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-=---
. .. Kahraman orduya 

iltihak eden .yeni 
Barline göre: 

sovyet 
mi dala& 
batları 
yarıldı 

Almanlar düşmanın 
arkasına geçtiklerini 

bildiriyorlar 
Şark cephe•inin birçok kısımları bugün halen 

gördüğünüz gibi bir çamur derya11dır 
resimde 

Berlin, 26 (A.A.) - Alma~ ~a_ş- ıı• rmanya 
kumandanlığı tarafından bıldlı~i.1. 
di.ğine göre doğu cephesinde şı~ 1 d 
~=~}~ .. mllharebeler cereyan etmek.. cepbes n e 
Alınan askerleri merkez cel!- • t 

r·············································, 
~Sibiryada göz hapsine! 

alınan Amerikan 
uçağı mesele oldu 

besinde arazinin zorluguna ~ag. vazıye 
. . . tte ınuda-

ınen şıddetlı bır sure 

faa edilen Rus hat~~ı;~~a ~~: •ebamet Tok•o ve 
mışlar ve düşmanın a · W J 
miş.erdir. . ... k ve kanlı ka.. Vaşl ı gt 1 D 

yedek sübaylarımız 
• 
iki bin yedek sübagımızın 

Ankarada yaptığı geçid 
resmi alkışlarla karşılandı 

Rusıar çok buyu Ruslardan keSIJetti 
yıblara uğra~lar.dır. elde edil-
ehcmnüyetli .ganaıın sualler Ankara !5 (A.A.) - Yedek Su-
miştir. , muvaf.. bay okulunun lb rıcı tahsil devre. 

Alman hücum kıt alar~rebelere MÜ ttefikler 100 1 sini bitirenlerin bugnn mezuniyt't 
fakıyetli bir surette rnuh töreni yapılmıştır, 
deşv~m etmektlcdir. ~riJllesilc hu- kı·ıometre gerı· : sora•or Öğleden evvel iki bine yakın ımalde kar arın .... den Ruslar • '7 genç subay başların,da komutanla. 
su le gelen seller yuzun nda kaL ı rı lkurmay albay .Al'i Rıza tiörcan 
harokatı durdurmak zoru çekiliyorlar : · Ruzve:t bir gazetecinin 1 olduğu halde hareketıe geneı kur. 
mışlardır. 

0
---- rnay .Mılli Müdafaa. Sıh.ha~ Vekfı-

h t ta 1 sualine kahkaha ile 1 leti yolunu takiben Ulus meydanı 
Hitler Reic s ag Muharebeler şid- 1 mukabele etti i na gelmişlerdir. Yollardan geçer -

k d d 
: ken ımmkanın canlı ;,1ağmeleri al. 

n •t k o··ytiyece etle devam e iyor ~ tında .çok mevzun çok ıuuntaz.lm .. _...,.. U U S 1 Bir Japon gazetesi de Rus- : adımlarla yürüyen bu genç ve (Yukarıda) yeni yedek subo~ılarrmız perid re~min-
L A) Bitaraf a. Jı 1 yanın Japonyaya sefir gön-f kahran:ıan suhr.ı;ı.:ılar1.mız. bütii:n .hnl de ve Ulus meydanında, (aşağıda su bal'lar arasın -

· ondra, 26 (A. : ·-ıumata gö.. apOlltllTlll dermemesinin sebebini ! 1kın Ugıdve Utalkdırın ı cdeluetmd ış ı:ıbuu_ dan seçilen bir heyet Ebedi Şelrn maneı1i huzurunda 
Jansların verdilklerı 1:1~arargahın-

1
• unuyor u. us mey anın a · 

re Hitier şaı~k cephesı . tir· ,·ıerz• hareke fi soruyor muazzam subay birliği zafer ab,-ı güzel bır çolenk konmuş ve tam l lanmıştır. Ulus mevdan:nı bınlerce 
dan Berline avdet etm1;Ş timaa. da- desi etrafında yer aldıktan sonra saat ~mda hep bir ağızdan söyle- halk doldurmuştu. Bir genç "Uhay 
Yakında Reichsta.gın ~ç beyanat. Ankara, 25 (Radyo gazete . dkul komutanı tarafından abideye nen Isti.klal marşile ı.örene baş • (Devamı 5 inci sayfada) 

vet edileceği ve Bıtlerın . dolaş- Berne 25 (A.A.) - İngıliz kuv. s i) - Amerikan uçakları tara.. 
ta bulunacağı rivayetlerı wtlerinin Birmanyada uğradığı 1 fı?dan Japo~ya!a yapılan akın, 
maktadır. bo1J unlar Lon.drada vahim bir teh ! el an wnunu alakayı çekmekte. 

o- - d . g . . . ı ktadır Wawelin d lr. Japonlar, Amerikanın bu 

B n a like gı·bı sayı ma · h d ~ · hl'·· b '-

orl• S aynı zama nutku bu hususta hiç bir şüphe ususta ne,re ecegı te ıg1 e&. 
-''·t"d r Maamafih Ba::. lemlt; fakat Va,lngtondan h iç 

1 bırakmaıın(;lll\. " 1 
· hl kmad • ·· ·· 

S b
• k 1 mı 'clıt n gazetesin:n Lon - r ses çı ıgını gorunce, a. lf ıslan ra 1 ler Na~~ribi~ine göre. AmeI"ika 1f:~n.~ y~~~ .. bütü_? uçıUdarın dü. ı 

'1 dra m . . Hindistana gelisi ıuruJdugunu ilan etmişlerdir. 1 

• ingılız :mu a. t·r Bu ku~vetlcrin iddlaslle alay ediyor ve dü, -Olacakmış r kuv:.etler~~nfilerine emniyet . ;~ 1 Amerikalılar ise, Japonların bu ı· 
. ·t· d vermış ı · . ı ~ L d 2{i (A .A ) - Tunes ga. ı una d h m Pasifikten hem manın arzu ettlgl ma umat ı ver. 

0~ .ra .. " .. ..i muhabirinin BaL ayni zaman alcli~leri söyle~~ek JI memek için, tayyarelerin nere. 1 
zetesının sıJ...... zd • a Afrikadan ge · - ( D 5 1 · f d ) : k · f ıhakkında ~;a ıgı m - . evamı • ncı saya a • 

an vazıye ı . · le· Sırbistanın t edir. 1 ~ d ) \ ./ 
'kalede Bu1garısta;..~ünıdarlığı al. (Devanıı 5 ine s•.Y•• a ........................................... .. 
Bulgar ıkralının ':. bahset. 
tında birleştirilecegınden 
me'ktedir. . .. halen • sır. 

Bu muharrıre ~ore 6 iyade 
bistanda Bulıgarıstanı?, ~ V-
tümeni ile bir zırhlı tumen~ mela 
cuddur. Bunlar A1man garnızon · 
rının yerlerini almışlardır· 

Bulgarların Sırbistanda. ner7e 
kadar ilerleyecekleri malum e
ğildir. Keyfiyet İtalyada dikkatle 
takib edilmektedir. ---o---

Esir bir Fransız 
generali kaçtı 

Berlin, 26 (A.A.) - Könisgstein 
kalesinde esir bulunan Fransız 
generali Giraud kaçmıştır. 
Mumaileyıh 1940 senesi ~fayıs a

yında 9 tıncu J:.ransız ordusu ku~ 
mandam idi. General sıhhi vazL 
yeti <lolayısile bazı harekut serb-=::>
tisinc malik bulunuyordu. Bu _m~-
amalıakarlıktan- istifade ctmıştıı" 
Alınan ma1kamları kendisini ya

ka ıyacak .olanlara 100.000 mark 
nakdi mükafat vadetmiş.krdir. .. 
Kaçmasına yardım edenler 0 -

lüın cezasına çarpılacaklardır. 

Vaşingtona göre 

italyada 
barış 

taraltarları 
artıyormuş 

(

Nevyork belediye 
reisinin beyanatı 

'' italya Almanya 
ile yap~IŞ olduğu Nevy..t. Leledlye rel•I Gu.,dt. 

. ittifakı bozacak " ~r~en aslen İtalyan olduğumdan 
. 25 (AA.) - Kolam.. ltalyanla~ı iyi bılirim. Bu seb7.ble 

Wa~ı~on.t ·nde bir nutuk söy yakında Italyanlarm Berlin hu -
biya unıversı ~ı belediye reisi M. klımetinin emrınde çaıışnıkatan bı 
liyen Nev.yo~·ıhassa .şöyle demiş. kacak1arını söylersem aldanmadı • 
La Guardıa 1 gıına munabilirsiniz 

Şe1!-irler arası 
maçlar 

• 

İstanbul 
• 

iz mire 
yenildi 

lstanbul takımı fena 
tertib edilmişti, maç 
2 - 1 lzmirin galibi
yeti ile neticelendi 

Ankara 25 (Sureti mahsusada 
giden spor muharririmiz telefonla 
bildiriyıor) - Üç şehir aras!nc.la 
tertib edilen futbol maçlarına bu~ 
gün 19 Mayıs stadında başlandı. 
Seyirciler arasında Hariciye Veki. 
li Şükrü Saracoğlu vardı. Hafta a. 

(Devamı 5 inci ııayfada) 

r ········ B U G Ü N ........ , 
~ Edebiyatı Cedidenin iki i 

marul siması arasında : 
: bir münakaşa · c 

Şair Hüseyin Sirete E 

açık mektub 
Yazan: H. Naztm 

(ÜçüncU sayfam zda) 
General Giraud'un -:resmi tel;

foto ile her tarafa yayılını~tır: Bu. 
tün polis karakollarına resmı ya. 
pıştml.'rnıştır. 

İtalya, Alman~ra ile 
yapmış olduğu ıtt !akı Çocuk işi niçin 
bozacaktır. d 1 • •d• ? 

_-o- M .. f .d ıh ev et ışı ır 

Avrupa hattının 
Mayıs sonunda 

açılması bek!eniyor 
Arda ile Meriç muvakkat köprüleri arasındaki 

kısım 1a malzeme taşıyan trenler işliyor 

Edirne 25 (Hususi muhabirimiz_ 
den) - Edirnenin İsıt.anbul ve Av
rupa ile olan şimendi,fer münaka -
latını temin için Arda ve :Meriç 

nehirleri üzerinde yapılmakta olan 
köprülerin inşaatına devam olun
maktadır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Talebe yurdları 
bugün ne halde? 
ideale çok yakın bir yurd: 

kız talebe yurdu ,, 
Röporlajı yapan: Nusret Safa Coşkun 

"lzmir 

un crı au • 

taraftarları İ Yazan: A. Hamdi Başar 1 ıt!zmlr Kı:ı Talebe Yurdu)) 

Ankara 25 (Radyo İ (Üçüncü .ayfamızda) f - 5 -
Tobruk garnizonu nun talebelerind en bir kısmı 

•- Bu irmik ..senin ml?ıt 
«-Benim!» 

Londra 26 (A.A.) - Gen~:-81 
Smutsun 

1

ıdün ifşa ettiğine gore 
şimdi Tobruk garnizonu lıep cı:nu .. 
bi Afrikalılardan müteşekkıldır-

gazetesi) - V ~ingto. '\.. .......... _ ................................ ) Canı ı>t':k ziyade helva çeken adamını 
· (Oe\ramı 5 de) biri, bakkala sormuş: (Devamı 6 ncı .ayfada)' 



2 Saya 

Hergün ~ Resimli Balraleı Deveden büyük fil vardır c::: = 

Uzakşarkta ilk perde 
Kapandı, şimdi 
Şark cephesinde 
İkinci perde açılıyor 
____ Ekrem U,aldısll -

~ ilipn adalarının Corregidor 
ıl/; .mUstesna olmak üzere J a. 

pon cline .geçtiği glın biri 'fokyo.. 
da, d.ğerı V aşmgtonda olmak ü. 
zere ikı istatistık çıkarılıyor. 

Tokyoda çmarıkln ıstatistıkte şu 
b.lgilerı goni)'°Qruz: 

- Elimıze 47 bin esir geçti. Bun 
larm arasında şu kadan Amerıka. 
lı, bu kadarı ycrlı, bu kadarı ge. 
ncral, subay, üst tarnfı , .. r.:t 

Vaşingtonda çııkarılan istatistik 
ise daha ziyade bır tahmine ben. 
zıyor: 

- Şimdi 200 lbin Japon askeri 
serbest ·almıştır. Japonya bu as. 
kcn baŞka sahafarda kullanabffr. 
Acaba nereye gönderecektı.r, Avus 
tralyaya mı. yoksa Hındistana 
mı? Dıye düşünüyorlar. 

İki menf-~ karıılllf~I. Birincisi sizindir ve küçüktür, lklnci&J ise 
muhatabınızındır ve çok büyüktür, küçük menfaatinizi muhatabı. 
nızın büyük menfaati önüıde feda etmeyi biliniz, karlı çıkarsınız, 
Zira büyiik menfaat daha büyük ılddetle konanaıcak, gallb çıkacak. 
tır .. 

Kuvvet ve zor ile korunması mümkün olmıyanı çatııınıya lüzum 
lmlmıulan tatlı bir hava içinde vermek ancak muhakemesi kuvvetli 
bir adamdan çıkabllecek bir harekeMir, çünkü bu hareketi yapan bir 
taraftan dost kazanır, bir taraftan da kedisini yenilme acııJna uğTa. 
maktan kmi.arır. 

* ··-····--------------------- ____ ........... --............. _________ _ 
A."llerikanın gözünde Avustral. 

ya Japon ordusu için hem uz.ık. 
hem de sert hır lokmadır. İştah 
sahasından dışarda kalımış olması 
da mümkündür. Filipinlcrde ser-

( Sehir Haberleri ) .. 
~~E!~ ~~:i:~.~~!.df= Çocuk haftası Balık bollaşmıya başladı, 
te~~~·Başvekili verdği son de, derin bir neş'e içinde fJ,atla'r dnşoyor fakat 
:::, ~ı.ı":ı::.:'ıği~:~~~~~;'!:~ devam ediyor • · ' 
~:::~~:~ğ:: .d~.~;ndfn~~~.ı~·O.küdar Kız Kolleii talebe!~- çıroz bn sene pahalı olacak 
1n.şııı.7.ler; u~kl~ırma:.ını. beke. ri <cBulunmaz. UfQk» komedı • 
d gını> soyledı. Hındıstan ıse ya. • . /lakı etlt 0 nadılar • • • 
bancısız kalacak \'aziyette değ 1- •ınhı ?1uva h lily l Y. d I Torık, kefal, sardalya, uskumru, kolyos gıbı 
<lir. böyle olduğuna ı:;>re Japonya fe rın mu te yer erın e .ço-_ , . •• • • • • • 
kararını değ:.Ştireıbilir. cuklara müaamereler oerıldı taze ha.ıklar musaadesız ıhraç eaılemıyecek 

Esasen Jaoonların Avu.;tralyavı 

tbır~rnra'k H:ndistana dönmelerini Şeluimizde Çocuk haftaeının ü - Baiı.k av'lama mevsimi eelmitl Diğer tarai!tan haber alıdığımıza 
icab ett:recek başka bir sebeb de çüm::ü günü ıneı·e içinde geçmi~ir. olduğun.dan piyasaya mühim nu"'k. göre balık ihracatı hakikında Tka -
var: Şehrin muhtelif yerleırinıcle ç~uk • tarda mal aevked.ihneğe ba§Jaıunıo- ret Vekaleti mühim bir karar v.er-

Japon ordusunun ~~Ü. üç ay lar İçin müsamere1CT verilmiş, eğ _ tır. Bu yüz.den fiatlar gitı..kçe düş. miştir. Bu ~arara gö!e toritc, kefal, 

Taksimde Kristal 

evvel 1co1av zaferlern tesın altm lctıcd.er teı!tih olanmu§tur. . . sardalye, çipura, usıcum.ru, ko1yıoz 
da biraz öl~üvü ka,ıbederek: ı _ · d mdctedır. Fazfe · mıktatda ue1:umıu ve k)oridva . tr~bı· taze balık -

• .. "' • • .ı • Bakafıtoy Hlllkevı bahçcsın c t t Jriı k't ld w d b ı 1 • .ı b • • •. 
- Hınd denız•ndevı.z, Arab de. dün öğl~eın sonra aakeri bandonun bu u k a a 0

. ugun ak un abr n lann ihracı Vekİll tin hus_uSı nru-
nizine r.>kacağ :z. Oraya gelecek <> • • • · 'b ır ısmının çrroz yapı asına a§. d ·nı:ı n t1<>nra yapılabılccekıtir. 

