza çıktı. Bu bakımdan Büyük l n u~ a~ karşur:nda ç<>!k müteva.'mından haiz ollduğa ehemıniyeti ci ve son maç ~taşla BeYoğlusııor 
Millet Mec'lieirun açıPdığı günüırı ~0: uı kı~Y ~r n maWkumdur. :milletçe kaw-arnaktır. Bugün ?a~ı arasmda ya.pı.la.caıktı. Beyoıtluçor s.ab:a. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir orada yollıyan ha 
cuk bayramı oliırak kabulü, ~ıllı 1zl ~[:a A 1.z~~in. ~8:1' ~e münevverlerım. ya relmedltl ioln is'anbul şampiyonu okuyacunıuza bir /ı•diye takdim edeceğls 
dev~ede berabt!ır çocuk da~a.a.nlnj ? _ Tüııkiyemizde en velud Si- z~~ ~ız bı.r ınsıyak olan çıocuk sev- iiç puw.n daha tı.aa.nmış ol:arak 19'LU Soldan aata: l 2 3 4 1 
da doğduğunu göıRerf:n hır sem-, f olan köylünün çocuğunu yaşat- gıslnl koımşu v~ dost ~ocu.kl~rını mewlıml İsta.nbuıl l~ ~mplyonluğunu 1 Paıliş.ıh 5 6 8 9 10 
bolidür. . ,nı .. h .. başarılımıı oknaktan okıayMak taıtımın etımelerı ve bızzat ka.zan.mış oJdu. ark(8~a.s· ından ''~cUllıı;,... "~ ,,.

1

,

111
1-=I ı= 11=

111
, __ 

Mini devleti kuran ~türk, ım. mt ~:~·kt~u~ lha~a llk y~a ço.lbaba °'~~.kıtao: kaıııw~i ?'lar~ kaçın.. Büyük müoııdelelere gt>ğiis germek "' ı.· _ .. 

ParatoıTluk devrinde dahıl.yeye bağ ç.o. f U ek fazladır. jma~rı ovunebıleceg mız b.r m~n: 9~ tamıd)'Olllutu bu -.ene de ka. 
lı bir umuın müdürl'ül:de idare. olu~ cuk ve ışa. hi p halk: bııha~ mooev zara değildir. Bazılarl cihan har'bını zıanm•, olan Beşiktaş l.aıkınıını bir kere turan o)uncak (6) , 
nan sağlık ve aooyal y.andım ıılerıl 2 - f e r .k yapmayı, şahsi haz ve dünyanın halini bahane eder~k d:ıJıa tfobrik ederls. 3 - Başına b" J ll f. --
içı n bir vekillilk k.unnakla nüfu.s ~a ver sını 'A ç~u olduğu İçin sevme • bu vazifeden k.açıyoriar. Fakat boy 1941.42 yılı lig maçla.rı.ma soaunda (<Alı gelirse rö& ,

4
::\ --------···-·--ı----

vasına verilecek yeni iıııtiitam.e{J çızjlarına manbı mi1H bir vazife oL le düşüaıeın1er çıoğal.rsa cihıu~:ın ha1ı pun.n vasQ-ett fadur: m, Bir erkek ıs. 
. mekıte ve umm ld w"l 1 b' h .. . f l r mış bu1unuyjouıdu. . . w u tamamen kavramamıı lru. egı. as: 1211ll alimlz ecı o u. mi (41, Bir ellU 
Her milli devlet gibi Türkıyemız dugu:k d j Bırç.o.k ana babalar da te~ çoc~~ TJdar hayvan (2). 5 ı• ~- .ı----

de de siıAeml"ı bir nüfus siyueti ta-llunın_teHaır.at DA.+ları, bekarlığı la kalıyonlar ve bununla vazıfele.rını M. G. B. 1\1. A. Y. P. ' - Bir külhan 
k ı 'L 3 Y ~· ~L k 18 17 .!5 9~1)~ ~13tl ··,5··:1 ·:leyi ~abi~~n•)i·:k:kAı: '-'. ------ı=··-·-~----ıoe pek çok sebehlerden mecou -1 "k kıtıe ve evi.ileTin yükünü yaptılJarını sanıyorlar. Hawu l ço .. v ... ., "' \i 

ru:z. ,teşvı e=eıdı Sigorta ha.ta kasa.'ouk vefiıyaır.nı yür.cde oıtuız ola.ra.k Gala.iaııaı'ay 18 16 
l3ir kere, biııç.ok milletler, nüfus. aııtıt~a . ~ r.i teşekküller, bü~ kabul eder8ek blı çıocuk ananın, h ı r FenertJra,hoe 

18 13 yılarında bir 7 
la. ınütena&ib bir toprak İ!•temeıkte-•1. gı 1 ırlm~ınadığı için ıevliliğinçocuk babanın yeri ne kaim o'a ak i. Spor 

18 
U 

1 6 36 ııı '
41 ı;abamu (2). ıı---ı---ı.- ----------

dJrler. Keeif nüfuslu olanlar eeyrek , n~~b.~tı~ a::~ı.acaık deıııtcklcrden mahı' v·e bir üçüncü.sil de muhtemel çocuk Vl"fa 
18 8 3 

'1 3
9 

'36 '36 s - Blı: g ı c, 
n~fu. hı topm!k1ara şu veya bu te .yükun lıu vefiyatına karşıl:k olacaktıı .. Bu he KasııtnpaıflL l8 6 S 9 :~2 '41 '31 r{!na1 (31, E\r:ı.h 
kı!lde bazaaı d03tça. hazan dıüşın~n-1rum bu n:~i· i.mizde apartımans.abla nüfuının azalmaması içın n.7"' Beykos 18 4 4 

lll 
21 42 

·
3o ~u ile oevr!li kar~ 9 --,.;-- ------ il 

cıı göz ıkoyıma'ktad·rlar. Dünya &I - 4 - Ş 1: er ve çocuklu aileyi evde asgari üç c;.ocuk laztmd:r. Boy Süle~a.niye 18 5 2 11 ~ 72 ·:ıo parca.sı (31 Tcı·sı ı 
Yaeeti ve beşer vicdani huzurundab.ay~tı 9:ıc,~gud. B h r küçük ev.ile olursa nüfus çoğarmaz., ancak aa. Takt;ım 18 3 15 17 '18 '22 ıstıfhanı ~d~lı (2) • • L --.--ı-------- ılllı 
ıniıl· k'tazyık eıme.ı.:te iT. a çe 1 • N fu · · her Beyotlu l'1 1 16 13 '64 '1'1 
•• 1 tupralda.n:nızı etıdc ıtutıınu 

1 
.b. al bir hareket baş.. bit kalır. , Ü sun artması ıç~n - 6 - nata de :,:-;-~~=-======-=================~~ı 

ı~ın onu niifuila işb.aa mecburuz. yapma g~ 1 '!J()gy Ftıman tehlikesini ana babanın en ':l.Z dört çoc.ug.u ol~ ğll (3), Zfo.nıln (3), Tersi hayvan cıdası ' - ~Htere~ k~~ mrşhu:: b ir 

1 
dsı;-.m~. bu top.raklar üstünde öz)amazsa u afıa·zBizim gibi aoJa-' ması lazımıdır. Köylüler bu ve~ıbeyı İstanbul muhteliti bugün (2). Alman lSl, Bir movumuz (3). 

e gı:m_ız 'bir kültür seviyesine var. ~~kunç ::'::yma :.ı· kette apantıman.1 fazlasile başarıyorlarıı.a da ~ehır hal Ankaraya g'diyor 7 - Tersi üst.ün :.ı:ıddı (31, Su 2). 5 - Tersi kısa ı.amAn (Sl, Bağışla. 
rnak Jçın ..ıt k b. .. zı.sl bol ·o T ıme'l e k d b'th .. vv r!lerdcn ı .,.,,,_. .. fua ı:w·nıa a muayyen ır n~- içlbLr ~üzum ve zaruret yok ın an 1 assa mune e w. Futbol Federasyonunwı tıazırlaclığı 8 - Notıı. (2), Far.lalık il)• Bir hen.. ma (2), .,.. ...... en olruma& bilmi.J'enlert 
~· ~-esa.fetıne muhtacız. Arzu etıtı. la~aya h k'l ıtalartmız•n azlı. dört çocuğu oliinlar pek fazla degıl proçaın& ı:-ure Ankar.ıdB üç şehir am dese tabiri czı . verdll'imlz lfı.ka.b (3). 
~~z bır servet sevi.yeıri iscih~l~ , ken sırf n~b vaslımaktadır. Ar.sa dır. Onun iç.in mıınş \•e te-rfı kanun. sında yapılacak maQlar.L ıştlr:ılt edecek 9 _ Gunıin her saatinde dudaldan.. G - Tersi Arabın oğlu l3l, Nota ('ıl, 
ka:Jııs~~ ~~ h~ ~d.dt'en ezı.:vel çal:şan ğı ~~fa'.:,ysC:u da ~una İnzıınam et- larında çoou!k sayls r.ınıdda.ha esla~~I istanbul muhtellti bugün Ankant.)l\ bll. nw:ds bulunur (G). Dem4nien ma.mul yol (3). 

d
.. . em,ın e l ~r. ıraatce, en. spe ' . olara6t ele almak zoru ayız. ç 1- ek t ed kir Şelırbnl~ı t.c sil i •in 10 - Artırma. (8). 7 - ~e (3), Zaman (2). Ra"•na 
uatıri.de .. ka1ed b"" '"k h ekıtedır • ··r r 'k r e e<ıe . .. ıru l.l r 

leler hep' m.~f a k __ ; ' luyilüJ ·ı · aın-lm 5 .Tüıkiye.mizde kl!'lT kad ın.mat nd~et. ve nu us po ıt. amız ajanlık tara.fınıbn d vet edilen bir kı. YukandMl aşağıya.: bk c.Xıı gell.rse murabba qlur (3). 