..,. • • w. ifil rakUc brr gardenparti tertı e • la B "-. 1 '-' l san eSl e . . 
}an mibl.•ercılerle bırleşecegız, def . . . t d v nml§tır. u eıent.~. ç roz ııat arı Ancak yayın ve sazan gıbı göl ba. 

. . J .ı.. • • • _,a dıimıı ve Q<>Ctdtlara hediye er agl- k'l . .A.. le C l l ih _..J "d TJ w · m:ştı. apon 111ar1cıye nazırı ısc u 
1 

Şeib • Halk . d geçen aene ı ere nlı>.oel az a o • ı~larının racı eşı;.t en oıuugu gı.. 
ha dün: tı mı~:r. Temı.nı • ·evin e ço. ?acaktır., bi seıbe9t bııakı1mıştır. 

- Mihverciler yakında taar - cu1dar tarafın.dan teınsıner veril -

ruza gcç.ecckierini ilan etti. Bu ta- mitıtir.. - • Eıı1İnÖnÜ Halkevin:le 1 
arruz bır tar~ftan Rusyaya karşı Beşıkıtaş 'kazas·nda dun Barba· 
yapılacak i~ bir taraftan ela Jnlfl. J TOS tü:besİ oCraftnda çocuklar İçin be .. ni danslar gazinosu bir hafta 
ver;n Asya ve Avrup~ ortak1 arı~ı lmuhtelif egleaıoelcr tertib edilmiş • k k 
birleştirmeyi amaç edınmış olabı. tir. Bu eğlencdcr bugün de tekrar. m1.lsameres1 apanaca 
lir. _.,_ l l lanaca.kltır. Dü• ak.tam aat 21 de EmiOOnü Taksimde «Kristal» gazinosu ih-

Bu düruneevle Ameri.r.a ı arın .. ç k r:-_· K H 11_ :_J L lab bk ..{,.' 11-· . ak b k Bugun oeu c.eırgeme uıumu ı au.evıoue ~a a ve •e-..ın "Ull' tiiki.r suçundan adliyeye verilmiı • 
Avustra1yavı 'bılhassa U~ . ?. 

1- E.minönü nahiye §Ubeı.i tnrafıud11n halk kütlet1i önünde bayan Meral 1 . 

ikinci partı gıda 
maddelerinin 

tevziine yakında 
başlanıyor . 

Bu dela 600 ton Fasulye, 
300 ton pirinç, 3000 teneke 

T ıayağ tevzi edilecek 

İstanbul h.al.kıııın za.hire lht.lya_ 
emı karşılamak üsere :raıtılan ilk 
tenfat ona erml~fr. İkinci 1el-zla.t 
için ıereken hazırlı.klıu da b!tmek 
üuredlr. Bu defa 600 ton fa,.u)J·e, 
300 ton pirinç ve 3000 teneke Tur 
Yat .ien.l edlleeekt.lr. ikinci JJ:ırtl 
tevzla.tta da mekteblerln y.. hasta • 
nelerin lstlıkakla.rı Uk olarak verl • 
lecdttir. 

Diğer taraftan, bakkallar vasıta _ 
&ile yapı.lan te\'Zlatm ueticesl hall. 
kında iaşe müdürlüğü tarafından 

ka.ymakamlıtdara orulaıı sualle. 
rin een.blan henüz gelmem~.lr. . 

Gelecek ocvablarda gô~rtJen pil. 
rürler süralle c1derllece!ttlr. İaşe 
müdürlülüne 7apdan müracaa.Uaı- • 
den, bazı semtlerde erzak ~vzl edl'n 
bakkal dükkanlannın kiCi miktar. 
da olmayışı dolayışUe tehacüm ol • 

' Sc baht an Se baha: 

Devlet elin de en 
Zeng!n ham madde 
Nedir? Çocuk/ 
.Ooatum Ahmed Hamdi Bapra. 

~--- Burhan Lahu.J 

E fendim, yer yüzünun . üç buyük 
pırlantası varmış. Blri Jngllız ıaa. 

tının tacında, biri Loure mdzcslııde imi& 
tiçünciısu de n.ktlle çarlık tacında lken 
ortadan kaybolmuş. 

Yeeyüzünün iki mC$hur zıimrüdu \1lr. 
mış. Biri bir Dl.od rac.asının bo)nunda 
biri bir Mısır prensesinin ıerd,uııııda 

imiş. 

Tarihin fantazl sayfaları. insanların 

doyma'!C bilmez ha.ya.Ueri buı;ılarla bir 
uman dolup taşlı, daha ·ıenl de, lrlerıle 

servet, ihtişam, kudret ifade eden iM ka 
firmalar, başka isimler peyda oldu. Yeni 
madeni adlar, kıymetleri azlı.kwında de. 
fil L.c:.e y.ıralıklarm:b arana.n toprüolb 
hazineleri şohrel buldu. Ba.kır, petrol, 
kömür, demir ve bunların kralbrı orta. 
ya çıktı. Petı'ol kralı, teneke kralı, ı;t'lik 

kralı vesaire .. Bunlaz üca.retln liber~.izm 
devrinde bir zaman çalkandılar. Sonra 
sen·et, lhUşam, kudret merhumu bun. 
lara. t.opyeku~ ıasarrur eden dC\·lellere 
ge9U. Amerika, İngiltere, Fransa gibi cm 
perya.llst dedetler bu yeraltı hazınelerlnl 
vakit ve zamanında pa.ylaşt.ıklan için 
zengin oldula.r. Taksimde l'cı:Iken dev. 
!etler de bu madenlerin hasreUnı çeker 
olıdula.r. Bunların a.dı topyNUU bam 

maddedir, Sebebi de malüm. Bunlar ol. 
madıkça endüstri olmaz, fabrikalar lşlr .. 
m~ Bun1a.r olmaddtça o mcmlcltet avu. 
cunu dişarı açar, fakir düşer. 

Zengin devlet bu ham maddeleri bu. 
lan çıka.ran ve iŞieten devleUlr. Dünya. 

1 nın bugünkü kavgası budur işte! 
1''aka.t .bu ha.rb, bam maddeler arasına 

bir kıymetlisini daha kattı: - in an! 

Evet ferd de devlet ellnde lşlcnccdt 
ye yüksek randıman atınacaı. bir ham 
maddedir. İ)'i yet!ştlrllml , bi terbiye 
ftrllmlş: ruh, beılen \ 'e llult.ür b:ıkımın 
dan l)·I techlz ecUhnlş ferdla devlet r.u-. 
lıtmcla en attr pplı tanktan 11alıa kuv. 
vetU oliluklazmı lsbat etmişlerdir. Bunu 
·ldm 111\tlr eder?. 

O bnlde ha.zır &U çooıılı haU.ası üzeri. 
ne sohbetler ed!Urten Türk çocoğunu 
ve Türk gencini de bu oepbed~ müta. 
tea ede11m ve diyelim ki bu ham madde • 
Ji Ö)~e bir metodla işleyip J'Ont..ahm ki 
Türtt gençtlğl dünyanın yaruıkl müca. 

dele sahnesinde gözü pek, imanı pek, 

milliyeti pek, lra.clcsl pek, adalesi pek biı 
cevher olsun. 

c23uehan Ca/ıJd .................................................... 
l_R_A_D_Y_o_I 

PAZAR %6/4/1942 mından o!du~ça dest'?kleJık~~ G .. thane pilılkında çocuklar için e.ğ. ve talebeleri taratından ıkınci bir tır. 
sonra t"'~1 !j(~rın en vakınıno:ı " 

1 
u ti A>ir müsameıe verilecektir. bedii dıanı:t~r mÜNmereai verilmit- Gazino aleyjhindeki id<liaya na -

nerek Hıncl• .. a~ askerByolla~ış en~- ..... Halk.evinde .clün mın • tir. Kuçük 6lln.at'kurlar 1 7 yi mü • zarım. Mahmud isminde bir gat1JOI\ 
dutu anla.şıhnı,lır. Bu defakl tev • 8.30: Saa.t a.yarı, 8.33: Ha.fit p~ 

1 
datta 1Ja1rk11Ua.rın miktarı artırıla. (Pi.). 8.45: Ajans haberleri, 9: Haıft 

olduklar nı ıroruvoruz ıı ~~ıror ı:.ınıınonu . ubıt l' f d s1a . ı 
1' · .. lı -ok ki bi; ordu değil taka il'ko'kul talebeleri tarafından tecavız m e .1 an r y?mi,~ - 6 ki§ili'k bir müfteri lcafilemnin Ö-

ealdır. parçabr ve mar.j1a.r (Pi.), 9.15/9.30: E. 

\, .J \in saa.U, 12.30: Saat uarı.. ll'~33 : 111. blÇı'r 0·~~i \~lki de' bir teknik vev~ baztrlanan bir müsamere tertib 0 • !ard ı r. B ı~az:sa baykan1 _Mebr~ ~.nık bz..ı· 1nüne iooyduğu 3 ki!o ekm.ek İçin 
, • v • w zat oyll.a<l ıgı ra \513r uyu r 1 

nümnn" ikıt'ad•r Fakat ne de nl lunmuş. her ıotku1 muhtehf eglence - alaka ile ee)'!J'edi.l!mi§t:r. Küçlik Ay. 180 kuru§ para iatemi~r. Mü~ • 
sa Hindlinin ıaözünde AnJtlo - Sak- kr yapmıştır. .. . ,a, Meral, Azade, lclal, Knya, Na. rllerln tikayeti üz.erine hadiae za 
sonun prestijıni yükse11ebllir. İlıır Oı&.üdar kız ltoMeJı ~akb.~len ele ,'dire İrina yapttkları danelarda çolk bıtaya ve oradan da actliyeye inti. 
de büvüyecet 4fr 1cuvvetin baslan dün mekt~nde bır mu.aame~e temayüz etmi~ler ve haHt taraf:n - kal etmi~ir. 
~c k~~rosu ola:bilir, herhalde bir vermhler ve (Bulunmaz U~k) pı - daa 9Q1k. afk.§}anm:~lardır. 

2 1 
·u~ k h.. 

hazırlıkıtır. yesini tcrnail e:mi,Ierdir. Talebeler - --o numara ı mı ı orunma ma 
• bu temı&ikle çıok muvaffak olmu, • Eeyog"' lu H.:ı~keviı.:n lteme•i bu hadisenin duru~nsını 

Neyin hazırlığt? lardır. yaptıktan sonra suçu delillerle aa. 
İngiliz ordusu Rangonu boşalt.. Fatih Halkevlnde de dün b ir ço. mÜsanıc:res• guzel o • . U bit bulmu~ ve garson Mahmudu 5 

bktan sonra Binnanyanın petrol cu'k !balosu verilmiş. yüzü müteca- Beyoğlu HalkFvİ tarafından ter- lra para cezasına mahkum etlikten 

Esrarlı bir 
ölüm 

Kadıköyünde bir baş 
öğretme.lİn cesedi 

bulundu 
ha'\12asına doğru çekildi, petı"<>l ı 'b ı (H lk ı' • l · h "- mu 

h ·"'z talebeye muhtelif bed i'\'e el' tı 0 unan a ş ır ı:rı, 81
': •. • sonra, Kristal gazinosunun da bir .. .. . • ...• .. 

cu makam.Jndaıı prkılar, 12.45: Ajans 
haberleri, 13: Şa1'lı ve türldiler, J3.15: 

Konu~a. 13.30/H.30: Radyo salon or. 
keıslr.uiı, 18: Saat. ayan, 18.03: ltadyo 
dans orkestrası, 18.45: (Ziraat saatl), 
J8.55:Radyo çocuk lılübü, 19.10: Karl$)k 

şarkı ve Uirttüler, 19.30: Saat ıyarı. ve 

ajans haberleri. 1H5: Serbest 10 clakl,. 
ka, 19.55: piyano Sololan (Pi.), 20.15: 
Konuşma, 20.30: Fasıl heyeti. 21.ıs: 

Temsil, 21.fS: izmır at koşolanntn ne. 
Ucelcrl, 21.55: Dans müaitl (Pi.), 22.30: havzasıpı da işe yaramıyacak aıe "' r :•Lj ı h 11- 1 ) d K dk J~ l - d 

Ç. 1.1 d wıtı"'--ıdtr tkı' saat devam eden •ı.ıı;. • ve ar11; oyun arı gecesi un L ft üd' d JL k l.n k a ı oy muCK1elumumı ıgı un 
t . d "kt"n ,..,..nra ceo'heyı' ın ı e. ag =ı v- • ı,._ft F . b. d nıi a m eıın:; apatl ıasına ır. - L' • • "b · ı cd k l _.__., :L.·,..-rt ri ge ır " .,v • . ~ .. _1 .ı_ d a~m ransl% tıya~rosu ınasın a manıyeU J.ıll arı e oı u ça esrar ı Saat a~'&l'ı ve -.."' .._,, e · 

b akfı ~ı·mdı· '\,•alnız Hınd hu. müsamereae ptner oAunmuş, aM H ııı_ • rar vennı· ... ı·r '- . ··1·· '-•d· . La_ · •• 
re ır • · "' · .,, l lm bı1t , U kit ge verilmiştir Müsamereye a~evı v• • uır o usn na ıaesının ta11111"l~atına 
dudunun örtüsü halindedir. ~r.ly~pı. ış. ç ne§ e va - reisi Ekı:em Turun açı§ sö- Galatada eski Gümrük eokağın. el koymuş bulunmaktadır. 1 

1svicro .gazeteıer:nden birince çırı mıştır. E ilci k K dk,·· .. nıd Sa 

Y
azan İsvicre1= eski bir ku:ma~ zile başlanmış; müteakiben ~a- da kunıduJa mabemesi sa.tan Okita ~ve a ~m a ı oyu e : 

subny ge<:cn·erdc durumun bır hu Pasüikte. tıem de Hind ıhuduclla _ deddin Nü:ılhet: Ergwı mil1i edebı .• hakkında ihıt:!kar dcasdile çivi a'toku r~y.ardı me~ıındeki tnrlalaı-dan bı. 
lfısasını yapa!'ken Asyalı ile uğ- rında rahat rahat hazırlanabıUr. yat ve rn ı lti musiki hakkında bır yapmak ve aatıp arzetmemek id • rınınb?~~~~nd~ ~llnınkda~ kyfa~ sı -

~ A ı ın ç· · konf eran.a verrmi~ir zan ır ceşeu goru ere , g.e ıyct 

lstanbuJ borsası 
25/4/942 ~ılış _ lı,a.pa.nıs fl&tlan 

ÇEKLER ra.şmanın en kolay YO•U sy& ın Bu vaziyette Japonyanın mı B nd ·h ~'-
1
.1 ı' • diasile eçılan dava da ayrri mah - ten mah.a.Ili miiddeiumumiJig~i ha • 

kar~sına gene Asyalıyı çıkanna'k nmede nhud Çinlc anlaşma. u an llOnra aı&. ıar er nın .. . . . . 

01du"ğu"'" so .. ""lemı·c:tı·. Vazı'y~.t. o·· ... Jn ye . n, y .. . muhtelif •İİtıleri akunmu•: mahalli keımede dun sona enni§ltır. berdar edıhnıştır. 1 AA>'•- .. 
. ...,.. .,, " • " ~ dan Hınd hududlanna donmesı " " -~ . . dl' d 4_ S _.. 1'e .. ap.ı •wı 

gösterivor iki, Uzakşarkta _ uç. beş i.mkinsızdır. Avrupah ortakları- kıyafeded~.ı._f.eAne, ~a AnaKd'Oildu, c:e- Mah1oeme, Okitayı 11 hra 60 ı·hBHer.~erın~; wa hly~d olll:.ru a. ·~ondra 1 sterlln 5.22 

1 k 1.." n::...u·· c:ten sonra uzerınde . . . nub ve f 8 Ill!O. &QJOllU, ara enız, ,_u-·• para cezasına .,....'L'~-uın· et • 1 aşım oıaugu a e va a ye.· ·.;ew.York lM Dclar 130.70 
~~r~r rk~~ı~:~ u"sul bu İsviçreli su- nın Ara;b <lenızıne çıkarak oradan Tuna Sedıad. Türkistan mıntalca • IK."·" 7 .. "dd ı-;kk. rlnc giden Kadıköy müddeiumumi. ~t:ne'ffe 100 :tnitrc r-. 30.03 
.11... uı 1 el uzatmaları ihtimaline .. ge!ince, '--ına' aı' ~ ---lar "O""'anmı•, tu-r • ml§ v. e gun mu .ct.e u anının .. :ı Sı.rı_ı K-altan ı'cab eden adli tet-
bavın tavsiye ettiği us o mu~ • 1 b 1 -uu a. "->''".. .1 •• ... ,_ "' ~ ~· \bdrid ıot reçeta 12.89 

şimdilik '.bu hayal sayı a ı ır. külor söy:lenmiştir. se<ldıne ,~arar vermışt'lr. kiklere başlamış, b ir müddet son• , ı.c!Jıolm 100 lıveo Ki'. 30.':2 

tu;~pon Çin file dövüsüyor. O, ..Bir vakitler Afr[kanın taliini ta ra da meÇhul cesedin hüviyetini Bir altın Ura ıuo 
Birmanva yukarlarında m~şgul yin edecek O"lan muharebenin ne- '"' tcslbit etml~tir. 24 ayarlık bir cram 
ıken An'{,o _ Sakson fılemi hem redeyse lbaşlamak üzere olduğu 15 TER 1 NAN, Hayri ismindeki ölünün Hadım. külçe altın 

iddia ediliyordu, halbuki artık ıroyü başöğretmen; olduğu v <> U ku -------------:• 
480 

TAKVİM • Niıao 
Bi~azi veya Mısır ~Hcrinde dö- 1 S T E R 1 N A N M A 1 darda Salacakta 18 numaralı evde Esham ve Tah<rilit 

~ müsaid olacak mevsim ta- &abalarının nezd nde bır mi.ı.daet İkramlyell re 5 933 Ercıanl 

26 
maınen geçmiştir. «Ulııs» rertklml:dn fılı.ra ınulı:ırrtr. 190'7 denberl • Fransızların dedikleri tenberi misafir kaldığı anlaşılmış. 

Ar.lal "oo /\..; !erinden btrl ya:ııyor: gibi _ köprülerin altından epey sa Rumi HU 

18U8 Pazar 
ıseı '-'.Ycre ıgörünüyor ki Japonyanın «Geçenlerde bir iş için küçü&" ı.a. c-Jı... tır. - u~~..JI_._ u"zn .. ı .. e ald·~ı ilk rol -- Tabanca ku....,ınu ile bu akıbete 

- "'°""ii1°1~ı.a. "'.,.. 16 rousse l{lgadnt kanştınrken ıözüme •-nl Fransad~ -'-dl, ınan .. al - · ,,-
Niaan R-ı M:ıo K.•m t' Ş' di ··~~-f·kl . d raJ ..,.., .. ko. ugrv adıgwl anlaı1ıbn Hayrinin bir ci. 

ı' .. ,o bit ı. ını sıra IDUJM: ı erın e. ben:zln kelimesi ilişti. Karsısmda da a_, • 
18 1942 d . M:ıı.... . l" ·· Af 'k d mürünün kıtlaşma~ma 1e-beb oldukla. nayete kurban gitmesi ı.o'tlnıali 

11---...-...:.-----r:~-:-:;:-g ır. nıııver ıse ro unu rı a a şöyle, sacle ve masum, bir ıarıı vardı: 
'" tM-=.AK değ'l. R da yapacaktır Bu n için, cazoJenlI otomobUler bile ışll. üzerin.de durubnaktadır. 

GONl:~ R. ahır .. 1 US.Ya . «1825 te Fa.raııla.y taralınd:ın keşfe_ 
::ı. o. , S. u. müddet 2arfmda Japonya Uzak.. dlmlş olaln benzfn, :rat lekelerini çı. 
6 06 1 O 4 12 şarkta alidıklannı muhafaza ve umıata yarar ... n 

10 06 os J3 tanzim etmiye, bir taraftan da Çin :lierak edip ıuıat kitabının 'b:ısıldı. 
ile çarpışmıya ıyeya anla.şmıya ça- ğı tarihe baktım: 1907 ... 

yemlyor ve kazara benzin bulup 1ürü_ 
1ebllen otomoblllcrln ete &"ece 21 le 
sabah 5 aruında işlemeleri y.ısak edl. 
llyor ... ıt 

1 

00'1• lkin!li Akt•ın Yatsı lışaca!t, ayni zamanda da Hindis.. 
:.. u. i '°'·' "· o. S. u. tanda propaganda ile meşgul ola-

E. lJI 12 17 oı ~o oo 21 60 caktır. , 
v. 6 13 " t2 1~ - ı 42 J '7 ı J 

& •• "' ~aJrıkgil 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Askerlik işleri 1 -
Şubeye davet 

Beyoğlu Yeril As. Şubesinden: 
l:'d. P. Tim. l\lclımcd oğla Jlıı:td r 

(52430) un aocle şubeye müracaatı ilan 
olunur. 

23.15 

,. ' Paranızı en emin ve en 
karlı bir ıekilde 

D e v l e t kasasına 
yatırınız. Bunun için 
yapacağınız tek · bir 

tasarrul bonosu 
almaktır. 

(4862) 
\, 
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Çocuk işi, niç~n 
devlet işidir ? 

İki edeb:yatı cedide şairi arasmda 

Şair Hliseyin Sirele 
Dev/itten bu sahada beklenen acık meklub ' . 

şeyler neler ola~ilir? Yazan: H. /\Tazım 

Ya.zan: Ahmed ilamdı Başa.r ;~b~!~~. neş<:ebtiğin.iz 
. . h h d d l . ' k d _ _ı. h · ı . rısaleceğı okudum. On dokuzuncu 

_ ..ı 'li~· .,._ . . ocuk.tanKaldı kı hiz er sa a a ev etın çocu avaml:1JUa l:\ sı ve terbıye as ed b' , t t l d .. , 

D 
evıetçı gıın ı~ J§l ç ı ' d d'i · f li d h . . J h ' ır e ııya ı a a arın an en şo11 .. . et haya kurucu, yap:cı ve ı are e el aa - ·en e emmlyetı az o m:yan, atta tlis' l N k K 1 . 

t
. • ba,Lı.r.dLaten chemıy de ~!yet.ine bel ba~amııı bir milletiz. Ne,5aha.sı, mes'uliyet!İ ve Vel'Cceği neti- ~rd:'-~ı l () a~ .... ~n-·anu eılnak ·~ e. 
.naa çocuk avasl ef yer 1 

0
.._ d 

1 
beki' 1 b k 00 dah '"hi 1 ) <='u ve aıı..<.al\.l şanına e e suren 

her zaman devletln haJlıca işi ol-
1
miz ~~~~ k~:V.~tt~nd. ıyorb uz:,hc~ 7r . a ı~'.- ~ ııl ~?u1 ın oanl bu yanlışlığınızı alenen tashih et-

. ml k ı ... 
1
-- ..ı i"- ha~l ıtun'iz Otu gı ~yorsa unul ırı.nc.ı ve .uı;.ıncı mese eıer e meşgu )ro g-. 1.. , .. .. M' .... ,, muştur Bır me e eııte ı ..... -.u r-

1 

ıı_ •
1
. a· . . lm k d . Ç k e ı uzum.u goruyorum. ...,.0oyce 

l 
· l L- J 

1 
:karl!L devletten 'ol ıyoruz. ızun ı - d a sa ece cemıyete, « ocu ~Z"''""a-..-ı .. .. d ·-· . . . orıne dev: et ~r;şma ı m, r .• .• . t • b d Es. K k d'bn' cau.u uuır goruşemc ıgımız ıçın 

al d
. .. ı_ apıla.çİn bütun ı~ıer·n aşl.nı a ço • ırgeıı:ne urumuıı na ter e ı ış. f"'-ımı' · s: ·r h .. 1 -

mam ı mı ıye mıına~aşa Y I d 1. d -'- b' 1 . . . AIU. ze şı aı en say emege; 
bitir· bunun ieıh.inde de al.eyhind.e cuk av~~ ge ır erı.7~: ıT\tır. Bu kurum ,ne yapabilır? Her ne. ~san adreslnizi bilem.;!diğim içn de 
d-e flkir oı:ttaya atacaklar bu.luna.bi.,t~raPtan d~myad:a ve !butun ; ta-ıd.en.~e bu cemiyet kafi detıecede e- hu.Susi 'oir mektu.b göndemıeğc 
H . faık. h.içıb' yerde ÇQ<;u.k Jşi ser rihte cemıret. ~esabına da ma1nıer1ı .saırfederek. yardımını ve sem.. :iınkıaııı bulamadım. Yoksa bu va 
br, b a_tJ_ 1--~~ devlet böy1e işler-lal~ gö9terı\lmış bir mevzud.an bahpaıtisini san haddine kadar dİTiğ et- 2lileyi .aene size tevd• etmeg· · ter-

e91. .r._ııaııuo • ı d'' diğ l'araf•an da devlet.çel ~ · ı -
le uğ.raışmarnalı diyen bulu':1m~z. 9C ıyıor, _er - ek endJbi-l~emesini halk~ temln eılir.eınemi~ ciıh ederdim. 
Koyu liberallıer d'evleti hiç.bir ışe kumıak ve ıdaıre etımh pırd ıt.ır. Çocuk Esirgeme Kul"ı.:mu, hır cTariki dünya. bir rahi'b g:bi a_ 

• ı·b • · d dolayı buna er şey en ev- k h · l ı~ı_ . . . karı ·tımıak iStemezler. Hatta ı e. m:ız en w h l ak ta ım ayı119ever ınsan arın a caKa. lem ıçinıde alemden uzak yaşama. 
ralı~in ilk .d.oğduğu zamanlar de_v:;e! borçlu oldugumuzu atır atın ı:;nd~ ve teveccühünden ~zak ken saydım belki ştından bundan ad -
letıin jan.daımailık.tan ıbaşkaı h.iç'b.:r ı~ıyOJ'IJZ. . . .. b k el: d ıd'i halınde yaşamaktan oteye ge. res'nıirzi öğrenebilirdim. Fa'kat, 
rolü tan:oınıamı,_ tahsil ve te~İy~' ~ocuk. ışı u_ç ayrı a ı_mı ~ni . .ev lç.omemİşt.İT. Böyb bir cemiyet, Düşünce ıeyli idba.ra. kat;ar ba-
işJ i nden bile. uzaklaşt.ırılm;şt-ı. lel'ın vazı!elenı aruına gımnış;t ~· kıoSkoca 'bir davayı nasıl başarır} ram ho§ rıı.zi 
ç;~ kısa ıüııen. daha dğ.rusu haıki.: 1) Do~a~, ya:;;~. ve şe ate

1
y_e o~ bu İşe memur etıtiği~1z Bu, hem gayet tabii, hem teselli_ 

ki ölç.üde hi.çı'bir zaman yaşanm~yan muhtaç ku~'k QOC .~ ' . h d f kirıçın, hız nasıt oturup uhat ederız> - Sazı nikbettir. 
koyu tiberail nazariyeler iç.ındel 2) A.nas.z, .;ab~"':1Z. >~/ a . 1 Devletçi bir rejımde, Türtkiyede Beytinde söylemek istediğim gL 
dahi, cemiyet hay:ıtında ki.rnses.İz, 1 ail:lere mensuı ta kil •. te ıye ve ış devletin el ılroyacağı İş Ç()(".Uk mese- bi, niik:beti takib edt?gelen cıkuru 
bak:mısız ve yardlma ınuMaç çocuk1çagında olan_ çoclu a~, .

1 
terili \.esi otıd\ığu halıcle, bununla bir uKu. dağdağadan kurtulmuş olmak. te-

laral meşgul 
0

]knak jşİ devletten a.

1 

3) Umu mı ye e ta sı ve ye rom meşgul ol~yonı • d İye dev _ sellisini feda ederek inzivad~n çı. 
hnamamı~tır. davasL ·mc 'k 'f Ç k let bu Nha ıle ala.kada.r ol. kaımyıorum; affınızı tcmennı ede_ 

Görülüyor ~i çocuk davası, öyle _Burdardan 1 1 1 vdzıde kı~ ~cu mamı!Jl:ır. Geçen ~ün bu Kurumun rirrn.. 
ideolıoji münakaşaları içinde gümü E.sı~m.e .Kurum~I) a Ln .. a·:~zır,QOCuldara yaptığı yardım ve vazife- cNamıık Kemalin kasidesi~ ün.. 
lecek, prenısip ayırıl:klarl do~u~a-'.~e~ıy:tı~m~z llara}.ndan g~": a:zıif::ınin hıtt;sinİ .~a·~et ve bir miktar ~~ı :muhıt~mile .ha~ka takdi~ et.. 
ak bir İş .değiildh. Biz çocuk aşı~e uç~cu ış ~se ~ıo~uca deve. ~adır üxüntü ıle goırduk. Artık b~ kend&.. tı.gını.2 tnaı~?tru;.nı~ o~ndan 6o se

sadece «dıe-yllietçİıı olduğumuz ıiçın Ie:,ı ~rastna gıru:nış bulu;nma.d ı' mizi aldatmaktan vazgeçelım. Ha. ne evvel mu.ş~runıleyn. t~rafmdan 
aJakalanmıya meclbur dei?ft'liz; her Tur'kıyede t_a?s:ı ~.e .. ıe~·te avds • kikati otcluğu g'.bi aramızda açıkça yazı1mı.ş o1dugu haberını verdik-
İşimi:ı. servest. olsa ldi ve her hakım'yani ço~uk ışı:'ın. u~uncu ısın~. ev konu,.al:m: Çocuk dava<ıl, bu her ten sonıra bu nazmın bazı lbeyitle
dan devi.et }ilberal görü~ler içindej e'_ln hır vek~letı~~ me~~~ e 1~':;'cemi;eti.n lbaş davul, yarınki Tür. rini, mu'kaddema, (Büyükadanm 
kurulmrnQ hulun&a. idi bile, çocuk MıJyonlarca !ıra butçe lC<Jd. nh.e,b d k'ıyenin ya .. ama veya öllme kapıla- ça:rnları altında mehlablı gece ya. 