1 
nu us e-.ıetı e gl ı me- - . . k J_ lbu u Aıı:m tıdıT . 1 A'-f b' ""'-'~ •-'-·-ı ı•) 8 "'--•-• (") +_L (2) ae elerdıh lar da bir meseledı.r. Bırço ııdslT- n ·

1 
b . sını oyuııQUlara ~ınia lzın alın.ımıı. - .... nı.nga ır ...... ~. wwuıu o • - ~ - "' , .ll>l.IIl • 

N
. · 

1
. _J • ~·d w Hasta kasa ar.!, e eveyn sıgorta- +_._ ! 2 )) ğla.rdan akan oos'kun su (6) 9 Farsl .. -.ı (6) ıh ayet, Tüıık .

11 
t • in c:ıtıan Jıldaıın bugün kaıbı ı teaavı OL ugu .. el . .. . ~dığı lçin ıe>a.a.n.bul bk•mı bu mııç ara - a · - wı.n ırunVil" . 

S
çapında be • b' mı. e ın itl :tu nu herkes bilmelidiı·. Bu bilgileri1 sı 9:ıcuk bakım ~UC$SCS crlı ul zrdı rın hatif bir takımla iştirak ı:ıdece};tir. Ka S - Teni bir harflmlzin okunuşu 10 - Şeytan arabasuıda.n tlaha bas.. 

d 
ıerı ır m syonu o u~ •J l de ayrıca duracaaımız mevzu a ır • ...:. (") M ...:ı~ ı•) "-"~'-'- - (") ... _ bir -ft•.:ı ""--· (8' 

na a inanıyoTUz. Bu vazife d-e an hal'ka yayımill ıyız. "' · ftlc 011 sekiz tutboı1.cu, iki iil.lrecı ve v... " , e,-n \"' , ~-.- Y-o. ,. • ...u ..-... \'86•- '' 
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Kenara çekilen köseye de usuL 
ca bır goz ı~aretı çCJ>.ti. Sultan Ah
med: 

- Tiz gelsi.ınler d:ye bağırııp kö 
seye d'önaü: 

- Sen anlara git, al<?ssabah bi. 
rini gön<ienneği dü~iinürüz. 

Dedi, ihti) ar çıkartken ardın -
c:m seslendi: 

- Evladlaruruza padişah bu -
balarının selamını dahi unui.ıman! 

ŞE .,sele Süleyman odada kaklı. 
Baba&lll1a doğru birkaç adaırn attık
tan sonTa cür'etli cür'etli güh.i:lll
sedi: 

- Sefıh için söyledikçe azar da. 
hi işidür idük Artı'k insaf buyu -
rup bu adamı defeylen! 

Padişah cevab vermeden elinin 
tersi ile, şebızadeye çekilip gitme7 
sini işaret ettli. Süleyman Efendi 
çtkaı~ken İbrahim P~şa ve arka ~ 
daşları Sultan Ahmedir. huzuruna 
'"'ircliler: Pad şah çdk 3omurtkan ve 
düşünceli görünüyordu. Hiç !birini 
otürt.madı. İbrahim Paşa on üç se~ 
neden:~ri daima yüzüne gülen Sul 
tan Ahımediq-ı, 'kayınbabasının bu 
dunımunıdan n:klerine kadar titre. 

• di. On üç yi!tla.nberi Osmanlı im
p:l.!"atorluğu golderinde eşsiz ve 
mene11ıcts:z parlak vıldrzı ::ırtık sö.. 
nüvıor muydu? Boğak ve ütıkek bir 
sesle: 

- Benim saadetlu padişahım, 
kat'a mübarek kal'bi şerifini·le ke
der ulaştıııman. Asıt.lne: aliyed2 
bazı cçulpaz> makulesi cemiyet e
clüp nıizamı devleti ihlftl sevdasına 
düştükleri haber altr:dı. dedi. SuL 
tan A!hımed cliık dik baktı: 

- Ya biz size bu Acem seferi 
.neticesi nedamet ve enc~mı va -
hameb dir dememiş mi id:k? 

- Act'tm eferi masliıhatından de
ğil padişahım. Orduyu hümayun 
sadık ohıp asla ve kat'a ~ekvacı 
değildir. 

- Ya kimlerdir? 
- Esnaf, hammal ve carrmnal 

makulesi. .. 
Pad:.şah encf:şeli endişeli S'lrtlu: 
- Orıdu anlara i1t.11ak eylemez 

mi dersiz? 
Hep birden cevab verdiler: 
- Müstahildir padişahım. Yal -

nız şeyil'ıislam Abdüllah Eefudi ee. 
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vaba karışmamışt.1. Hünık5.r kendL 1 geçip ihtilalcilerle blr an evvel an
s~ne bakınca ak ~irpik.lı göz ka - ı laş.'11ak, bu suretle de ~hal'> edıl
kaplaEmı sılk sık .:ıçıp kapadı: meıkıten yakasını kurtarmak isti -

- Acil tedlbir -edilmez ise -ı;taiiei yorıdu. Fakat renık veı·medi. Her 
bekıtaşiyan> müdahalesinden kor • füt~male karşı mütereddid görün-
kulurl meği tercih etti: 
Padişah gö'ıjlerini değirmile~ıir- - Gecenin bu vak.tinde İ:sıtanbul 

d'i: . . tarafına nice ·geçilür ve sancağı Şe-
- Imdı tedbirde tereddüdünüz rif nasıl ç1karılur? 

var anıdır? - Çeıktirnne ile Saraybuı-nuna, 
Gene bir ağıztlan: Yalı ~ne çıkılur padişahım. 
- Yoktur. Hemen sancağı şer:fi -Ya bu vakit çektirme bulu _ 

istiishab ve b·r çektiri ile Asitar.e. nur ımu? 
ye ıt~e rağbet buyurun efendim. 

Dediler. - Üsküdar li.manmda çektirme 

Yeniçeri ağ~ Hasan ağa ileriye vardır. 
bir adım attı~ Sultan A:hımed bağırdı: 

- Ça:bik ihzar eylen öyle ise: - Benim vcliyülnaam c:feruhm, 
İstanbul yakasına geçilmekte ist1-
cal buyurulımacak olur ve bu ha 1 

dahi eŞkiyanın malfımu olur ise 
gayri cemiyetlerinin tefrikası mü. 
teassir ve dü~Nar olup maazallahı 
taala bir lhadisei meknıha zuhuru. 

a dahi müeddi otmak mr->muldür. 
Hemen lutüf ve inayet buyurulup 
bir an· a'.kdem d.cv let ve ikbal ile 
teşrif eylen. 

Üçüncü .Alhın:ed zaten İstanbula 

İlbrahlım Paşa sevinıç içindeydi. 
Odadan . seğirterek çıktılar, doğru 
İbrahim Paşa dairesıne gittiler. 
Paşa ımuhafız kumandanım ı_..ağıra. 
rak: c Üsküdar islkelesi önünde du
ran çektirmelerden birine &tla)'l'P 
hom€n padişahı ve vezirlerinı al • 
mağa gelımesini> emretti. Zabit Çl
kaı:ıken, paşanın iç oğianı geldi, 
kulağına doğru eğildi. 

(Arlcası var) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - l\lalatya su işleri btşinci şube miidürhiğij ınmta.ıı:ası tlahiHnde şlnıa. 

len Tohına çayı, şarkan •e renııben Sultan suya. pı ben ve oeııubcıı Sultan 
suyu kanah arasında kalan taltriben 1:>000 Jıekta.- c-enişlil:'lndekl a.r.ırlnln ni_ 
rengi şeb~kesine ımiistenld. tesviye m.ünJu.ni!J barit.a&ı ile bu O\'&ya akan dere_ 
lenlen idarece Lüzumu ırörülenl~rlnln şerltıvaıi barltalarının alıJlması i'ji mu.. 
hammrn ke~if b*cll vahidi fiyat esası füııerinden 45000 Jlradır. 

2 - Eksiltme 5.5.!>42 tarihine ra.stlaya.n Sah günü saat 15 de Ankarada su 
işleri R"lsllğl binası içinde t.oplanau su Elksiltme komisyonu odasınıb. kapalı 

zarf usulile yapıla('";ıktır. 
3 - i.stcldiler eksiltme ~rtna.mesi, mtika.vele projesi, bayındırhk i~leri &'eııel 

prlnamcsl, umumi su işleri şartnamesi.le hususi ve fenni şartnameleri ve pro. 
jeleri 2 lira 25 kuruş mu.ka:ı>illnde su işleri reisUCinden ala.billri~r. 

( - Eksili.meye glrehilmek !~in istıekWeıin 3375 liralık muvakkat teminat 
verm~i ve eksiltmenin yapılacağı gÜnden en az üç gÜn evvel ellerinde bulu._ 
nan ve en az 5000 hektarlık blr arazinin take<>mctr1k barit.asını muvaffakı. 
yetle 1aımns oldutuna dair 'Vl'Sika ile birlikte bir dfiekçe ile Nafia VekaleUne 
müracaat ederek bu be mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesik:\Yl 

ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmaya.ıılac eksiltmeye iştirak ede_ 

mealcr. 
5 - istel.JHerin teklif mdtiobmnnt ikinci maddede yazıtı aaa.Uen l>lr aaat 

ev-veJiAe kadar n işleri reisli.tine makbuz mukabilinde -,.ermeleri l.!.zımdır. 
Fmtaıla olu reclkmeler lı:alNM edtımes. (4181) 

Bulmacalarımız 
Sekizinci devre bulmacalarını 
doğru halledip hediye kaza
nan okuyuculanmızm isimleri 

-·-.. -·-·--•-•H---•m•••-•H•UH••n•M••-H•••H•••-.. --, 

San Postanın edebi lelriluuı: 1'22 ! . 