""'Y • • • k v" ı ·· r· f d k"r11 k atlında 'a l u a ' . . 1 il hl s 'd d' davası devletıın baş ıttı olaca tı. ~r tur u e a a... w • d.' rını açacak olan bırıncı mPselem=z I'l arı as ru u ezaı en ınler ve 
etmediği iç.im kapanan fahrika, buh v~ dev1etçe layık oldugu."e~s~en .ı: oI1ta&adır. Buna henüz el d-0kunuL her :ikinizin de yaşlı gözlerle evle
ran İçind.e .iflasa doğru g!den ban.. ğı ka~ar yay:lamıyor.w Şı"? u ışı mamıştır. Zayif teskilatlı. kü- rinize döner) olduğunuzdan da 

w • 1 , b k devletın dbgrudan dogruya yapma- . · ' · b hıs tm' · Fakat f~k · b a aç kaldıgı çın tar as.nı ıra a. • 'f C . . çüık blT cemiyet elınden bu aı e rşsınız. . . rımce, u 
a.k sehirlerde si.irilnen köylü ile [j_ yıp,. n:e.sel~ ~aal.rı Memı~eft.Cıne t_er-,dava al~nara'k, yahud bu Kurum davada bir vehmi galat.kara düş -

· :il Im f k ttı w nı du,.une ım aarı emıye .. .. .. 
beral devl!et meşgul b : ~ az; a- .e bi~ka ehirde ~ekteb, bir iki Maarif Cemiyeti gi.bi ayni sahada mu.şsunuz. . . . . 
kat zaruret ve sefalet ıçın.cle bakı- tı ç ş fil" kf b 'yardımda bulunan hıatde kalarak. Bu nazmın bır suret:nı sıze ver. 

k ıh . ,_ · .] ye de koniferans an verme e u · ,_ 1 n.a.nl d .. · -
1-a· lam:ya.n, bırakılan 9ocu ıç.o-l r ıUev r ' ~~n_.l b'l' "? H lbukil (Devamı 4/1 del mış ,uu u arın a şıınn ~C:ll'- ır 

Jetin ihmal .edem~yeceği bir §eyıd.iT. davayı lha.ıııeaıe 1 ıır mı a ve temyizinde kasır olmaları Iazırn 

geliJQr. Zira, itikadımca. sathi bir d b'h kfk'n · taıhli1 da urunşu ~kı. bea _ıtt kistıb'ad ediyo .. 
· vanızın hilAfını isbata ka.. rum. u ı ı yı e i cMüLk:" b·t; 

fidir. di ·tt· M-·ı... t~· u ı .r _ 
gı .. ı . .- .. ""'ve ~ı git ti mü I:kü > te-

Kas_ ide_ niııde i:ktibas ettin"iniz ilk k unun ve b' beuıt b h errur k'b: d « ır saltanat ha _ 
J .ın, ı arece düzgünıüğüne na - vası> ter ı n eki chasvı kabih> in 

zaran, cNamıik. Kemah e ~snadı cNamılk ~emah e isnadını da ka
mafüv olsa bile onu takiıb eden bul edemIYQrum. 
ibeyitilıer için böyle bir mazeret bile ş 
ydktur. Mesela: apur sağında maymun, Mah.. 

Kahroldu dinü. devıet devri şea- S" nıud solunda ayı, 
metinde, urnıekte şahı devran çingane 

Mülkü. b'.tirdi gitti zııhnile kah- Kci . ler safası, 
rolası. 71.<:de oluktur guya. sümiı.kli 

Beyıtinin birinıci mısraı hakikate B bu.rnu; 
uyıgun değil; çünkü bundan 65 se- ostanda korkuluktur git.ya kuru 
ne evvel mülkü, tahta henüz çık- . kafası . 
mış olan ckahrolası> nın ı.ulımü B~yıtleri nihayet, belki cSüruri> 
değil, ancaık Rus muharebesi biür. hezliyanınıd:a yer bulabils2 bLle 
miş olabilirdi. O muharebenin ıınu c~amılk Kemah edebiyatına gire
kadderatını teşkil eden mütevali bilırnek meziyetinden tamamen 
harbler ise daha evvel başlamı.'$lır. mahrumdur. 
Siyasiyata .. maşukai vicdanım> Topu on i!ki beyitten müteşekkıl 
demiş olan zatın bunu bilememesi olan bu nazmın. hep aynı sövün ~ 
yahud unutımu.ş olması kabil de_ tüden ibaret bulunan üst t.:ırafııv 
ğilıdir. İkinci mısra 1Mzan ve ma_ tahlile lüzum görmüyorum. Yalnız, 
nen Kemalin lisanına uyaffiıya~a'k Zaptetti, gitti haıkı, cıbi hü.ma. -
derecede rekik ve. 3.didir; bunun ytLmında.n. 
talkdirini hüsnü tabıatinize havale Birkaç çıı.va.ı kömürle birkaç kt&-
ederim. ru.ş atası. 

Rus payitahtı aldı, hdld 0 tahta Beytinin - gene cgitii:ı. tekerril-
dşık rünü ve c'hümayunundan:ı. zuh'4fı 

.MaJıvetv: gitti mii.ıkü. bir salta ~ esk.alini görmemek şartıle bile - sı 
t h fırdan °"'~ğı olan edebi kıyme1 ini ma avası. ~ 

Beyti ise e_vvela, Rusyanm clehüL bir tarafa bıTakalım; fakat her SÖ-
ham~> ~t~~tı ~lınamış olduğu- zünde vatana muhabbet ve miUete 
na gore, vakıın hılafıdır. Saniyen. hürm~ dam.gası bulunan cNamık 
chala o tahta aşık> tevbihi salta. Kemah in o ka<lar sevdiği mil'leti. 
natı terketmemiş olmasına matuf birkaç çuval 'kömürle ?.ir~aç ku, -
ise, o felaket zamanında mülkü b'ı.. ruş atiye kaTŞlsınd~ hu~rıyet ı; ~ 
raıkıpw çellül!rn.ek açık bir alçaklık haysiv~tini satan dilen.et me~Teblı 
olac~gın~ fikrim~e bundan, yani ~ (Devamı 6 ncı. sayfada) 
tehlıke hınınde vazife başında kal ::::::::::::::~-----~---, 
ma!ktan sakınmak değn. sakınma- Bilmecemiz 1 
mak tevbihe şayandır. B-Oyle başı 
yalan, kuyruğu mak\ıs bir müa Bugün 4 üncü sayfllmızdadir • 
hazen'in e Namık Kemah den su : 
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111l11111PATIDNA HAl_i-L. 
- - -

Nı.giirtlan bir keı:me .konuşr.ta-f Sultan sar~pnda bir yav~yla ko • lınızı başınıza devşirip kati basi. 
dıkları için sadrazam ıçınde tı.r, pacağ.nı bıliyordu. Şenzaac.:krı da ret ile hareket eylen. Nefsinizden 
eks.klik duyuyordu, fakat ik&se a- ha evvel gizlice hazırlatıp kız kar- gayriye itimad eylemeyip kul kı.s
oaın kor.a.or ortasından aşağıy!l dcşi Hatice Sultanın odasma top • mına acıman. Damadmız dahi oL 
dolanan merdivenleri inıyordu. Ses latımışıtı. Hatice Sultanı şehzade - sa İbrahimi !edadan çekinm<:n. 
lenip çağıramadı, başını iki yanı.. lenle tath tatlı konuşuriwn buldu. Bu ii.leme siz lazımsız. Bir. İbra. 
na sallıyarak vczirlerın bulundu. Şehzade Süleymamn lalası Cevher hi:rn g:der, ıbin İı:ırahim gelür! 
gu odaya gıtti . Şeyııisliımı cHafız ağaya cço!uklan çcktinneye g5 • - ! ... 
Aıhıme~ Paşa.dan> bahsederken türmeslni:t emrettikten $0lll'a oçla. - Fatımayı dahi düşünmen, ol 
bulduğu .için ilıklerine kadar tit • da ıkız ~ardeşile başbaşa kaldı. dahi altmış dört yaşında ve buba. 
redi. Hatice Sultan Padişahın en zL sıntlaıı oıı ıbeş yaş müsin dişlenk. 

Zavallı Hafız Ahmed Paşa, dör_ yade sevtliği kardeşlerinden biri den halas olduğuna bayram eyle. 
düncü Muradın gözleri önünde ke- idi. Hatta ıkendisir;ıin tahta geçme yece'ktir. Anı dahi ~'hlivan yapu. 
limei şehadet getire getire asi Y:- si içi~ ,:-a'k~.·1e .. çok fedakarlıkları l lu ve al yana1du, ciıvan ·ve taze o:r 
niçeri kümeleri arasına atıl!'r.ış. b:r da ~rulanuştu. Hanım .sultan İs- vezire verirsiz. 
anda param parça edilmişti. Şey - tarfüuldalti cayaklanma:t haberini Hatice Sultan yan yan kardeşi. 
his!..:.ın. sadrazamın geldığini gö - tamamen haber aldığından merak nin yüzüne bakıyordu. Başka tek 
rüoce ikıpik~rronızı kesildi, he:men la içinde 'kıvranıyordu. Ağabeyi ile kelime söylemedi. Sultan Ahmed 
kırdıyı çevirdi: baŞbaşa kalır .kalmaz Suttan Ah- de su9'ıtustu. İki karde : . .Kucaıda~ıp 

- Yaa .. Paşa hazeratı oğulla _ medin elini tuttu. Heyecanlı he. ağ'..a~arak öpüştüler. Uçüncü Ah~ 
r.ım, mintarafıfüıhi taala bu gece yecanlı ~r~u :. med odadan avrılırken Hat:ce Sul 
hava dahi laff olup e~;·dya üzerine - İmdı Ası taneye Topkapı sa tan ardından \koştu: 
galebe hususunda fali hayr tutu!.. j rayına mı varacaksız karrndacim? - Karındaşım, canım Ahmed. 
sa yerudur! Sultan Ahmedin rengi uçuktu, Padişah ~n~ü. !f aUce Sultan 

Diye başını eğdi. başını sa.lladı: . yalvarır ıgiibı söyiedı: 
_ !. .. - Belı hemşıre. _ 01rnıya ıki cMahmud. a hata 
İbrahim Paşa sıkıntılı sıkınWı Hat:ce Sultan manalı manalı ba erişiiresiz! Yarm ahre~te bü"Uk 

yürü vordu. Sedir üzerine çöker şını salladı: buban İbra~im Hanın iki eli ve on 
çöımı;ez şerbet istedi. - Eyü edersiz, ~hzade . Mah- parmağı yakanızda kalur! 

Çdk geçmeden çektirmenin _c~ mud anda kafeste degıl mıdır? Yağlı ve kansız yüzlü pndi.şah 
rem kıyıları önünde bekledığ~nı - Evet,_ andadı:·.. . . acı acı gü1funseYip ıba~ını salladı. 
söylediler. Sadrazam ağır b!r yuk - Va'ktınde erışur ı~en z hayır_ Ceva'b vermeden odadan çıktı. 
altından taze kurıtulmuş gıb lha - lü o1ur lkarındaşı.ım. (Arkası var) 
f fleyip si'~:-ndi. Artık pa':lişah Sul Pad.şa.h şaşırdı. B!;! kadar :rke~. 
tan Aı1unedi .küçük gem·ve atıp hiçbiri de şu hengameler ~rmuş 
knrşıya Topkapı sarayına g~ç.ir • saray ıkadını kadar akıl cdıp ,ıe 
m~~ten bactka vapılaca'< iş k:ılmı • ŞC'hzade ve Velıhad Mahmud Efen 
yordu. Doi!nı üçüncü Ahmed.in ·a. d:yi 'hatırlarına ge-tirmc..'l'lişlerdi. 

Ka ~ırgada bir ev 
çö·.11 

nma git"tt Hünıkar }ıaz:;.rla.,mış Hat:ce Sultana takdir ed:Jn bakış. Evvelki gece. Kadirgada bİT in• 
b lct hidam hadisesi olmuşsa da nüfusça bclkliyıor<lu. Altmış dört yaşmdııkı !arla a .ı: .. 

sevgıli damadını görür görmez - Anı ıolasa sav~urlar mı der- b r ~.a~iac kavdcdılm~~ı.şt.r. d 
sordu: siz hE>..rr..şire? ~~~u~ayaeofyad~ a Jrga .ca • 

H ? - Yok benim karındaş:m. şim desı ustünde Hamdı adında hır za. 
- Çektazı: mısh:z. bekl<>r pad• a· d~7ril Eter asilere UYmavıp İb-' ta aid ve içinde 5 nüfurlu bir aile _ ırnıe azır - - ı Cfi • • ~ • • , 1 l · dd 

:a.. rahim Pac:ayı sıyanet ey'ler ısenız bu unan 1 numara ı evm, ea eye 
şa.uım. v b k k ıt_· ı 1 • Ü - .. A"--ed lbrahm Pa"'"'Ya anı dii<:ünmekten hazer evlcmezler a an ı.mı evve•l gece yar s na çuncu uııı ~ - _ .clo v •• lem.. .. 
olduğu yeroe kalmasını işare• e • Sizi ta:htı saltanata geçurmeğe se ~· _5° . u~~r:. .. .

1 
k b 

1 derek ""an (kapıya yürüdü. Kapı _ bebiyct veren Edirne vak'asını ha B~y~~ ~ır gurultu ı e vu ub u
1 

an 
J • ·...ı.. - t ı bu çöllcuntü emaeında evde u u -nın topuzunu çevırıı'6erı yarı cıo - ır anın. d 

1 
. . k w 

·· ··1·· a· Sultan Ahmed kız kardeşinin n.antar güçTüWe iten ı erını so ıt.ga 
nup .gu u rr.se ı: ı b ı he.rb · bi 

Oğl klanmızı alalım. çenesini o'kşadı: atmıı ar -ve u suret e angı r 
-S d .an-:::ı b" şey SÖ'-'lem-e<len _ Ya ne tedbir ey'leyelim der- kaza~ uiramaktan lturıtul"llutl•r • 
~ a razam ır J d 

basını eğdi. siz Hatice? ır. • . . 
1 

. f . .. 
üç•· ·· A'h:rred doi!ru harl"me Hatice Sultan &ardeşinin kolu. Hadıse yerme ge en ıt aı~e ço -
eQt'u~ d efendi!~ odalarında nu ik:avra_yıp !kendine çeke.rek ağ- 1tüntü enkazını bldırmıı. b.ır kıs -
~ ~·ukl:nı~cin hi birini uvan _ zını kulağına doğru uzattı: mı ç~K..en ev tamamen tahlıye e • 

Bulmacalarımız 
Sekizinci devre bulmacalarını 
doğru halledip hediye kaza. 
nan okuyucularımızın isimleri 

Birer roman kazananlar 

: 
: 
~ Sen sözlerinle bana çok büyük hışırtısı duydu ve ayni zamanda: 
:bir iyi:lık ettin. Artık korltrnuyo.. sevnnli ve mütebessim bır yuzıe: 

(Dünkü nüsha.dan devam) Erum. lçim emniyetle doldu. AUa. karşılaştı. ! 
ııı - Bakırköy, Yenimahalle, Kara. :ha ısmarladık dadı. - Rahatsız ettim hammeferıdiJ 

kcN sokak numara 18 aıu Alınpa, ! - Gidiyor :musun·? Bu kadar Ç'1- affınızı rka ederim. j 
11% - ıtü&ahya. ŞehreJdi.ıii mabal.. ibll'k m~?. Hürmetle eğilerek Nezihe Ha i 

lesi, Palanga. çıkmazı numara 28, Halid ! - Gıdıyorum. Nereye? Ne yap- nımı sefamJadı. • 
İnkaya, ~~ağa? Bılmiyor~·: .sen dindar -Estağfurullah efendim. Buyu.~ 

113 - Haliç Feneri camcıçepne nu. Ebır ~adıns~n, benı.m ıç.:n dua et. runuz, oturunuz oğlum. i 
rna.ra. 40, Hasan Gök.al, : . _Bır sa.nıye tercddudd~n sonra Bir saniyeden az bir zamanda: 

114 - İmılr, Ana.fartala.r ea.dıltıJ, Eılave .ettı:. . . . misafirini ıtetkiık etmiş ve onu se.i 
numara 422 Cahid Tosun, : - Işlerımı 'kend.ım Ara~ saç1 gı. vim1i bulmuştu. Bunu, yaşından: 

115 - Bitlis, Eczacı yüb&Jp Azmi kı. E? .karıştırdım. Onı:m d_uz~ltmeık ist:fade ederek, ondan gizlcmedı:i 
:ıı Güldban Tarhan .ıçın A1lahın yardımına ihtıyacım B . . ..ıı. d h ba k w·· : 

' : - en mzı çur. a a ş a r-; 
116 - &kişebir, Ziraat Bankası me. :var. z aJ.1 k' lü tasavvµr etmiştim; meğer Gel-! 

murlarındao NeJat ö.r kı.ı ~in, E - l av. 1 ya_vru~? · . _ geçrz.ade ömer Bey sevimli ve hl~ 
117 - Çorlu, ~eri P<>Sta 1040, Sıh : -1 ~c _msanzllar botylfledır. Gukzel bar b~ gençmiş. ! 

hiye g-edil<li baf!;a.Vll$u Abidla Pamir, :şey en ıgor:me er, e ra annı yı ıp iın t bu h : 
118 _ Çorlu, askeri ııoıo;ta, ıoııo . Lültl ;g:çerler de sonradan y~pt.ı!kl?rma - .ı a yuruyorsunuz anı-: 

Duruer, ;pışman olurlar. O vak.ıt ış ı:..<;Qen mefendı. . . .. .. ! 
ll9 _ Xadıltör. carer•ta mahalleı;I, ~geçmiştir. Kınlan b~r şeyi yeniden - Ha~.hayır, ~ik~:ı ~yJu-: 

Hacışiürü sokak, numara 8 Ferid OJ Eyapmak çok, çok guç... yborum. .. l ım~yaşıb. a hır a _ın; 
- : - Allah yardımcın olsun oğ • unu soy eme.1\.-ıe ır ma zur gor.: 

cay, . . Elwn. Benim bütün temennim bu. mez. Ben sizin yüzünüzü biısbu -! 
120 - Gazlanteb, P. T. T. serns şt'fı :d t"' b ..ı,.3 ,.u·· ...rı.:: tahmin edivor : . • ur. un a~ ,. P1'.l w t-. 

K. B310ldan kardeşi Nazım Dwnrul, : VI dum. : 
121 - Ha\'Za, jandarm.ı tabur komu : • • • • : 

lanı binbaşı Ali RllB Alpa11, ! Sabahın saat on biri. Bakııitö • Genç adam samımıyete sarqı1!1ı:i 
122 K -•·- K · ··k r Evündeyiz yetle mtrltabele etmekten hendını: - u • .....,pı, uçu a~aso ya, •"' • _ _ • • 

.llehmedpaşa. ı;okak numara 17. Saba. i Güç bir iş görmek rnecburiyetL alamadı. Gülumsed~. . . i 
ha.ttin Alpan. :ni duyan, yahud da müŞkül bir - Bir maymun gıbı değıl mı c-: 

123 _Ankara Ka\'aklulere A~cıjEmüracaatta bulunmak zaruretinde fendim? i 
A.rra.ncı uuınara. '26 ı·a.tma O~y :kalan bir insa? -tereddüdü ve çe • Nezihe Hanım yaşm?an ttnınL: 

124 _ Üsküdar, ~elimlye Kav~ ba. ı ~kin·genliğile Ömer, demir par • mı.yacak kadar ncş'eıl bu- kah!<;aha: 
lırı numara ı, Muzaffer Barlas. :maklı~ı bahçe kapısını itti, içerL attı.. 1 

125 _ suıtanahmed, N..ı.kllbend m:ı. ~vıe doğru bir adım at!.ı. Burası Ne. - Belki de •.. Filllıakika s.k sık: 
h:ıılesi A~~ar sokak numara ı Guıı S!ihe Hanı.m:n ~öşkü idi. Çok pen. gördüğüm bir hayvan resmı bana! 
gör, • - i~rcli, beyaz boyalı, a~ab bir bazı fikirler vermiyor değ!ldi. i 

126 - Eskişehir, Ariflye mahall~si. ~köşk. v • • - İri ,görzler, basık bir o:.ırnı:,: 
Portakal şokak. numara 39, Emine Al. E Çıngıragın sesıne bt.ı'.' uşak ıkoş. tüylü yamuklar. İ 
tuğ. :tu. . . - O kadar da değil canım! Ça-ı 

127 - İzmit Selliloz .. a.nayll 111ües. ! - Ha.nunefendl ev?eler mı? tık bir çeh1-e, iri bir ağız, sert ba. 
sl'~lnde 'Zat işleri memuru Naim Cıill. : - Bakayım efendım... kışlı gözler •.. Daha doğrusu rn! • 
meı:. ; . - .Ev<l7}':~e şu ~artı.~.er .ve .. ken desinden rnuıb.rib olan bır insan. 

128 - İstanbul, Nişanlaş. Zafer so. ~dılerıle g_?r~_şmelk ıs.tedıgım~ soyle. yüzü... 1 
kak. Glorya apartımanı, kat 4, Türkan : - B~ustune .be;:ım. lçerıye b~- Ömer tekrar tebessüm ettL 
T ra :yurunuz, kend'ilerıne haber ven.. . • . .-Ar vl "d 

u • : . - Bılfılkıs. y..-n sag anı ıru em, 
129 - Ankara, Öncebeel, l.1itırlu so. :rım.öme var efendim ı' 

kak. nwnara 40 ÖT.kan .\.!yalı, ! r uşağın aıtkasından taş mer .. .. · . 
. c b 1 s k ·dlvenleri çrkarak sag~daki oclava - Gonıyorum. Bınaenaieyn fe-! UO - Anıa.ra, e ec, 1\ ary:ı ma. : J ih hnak · · b. : 

hailesi, Yuatık sokak numara !. N. ~ir<li. Burası eSki tarzda döşenmiş na huylu ve ırç~? .. 0 ı~n ırl 
:tertemiz ve aydınlık bir oda idi. İn sebeb ydk. .. Kuçük Nerımanm 

Tongar, : •. - .. ··nı . .. b. ,.,.ıı, ·mu ve ·v; bir kocası var 1 131 _ Çanakkale, KbımJ>SlŞ:l. mahal. :sanın gaz.unu ve go unu açan ır ..-V"' sev:_ ıJ • -
ıesı Ba.vra sakak numara 36 n. iıa1• !oda ... önier oturacağı yeri seç - mış meger. ·• .il_, __ - ) 
dar' Tunahothı. ' =meğe vakit bulamadan bir ipek (,,.,.....ı nr • 

Arkası var) '-. ..,_. ·---- ............... ..-' 
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Devlet bu sahada ne yapmalı> Banlarclan 3'J taneaillİ hallederd bir arada. yollıyan her 
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1
• eden memur :~~~-c.eHa~~ ;:::ı;:~:ı:: So!dan sa:!flytJetımaza bir /ttJJiye takdim edecefis 

• 

~ =:...::.~:. k~:~.ı;;·~:i: :":~ ..:.....171~': 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1~ l ~ 1 1 l • 

le Elaem Uşakll'ıgil: 2 - Toprakta ------ --I~ 
Ç

eviren : ismet HulOsi .,. •• uydwuıon makoı.m .ı.ı., .. i."" ~•'"• ,.,. t l 

l
xioden hiç birini kendi vazifealıı - Memul' - Bu memurun imıini - Aman mak<alenin ~onuna mü.a ~'%). 2 --- -il 

.. . . . . den. daha iJllün bir va:ı:ifeye liyik aonbtıl~ ııüyim.> bet bir 4ıakım tdr..ifler koymayı u.. l - Bir enek -------11.-•~ıı---ıı 
.. .m.u.u:i!u zat - Mudırı umumıyı \buUmad1ğım içiın terfileri cihetine Şube müıd.üırü - leni Nihad. nutma. Mesela çıocuk bakım yeTleTİ, illmi \!), Y~•.ı.tt .i 

dun gördüm. siımeabn. Yahıız. timcli bir istisna Memuır - (Şa.tl!IDlf bir halde) balhllelcr ~'iıre cibil. &11,JU 15). 4 
~u?e ~dü-rü Benden bah • I yapmak, bir tan.esini onlardan a~l INihad mı, Nihad Tura mı'? Diyerek dl~kunduğumuz mesele- ' - Ema.re l2). 

9etlt!lnl2 mı'? \tuMrııak vuif.e ve ayni za,maınıda vıc Şube tıWdürü - E.vet Nibad Tu.. ~ bu aldl'a gelen tabii neticeye NMlı W ~ıı it. Nüfuı:1u ut - Evot, emin ofa- · dan borcumdUl'. ( Cöz ucile elinde-ıra. bunıd.a p.tılacak. ne var'? ievab vemıeımi haklı olarak. iııte _ mi t:U. 

5 

bUi~iniz. Arzunuz yerine getiııle • lki deftere bakar) maiyetimde çalı.. Memur - (Cütetrek) Nibad Tc~ nı~i. Çocuk davası, bizim jçin ma- ş - ~$Da. fJ 
<el.ti<, Y alntz tU nu da_ h"._h~.' V~'~ , pnludan Nihad T u<&Y l ~ii~al b~- 'a üç .,..ı~'. ~~un. .. uil, ikt> ,..ı, maliye, nafıa daYaol l3) • __...., 1 Dl 
)•-· ·kı, bawAınızda iyı duşun1:1~ - lunaın '1lbe mü<lür muavınlig ne la.. Şube muduru - Uç aydır me. gıı"bi başh başına büyük bir iştir. yi IS) ye tniriF. 7 
~rlar. Bir kere tubenizle~ J.ayikı 1 yık. e):ı.r.ık buknaktayıın: Bu zat:n zun mu? Nasıl bir adam üç satır ic;inıde millt seni& bi:r o;ıux is. 
vaçhile m~ul ohnuyomıu~nuz. terfian bu T&Zifeye tayiıDl )izımdır, Memur - Ent müdür bey, tam rktıSM! problemlerini kısabrak or. m1 Ahır 14). ~ 
Hatta memutb.r·n:zı biic tanım~Y?1 elzemdir. Son iki ay zarfın.da. ver- 1 ÜÇ aydır mezun. fakrüddeme müp. taya atamazsa, hiç biT yaz.ıcı da bİT ' - Bir Arab ?1uşsunuz.. Müdür!er encümenınm 1 di "im oldukça güç ve n.azik i~leri teli idi. BCJ'tly~ tedavi... makale içinde ç.ocuk me~~esmin m~itcl.i l5}. 9 lçlımalıarında, diier şube müdürle: ~rıbzazn ~ eksiksiz b ir §eülde Şube miiıdürü - Bunllll b~ pmğramını veremez. Fakat bu prog 

7 
- Ajausunı • ıt---ı---+---ı---ı 

ri maiyeılleriınde bulunanların ter.fi l ifa eımi,ı:ir. Nezaret:m altında ça.- olduğmıa emin mia!niz} ram davanın ve mevzuun kendi is- zın remzi C!>. En .L 
ve terfi~erİ ha.!~'<ında söz söyft.üY?'1"- l:~ıiı ınüıddetçe vazit.eye bağlıl1~ı- A Memur - Tabii_ müdüT _bey, ha- minden açık olarak an1laşıhyor; ba- ıus.a. Z3ollıMı ôlçu • ==='.,.-=="==='==='=======d::=:::d:==='==:J=d] 
la,, müıaloba~~ bu)uyo,la<. Sız '" nı. do;vu!u"""u vo bıl?a .. a zeh - ta bu •abah zovc,.tn<len b1' ~· • kıma muhtaç oocuğu ku,.annak, •- "" l>l, ."" ..._ !<). 1 alt• ıellıse te.nizln ...., 

1 
,., 

bu ,bahislere il:~ temas etnuyor • ını h« _. •• için ta<d" ettı.n. tuh geldı. Bu mektuhd•~ Nıhad ' nu yetiştinnek. 8 - lkl bartm "'"= >W "'" ..,uno • _ Bir ' 

0 

U• • muı;ı;unuz. Sizd•• bu .,nein şube nıüdür mua Turanm... İlk =il< çocuk bakım ••led, •an -...... h;,.ı olm l2l, BI• "'* ....., l5 ""'"' b..; lll. ""'8l•ri• .. Şube müdürü - Şimdi ~nlıyo - yjn\iğine tayininl ~srarla ıriea et ~ Şub~ ~dı~ .-.- (Bir·~~icll~) yu.rdları açmaktır. E.sirğeme Knl'tl-1 l2J. }. 
_,,.., haldl<:nlz v.,-. Boru. ti""' ·~ mekt<y;m. ("'"dü"el .,.,,.,.ıa Y'- ı.unan>1I• ı.deı afıyet .~·~gın• ~} mu ,a,.tele,de çtkan <&kamla,. 

9 
- """'• ....,, (6), Bo"' ald»• 

5 

- ,,.._ ı.ı, .ı, ......,,.. IHiYik" 
tiniz. Mü.düıtler encümenln:n g~.le - • vaş sesle ~u~alar, .. hayretie~. ~~e~UT - Hayır mudur bey öl. göre, 600 küsur çocuğa bakıyormuş. (2). Jllab.aaına gelir (%), CIW (31, Bir hsJ. 

cek idümatnda. .,uhcye b" m~due [,..,yı..in v<'tlm<>ı. ...., f'. ~· netl.. dugunu hab« aldık. Bütün Türkiyedo bakıma muh • 
10 

-187S -Un konc""ı.de -· von (2), 

muavini ta,.m edilecek. Bu kin»" 
1 

oe, Nihad ı: um ,..b~ "'udu>' mua. taç vo ba.kumızhktan dolayt ~ohv h -u '""'" "''" bi' ... G - Bu """" luşla ..ırnımet dlJo 
"'"h.U..k benim ,ob...dea olo • .;..!iiiM< 1.aytn ed•lmıııt1'.) Yakacıkta bir genç ••har.oh olan çocuk miktuı b1' ta. sa tııı. ~....,,, orman °"""""" "" Tde ~ktu. (Cobind"' ufak bW d•~''. fil • • ,.vvın ed;1.in; bi' de kurumun ya. l'-.ı.a....., fon ..... , (3). çıkarır.) baıkayım. ~e ta keınc: 1•1 M" ...... _. .. . d yıhnı .. ur kadın fecı şekılde pahildiği bu yardım gözöniine ge. ı - Avnıpanın ısuıa. ~ki baş 7 - Ara.yı bozmak (5> 

thad Tura ... Nıha ura ız • - . . be .. d.. .. k ••ld" tıtılsın; o zaman yapacagımız, yııp. ş ı.r ennclen lııirie (5), Bir :ı~muz (4). 8 _ Serbest {
5

}, Teni bir baJ"Rll 

N
. . d T b. h f ( mıuı:ıer encumenı aa " · . . . y eh' 

1 
• 

ta aonıra ~be mü<lür muavinid.ir . Çeki~en bır ~r bi~ ~~ u)ıu.- yanara O U \mam:z laz~elen işlerin ve feda• 2 - 1ki&. ortaa lll, BarkU;ranlarea gıdaı;ı (2). 
ne yalolapr, aceırn l~ r aeuuu. • y d . la l Nüfuzlu zat - Tanıyo.r muııu ~ 1 Memur - AJfedersiniz. mudür l Evve~~ g~, Yakacı.kta hi~ ka. karlı.gın erecetıı an ~~ ır. . mllıkaddea sulu yerle!' 16). 9 - THSi 1'e1tilPn nWı l3), Ald (f). 

nuz} b 

1

• ta.,.;.... hakkında zatıalini. dının dırı, dı.rı yamnasJe netle.ele- Brr defa hayata gozlerlnı açan 3 - Bir kadın ilmi (6), Ba~ı'na bir 
11 

_ Teceddüd fi), 

_ ..1 ey, yen J · -· • f · .im lh ··1·· d k ... k Şube m.,_ıürü _ Pek yakınıuan ı b' aıl 
90

-..aml bi\mem ki mu. nen bır ~ın acıuı o uıtur. er yavruyu o wn en u,.,amıa • 
uo ze ır su ..... ı S ..ı v _ı· . ·n . . . c değ;ı. yani ötokil« !<ada<. f okat f k bul .,...unuz~ Yakac:k<a amanae'e ookaıınd• oou konu'"'· votanı ve."'' •tı ıçın l - ec , t )1 c ) 

ne zararı v.ar. Tanıyıo.nınuşum gibi v.a Şı ubıe m~ - (Himayek.ar bir 121 numa.rıa.Iı İmnaile ai.d e?den ev-[ faydalı hale koymak btT g~ye ola. ÇooupuaennJF-D Tubı.~rıyyeaU,.orsu T 1 YAT R O LA il ~arc'- .. t e..1--~im. 
1 

l ) z dostum ben me. 1
1
velk.i gece yangın çı\mı~; ev e.h _ rak ele ahnınca yapılacak ışler ko- - _ .~.. CllC\;-.. · tavır a 90fUDU • 1r. '- ,__ ı k _..ıı.. • dil b"I" K·· -k . h r huOU>ta cOVab V<' • ' ,,.h olduğu..ı.n alet "" - u • l>y l ı.. t~>t < ' 