OK_fıdiK~' 
Nakleden ı Alaaz.zez T olı~in 8l!Tkand 

ikişer aded hikaye kitabı - Evet, bir maymun başı... - Senin rcsm:n ondan başka ki.ı 
kazananlar Maymun başı m~·? Ha .. bıl - mi alılkadar edcbilirdı? Hem bu ~ 

(Dünkü nüshadan devam) .elim. günmüş gibi hatırlıyorum. benim: 
~ Birdenbire o glünç vak'ayı ha - teliş.ımı görünce: c Üzülme Sür -i 

67 - Küt.a.hya askeri posla 9Z03 ~tırlaclı. . .. .. . pik, is~ersen J:>o:;~numdaki mayın~ 
binbaşı Ka.dri G&ı<şen, : - O resmı ustunde mı ta§Jy.or nun bır kopyasını aldırır sana ve_.: 

68 - Slma.v, ötretmen l-lubsln kızı :du? ririmı. diye alay bile etmişti. i 
Yüksel ÖQta., ~ - Evet, madalyon içine koy - - Kanın meğer hazır ce~ab vea 

_69 - Bolu, Ta.bakla.r m:ı.halles1, mı ... :muş, boynuna asmıştı. şirin bir kadmmış! : 
kumeL caddesi, numara. 48 Faruk Erel, : - Niçin? - Sen onu tanımazsın yavrum.E 
. 70 - Adapaı.arı, Demir ve tahta. fab. ! - Onu&a eğleniyordu. Bülend Efuett.e hazır cevab olur. Saha.lı j 

rilra?arı M. Kurd, :Beye bir düz.iye senclcn bahseder, tan akşama kadar elinc!en kıtal>! 
71 - Tekirdağ", belediye doktoru kı_ icmasınıun kocamı, ı•ahud <ınıay _düşmüyor. Neler ok~yor, neler! i 

n Mevicle, :mun koca> der, karş.ılmlı güler • _ !F-e:rıa kttablar mı? : 
72 - Adapazarı, Deta fabrl.li.aları de. Elerdi. . . . . ? • • •. _ : 

mir kısmı şefi Mustafa. ~rman ~ Ö:merin parmakları, oturdu..ğu - B~r mıyım ben. Eger butunı 
73 _ Tekirdağ, Orta okul numara :koltuğun kenarını va~c;.ice s:.ılrtı. <l'kud_u§:;:lan. aklında ka11).?rsa ~.l-: 

393 Yı1dız Okçuoilu, ~unu gören Sürpik, i.yl yapıyo _ lah o:ırle b1r k~dından cum~emız'i 
74 - sıvas, cer atelye:.l, ı1iı"küm kıs. ~rum, onu karısından uzaklaş;tm • ~afaza ey~.esın. ! 

mı, 21338, Şükrü Yayın iyorum zannile sözüne devam etti: . Ömer bu sozlere karşı şen. ~.t'nç: 
75 _ Adapazrı, Scmercilel' mahal!~sı i _ Bu ınayma.n başının kendisi b::. katı~hıa a~ııkta; t~nra Sur -~ 

Saraçlar sokağı numara. 25 Adile oz. hçin çoık kıymetli olduğunu bır dü- p1gı rnyn admıd a~ ~ u.;_ • - 1 : 
ba.y. :'?iye tekrar eder v b ı.ftftft - aşa a ıcıgım. .c~nı oy e: 

... e unun A-V\.04 - ' d tti k. b ·· • 
'76 - Bartın, Gölbuncatı marudlesi, Ssı.ndan kendisine gönderilen yegQ. m~s 1: e n l ~~n... . ~ E 

numara. 39 Dündar Kup&cı, :ne hatıra o1ıduğunu s.öylerdi. Bana Ihtıyar .kadıın gu.l~e~ mı •. agl a.: 
77 - Biga, Ça.vuşköy başôğl'etmcnl ~kahırsa !hakikati gizliyordu. mak mı lazım geld!ğın.. kesta-eme.E 

Hikmet Arda., : _ Ne demek istiyorsun? den şaşkın şaşkın ~.mere baktı. : 
7i - Unkap~nı, Yenihayat sut.ak no ~ _ Çünkü be.nim <?l çauta:ııd.a .se. - A.~~ Yarabbı! E 

mara 12 Necatı Ca.ıı, foin .küçük bir vesika remıin vardı - Surpık, karımın ~ok. çok ku..: 
. 79. - Ankara, Adliye Vekaleti ceza ~ona g&1;e~1.im. Uzun u.ıun b~ surları v~, ~u i.şin içinden na-~ 
işlen memurlarından l\ltısta.fa Yalım, :tl'ktan sonra fotoğrafi:yj ~den is. sı1: çı'kacagımı bılıniyorum. S 

89 - İstanbul Merkez Komutanlığı itemişti. - Allah yardımcın olsun çocıı -·ı 
222 inzibat Emin, ~ - Veroin. mi? ğum. 

81 - Tepeıbaşı caddesi, PehUwn so. i _ Ha Se . kızdır kt - .Hakıkın var. Çok fena bir va-: 
kak, nuır).:ua 8 Kemal Erdeniz, :1.0 ..,1_ yırt • 1· .nı t · . ffi3:. ika~ ziyetteyim Karı.mm bütün kusuı ı· 

;.ıs.c .. =u.ş um. yı e mışım, çua u · -
82_ - Adıyaman. Yenlyo.~ Wrokulu sı. ~biraaç gün som·a sana yazdı. ·~mı ~ğeniyorum. Nerimım, Ne.. 

nıf a, numara. '1, Sevim Gulen, i _ Ya:zıdı, e\1'€1. O zaman ben ap- rımancıgım. 
83 - Beyoğlu, Tarla.l»ası caddesi, CU ~tallın biri i.mi~im. Tuttı..::m orıa o - Oğlum, aklını başına e.1! 

kur sokak numara 18 .Sc"Vud Dinç, Smayımunu yoliadun.. - Dadıcığım, vaktile benim ımü: 
H - Sivas, Örnek oteU yanında nu. i - Gördün mü? Ben cfendimdcn rehbiyem olduğun zamanlar, yara.,· 

ma.ra 4/A, Emekli tuğbay Reşad J.ızı Sa:lrıllı olamazdmı ya! maz.bkları:ma, haşanl.ı:ldarıma göz 
Ayten Toprak, : _ Ne yaptın? yumardın. Bugün ben gene ayniı 

85 - Eskişehir, aaeri hava vcme_ ~ _ Resmini veremiyeccğimi söıy. çocuğum. 1-çimden beni altüst e -
dan ismau Gürscs eşi Şüllire Gürscs, E.edim. Boşuna zahmet -etmişim me. den his.'ler :tB.şıyor. Üç dört gün _, 

86 - İstanbul, Mahnuıdpaşa, ua_ E~er: BWkaç gün sonra fo.loğrafinin denberl ne söylediğimi, ne yaptı -1 
mMn sokak numara 14 J. Ş.erısöz. :Yerinde yeller esiyordu. El ~an _ ğımı ıbilmi:r-orum. lMüvazenesı g 

87 - Eli.zıt, art.okul, nomua 6!W :tıuru odasında bıraktığım zaman zulmuş bir insan gibiyim. Heye 
Türkin Ben, ~N"eriman onu alımş. cm ve azab içindeyim Ne ıra&r 

88 - ?lı"lşantaşı, Güzelh:ıh~e sekak ; - Nerimamn aldığını nereden muztarib olduğumu anlamıyor mu 
iskenderbey aıııarııma.nı namara 1, Fer. ~iliyorsun? sun? Bir çift esrarlı göz boni bü1 
ha ÖZPay, i - Çünkü kendisine bunu açıkça yüledi. Onlar ayni zamanda ~ 

89 - İstanbul, elektrik, ıraınn.y, ve ~9Ö'y'lediğim zaman yüzüme baktı, meyus, hem müşfik, hem nıüsteh 
tllnel işletmeleri 9111uıa m1iclürliiitiNle Skaihlkaha ile gühiü. zi, hem 4roıika'kitılar. 
M, Alker, • - Acayiıb §ey! (Aıbal var) .J 

(Arkut V@I") \__ -- ·--••••••• .... ••••••• 



4/1 Sayf• 
;:, un ru => 1 x-----~--~-----~~~----~------~-..,~--

ıaan 24 
BWm u.ı-11111 'ur'a W'laiL -a 41QalU: 

•- Ac lı.ısı.a ası .• Jtuau_. be)' de 1a... 
n~ Mrlmaa.. &;;we Waı.a ıira19 arı • 
J'onD..• 

•- 'l"eaddtl'JI 1117'9 bryoladaa fırla.. 

.... ....._ • .P&DWOll&I ·~ ....-... 

...._ .,...._ ~boıllm, rimlelıle ec:_ 

- Kıl•Hl•a ._. ..... ...._ 
Be ...... •u U.... ~ .. ela .. ı.a, .. •re ........ e&lai )irw. n ~ 
IU da J'Ok detfl &aM"ID , Bakiık olaeak 
_.. detü. u1dt haltaıun muayyen ... 
l'ÜDÜllıle ......_. bala Be,u"luodakl 
bekar '"'••MNla ltalaemata. .ıurup de .. 
lellnete baı'•IWI. 

.llejer b9iır ...-.-.. *b'e Mr ..._ 
amı Ja.ı eWi1m • m Wr n.aııten nJ 
delU mi lmlt-. 

Evvelki Pıa cene kannıb blll'ad:ı ıı... 
......... naJ"etlaalsia ne olacab'lnı ke • D........ ...lem.. kf. 'M171k lılr liL 

·- v~ caaua.. Hına ·~ ~ riiMM ile .................. u. ... .._ 
el* ae.ıa •a•Mf•.• eıllı " ıoen.e lıh a1a7 ...us l'h'cll. 

~ aai.&ma Y'IU"arall mabud iple pen • 
oenııılea llf&tıJ'a S&mhm. F.._ t.-a a. 
7.u.naı 7tft det"enlca de jkJ ldtl la • 

rarllltla.a •llllllllk• ku~kl.andun. ilk de 
ne söreılm. Bir polis 1Lor4crııu ortasın. 

da.Y;lm. Kepa.ellti ... a.--v.r e& ar. .... 
Ne »e karMı.olA seldlk. mesele aaJa. 11- Ne ""· JMı olaJww demete .._ 

,ıldL Komlw ~kilıg .ltat.il11W: .lı.1' bl•ad• 1ı: # .... lmrakolda ..... 
- Olm şt11 tkilL Iuk yıllK ~I. dııdt. M111e1ta 1ıı1ınm oldahaa a.bM 14t. 

urla. .N11ilh bnsmln od1a1m Jple ct,e ..._ Mi& bnrı ..--ı. ı-. ,;_ 
.-aoerıiea clna bea71 D 4ela 66ril. ...._ __. .._itim 1ımr bıa ._.,.. 
,....~ .......... .Hkler .... .. lıadw .... «lıieea.. 

Bu ~ Mora evla ....Uue al. biaı mi lbnıll 8en .... lııenl kanmclaa 
nmaa .W..a talili._ FMK lı:anm 411.. 9lraMe ~ tdr aftlb& &aft!Je 
1'111' .... _. .... Dinde. w siai1 iki -... 

oevme: .l'enU öner 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

ı - Dttlet. orman ~taneleri Karabük revir lmlrlıline merbu& Earaıı:a,.. 
bo.,..eslnlo Tqpınar • ıtar"411ndt ormanmcla mevcud ve &ahmllMID S'7l8'7 otu 
7edl 'bin ~ J'iB M!ben yedl kental nddesinde 1nahuıan :mıete, k.r.Jm n l'1İl'l'eD 
atq1armm brqilama mreClle lı.atl7a*a Ye ormanda bal1111a11 ~ a.J>laama 
iti qılı: tblltmf!'1'l! bftı9lııı , ....... 

ı - ,\,fil ekalJ&me so.'N1sau.M% tarlbhae rastlayan Pertembe rinli saat 15 
de Ka.rabtiık d"let orman lfletmesl mir tll*Htl 'bl:nasıllda re.tr &m&rillin 1'17•. 
"'4i uMımda ,..,._ •-* .. ~omla• lama unla .,...,~. 

ı - B1I tılln beMr' M!lltalim tM.dlr oı- k17111et SS elli ~ ~ur. 

' - ... .aınt lua'-4 üıçaıl 1' 1.5 besaW&e 15U ... JıO k••'-· 
1111 ı.e ald ..,...,, e ~ Ankaracla orman mna.m ~ De 

ll_..,..,ll orw ~ mldir:litilnde ft ıt.a.bilk dtmet ....... ltletmetıl .... ~ ........... 
t - t.&elımerin ebll&me rtllriincle maTaıw.t teWM& ~ Jıılrflkte ıtı. 

n.lııtJlı ae.ıet lll'ln&n llletmesi l"e'f'lr lmlrQbae miir&O&M ~ 'isumu ll1u 
o1aMr. ( 4584) 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 
.,... -'* Qıdlı oı. liae ve ,;ibek tabaWerlnl ecnebl m.em.19'eüet"ile " 

7Sdmamh 8Emal eden kı .. laimad.Uler ahi oklakla.rı devrelerde J"Neıı sllba7 
•.ıaaıa ._ buJl"hk flıt'uuaa Mlftedll~ceklerindea vaslretıert teUük edılmek 

Ye haas1 1aıtWe ~lleeelıleri slı'eamalı ıa.e.. ellerindekl nsaikle 1J1n ıa_ 
rfılmln MllMren Gi11&7• IU.M2 pöae lradal' ..,......._ miiraea&&lar\ llf.n 
olunur. (H71.4ıft) 

iLAN: 
139 illdtbunmMla kanuni hbanet mU4eUertnl 'bitirerek t.erkls edllen Ma71a 

939 nqetil dolılor, vetedneT, c1!tçl, f'ıCSllCt te~nlerinden benü ukerli.ıt pbe. 

1erWe byııll&rııu 1•ıı"rm•DU1 ol&nlarm lO/Ma1ısJ94ı tuiblue 1La4ar buhua. 
dakları aahal aak«llk ıu!Hılerlne müracıu.&la J'OklamaJuuu ~rı uı_ 
1mD11 llia oh111ar. (z.993."71&) 



4./2 Sayfb.. 

Memleket haberleri 
Adan ada ayreboluda 

Ceyhana gönderilen •ellektör Bir aarhot kendi.ine: e<Gene 
makineleri çiJtçinin iflerini mi sarhofftınl» diyen biT 

çok iyi yapıyor ihtiyarı tabanca ile vurdu 

Adana {Husuat) - Zhaat Ve- Hay.re.bolu. (Huaust} - Evvelki 
k.aleti tarafın.dan bölge çeltik eıkici. gün ka.sabe..da bir hiç yüzünden bir 
lcrinıin tobtııml&JınJ tcmU:lemeit ilze.lcinayet iftenmi1ı 65 yaJlarında bir 
re Ceyhana gönderilen sekk.tfö m~ladam tabanca k.u:rşwıu ile ölüm de. 
k ine.leri faal iyete geçmiş bulunuyor.1reces:iode yaıı-abomışıtl'l'. 
Çeltıkçiliğe bu makinelerin ç.ock se- Ha.dise ~ dhmuştur: 
r. ve _çok teımiz i~ yapmalarımian Kahya mahalkeai.n.de oturmakta 
pek memnurw:lur. Bu makiader Cey olan kah.veci Kıara Ali adında 5 5 
handaki b:~üın llolhumla.r temizlenin ya,,l.amlldak.i phıa gene kafayı iyice 
ceye kadaT orada kalacaktır. 1tüt!süledilcte.o sonra sokakta dolaş 

Çiftçiler Birliği 1mar,a başlamıştır. Bu sırada ayni 
MeMinde 'bütün İçel çiftçilerini maha·1led.e cltilrım 65 yaşlar nda Ali 

ve bahçecilerini kendisine bağfayan 10ğlu Safer 'kendi&lne ıa~lamı~. sar. 
bir ÇiBtçikr Bi.rfiği kurulın~ ve bu ho~ olduğunu görünce: 
günden itibaTen fuliyete geçmİ§-j - Yahu Aii. genemi sarho~unl 

Deımi~ir. Bu $Öz körküt.ük sarhoş 
Diğer taraP.taD Ad.ana Çiftçiler olan Aliyi fena halde kızdırmı~. blır 

Birliği de ç iftçiye dağıtıknakta o-'deTilblre talbancasLn! çekerek Saferin 
lan .kinci parti to.humluk arpanın1üzc-rine i'ki eıl at~ etımi~ir. Çıkan 
tevzi tistelaini hazırbmı~ır. Tevzi k~laııdan biri boşa g itmiş. fakat 
aı:.a yarın baJanacak.Ur. ikincisi ihtyu adamın sağ böğrüne 

- ·--o--- girmiş, lcar&r içinde yere ııermi~ir. 
Bir inek iki kalalı 6 ayaklı Katil derıhal yakalanmı~ııttr. SafeT d'e 

yavru doğurdu hastaneye kaklırıhnı~ıT. 

Adana (Husu11i) - Kadi.rlinin --o-- -

Kiremiııli köyün.den lsımail adında Sakarya nehri t~tı 
bi·'sinin ineği jlkj kafalı, ahı ayakh Söğüd {Hu61.ı&i) Söğüdün 
hı r yavnı doğurm.u~r. Yavru be. lnhi~ar ve Gümele nahiyeleri civa
nüz öllmem.t.iT. 11 r:ndaın geçen Sakarya nehri yağ -

murlar•n başlamui le dağla....daki 

J:zmirde ilkokulları koruma lkarları eriterek Sakary~nın 7..13 met 
• t • k • re kadar yi.ilkselımesı ne tlıe'bebiyet 

. cemıye ı tıongreıı ·venni~ir. Nehrin kenarında bulu. 
Izm r (lmsusl) - kokulla.rı koruma b bah l · nan pamuic ve se ı:e çe erı su -

oemiyetl umumi toplantıs1, ~ıe.rden ftarın baeılkınına uğJramıştır. Geçen 
seçilen l.lı:i.şer :ratın işlıl.rakile hmU HalkeJ K v~ ı_ •• l "l · f d sene araogı&n '""oyu eri tara ını an 
vi salonunda toplanmıştır. ! · · · ·ı k' . . 5 bin. lı.raya ınş,a ~t.tı.rı en ve ı ı na. 

Yeni yıl &'enel merkez ıdare beyeı.i hi . b. b. . b v 1 k.. .. .. 
başkanlıtma Dıımlupınar okula b.ışöğ • yek;ı ır ırılne . ag ıylan op~u.~un 

.... · ,,.,_,-... G"' _ _. ı.. • .__ ılığa a.ya raT!nl tltl ar parça ayıp gotur • 
ro .. menı ._.... .... r un...-•. ıuı .,.ş-ı .. .. K" fi"'- • • k t f1 
tiiooarda.n Hil.'ı:i Erol, Jd.f.lbllte Tı.na.zkı. muştur. O}ı.u.terınıız v arşı ara ar. 
pe okulu ötret.moolerlııden Nadide Acil, da bu~unan ~a:'la., bag ve bahçel-=: 

__ ._ __ , •• 1 .......... ı•·-· .......... ,_. rlne gıtmdk ıçın 3-4 saat uzaktak.1 
m~buie ik nal e.-......... ....,,.ı ""' .. -....,.,., .. k d' } 

zı S 
.. 

1
•11 Ahi köprulerd.en geçmP. te ır er. 