1 
''- uçu yav ,,.. _ -- ..,ihl.._ ... m.uvİ 1 Mayto Cum.dan itibmn 

(Mücliü*r eneünıeninitt :eti • mektecı..1 Ze'W'-b' a.&n ır cube _ .. _ıu··r m. Evde bulunu> Ane Hadiye a. bi' kı..,_ı •okaia dahi ,ıkamlya • ...,..,_ ri ...., C>P. G. Su Mu.bli. Soho!.addin ope<ell 
O • murlar.ına _a_e ı b" müdürfün. imanda !büyüyerek binayı ea..rmııı - ru\ar dışında aokakları d-olduran. lıl 

Ş b 0 

ır memuT ., ... ua manm b• .ııwıaıe ..,,. .. eeeri M. c-... id- 1 T -L~l maında .öz aldı,) u "? ..:;,. t ,.ı; dti~ilmloth. dınd. 25 yqı.,tnda bh kad"' bi,_ rak hay.-n •öçen bhaz büyü • - · obQ •< Celal Su.,.,U,in ioth~ • 
E 

_'n..: ·ı-•ı"ma'l.-rımı-..ı.. ta.. muavl11u5ıne e ı d-_ıt_· ıLı' 1 -n b" -• .. -~-.1- 1· ı..~ft d Gün*>tdıı eanı.fından dıllınize "e·-i'- .ıe~-ııı ~r~ tems.'"en· 
. - ""~ "". ~ - . M°""" - Bizim fllbed••· =uı«. ? nay -- ·~ '."'<> ve muo ç"'.'~'° •• '~ce, ...,, u<an. , ... _. ..... , ı..ı.-.,h" ,;,.;·;;;,; a ·-~ -.- "' " Y'~ ve t~;.fib ba!ı.islı.-ı~e pek ~z. ış .. ··n; _ Evor bizim ıu.. düman ı.tııo._....an ke~duu ku«a. y .. :yabtldtgı takdt"1o eenll)'otl~ 1 Şehir T;"""'°"" komed; kıomınd• 

bn.k •tttgım, d.ha _d<>""'~ lfUriJ,, Şuh• müdu. rl d hoqıün ,,,.,....,~ leeı bt< ,d<ılde yanuak başına bela olan bu ya~la'1 aynı .... ,,. '" mumı., btr _,nfu, , .. ,. ilL opetet 

KADINLARIN BECENDİGI ten lctinab:m_heltı nazarı dıkka:- beden. aO!l ıkı ay,~~ .. ın .... ~ TeTfie ö'lroii.ştür. zamanda istıihsal merkezleri hal:n. terblyeShıi.u en miüı1m kısımları her 
...:_ · · ._ __ ; · B _ı._ b' 

1 
-'•t.....ut taıtıını tıeıal" eLA..m. .,., rul _,_ 1 d .H rcl ıı ..... ye ba.banm anlıyaea"' '-~-·t · •uıızı ccıoa•u.•Jllr. unun seve m V- r-- _ .

1 
k i L Bu faciadan haherdar edilen us.. de ku aca:A yuva ar a. Y\Jl'o.ıa a ·- •

1 

.,,...., hı\ti. • lı:ıaaca izah edeyim. Bence terfi bi. hak kaz.aft<iıgına tanlamı e an ° küdar müddeiumumiliği, yangın e't- yetiştirecek.. ç.alıştırtacak te~k;lat. yeler şekliade cös~ri.lmJŞ.lr. Taniye e 
hal.kin li,..&.tin bi' müllfau ol • dum. Aff.G' . bi' ,.,.! nfındaki tahkihtı.,a devam et • ve müo,....1« kurolmalıdıT, ...... • Yau.n, Molunud Y.sari - Besle ""'lıd1'. e.,.. maiyetimde bul..,.• Momur - ıDlZ. .noktedi,. A,.,. Hadiy..,in e .. ,di Ç..Ouk iti. yaJ..ı. devl•t i,i<fu; tiı>.M - Ba milli kiillür a..1;,.ınm M. s.ıabddin 
_,.,.~,W~ .. Y.P. Y''1<An tanlTun dah~e miidu.ü _ s,.,uo.z .ioa • Ü.kiid"' adliye dol.knu t.,.fından bi- içi.de ya,.dığtmız buh. 1' - ....,_ """"""· lomd• lslifa ~~ıf gulüm.emek') oolaTI h•~ """"'. . bi< oual iot- --· ..ııı..;.. M<n.. bklırıl. nonlı devt<lenle vo T;;,ı.;ye .,'hl ..., .. ..,., .......,, - '""""· Ta; IBH ..... heı-gün 14 ''"' ooma tiya..,. o -... "' ... ı;ı~ ,, .. cıQ-·- ki;esiucle •tıknaktadır. 

__ _.,_ L-..... ..ı. tum, ı,et.erısuıız r. .Jcv1--ı' Lı"r x·J·ı·-..ıe... A .H.8. si~- _.....;~ -• ~~~--=--~~~~~~~~~=-==--~ 
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Memleket haberleri CSPOB=t 
' 

Bayındırda 

lk{ köylü kadın bir olup bir 
kızı Fena halde döıJdüler ve 

çirkin tecav;izde bulundular 

Karabükte 
Karabük yakında elektriğe 
kavufUyor, ıehirdi! bir hal 

yapıldı 

Serbest unreş I Çingene yere seriıdu 
birincilikleri dQn yapıldı .,,?.ü~~~"b~:'~~·~:f~nj~~~:~ d~.~:;.ı:::c·~~~~ f~"~~ 

güreş neticesinde Karakaçanın kö- meydandan çekilip gJtti. İsmaıl a.. 
lzm ir (Hususi) - Bayındır ka. Karabük ( Hususi ) - Jkıtısad 

z.as n.n Karabıoğı.ız köyünde mües _Vekaleti ile Karabük bele<i iyreıJİ a.. 
s 1 bır kavga o!muş, neticede 20 ras:nda yapılan temaslar neticesin. 
yaşında Hed•İye Atmaca bir kız so. d-e Karabükün demir ve çelik fab
pahır ve tahta ile ağ:r sure.le ya • rikalarından verilecek elekt:ri.lde 
ralanmış ve çirkin bir •anruza ma. tenvir edilmesi hususu belediye 

Dört şehir güreşçileri de Bursada 
veya lzmitte karş11aşacak 

tülediği aşikardı. Hele son yarım ğa, Alhmede habre gili\!rek gevezıe.. 
saatlik güreş onu bÜsbütun zebun. Lk ediyordu: 
laştırmıştı. - Ahmed, amma da vurdu çio.. 

Davud pehlivan, İsmail ağaya genenin sırıtı yere be!.. 
hitaben: - Teheyyy). Hepten ten~irliii 

ru;ı: kalmı,tır. Hadise hakkında al ı_ medisinde karar altına alınmış o. 
nan maliimat şöyledir: lup sipariş edilen malzeme gelir 

Tüıttlye ser~t cüreş birinciliklerine 
düıı Beyoflu Halkevinde bı.şianmışt.ır. 

Ev başkanı Dlrem Tur kı.u bir hlt.abe 
Şerife Poyraz adında bir kad ın 'gelmez montaj iş:ne başlanacaktır. Ue müsabakaları ~ıştır. Alınan net.i. 

muğber olduğu H ed iye Alnıacay; ~i.ğer taraftan y iyecek mad~e _ celer eunl.aı'dır: 
dövmiye karar vermiş, yan'.na ar. lerının ahm satımı nı daha iyı te. 56 kilo - Bahri lSıvas) Kemali (Sey_ 
kadaşı Emine Sarıba!!l altmış ve jki_ min ve kontrol maksadi1e Karabük ban) ta.ti&, Re<ıeb lbmlr) SeHlyi (R.o. 
si, köy ken.arındak' > tar.'uında ça. bete<i iyesi n in ça~ı İçinde yaptır .. ca.ell) tllfla., iama.iı <Ankara) H:ı.yred. 
l:şmağa giden Hed;yen in yolunu makta olduğu halin İnşası bimıiş dini lİ8Caobul) tuşl& yeıunişlerdiı'. 
ke~işlerdir. ive umumun ahıveriş= n· aç :lmı ~ıt ı r. 61 kUo - Hamdi ( Sıvası Ahmcde 

tk . k d h 1 ı · - --o-- -- (Se7ban) t..,&a, NasvJıl (Burııaı Faıı: • 
-ı a ın ta ta ve sopa ara za- • • , , w 

varlı ·Hed iyenin ba~ına vunmığa Bıgadakı ıncır agaçları h1a. <izmir> ~la. M~fa !Ankara) 

~mı;uar ve en ısıni meca.s .-z urumaga yaz tuttu ba --"- -• k d · · • ı k w " Manola lİ.staıııbu.l) tıi41a callb celml~ • 
bir hatde yere sermişlerdir. Bundan B iga (Hususi) -· Bu yıl hava- lerdir. 
sonra, ağır surette yaralanan Hedi. lar fazla S<>ğuk yaptığ:nd~n ~ehri. 66 kilo - Y114U (Ankara) Ahmede 
yenin bayg:n bir halde bukmma • m iz bağlar ı ndak ' inc.ir ağaçları el (Bursa) tuşla, Mehmcd (Kocaeliı Er • 
sından iat ifade ederek vücudünün yevm uyanma:nli ve soğuktan do. doj'ana (İzmir) tuşla, Mustafa lS~y 
en nazik bir yerine çam t : rıtııh dol. narak kurumağa yüz tu.tmu~tur. ban) Ha.eyine (Sı:vas) ~uşla. callb cd. 
durrnu~ardır. Tecrübeü bağc: lar!n aöyl!ed'i'kler'ne mlıtlenlir. 

Hayatı tehl ikede ola.n Hediye göre bu ağaçlar, d ip.erinden yeni 72 kilo - Celil (Ankara) Şı&.Jıine (la. 

dün lzm lre getirilerek mde-ket filiz sür&e bile bunlar llncak beş mir) tuflla, Ki.znn {İstanbul) Servete 
hutanesinde tedavi altı .na alınmış- sene 90rvra meyva verebilecek bir <Kocaeli) t.qla, Mwıtafa. CBursa.I Mus. 

i
hale geleb!lir. tala.ya (Seyhan) t.11ı1la pllb celmİ$1er • 

Mütecaviz iki kadın tevikif ediL ---o dlr. 
Veteriner kongresine 76 kilo - Nuı'I (Bursa) R~ulü (Sı • m iştİr. vasi tuşla, Aslz (Ankara.} :\lebmedı <Sey 

Edirneden mümessil gitti ban) taşla, Mehmed ıhtanbııl) :Musayı 
Biga Halkevi köycülük Edime (Hususi) -- Yurdumu - ı tmıirl tqla yenmişlerdir. 

kolunun faaliyeti zun hayvan durumu, hayvan üreti. 87 kilo_ Ali (İ.st.anbul) &eccbe tBur. 
B ga (Hususi) - Şehrimiz Hal'k mi, hayvan hastal ı kları ve diğer 

evinin «Köycüfük>ı ıuhesine men.. hayvan meselelerini İncelemek ve 
sub azaları, geçen Pazar glinü, ka. bu huso&ta gereken tedlbirler alın
saba cİ varındaki f .,kend.e{ köyü ile mak üzere Ziraat Vekal~ti tarafın 
Gemicikırı, Kah~etep~, Sarıca köy

1
da.? Ankarada to~lanacak ola~ v~

ve Dere köylerine gıdereık haikın terınerller kongres ıne d-avet edılmış 
derd1erini d i nlemi~ler ve kendile _lolan Trakya umumi müfettişliği ve. 
riıe muhtelif m"vzular hakkında1 teriner mü~avir i Şevke~ Tunaboylu 
hasbihailer yapmı,lardır. l~u sabah Anıkaraya hareket etrn"ş... 

Şube ba~kanı banka şefi Tahir tır. 
Ünver, birçok huıuslaıda köylüleri --o--

1 tuşla, A.dll (SamııOn) · Envere •Koca 

eli) t°*"' İsma.11 (Ankara) Bektaşa 

( Sıvas) tWjlla. caltb ct-lmlşlenlir. 
Al'tr - Duan (Sıvası \.hnl~e !Sam 

sun) tuşla, Mlllita.fa (İ&tanbul) .Musaya 
( İzmir) tuşla galltb celmlşlenllr. 

ikinci devreye on daklkalık bl.r ar:ı. • 
dan sonra. devam edilmiştir. 

56 kllo - Halid (Bursa ) F:ıhrlye CSı. 

va.si tuşla. Kl'ma.I (Seyhan) Se:ıaiye 

CKoca.ell) tuşla.. Rl'ceb ÜJ11Dlr) Fahrr.d. 
(İstanbul) tuşla ıalib r.elmlşltt • tenvir etmiş baytar tarafındRn hay. Kocaeli meb'uıunun tetkikleri 

van hasıtalıkları He hayvan bakımı. · Edime (Hususi) - Bir müd -
na dair konuşmalar yap:lmış, d!i~çi dettenberi bölge dah'linde gezi - kilo _ Ahmed (Seyhan) Fa.zlıya 
taraf•ndan da birçoklarının di~eri !erde bulunmakta olan C. H. P~r: (İzmir) tuşla Abdi (Samsun) l\Ia-nola 

emuayene edilmiş d iş hastalıkları t imizin Trakya bölgesi müfettişi (İstanbul) t~. Mustafa !Ankara} Na. 
:hakkında köylünün anlıyacağı b1r Kocaeli meb'usu Ragıb Akça E.clır. w.ı. n-...L.j,n..ı._....u.--.. .. ı 

!Bursa) tuşla., Yaşar CAn.ka.raı Melı • 
mede (Kocaell) hışla, Mw;ı.a.t~ Sey • 
hanı İsa.ya. (.İzmir) tuşla ~alib c~lmlş. 

lttd.lr. 
'72 kilo - Celil (Anlı:araJ Kazıma cis. 

tanbul) tuşla, Bekir lİzmi.r ı Musta(aya 
bükmen, Servet {Kocaellı Mustaraya 
(Bursa> sayı ile callb celmişlerdır. 

'19 kilo - İsmail lK~) SIU'iye 

- Ağa, çingenede hayır kaldı patladı be!. 
mı dersin? - A be, yıldızları saydı gök yü.. 

- Hayır ... Yan yanya öldü he- zünde be! .. 
rü!. İSmail ağa, yirmi beş altını aldı. 

- Aıhmedin güreşi ağır geldı o.. Altınlar bir yedi eminde duru • 
na .. Toparlııyama.z artık kendini. yordu. Getirip Kara Ahmede ver. 

- Kurtıkapanı bitirdı çmgene - di. Laf değil kırmızı kırmızı al • 
yi. · · tmcazlarıdı. Ahmed, bu parayı kiL 

- Evet, yavaş yavaş ne güzel çük ortada elli sene ça1ıssa ala _ 
de e:lX:ii. Tam bir ustal.ık doğrusu . ma1Jd.ı. İsmail ağa. işı inada bın • 

(Seyhan} ~ı ile, Aziz lAn.karaı Meh. Beğendim bu, çocuğun güreşini.. direre4t Aıhıtn€de bu parayı kazan. 
mcde (İstanbul) sayı ue Kalib celmiş _ - Ben adamı gözünden anlarım dırmıştı. 

(Bursa) tqla, Resul {Sıvas) Mehruede 

lerdir. , 
87 kilo - Ali Ahmod ( İ.st.uıbull llU. 

harreme (iıımlr) sayı ile, Enver <Ko • 
caelll Recebe (Bunıa.) tuşla, Adil {Sam 
sun) Bekta4a (Sıva.s) tuşla. plib celmlt. 
&erdir. 