ötreıtmcni ya om.er, UYe ı t ere • • • • 
de Berkin, Necib Aysu, Ali Zorlular, JHi. Burdur Halkevı temsılı 
scyin Varol, müralab üyeliklere de Nıı. Burdur ( Hususi ) - Burdur 
oiye oını:ü, :-te<'Mi 'f'(l Leman Zln&'er se. Halk.evi tem~il kolu gençleri «Ya~ 
çllmlşlerdlr. şıyan ölüıı ve uPara delisin piyes. 

Cemiyetin geçen yıla alıl varidat ve !erini temsil etmişlerdir. Sal.onu 
sarfiyat bütçesi 893 Ura. Z8 kuruş ve ye.'hınc.ahınç dolduran!ar gençlerin 
ni ytl Wtçesi de 144( Ura. ttlara.k ır .. bulj;nuvaffa)dyetlerim ıca.ndan. alkl.ş -

SON POSTA Nisan 24 

Milli piyango çekildi j{fiii:ltriıAhm@t 
50 bin lirayı 166298 numaralı bilet kazandı, ..: 

bu biletin sahibi Ankarada buluı1uyor Ahmed hasmını yere vurdu! 
Mil! Piya:n.gıonun 23 Nisan 1942 l 500 lira kazananlar 

fe~d-e çekilişi dün Ankarad.a Son dört rakaml (081i3ı ile n!lı.Lyei Çmgene~n vuruşları Ahmc<lin ti. Ve, bu, suretle işin hallolun.. 
yanınca hafif kaldı. Ah.ıned; bnriz auguına memnundu Se~ievi.Dde aaa,t 15 te çek ilmiş ve bulan 40 bilet. b' tt h · 

çıc'kHi11i kalaıbalık: bir ha~k kütles i 8-0n dört raka.mı (8951) ile nihayet çı·r sure be ıh (anlık ediyordu. Doğru dürı.ist b~ladığı iç'n Ka.. 
taki.lb etm.i iır bulan 40 bilet. n11gen:, u a kar:şısında cit~ra • ra Aıhmed; çingeneye bincıiriyor. 

" . ~ · 00 ı:.. ka lar .adı. Işı aıxim.rsa hasın.ı.n da d,ıha du. Ve, ilik elde görülmüştü ki, A:h 
I.IC'amlye kazanan munaraları aşa. 1 ura zanan ziyade azdıracağına . ld 

ğıya yazıyoruz: Son üç. ra.k.a.mı (218) ile .ıUı.a.yet bu_ Faık t S b 1e~ıı o u. . mcd, çingeneye faikti. 
• lan 40Q bilet. a ere.z e! ~rı Ahmedırı On be.ş daik.ika sonra Ahmed, 

50.000 lıra kazanan 10 r k nlar bu suretle hareketını ten:kid etti - çingeneyi kolundan kaparak sa .. 
166298 Son ,._. . ıra t"~zla:inlıea 1 t b ııı ler. Ve, lbağır<lı:lar: vurciu. Ve, belinden scU"ıldı. ılerl • , .. , rac.a.mı "" r ı.aye u n Bö' l .. lın 

11 .ı.ooo bUeıt - Y e gu~.ş 0 az .. · doğru sürdü. Maksadı önden çen.. 20.000 Ura kazan.an 
011458 · Ahmed, İsmaıl ağadan öğüdünü gelliyereık altına almaktı. 

So n r!a.!ı:" (~l~~a::ı1:yet b 1 aldığı için ne yapacağını bilıyoıdu. Çingene, atta düşmemek için 
10.000 Ura kazananlar 40.000 bilet. u an Serez beyleri bağl!f'mağa başlayın. A:hımedin bileklerin-den tutmuştu· 

168.61 7 . .. 294630.. ..•.•.. So -•· (g) .1 "· ,J b la. ca hasmın .göğsüne dayandı. İ·ki a. Ve, sökerek kurtulmak istiyordu 
5.000 lira kazananlar 

081208 090477 266070 305159 
341239 345496 

2.000 lira kazananlar 

003916 010107 023194 038976 
085111 ()89915 119947 147079 
149138 161917 207552 213112 
220542 230582 254270 297968 
306850 379434 380092 393749 

1 .000 Ira kazananlar 
000971 0()1010 007622 
o 10666 093080 045954 
059158 067764 063918 
088219 0952(}5 100183 
111065 115778 119444 
154143 16()806 187826 
236468 237378 243651 
2689S.O 269769 283398 
29444 1 30 ı 7 88 306009 
329570 335618 338841 
379130 --

inhisarlar 

008512 
052940 
084379 
100183 
126516 
215494 
248924 
294022 
311395 
369778 

n ,.. ..... a.nu ı ~ n ...... ay.,, u n d . kil· ·· · ı. 

40 000 il i , .. _ . lı.rl rm gen çe ıp gureşı vıraktı. Da Fa/kat Afımedin bileklerini sö'k:mell . m e uualll}ye a .ır. 1 · · 
Bu çekilişte 50.000 ıira kazanan vul ve zurna ça an çıngenelere ı~a- güçtü. 

li6298 numaralı bilet §.nka.rad;ı Mllli ret ~derek susturıd.u. Ortaya şunıa. Mücadele çok sürmedi. Ahmed. 
PiyaDKO idııres.lrıln Banka.far caddesfııdelrı soyladı: y •• •• .. •• hasmını nihayet ön çengeli ile al 
resmi s!L'ttŞ g-i~lnden .atılmıştıt. . -:- Ben; dogru duru~t .g-0ruş.n~e- tına atn:ağa mıt'Va.ff~~ ~lou. . 

20.000 Hm kazanan bllet AnLıkyacb s~nı dıe. •• Kavga etmesını de ~ılı • İ.sma.ı1 ağa, keyıflı ıdı. A!ımedın; 
tılm •. run .. Hasm'lJll ne yaparsa mu.ıç:abe. çin.ceneve tka.r,c:ı olan derecesini 

sa •şwr. l k.u •·- O d 1 -"'b • >< 
10.000 l.lra. kazanan blletler iunlr ve e<le sur el!ıuem. · · i başla ı; tartmı:ftı.. Vaziyet iyiydi. 

Oeytıandadır. Ben de t~amlıy~rum._:· K~bahat Hatta lsımail ağa, yanında bu • 
5000 lira kazan:wı bi~Uerın 3 tanesi bende. degıl '.." Do~ru gureşsın ben lunan eSki pehlivanlardan Da,·ud 

İsta.nbul, birer tanesl Blilis, Çarşamba.. de dogru ~re~eyu:ı.. . pehlivana: 
Tarı;wıta, 2000 ar bhı lira ka.za.naıı bl. ~3unun uzerıne Ismaıl ~ğa; ol - - Usta! Nasıl görüyorsun? 
Jetlerden 3 tanesi İsl.anbııl, bir l.a.u.esl dugu yerden fır.ladı. Meyaana ge. - Fena değil.. Ahmedin tutuş . 

lerck · l ·· 1 İzmir, 2 ta.nesi Ani:ara, Mersin, Afyon. ' y •• •• .. arı guze · · · 
G. A.ntep, Mala~ra, Esidşt'hlr. hnııt. , - Doğru_ durnst ~reş .yapacak. - Netice ne olur dersm usta? 
A..vvalık Şıukışla ve Kınkk.-.lede utı.l. sak ... Pehlivanıları şımdıden ayı- - Güreş, Ahmeddedir. 
mıştrr. ' ~·a.lım.. A?meclde kabahat _yok... _ Öyle görüyorum ben de ... 

1000 lira ka7.ana.n bll .. tlerden 9 adedi ~ı evvela bozan ve açan Karaka.. On beş, yitmli dakikada belli ettJ 
İsta.nbal, 5 ta.ne.'li Ankat-.l, v<' bm'rde. çan~. O; yapınca Ahmed de ta ~ kenıdini. .. 
! tanesi Erbaa ve Bandırmad.ı.. 1"1 si 'de bıatıle .:ka~ı ık_oyd:u: - Kazaya gelmezse çingenı 
yurdnn muhtelif 19ehlT ve kagabalarmda , • Dedı. . Ve; sozlerıne şunları da kat'iıye!1 yeıu~mez Ahmetli.. 
satıl ışı. ılave ettı: _ Lnışallah!. Şu, çocuk beş 01 

nı ı.r. - Karakaçan nasıl güreşirse para alsm. 
Ahmed de öyıe güreşecektir? Bi. 
zim de elimiz aımud devşirmiyor 
ya!. 

(Arkası var) 

İsmail ağanın ve Ahmedin söy~ 
ı _ Taşra 1.e$1dlatımızdaki münhal memuriyetler ~n 4 MayLS 9.tZ Pa73r. led:kleri doğru idi. Serez ağaları 

tesl «lise me-ı;unları~ ve 5/5/94ı S.ı.h «orta mekteb mezunlan» u-asında saa.t da; beyleri de işin güreşlikten çı. 
13 de Sfrlu-clde inbl'iarlı&r mP.murin kursu olııa<ııınh bir imtihan yapılaC1lldır. kıp kavgaya dayanacağını sezd ik.. 