Ağır - Basan Hüseyin (~ıvaa) Ah • 
mflde (Kocaeli) tu,ıa, Ahmed (Sam • 
sun> Musa.ya. (ir.nnlr} t~la ı:ailb cel • 

mi~. 
Yarın müsa.balıala.ra Beyoğlu Halke • 

vlncle saat 14 te devam Milecek.Ur. 

Dört tehir güref müsabakaları 
Ankara. İ.stanbul, Koc.ı~U ve innir 

bölcelerlnin iştira.kile yapılaea.\c müs;ı. • 
bakalar 30 MAyata baebyauktır. Bu mü 
labakalar 31 Mayısta bl.tecekt.ir. 

Güreşlerin Bursa veya bnıltte yapıl • 
ması mııht.emeldir. 

ikinci küme grup maçları 
ikinci küme terfi maçlarının &'TUP o. 

yunları bu Pasıu Fenerba.hçe stadında 
başlayacak ve bu maçlar iki devTe ola. 

ra.k ya.pılacaı'ktır. Saat 10 da Anadolu -
Davudpaşa, saa.t 12 de Eyüb - Hilal 

aıWan oynanaea.ktır. 

Eskrim ajanı istifa etti 
İstanbul E&krlm ajanı Rıza, feder.ıs. 

,-onla arasında çtkan bir lhtllirt.an do. 
layı ls'ifa etmiştir. 

Vefa klübünün konnesi 
v.a.. *'e-al 

Davud .. O, benim hanıa gelir gel - A.'hımed, sevinç içinde idi. Ser8 
mez himaye ettim onu... gibi mühim bir yerde küc'..ik orta 

- Ahmed, çingeneyi ortadan çı- $ireşini kazanmış.~ Sayıh bir kü. 
kanrsa ağalarla beylerle gün var. çük orta güreşçisi olan ı;:inger' 0vi 
Hep.5i sinirden çatlar. majtllub etmiş, yirmi beş ahın gibi 

Dedi. mühim bir para da alını.ştı. 
Kara Ahmed. hasmını hafif bul. 

muştu. İşi uzatmadan b ir an evvel 
bitirmek istiyordu. Çinge.oenin 
müdafaa güreşini bozuyordu. Çin. 
gene bir araltlc açığa düştü. Ah ~ 
med,

1 

ona sıımsılkı, ve, dolu di~gin 
bir çapraz top1amıştı. On .adım ka~ 
dar ya sürdü, ya sürmedi, çengelı 
ye~irdi. . .. 

Çingene, çengeli yeyınce suıtus. 
tü kalıbı kalıbına yere vurdu. 
Çapra7Jla mağlUh 0Lmuştu. 

Kara Aıhlmed, hasımını bir saat
te yenmişti. Ve, çingene, hemen 
hemen Kara Ahımedın karşısında 
belki Dunmuş kadar bile dayana. 
rnamıştı. · 

Ahmed. hasmını sırtüstü yere 
vurur vuıımaz olduğu yerde diki. 
lip durdu. Ve, galibiyet te~en~a. 
sını çaktı. Ağaların, beylenn yuz_ 
leri sapsarı kesilmışti. Is.mail ağa. 
meydana atıldı, Ah.medin alnın • 

* Serezli İsmail ağa, Ahmedin ~ 
reş hayatında mühim rol oynıyaıı 
ağalardan biridir. İsmail ağa, ö • 
lü.nciye kadar Kara Ahmetli hlma. 
ye etmiştir . .Ahmedin Serez gü -
reşlerini ve İsmail ağa ile olan mil 
nasebatmı yegane Sultan Am 
devri başpelbllivanlarından rner • 
hum Pomak. Deli Murad naıklet • 
mişti. 

Öyle zannediliyor ki, Hergeleci 
İbrahim pehlivanı Kara Ahmede 
ustj yapan c:{la Se.rezli İsmail ağa. 
dır, SereZJlıi İs.mail ağa, han ve 
ıkü.lhan sahibi ze~in bir adamdı. 
Kara Alhmedi, aylarca Serezde bel 
lediğini söylerler .. Ahmed de 1s.. 
mail ağaya hürmet edermiş .• . 

Alhmedi, ilk olarak Serezde gö. 
rüyoruz. Belki bundan evvelisi de 
vardır. Fakat malıimumuz değil -
dir. Poonalk: Deli Murad merhu • 

cuma.rtesı günü saat (15) de Letafet a. mun anlattığı Serez güreşi ve İs • 
pal'iuna.nındald k.lüb merkezinde y:ı.l)ı • mail ağa münasebatı da malumu. 
ıaeaiından sayın azanın ı-elmeleri rica muz olmasa bu taraflar da bi2ıce 



SON 

elgraS, ~elefon Ve Haber elsiz .. r 
Berline göre 

1 Cenub mı takasında iaşe 1 Alman ve 1 ç~LY~ ç J;:T '-'i\ > ~ 
iNGiliZLERiN 

DE.Nil ZA YiATI 
18 M.LYON TON 

Ve mab U-ı dur mu Sovret -~ııfill~~f.n~~f~f~I AL rM 1 N D r !'C •• : •• .ı:T.:-:-:·X··:).:·:-:·:·J~JJ t:. t::: 
. . . tebliğleri Vaz~~;: .. ~~ir bakış iid•n ı.aı .. ı d'•n ve awvaffnluyeı. 

iaşe Müsteşarı AdanaJan Mersıne geçtı. Bc:rlin 25 (AA) _ f\lman 0 ... •• - d- • ıe dayarunaktadır. 
. . ı '-'• er geçen gunun unyayı şun.! ŞARK CEPHESiNE G Ll 

Tetkiklerine devam ediyor dul.arı ba kom':'tanhgınm tebliği: diye kadar misli görülmemi~ Yuknıda da. 1--·dett - . E • NCE: 
Şark cephes.nde duşmamn ma. btr büyük muharebeye yaklaıtır • 1 ta aft h "i!,. igimı:ı gibi bir 

Halen müttefik~erin ) ı - Şükrii s··km .. uhab' l 1 hal.i taarruz hareketleri püskür - mak.a olduğunda fÜpbe yoktur. Af. r : ~";..-in hazırhkları de. 
Mersin 25 (A.A. _- ~';15• I d eçt 

0 b~ m 
1 

'T;ı1 · tülmüştür. Abnan hücum unsurla.. man Führeri Hltlerin son nutkunda v~ :ten k ger, ~an cephe.. 
Ciİnde 32 milyo l teıarı Şükrü Sökmens~erOf. . . ın..t zet Veuıekilı' e. 

1 
aadyl ~-tff ca11 • rının hareketlen muvaff, klyctle sarahatle kaydettiği bu harb için ntekm. ~--1-~ı ~ımi ~ındr gelecek -

de Toprak Mnhsullen ısı .zıraa re nın em r ve re.L er e netıcelE:nmişti:r imdi taraf . • ı ~cıuerıu nırışa ın yardım 

tonluk ge.ni var müşaviri Atıf Glraf. o_lduğu hailde cdenub mtntak~ı-nd ~sulbuve iaşe AJman hava. kuvvetleri Kara - ta:ıırl~kların7y:::~~r;d~~rsu~~e edebilecek hamleler yapılmakta, 
A ") d- Adanadan §Chrımıze gelm § - urumuna tela... etmıı:a ve d ' n1 d....ı.. _ · • kC§lfler lcrn edilmekte ve bilhassa 

nkara 25 (~ad~ o gazet7sı -:: un .. Belediye, Toprak Mah sadla bu mıntakadaki v illerle ya - enız n Kafkasya ~-ıyıs:-ndak. lı - arın q:ua musaT_J bir h le gel - gerilerdeki lstlnad merkweri ve 
Alman kaynaklarından verilen bı... tir Mu~{ı 11 umumi mağa pılacalt toplantıda bulunmak üzere m~mlarla Azak denızındekı I:..man- meslne ve maklndı vasıtalara ser _ mahe k ynakla 1 .. 1 .. 
!habere göre i~gıl.ızler, har~in baş- &ullerl ı~İ ~;;t:~~iklerde bulun. geldim. Adana.da vali arkadaıları -ı lar tesislerim ve Sovyetlerin g~ - best hareket imkanı vermiyen ar:ı • tanrruı me a 8ııec1ef r:uı:: 'C:i~~ 
l~ngıcm~an şımdıye kadnı ~~d~: zaıar:r gAk f Tüccar klübünde §e~ ını:z:la mahsul ve l&Je durumunu iJ. r lerle munakale yollarını tesırlı :zfnln ~~ kurtulmasına lntı • mavas.Ala ve münaknta güçl tiril. 
~~z, ACantık ve Kara:b <lenız.ın~c , ~~e .60 ~lk bir ziyafet veril - gllendiren muhtelif mevzular üze - surette bom'balamışlardır. zaren d.ı.ger mucadele _mınta:kala • mektedlr. Bir müddettenberi ~i ta. 

. milyon ton tutarında tıcaret g • 1 1 f tt Mersinin tanınmlf rinde temaslar yapıldı. Mahsul"" Alman savaş uçakılarının Mur - rında go:ıe çarpan vazıyet ıudur: lafın küçük hacimdeki lınfif .. 
~ısı ikay?etmişlerdir. ~ap~~an:n I~ f v;::. Y~:Zı; bulunmuş, hasbi - gelişi bu günkü va.ziye!e göre ümid. manska yaptı~ı hü~umlurda, h!ma UZ~KŞARKT~: Büyük Okya - cadele unsurlarile hava ku~e~i: 

arbe gırışınden sonra ln~ıl crın L-~ lm t 11 ve ferah vericidir ye avcılan, şıddetlı bava muha _ nus OJ'.asına serpılmlş adalarla bu nln bil bapnna - 1.\§bkları 
Uzakşar!ktakı tıcaret gemısı kayı. ~ yapı IJ ır. · rebelerinde, 17 si Hurrcane tipin mıntakanın cenubu ııtarbisinde yer i bod ya ugr 
hı da bir milyon ton o.Lmuştu::. Bu ş h de olmak üzere 18 düşman uçağı alan beıincl kıt'anın ayni zamanda 

1 
ur. ** 

suretle kayıb yekunu rn ırulyon Koordinasyon e ir :er ~rası düşürmüşle:rdir. muvaffakfyctli surette müdafaası_ 
tona baliğ oluyor. . İtalyan uçakları bir Sovyet ha- nı ~n imkanız olacnğını eı·rmanya cephes-;--

liarb n başlangıcınd.ı lngıltere- heyeti• toplan l maçlar va runa 23 Ni~nda bir baskın gören müttefikler bu havallyi iki ın-
.tıın ticaret geımisi toniıato tutan hü~umu yapm~ ve yerce g dı.i _ geniı kısma ayrmuşiardır: d • t 
21 !milyon idi Buna N~:veç, Y.u • A) _ Koordl. (&,tarafı 1 inci sayfada) man uçagı tahr·b etmiştir. 8!' ~ı~•k-lardn.n bir! cenubu e V .-\zıye ve Lamet 
n_an, Fransız, Leh ve dıger mutte. Ankara 2~ ~- b h t 10 da rası çek.ıt.n :ıı;ur'aya gı.>.ı. b..:gunkıı Sıvastopola hücum tarki, dıgeri cenubu garbı mıntaka. 
f ~ merrf.eketlerden alı~mış ge - nasyon _heyetı ." a saa maç Istanbul _ izmır arasında ya- . , !arıdır. Cenubu prlU denilen mın • ke netıı· 
lnHerin tutarı olan 9 mılyon ton Ba,vekil Dr. Refık ~aydam~n t bA§- pıitlı. Futbolculann daH?tı)eS z 0_ k Bcrl:U25 (A4i;~d-d ~man baş.. taka Yeni Zelanda. Fiçi ve bura - U 
daha ilave edılmiştir. kanlığı al.ında muta top n ısını Uirak stada alınmamaları yüzün - omut 'lgının ır ı~pı e gore lara müca.vfr adaları ihtiva etmek. {Baıtaran l ine. say.ada} 

Amerikan ticaret gemilerinin t~ yapmlfl&r. den iht.laf çıktı. Bunuaıı dolayı tlma~ sa~şpoluça~~· du~, ~-ovyet tedlr. Müdafaasına Amerikanın es.. 100 kilometre geri 
tarı ise 12 milyon tondur· DemeK ·-o maç 15 dak.iıka .geç başladı. Istan.. en~ rva 

1 
° 

1 
'Ees~~ eh:. sah. ki ata.şene.vali olan bir amiral me - Be.rn :t!> (A.A) _ Ailı r kan 

oluyor ki 42 milyon ~on g~mid:ı~ Av;Up1 hattm·n Mayıs bul takımı tahmin edilını)ecek ele. ra ava a an anna _ıesır ı_ ucun;- mur edlbnl§tir. mcmbalarından ·alınan te gr .. fl.ıra 
18 milyonu ka)~bcdilmış ve 24 ~:I- d 1 , Si recede fena tert1b edilmışti. Bunun lar} apımşlardır. Bır defüz ~agı Avustra'yayı da fçıne alan cenu. göre Birrnanyadakı müttdik kuv. 
Yon kalmıştır. Bu ·ckCına, haroı~ SOnU ıl a aÇI ITI..l neticesi O)Un güzel olmaciı. Bu ussundc'kı ıha?-garlarn !.cı~ ısa - bu garl>i mıntakuının emir ve ko - \Jetlerin .kumandanı General Still. 
ı'lq senesi içinde inşa ed:Ien yenı bekleniyO • maçta b. !hassa şu· nokta~ar gözü_ bet er kaydedilmış ve buyuk yan. mutaaı ise Filiplnlerin meşhur mü - well 'kıt'aların cephe boyunda ıoo 
~emiler n tutarı olan 3 rrJlyon t?n '. müze çarptı: gmlar çıkarılmıştır. }~ava alanın-l dafil e-eneral Mak Artür'e verrl - kilometre kadar geri çekitn:elerıni 
da ilave edilince, halen müttef~: (Baştarafı 1 iru:ı &ayfad~) 1 - Galatasaray takımında mtl. da, uçak savar bataryruarı, taın 1 a mlıtir. Avustralya.da harekat yapan emreıtmiştir. 
lerin elinde roE\"CUd ticaret geırusı Arda nehri uzerinc kun:.ausu- dafi olan ~hm Beşiktaş merkez betlerle susturulm~ştu_: ... Uçaklar mattefik kuvvetlet" net" cinsten bir - Çin tebliği 
tonajı 32 milyqna çıkmış olı:.r. nu evvelce bıldirdiğim In:uyak~at muhacimi lbrahim yan muavin o. ara~~na bomıba:ar du~ıutur. Yerde liklerl ihtiva eder görünüyor. Ce - Çunkin;g ~::> (A.A.) _ Çin h:ırb 

---o köprüden Mer~ köprüsü ıçın lu - larak oynadılar. Fenerbahçe mer. 6 düşman uçagı ta.hr 0 cd hnıştır. nubu prlci mıntakaaJnda fse, bıl - teblığ": 
Alman • Amerikan zurrilu olan malzeme muntazaman kez muhacimi Melih de sol açık Sovyet tebliği bassa ve hemen hemen Amerikan Makineli bklik!eri de ıhth·a e. 

h h 1-ll geçirilmektedir. olıı.rak takıma g:rmiş1erdi. Yerle. Moskova 25 A.A.) - Rö)ter: kuvvetleri bulunmaktadır. den Japon öncüleri Loikawın şi. 
arb İStİ 58 8 Her ~i köprü inşaatmın. on~ - rinde pek tabii Olarak büyük bir Bu sabahiki Sovyet tebrgi: Buralarda hareka~ daha ziyade malinde bir noktaya kadar geldik. 

müzdcıki Mayıs ayı nilıay~~ıne tt~- yadırgama gösteren Iutbo~cuları • Gece, ceıfuede hiç bir mühım hava mücadelelerine tnhlsar etmek- ten sonra ilerlemeğe de~anı et • 