2 - Talib olanlar; bir dilekçe, evrakı müsblte 1'e iki fotoğrafla birlikte Zat lerinden müdahaleye lüzum gör -

imtihanla 
Umum Müdürlüğünden 

memur a~ınacaktır. Şerellikoçhiaar Çocuk 
Esirgeme Kurumu faaliyeti 
Şereflikoçhisar (Hususi) - Ka

zamız Çocuk Esirgeme Kuru " 
mu muvaffakiyetle çalışmaktadır. 
39217 kuruş olarak yap•lan mu ~ 
ha.mrmen 1941 yılı bütçesi hasıl~tt 
950 lira 40 kuruşa çJkml~lT. Bu 
yıl 1 70 lira 61 kuruş ile 63 çocuk. 
giydirilmiş, 156 lira 75 kuruş ilo 
19 çocuğa ayakkabı al~nmış, 50 
lira 13 kuruş ile 93 çocuğa okul le• 
vazımı verilmiştir. Bir çocuğa se
kiz liralık nakdi yaııdımda bulu • 
nulmuş, 14 lira 96 kuruş ile de 21 
çoouiun ilA<:i temin ediimittir. 

işleri IS\lbemlze müra.caııt. ··tmelidirler. düler. Ağalardan biri meydana çı. 
3 _ iıntlhıılll\ rirmek Lsteyeıılerin aşatıda ya.zılı 'YOSı:f ft ıssrtlan Jıa!J ol kar ak: 

malan ıisundır. -Bana bakınız pehlivan~a:; 
A _ Lls!': veya orta mekteb me-ıunu ohnak, böyle güreşirseniz ayırırız sızı. 

n _ 18 yaşını bitirmiş olmak ve '15 yaşuıdıııı ynkM'ı olmamak, Doğru güreşin; 
c _ va.zire ırasına m.a.ru bir hali bu:ıwmama.Jt, .İlhtarında bulundu. Ve, güreş 
D _ Askerlitini yapınış olmak veya müe<;ocl bolunmak ve bllhııssa her iki tekrar başladı. Çingene doğrul • 

halde di! son y0ıldam:\la.nnl ııüfns .,üzdanw:a. k:.ydettirmlş olma.k. .. muştu. Canına minnetti. Çünkü 

4 _ iıntlh:ındıı. ka.r.ınıı.nl.lnn rnuvaff&klyet ve tahsil vaziyetlerine gore ba. Aihmedin eli ve ayağı ağırdı. Ka • 
remdeki dereceler öırıeriııden ücretleri ıeSblt edilerek. sıra.sile ta.yinleri yaı.nlır. raknçan; tadlm tattığı için ede~ -
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6 Sayfa ~ l> ii POSTA 

Talebe yurdlan bugün ne halde? 23 Nisan bayramını 
· dün heyec:ın ve 

(Baıtaraft 1 inci sayfada) 1 le, akşam yemeklerini ~eriyor. Ayda iki. ' • • d k 1 d k olduğum, «Yüksek Tahsil T-a.lebe Yur. defa d& ~amaşırlarJ Yuri hesabuıa yı. neş e ıçın e ut a 1 
du • nu muha.ta.b tut.tul'~ :unnedi!ecek. kanıyor. Banyo Jıesab.\ dahil degiı. 
~anr, ben sadece mubtelıf ıyurdlardald Talebe, karyolasmı, yatağını kendi 
ıntıbalaruıu ha.nnan ederek vard1ğım g"etirmeğe mecbur. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Gülhane parkuıda 

neticeyi bugün kısaca anıaımak isUyo. 
rum. Beyazıdda, tramvay r,addesi üze. 
riııdeki, <(Yüksı.-k Tahsil T:ılebe Yu.r. 
du» nda geniş bir hüsnüniyet ve bu 
nbbe~le de imkansızla buldutumu ıı~. 
şinen söylemeliyim. 

Yurd müessislerinden Ömer Aksoy, 
hakikaten mühim bir aoktaya da temas 
ediyor: Talebeler şimdi yıırdla.rdan ~o& 
pansiyonlara rağ'bet ..{llyorlarmış. se. 
bebl de, yurdların muayyen zamandan 
sonra içeri talebe almaması, ancak h:ıf. 
tada iki ıün ıeceleri 12 ye kadar bJn 
verllmesL Pansiyonlarda serazad oldui . 
ları iç.in, lclhrını çekiyor, f'4kat ıerc•h 

Eminönu kazasındaki ilkokul talelıele 
rl dün sabah saat 9,30 da Divanyolun: 
daki Çocuk kütübhanesinde toplımmış_ 
lar ve önde bando olduğu Jtalde Saray. 
burnu parkına giderek Atatürk heykeli. 
ne çelenk koymuşlardır. 

Üsküdar mıntakasında 
tis'c.üdar mınf.a.kasında da Sif.at 10 da. 

iskele meydanında bir toplanh yapılmış, 
merasime iştirak eden talebeler ve diğ'e-r 

ile sabah, öğle ve akşam 
* Dı,, kapıdan antreye glrdilimiz za. 

ma.rı, karşımıza dört kapı çLktı. İkisini 

Foto Cemal, ikisini de ben yokladım, 

kapalı. Şayed, Cemı.l Gör.ıl, bir tanesi. 

Her yemekten sonra gijnd·e 3 defa ditlerinizi muntazaman fırçalaymız. 

nin üzerindeki, kuçiik bir kağ'ıda yaııJ. 
mL,, ,(çekiniz,) lhlarını görmemiş olsa3·. 
dı, geri dönüp, y-ukarı kat.t.ıkl pencere. 
!erden, caddeye bakan genç kızlara : 

«- Allah rızası iciıı biriniz :ışağı inip 
te, lıangi kapıdan işle-ndigini gösterinız: > 

Diye seslenmek .en başk.ı ı;ue k.:ı!nıı. 

yaca.kıt. 

Muhatabım, bunu ı:en.çllk he!Mllına teşekküller önlerinde bando olQığu ha.I_ 

bir zanr olıarak miitalea.da.n sonra malı.. ~e IlalJc;evi önune gelmişlerdir. Burada Askeri 
ediyorlar. 

rurlarmı sayıyor ki, bunlara. bzn de bir Üsküdıu- Parti reisi Lıitfi Aksoy, Parti 
kaç pansiyon gezdikten 9onra. dokuna. ve_ ~a:okevi er~anı ta.lbelerl kuşılamış, • 
catıın. Lutfı ~y bır nutuk söyliyerek lUilli vazı•et 
Çamaşır asılı sofalardan ~eı;erek 3 a. Haldmıyet ve Çocuk Bayramımn mana J 

takhaneleri ge-,;iyoruz. Yurdun arka ve ehemmiyetini teba.rUz eUirml,tir ( D--•ar fı ı · f d B kla · · · · ~ a mcı &aya a) 
ceph~si Marmaraya nazır. Kadıköyün_ un.u .ÇO<'U .. rın hıtabe Vl" şiirler! takib ana vatan adaları ~ularına Bhle ' k 
den başlcyail'a.k Anadolu s~hll:, Ada.lar, etm ştır. Bılahare çocuklara II:ılke\in Amerikalılar • n k .. ··k b ' d · şı d .. 

1 
- · uçu ı r en ız te 

masmavi bir d•en.lz &nüne ser:ım·ş. Fa.. e eı; en<'eler tertib olunmuştur .. ekk"" l·· ·· dı · kl · ~ • • · " u u gon erm1yecc erı de mu. 
ya! Gene karşıma bir mangal ve bir de kat odalar pek d.1.r, tavan l:.ı.r b:ıs .k, k.ıır. JJ_e~ıkta~takı "!erasim hakka.k gihid~r. Sonra, ıbu Birleşik 
çamaşır. leğeni çıkmısın mı'! Süpürge yolaların muhtelif çe5iddeu oluşu ya.. Beşık a!i kazası dahılındeki ilk ve Amerika den iz teşekkülün .. H· 

Dar bir koridora girdik. Aksi tl'.sadüf 

yol:la'iiarı da yanlarında.. LOi bir mcrdl. ı ta.khanelere- bir pasaklılık veti~·or. Son. otra okul talebeleri de raat 1'J da Ha'ke 1 vai adarından gelimi • un, ~-
vıın bizi. on on Peş g-enç kızın yl"mek ı ra, ltt"r talebenin ayrı bir dolabı yok. vl b1nası önünde toplanmıclardır l\I · • ı 6000 kı'1 b Aş l ıse. den .aşagl , . .. . ~ . • u.. rome re ve eo ı adaları 
yedığ-1 bır sofaya bıraktı, burad:ın ınu. Büyük dolabla.rı koHektil' olar.ık kulla teakıbl!n istiklal '.\Iarşı ile meras;me veva Ala k h'll : · 'k · .. . 1 · . · · I J ::ı a sa ı er, ıstı ametı~ 
dıır odasına geçtık. nıyorla.r. İnşallah aralınndı marua ba.~lanmıştır. Is' iklal :\la.r,,ı ı;al.nırkt'n d e n geıimiş ola'n Hava i ad 1 

Bu yurdun en şayanı :Iİ1'kat \•e ayni çrkmayordu. Bazı tavanların ba.ğd:ıdi. 
1 

meydıı.ııda.ki direje bayr.ık çckilnıi4, da. ı' dan oralara, o·nu müleak ıb ;earJ:: 
zamanda şayanı ta'<dlr ur.1.h, üç genç (('ri g&ııüküyor. Binaya az buz nıasr<ıfca ha sonra talebeler 10 uncu yıldönüıuü poın sularına geleb ilmek i · d h 
müessisinin talebe oluşu ve burayı, ken. ı;-ekidü-ı:en veırilemiyecek gibi. lUÜN>sis. ma~ı.nı söylıemişlerdir. I fazla mesafe katetmi bıçıf a a 
di sermaye ve eme&.lerile kurm:ı.larıdır. ter de bunu mü:lrik. Par!i Genel Sekre. ~lüteakıben Parti r e llalkevi ad ıllit dolayısile b irçok iht i ş l u uınrnl ası 
Talebe oluşlan, onlara r:enç a:-kadaşları. t 1 1 · · . 1 i Hükm .. A k °'k .. - t y yaç arı o aca~ er n n gezd1ti zaman aynı şey ere şa. u r .. o · ogre men ve t..:ı.lbeler ta.. gı gibi kend~ üS'ierinden bu kada 
nın nel('re ihtiyaçları olduğun~ daha ret ettiğini söylüyorlar. Dedim ya, genç rafından soylevler verilmiş, geçld resmi 

1 

uzak mesafelerde Ja <l r 
yakından hissettiriyor ve ! cdblr almaga nıüteşeb'Jl.sleııln hüsnüni.vetlerl çok. ;o.Je yapılmış ır. . sının taal"l'uz ve hüc:;n onanma. 
sevkediyor amma, m:ııldi imkansızlıklar oarekl, bu ıslahat, ka.lb'n hüsnüniye' le Diğer kazalar me-yda.nlaruıd.ı d.ı. top 1 kaJmağı iııtemİyeceği una b . maruz 
arzularının tahakkukuna lm\ı.3.n bmık. ddil, cebin pal'Q ne ılc.lu olmasma lantıla,r yapılmış, nutuklar verilmiş v; leyh iler•emiş olduğu s:krd:ae:eak 
nııyor. Bunları derin bir hüsnüniyetle bağ-lı. talebeler geçld resmi yapmışlardır. 1 ÇO'k kalamı yarak avdet edeceği. de 
aı;-ıkça itiraf etliler, Talebeteır, wgiin lhtiya,c h 1ssettikl.-. _Çocuk kütübhanesirrde 

1

1 t~b iid i r. B~nun neticesi olarak da, 
uYüksek. Tahsil Talebe Yurdu» iki bi. rile. müstakbel Ta.leb~ Yurdund.ı gör. Dıvanyoluııdaki ÇocUk ıı.ütiibbanesın. h ı r evveUk ı yax:m :zda dah i iışaret 

nadan mürekkeb. Büyı.ik kısımda kızlar. mAk • t....:1:.a..1 er1-ı ş:.:.yle hu""t"'~ala.ndın. de sa~t ı· d b' tö. l 1 tımı' ld w h' I J • ~ ~-.. ..... ~ - - ., e ır re-n yapı mı,~ır. Tö. e ş o ugun1uz veç ı e apon ana 
diğerinde de erkek talebeler bıılunuyor. yerh1': rende ı:'r~.i ~eisi Re~d Munaroğ'lu, :\la. ! vatan:nın havadan bombardımanı~ 
Birincisinin dış.andan göriinü,ü çok İyi bir mütalea salonu, m1zbut. ya_ aril Muduru l\lubsın Blnal, Emln (;nj nın devamlı olamlyacağı anlaşı lır. 
müsaid amıaa, içi şilebe benziyor. Adeta ~·~haneler, bilhassa her teydc tenuzllğ'e kaza erkanı ve tale-beler ha.zıt" bu:un. 1 Hafbuki, Çuukingin oııtaya abtl _ 
fütürist bir biıta. Girlnı.lll, çıkıntılı, ehemmiyet verilmiş, mut.laka bir kütüb. muştur. İstiklal 1'1arşından sonra Ç-0_ ğı ihıtiımal şayed. Anglo • Sabon 
kubbeler, oarınk şlb\h münharif odalar. ha.ne. banyo, blr oyun y~l. konrcra.ns, cu.k Eslrce~ Kurumu Enıınônü kaza . devletlerini ikaz eıd'~rek teşebbüs 
tavanlar. insan kendini bir b'ıu içinde- konser sa?onu, pin1>0n masııarı, voı_:Y-ı ş~besl reisi doktot' İlısaıı Sami Gar:m 1 ve tahakıkuk sahasına giriverirse 
değil de, «D» (TIIPO rMS•mlarmian bl. bol sakası. Bunlardan bir kısmını hıks bir hl abede bulunarak Alemda.r Çocuk .Sorvyet Rusyanın Uzakdoğu harb ine 
rlnin tablosu karşısında. zaıuıeıllyol'. addedebilirsiniz. fakat uno'ma.yın ki is. Yuvası koruyuculanna teşekkilrd• bu. müdahales~ne hace·t kalmak.sızın 

::\lüessislerirulen Mustafa Akseyun Uyenler ıenç kuılarda. 8'-nce gene in. lunmuş, bu sırada \oruyucula.rın resim. i Japon ana vatan adalar:nın hava 
~rditi i:ı;ahat. ıire; yıriıan •~coıh, safh~•rla~'. Ma~kür, tuvalet salonu ıste. Jeri if~lhar levtıa~ına. aslunıştır. Bundan j tehlikesi. bakımı~dan durumu ço:k. 
5t kız. 6-l erkek. med klerıne şult~etmell. sonra. dokıtor Salım Ahmed bir Jıit:ıbe. 1 naz:ldeş ır ve çetınl.eşir. Gerçekten 

Talebeden ayda 25 ıtra ahıny«trmu'i, Artık, diker binaya., er\feklcr kısmına de bulunmuş ve !.'C)Cukların ıp.rkıların.) Avustaıalya ha11bini Yeni G ine ada~ 
ha.yat paha.1llıtı kai'şıınncla 2,5 lira ıeeebiHrlz. BUnu dıı. size yarınl-:i yazım. dan sonra törene son verll.mlştır. j sı rııda kabul ederek Japonları ora. 

zanunedfüniş, ilimdi aylık iJcret 27,5 il. da anl.ı!.a.cafım. Diğer muhtelil eğlenceler da tam maoasile tedafüi bir vaziye. 
ra. Yvrd, yalnız sabah kah.valtısile, öt. Nusret Safa Coşkun Bayram münasebe:lle Çocuk Eı,:r.,.e te değı he bile bi.r ı · evi duraklama 

T'İtBKiYE :tş BARKASI 
Küçl!k ıasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLAN! 

KBŞWELiı:R.: ~ Şubat, 4 Mayıa, 3 Aluato&. 2 ikiiıdt.etr1A 
t.&ı1hleriade yapllıl. 

19·42 ikramiyeleri .. __ _.;.._ 

» - •ooo.- • 

me Klll'uınunun hazırladığı progr=~ vaziyetine düşmek ızllrarıtnıda bıra~ 
dahUlnde her kanda etleftceıer tertib kan Uzakdoğu müıttefıkleri, şayed 
olunmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumu Birmanyada da mütevali oya,'.ama 
Beyotıu şubesi ta.rafından dün öglt>dcn muharebeleri yaparak şimale doğru 
soıııra 1'1aksim sa.lonun~a bir çocuk ba_ 9ekilmeğe veya Çtnlilerin daha faz 
losu verilmiş, baloda çocukLl.ra kukla, la yard:mlarile nihayet isti krarlı 
karagöz oynatılmış, şeker, past.a dığ._ bir müdafaa cephesi tesis eylemeğe 
tılmış'ır. muvaffak olurlarsa ve bu esnada 

Gülhane parı);ında çocuklar Jç1n bır Sarı 've Mavi nehirlerden birinin or 
müsamere verilmiş, Eyübde Sami B~lin ta mıntakakrında uzun menzii'li ya 
bağında. çocuklar için bir kır eğlt>ncesl n i 5000 k ilo.metre hareket siali A. 
yapılmıı,tır. merikan tayyareleri ıçtn muktazi 

Eminönü Ha.lkevinde, mıntaka ilko. üsleri vücuda getirebllirlerse o za. 
ku }tatebcleri toplanmışlar, Hikmet man Japon ana vatan adalarını bin 
Turhan Dağhoğlıınuıı söylevinden son.: n isbe devıamlLı oJ'arak b0ım'bardıman 
ra Ç. E. K. korusu bir .<onscr ,,ermiştir. e~mek ve Japoohl-arı buna)tabil'mek 

Bayram miinasebe!ile dün ı:-ündüz ve imkanını bulurlar. Zira, bu nehir. 
,.ecıe bütün HaL1<evlerlnde toplantılar ler in bugün Çlı:ıl: !erin el inde bulu. 
yapılmış, söylevler, konser Vf' mUsame. nan orta kısımlarının en şar:k !kenar 
reler verilmiş, muhtelif e;lenecler ter. lsarın : n Tdkyo ve civarına olan me. 
tib olunrnu.ştur. safeleri 2000 ki!Qmetreden b i r.az 

Çocuk Esil-geme Kurumu ve ilko~ ul faz.la o:•mak üz.ere yen ~ b i r Amri. 
talebelerine yardım cemiyetim bid:ğl kan bombardıman tayyarelerin in 
tarafından dün bütün kazalarda yüzler. menzilleri dahilindedir. 
ce çocuğa muhtelif hediyeler veril. Bahis mevz,uu etmiş olduğumuz 
mlstır. haberlerden ikincisi ise Avrupa 

Çoeuk haftaswın devamı müddetince garb sahilleri•ne b i r İng i lZ • Birleşik 
}ıergün kazalarda. ı:nuhtelit ei'lenceler Ameriıka çı'karma hareketi yıapıla. 
tertib edilecek, sine-maların bazı seans. cağına dair son zamanlarda şayi o. 
ları çocuklara tahsis olunaca.kt•l". lan ve kuvvetini her gün bir parça 

Bayram münasebetlle dün kapalı bu. daha at11Jtlran keyfiyeti, daha geniş 
lunan resmi daire ve mües.<>es..>ler bu sa. olarak t-eyid eder mahiyettedi r. Fil 
bah a.çılmışla.rdır. OkuUa.r bugün de ta. hakika, general Marşa! nutkunda 
tll yapa-0aklar ve yarın sabıh tedr•sıt:ı. İngil iz ricali le yaptığı görü~eleri 
baş)ıyacaklardır. önemli neticeler takib edeceğini 

---o sarahaten söylemiş, İng i lteren i n her 

A K da tarafında Amerikan hava kuvvetle. yam amarasın ri bulunacağt gibi ingil ı z kuvvet. 

4 b k 
leri tarafından bundan sonra Fran .. 

gizli celse uçu sa -sahillerine yapıDacak basıkın ha-
reketlerine Amerikan kuvvıetıller:nin 

Saat Su .. rdü de i ~irak edeceği.ıni ve İngi:ltereye 
mütemadi dalgalar hal inde binlerce 

I LAN 
Nizip İcra Memuı-luğundan: 

Açık ar.ırma. ile paraya. çevrilecek g"ayri 
temila.t bir b.ı.b hane. 

menkulün ne oldnğn: :uaamü~. 

Gayri mt"Tlkulün bulunduğu mevki, ma.ha.ilesi, sokağı, nnma.rası: Stı:ıbin 

Paza.rcami maba.llesi:nde Ye ıtapunun Jlazi.ra.n 930 tarih ve 76 numarasında 

muka.yyed. 
Takdia- olunan kıymet: (800J Uradlr. 

A.rhr~anın yapı.la.cağı yer, gün. saa.t: 14/ 5/942 Perş<'mbe glınü 'la.at H.16 dır. 
1 - l:;bu gayri menkul artınn:ı şarına.mesi 24/ 4/9'12 tarihinden ıt ,baren 

942.3« numara lle Nizip Jcr.ı d.ıiresinde berkesin göreb\lm!:"si için açıli. .u·. 

İlanda. yazılı olanlarcbn fazl.ı ın4luınat a.lma.k isteyenler 942.JU ~umara i le 
memuriyeUmize müra.caa.t -:.debilirl~r. 

2 - Arlınnay.l iŞtirak içın yukarıda yazılı kıymetin rc 7,5 n isbo:i indc pey 
veya millı bir bankanuı temlnai mektubu tevdi eJrteeektir. [124]. 

3 - İpotek SAhibi alacaklııarla dlger alakadarların vr. irtifa~ hıkkı s.thib. 
lerinhı gayri menkul ·üzcrindekı hakları h11Susile fa.lz ve masrafa daır olan id. 
dialarını Jş-bu ilan taratindeıı ltib:ıran on ~ gün içinde e\rJ.kı miisbltelerile 
birli:kte memuriye.imi7,e bildirnıderl ieab eder. Aksi hald:: hakları toııu ı:icil ,yle 

sa.bit olmadıkça sa.tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - G&.terllen günde arhrmayıı i'Ştiı ak edenler artırma şa.r:na.meslni oku. 
muş ve lüzumlu maliunat 'llmt:j ve bnn:arı tamamen kabJı etm~ ad ve itibar 
olunurlar, 

5 - Tayin edilen zamanda ı:-ayrimenkul üç defa ba.ğnldıktan sonra en ç<>lı: 

lll'tıra.na .ihale ed'Ilir. Ancaıt artırma bejell muhammen kıyme'.in yüule yetnıl,s 
beşini bulmaz veya. sa.tış tstlyenin a.la. ca~ rUçhanı olan diğer alaca.:tW:ır 

bulunup ta bedel bunların o gayri menkul lle temin edilmiş a.laca.kiarının mee. 
muundan fa.:ıılaya çıkmazsa en çok artırmanın taahhüdü baki kalına.k üzere ar. 
trrnu on ıün daha temdid ve onuneu cünü ayni saa.!ta ~apılaeak artırmada, 

bedeli satış ıstiyenin alacağına rüçhanı olan etiler alacaklıların 0 gaTJimenkul 
ile temin edUmiş a.lacakları mecmuundan fazlaya ç•mak ve bwıdan başlı:a 

para.ya. 9evlnne ve ınylaştı.rma masrafla.rını tecavüz etmek şartile, en çok ar .. 
tırana !ıha.le edilir. Böyle bir bedel elde edilemez..-.e lha;le yapılamaz ve aatıt 

talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kl"ndis\ne ihale olunan kimse derhal veya •erilen müh.. 

let ioinde ıparayı vermezse lhale kararı fflSbolonarak kendisinden ~vvel en yiik. 
sek teklifte bulunan kimse ıuzetmlş oldııtn bedelle a.lmağa. razı otursa ona. 
razı olmaz veya bulunmanıa henıen yedi gÜn müddetle artmnaya. çıkanltp en 
çok artırma ihale edilir . .İki Iha.le arasındaki fa.rk ve geçen günler 1.çln % 5 ten 
hesa.b ()!unacak fa.iz ve diğer ?.ararlar aynca hükme hacet kalmaksızın me., 
murlyethnizre alıcıd'an tahsil olunur. Madde [133]. 

GayTI menkul Yukarıda gö!ıterilen H.5.94.2 tarihinde Nizip icra memurlul'll 
odasında işbu ilin ve ı:-österilen .ırtırma şartnamesi daJresinde sa.tılacal'ı llln 
olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BAN·KASI 
Jturuhq tarihi: 11181 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan9 adedi: 165 

7..iral ve tleari ber nevl banka muameleleıt 

PARA BiRiKTiRENLEr<E 28.800 
VEttiVOR LiRA iKRAMiYE 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve lhbaraıs tasarruf hesablarında en 
aa 60 Uraaı bulunanlara .eoedıe ' defa çekilecek luır'a ile atatıda&J 
pli.na cöre ikramiye dağıtılaeak'1 r. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 ,. 2,000 ,, 
4 )) 250 •> 1,000 ., 

40 » 100 » 4,000 n 
100 1) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )J 4,800 )) 
160 » 20 » 3,200 ); 

Dtlı:kat: Hesablarındakl pU'alar blr sene içinde 50 liraCıao aptı 
dütmlyenlere ikramiye "tkt.ıtı ıakdtrde 'Jr. ZO fazlaalle verileceltUr. 

Kur'alar senede t defa, 11 Matı, 11 Baıdran, 11 Eylül, 11 BirinC'l 

kanun tarihlf'rfnde çtıiı.ll""°kt.lr . 

ı adet 2000 Liralık - 2000.- Ura 
• » 1000 • - 3000.- • 

•o • 
60 > 

108 
60 • - :ıaoo.- • 

Londra, 23 (A.A.) - Avam Kamara. ve btnlerce Amerikan as.kerinin ge 
sında, tahmin e:llldlğinden pek az, dort leceğini sarahaten söylemi~ıtir. Bay 
buçuk saat süren hub durumuna aid Hopkins ise al'tık bir ;stihsal değil. 
r!zU celseden sonra, ya.lcı.ndı\ umumi br savaş mesıe~esi bulunduğunu ve 
müzakereler yapılması lüzu.niu üzerinde en esası'lı meseleyi gemi inşaatı teş • 
şüpheler göstttllmlştlr. kil edip Aımerikada 1942 yılında 

Mubtelll partiler, bugünkii ınü:ıake. 8, 1943 yılında da 15 m ilyo-n ton. 
- 5000.- • reler hakkında r;örüştükten sonra mebus luk gemi iıışa edileceğini bi)dirmiş.. dir~ Muvaffak olmak İçin muk. ı nını bulabilecekıtir. 
- 2000.- • tarın bu hususta.ki ıniitalea.ları hafta tir. taz.İ büyük kuvveti ve . büyük Alman deni zahı;.arı nın batırdı~· 

\. J ,.n..,.a bükfun•le blldlrilcce>fü. Sim.. B; z, bu hu..,,.. ki düşüncom izi mi lotarda nakliye gemi• ini . lng1 he. : la~ı gomi. .mi k>a'ı mühimdi" ı_o 
2 • '150 • - 15&0.- , 200 > 

200 > 
• 

"--------------------------------- dlkl emıu-elere göre h.atb durumunun bundan evvel birkaç yazımızda Lre adıalarınd.a hazırlayab ılm ı ş~e~ 1 Nısan tarıh!h Alman resımi tehi gı 
yeniden mü-ıakeresl için biraııı zaman izah etımiştilk. Bugün de bu iki mü. l midlT? Eğer, bu çıkarma hareketı~ ı buna yeniden mühim bir miktarın 
geçmesi U'Lzmı ~leceictlr, him Amerikan yecülünün nutukla~ 1ı A~er'.kada yaplf~akta ol~n .gemı. daha ilave edHdiğ ı ni bildinnekte-

/ Ş Ç J ARAN J Y O R 1' ,
1 
ka,şı.ında da oyni düşüneele<i le.ın ınşala'1nln hıtamına ıntıza<en dlı. Bu hal bu ,..,.ı!e devam ,uil<-

Tesviyeci _ Oksijen ve Elektrik Kaynakçısı • Sotak Demirci • SıcaJ tekrardan ba~ka bir ~ey yapacak de bu yıl n ihayetlerine doğru yapacak çe ve Al'man denizalt : larının faa· 
.Demirci • 'hrnacı ve J,>ulanya işçilerine lüzum vardır. ğiliz. lngiiizlerıle Birleşik Amerika-; lat'Sa bu kendileori için daha mah - liyetlerin i ön1emek çareler! bulut' 

ı ı Ş t R KET 1 
lılar Sovyet Rusyaya yardım etmek ı zurlu ve zaııaıilı olacaktır. Çünkü, madıkça Altllant' ğ' n hatta en t'ftl rı 

l 
D E M R S A N A Y Ltd. ve Almanyayı birkaç cephe iizerin .. j o zamana kadar Almanya Sovyet olan şimal yolunda n dahi ; sitfa~~ 
' fabrikası idaresine uıüraoaa.k llNapaş& Y~uşa ismet.iye Ca.d. 26 de harı'be mecıhur bir hale getirerek 1 Rusyadak i vazİyetinı ağleb~ ihti!'°al sureti1e Av·rupa garb sahiller' ne bUi 

.... _ ......... _ ......... - ...... - ... -·-·-··-·--'"" , .... -............................ bunıa]bınak iç'in belki de zayiata bak lbir neticeye ~ağlay:cc..k ve onıdan yük öılçüde b r çıkarma. hareket 
Saa p_.,. -· N.,..ı,.. ........ ı:ihad Baboa maksızın böyle bi' çik>""" ha,.ke. eonn da kendı ayagına kadar geL yapılmaoınadki teh1'ke ve m•lf.! 

'tine teşeb'hliıs edecelderıdir. Fakat, mi§ olan mü~~efik kuvvetlerle daha f ilk.rimizce büyü'k olil'?ak kalnıa 
w imlka. devam edecekıtir. K. p. 

1 • 600 > - 1500.- • 
10 > 260 » - 2500.- • • 