Alman ·ıktısad nazı .. i 
1 

dar ikmal edilerek tren nıunakıtla- mız bugün'kü maçta !erd itibarile değ?şik.lık olmamıştır. te ve lıa.saaten Avustralya krt'ası • mışlerdir. 
tına açılacağı kuvvetle umulu ·o_r. rak"blerine üstün olduklarını 90 ---o- nın ılmal mıntakasında kesafet ----<>---

Halen Arda köprüsü ile ~crıç dakika zarfmda müteaddid defalar s·b• d •• giistermektedir. v • t 
Amer·ık ıyı gerı·de köprüsü arasındı:lki kısımda ınşaa iSbat eltiler. Fak.at :neticede mnğ - 1 ıry a goz BıRMANYA: Buna mukabil u. "'"'şıng ona röre 

tı ikmal için mal'Zeme taşıyan tren liıb ve iboyunlan biikuk sahadan h f :zakprkın ba§lıca harekat sahasr ·~ 

b k \J d• Jer iŞleınektedir. ayrıldılar. apsine atınan Blnnanyadır. Bu istikametten Hin.. . (~tarafı 1 inci yfad )_ 
ıra ac3g1z, ıyor 2 - İstanbul takımının yaptığı dlstana doğru inklp.f edm Japon nun. büaraf kaynakla~ın<i~n aldıgı 

K h aman Orduya hücumlarda ha'kem tam 15 defa A "k "" taarruzları, Felemenk Hindistanı • kaydile. b~c .gore, ital)ada 
_:Berlın 25 (A.A.) - Endüstri a r ofsa)d verdi. Bu hadise futbolda ffi3fl n u;agı nın iıgalinl müteakıb zlhinlerf iı - munierid bır sulh yapılmasına ta. 

bôl,ge!erınde maliyecilerden mü • • .h k d d k peik ender göriılmüştü. Bu İzmir gal eden cıAvustralya mı, Hindis • raf.tar olanhınn sayısı artmakla -
rcltkebbu grupa hıtab eJen Alman ıltı a e en ye e taknnınm ofsayd sistemini mu. mese e oldu tan mı?,, sualinin düSümünü çöz - dır. İngil 'Z Ve itaJşan yaralıları a. 
:sad nazın Dr. Funk demiştir vaffakiyetle tatib kctmesinc rağ- miij ve Japonlarrn, ıhndflik ve ter. ras nda yapılan mubadclc bun .. bır 

Snbaylarımız men hn'kcmın lbu ararlarındn isa- (Bqtarafı l inci ca)"fada) cihan Hina.atan fiil kametinde faa.. dc~1 sayılm~~u:· L 
. •Almanya daima Amerikan harb J bet aramak ıçin futboiu hiç bilme- den lııaT&lanchldannı ~e nereye in. liyeUe bulunmayı muvafık gördük. u tc:mn~ 1 a . Lava n ik-
lstihsaltitım gc.rıdc bırakacak bir . mek lfızımdL diklerini bildlrmeyecekleri • ·· _ lcrhai açığa vurınufhn'. Son günler_ t dar mev!kiıoe geçmeaındc~. aonra 
durumda bulunacaktır. Şirr.ali A _ (Baıtarafı l lncı aayf_ada) 3 - İzmir takımı İstanbul muh. 1iİ7orlu. &GJ' de, bu mıntalcanın br.husa merkez daha _ku_vvet bullm~ş ve munfcrı~ 
lnerıka de\~Ct adamları tarafın • tarafından çok heyecanlı ~ır ~U- te:titme nazaran daha SÜrntle ve AkJJa iftirak eden tayyarelerden 1 &aamındaki hareketler Japonlar le. rı~. ~~ ~oga~~ır. Çu_n~u 
dan ileri sürülen rakamlarda ha _ hık söylenmiş ve bunu taktb c en enerjik oynadı. lıirislnln Sibiryaya Jamiı 0 1 

da hJne Jok"pflar kaydetmektedir. Bu. ta..,-a .. .~ .. un.de1:ı ıatckle.r.nıo 
Yale geniş bir yer ayrıımıştır. Al- i<l resmi tıalkın sürekli alkış. 4 - İstanbul muhtelitj netice - Japoam-tn canını sfkmı§fll' Bu ha raL.vda. Slttang vadisınr İrranadl au) ~u ~unu ~.nbmtştıt. . . 
lnanya bazı endüstri ,.nüesscsele • r~l k rşılanmıştır. nin fenaya dogru gittiği sıra! rda asta Tokyo radyo1RJ etim ıu-r; vadfsine bağlayan birbirine nriiTa - a c un yap~kna l Li{ln, 
rını askeri imal· ta elverişli bir ~ e id a resminden sonra okul ko.. hucum hattında müternadıyen d - söylanf:h-: zi demlryolu ıebekesfnfn prlc kıs • Almonyanıo şa ccp~csınde en faz. 
hale aetı'rmek ı"çı·n beş seı.e r!tlış - eç lb Alı" Rıza • iklik .. -aptı. ••--•- d mı Japonların eline geçmfıtfr. Bu la meşgul bulunac..ıgı sıra bek -

'l:ı Y"" mutanı kurmay a ay gış J • al . . k - ıYMnaava ra yosa fraıısı:zca L-~ _. __ 1 k da lcnccekıt:i'I' 
lnı.ştır. Birlcşlk Amerl.kanın mu • Gör is1 . de subaylanbn 5 - lzmır lk esme çekilece nqrly.tmda, bir A~ı:Ütan •-- Kuc:Qle cephenin ~una.& ısmrn \ f . . d ·ı 

· · k•fi can re gın · 'ef A- · · İstanbul tak daki -n·- İ ili hareketleri f hhn yeye salı aşıngton n verı en bu su'lh 
cıze!er yaratacak eksperlerm a 1 mürokkeb bır bE.-yet. Ebedı ~ penaltı ıçın ınun . · bombalartnı Japonya - - ng z n • - - haberleri baıjk hi bir b a.'k'ta 
bulmadıkları bir zaman ıçınat! tatürkün Etnoğrafya cnüzcsı.ndekı knrgaşalık şaşı.laca ~erecede .. 1~1. n-le btnktıldJm soma Sl"heryada ~ Çin~ kuvvetlerlnın va:ztyetl de, t i.d edihnedı wineç. .. e 'hti n 
l"rlenıl.eketin sivil cndüstrisinı harb muvakkat abrini ziyarette ma - Maçın cereya~~1 şo~ece :uliıs~ yere indiğini ve gö.ı hapsine alındı. gu~tLlgeç.ll'kçLEe Rzor8faşmakt~. Le1 ~~'ki edilmclfcJh goı ' Y tla 
<?ndüstrisine çevitt-eceğine inan - • t.azim1e eğilruis ve etı~cn sonra. 1 ve ece te i1111 blldinnlplr: P N : u mın nın -------·------
l'nak imkanı yoı'ktur. Bundan baş - n~ı h~ı::: ur. nokta şudıır: lstanbul takımı ferd Bu tayyare, Amerikanın; arz.usu llbqlı mücadeıe s.ataesl Süson ada- ELHAMRA1d 
ka fabrikalarda değişiklik yapıl • bır buket :, e °f, Ioma tevzii iti>arile ustun oynadı, buna mu - ile SlbirJ'1Va • iıtlr. Gaye 5<n • sıdır. Bu adanrn J~pon im-netle - a 
ln ı meselesine daha aı. diıkenli ol And fçme .:ıeraaJ~ kabıl İzmırın t~lu .~l_araJ; oyunu yer - Japon müruuıebafını Lozmak.. rlnd~ masun b.labılen kısmın~ çe. ALEV ,c- ~ RK J SJ 
:rn.... d". b. escle .:.nzımam B .. ııan.t netice;'l elde ettı. Hu.liısa lstruıbul tır kllmrie ımanıffak oı.. Ameribm 
-·0&,yan ıger ~ m 1 Ankara 25 (A.A.) - ugun ak nda ahenk namına bır ~c~ _. kuvvetleri büyiik hlr kahrwnanhtı:la Tiiı'l.ç· sözlü 
et:rne~tcdir: lptıdai madde e.r me- 14,30 da Yed.dk ~ubay ok~h~nuf t oı:: Nisbeten musavı hucum - ~ tayyar sinin Slbirya. dö~4*:1edlrlet-. Fakat ı.er türlü OAH BERRY - A ı:K • 
~ esı., 16 ncı tahsil ve talıan devn:sını ~ - i devam eden ılk de\'IC sıfır ya llllfl Japonları memnun bırak - dıt yardımdmı mabrmn kaldıkt ... ı SANDR CRAY BERENls --o- .,, tiren ~u-bayıtarın arul. lçmc aveılı~ı.p. ;;~a bitti. • madığı kadar, ayni tayyarenin göz ve tı.rlç!e temas hnkinları da bu • CLA1RE Zeyf İngagı loma dağıtma merasımı y p ~:-- Ikincı devre İstanbul takımının bap& ne al&nmıı olmaaı keyfiyeti de 1 dığl iç.in vaziyetle.rinln nasd ve Ne~ Metrcpoliten ope-

tır. .. .. rnk Miüe.L Meclisi kat'i hakimiyette olmasına ragmen AmerDcalılaı'ı ~otlandtnnamı§lır. bir peki! alacağı sel kestlrile. rar.ı art.' eri fevkalade me • 

SQflŞl serbest ~~~ülh~?k Renda Başvekil 7 ncı dak..il>.ada lzrnır takımı sağ Amerl':;, ~ı mat;~'!ılıerl _bu °'=·ıı.. memektedlr. Buna mukaLil Korre- '9.raklı ncr· !!it :macer ı J 
Reısı a a.m ' ve.kıller. açı;gı Saj.m ilk golu yaptı. Istan - :zlyo;c ı ım ayıı z • yeti g?s.. 
doktor Refik S yd • · •. • buld.an Gundı.iz bır dakıkalık fası termekte benaber efkin umumtyc .. bain eıı ,~ıi]J ,e guzel l"ilml •••••• 

eb' sia. Cüm:hurreısı·gı umumı - ~eilerin Dardu:tini lh G E N ç ~ 1:1 ~ Gedeleç. gene! kur- ladan sonra ~İ tnkrmı beraber va-t.;JO,IO""' .• • tasv d - D EL •ı L ı• K 
katibı_ ~ . . . 1 A<sun zı}ete getirdı. Oyun tamamen .... .> ,.nrmckte Ye • e.. · 
may ikincı reısı ~en~ M .. d tanbul takımının lehine :rônnrüı~tü. tin, U:.ı:a.kprkla Amerıka ile hiç oL 
Gündüz, Başvekfıiet, Mı -st u a. Bu arada İzmir kalecisi ~k gü:ıel ına:zsa P if bir l§birllci yapmasını 
faa ı;e diğer veldiletieı: mu eşar - kurtarışlar yaparak neticenin de. fstemek~edlr. 
laril --Jt..~-- An.kara Istanbul va. •· · · - 1d l b l h B" · · ı· e o~wu, .'Anka gar.. gışmesmc manı V< u. stan u mu ır gazetecının sua , 
'\ve be}edıye reıslen. . .ra udti telitı faik bir oyun içinde iken ani Bir Amerikan gazf'tedsl Siblr 

· komutam ve emnı)c. m b 1 · :ı..· k d "h ' • nızon _ 11 h zır bu. ır zm.ır tuUcumu arşısın a ı - yaya İnmİJ olan tayyare hakkında 
TÜ ve ibas n ınumessı en a mal et~ıış ol~u~ mudafaasına 32 cümbun-ekl Ruzvelte tu suali sor. 
ıunrnuŞiardır. nci dakıkada ıkınci defa topun ka. muttur· 

Törene, mezun subayların. ~lzı. leye ıgırmesine mani olamadı. _ Bu tayyare, ö ·· • ve kirala. 
. -~1 bir aln"7rıan sov e. L.. . asl l 1 ıı. k" " 

kanın işttraA.• e ~ r. 1 • 1 uzumsuz P nşı:ıa ar a ~·a 1 - lcuwnwıa tevfikan Rusyaya gön 
dikleri İstik!al marşı ile baş a~ ~ m;yetını devam ettiren İstanbul derib uçaklara mahsub edilem z 

e bunu o,k-\ıl komutanı kurma~ ~ muhteliti galibiyeti "2.1 ile İzmir mi 1 e 
va Ali Rıza Görcanın nutku tak h tak mma ve.r~·. ., . . Ru:ıvelt, bu mate cevab olamk 
b Yişt. Bundan sonra okulun b~ Takımlar şoyle tertıo ~dil!llıştı. ı.....L a ··ım··......:: 
etın rr ' . ·ı el ~-'-·- -.a e su u,,.. .. r. · ın birincısı e. - [unır wuuıuı: • • • . 

Bat Rollerde: 

ANDREA LEEDS .. JOEL MAC- CREA 
Ue b ün Holivud ~en~llğf, İlkbaharın biihin boku ve 

bu eflencell ve çok lnrrve1D filmi 
zcUiii ne llilen~n 

Bu Salı Akşamı· 

SOMER Sinemasında 
Gormlye hanrlanlllD. 

~ne nıezunl:~isine Büyük M l. Saliı:hattın, Reşad. Al Adil Ma- Bır. Japon gazetcsının aualı 
ger sını~a_r . : Abdiilhal k Ren.. c d Şeref, Hdayet, Hıiı;eyin, Fu- Dlger tara.ft .~ .t."'vuını.n en ibüyü1ı: eseri, 
let :Mech.sı Re~plomalan ve hedı. n Sa d. Saim. p:ıeles1 nqrc.Ulğı hır makalede. Sinema alem nin en nlı zafer· 
da tarafından dı ~t akıben hc.r İstanıbul ta:kımı: Japonyanın Sovyetlere kartı husnü RONALD COLMAN - lDA LUPİNO'n'"' 
yeleri verı'1rniş ve ;:u a~ nnd iç - Osman, Faruk, forad, Salim. niyetle hareket ettiğini. J on. sat. En büyuk m ffakiycti ol n 
sınrf mezunları a~ Eover; İbrahırn; kuçuk Fıxr t. Tetl~~':' ne 0 ım 
mi.ştir. ff} r büfe- Hakkı Gündüz Şeref. Melih. geldıgınl, J onya kendi dret ve o o ş ILR' 

Törenden sonra dave ı e Hak.em: Ank~rada Refik G. - !kabiliyetini kafi derecede göiter - V:::dJ ~ 
de izaz ve "kram olunmuştu~.dan ven ômcr Be. • mlş olduğunu yazmaktadır. . . 

Bu yıl yedek s~ay ulu · • Gu.ete ayrıca. Japonyanın Mos... Ş• hcserı: Bugun 

mezun 0 anıann bınncıler Doktor Hafiz C maı• ko a!a bir büyük clçl g_öndermi~ L 1 EM A 1 N D A 

' 1 

M~taia Oı:ınt, P·~ de ve umu (Lokman Hekiın) vakit aıeçmlş o ına rağmen Sov Butün ka lerı he:;ecanla t treriyor ... Bütun goitere yaş dolduru -
ıardı.ı.. m oldugunu, f~ aradan hır h yh 1 
biruı.cisi. Ahmed Divanyolund f04 No. da hergün yetleı:ln Tokyaya henii:ı &efrr fay in yor ... Bütün seyredrnl ... re en büyük a latıyM ..• 

Fuad Öge. Rciik ~~han S ı.. hasta kabul eder. etmedik\e~lnl belirtmekte ve bu • Bu ep z film örmeğe ko unuz. 5 at 1 de tenzılfıth maime 
üstel. Fahri D~nıç, Telefon: 21044-23398 nun ~f adrr . 

. Ne"at Sıtzgmmen· 



aya SON POSTA··. 

'T ileba y~rdlafl bugün ne halde? rTsükR Al ~1 

(~tarafı 1 inci sayfada) 1 Fa.kat k.öftede kalıyoruz, tt>lefon çaldı, Komprimel-erl derhal keaer. ı 
«- Şıı yağlar da senln t.a.bil'i'» hm.i.rdcn bir talebe velisi kızını arıy<ır, ller eczanede kutusu 35 kuruştur. 
cc- Elbette!» telefondaki bu hara.retli baba kız m_ııha. # 
<- Şekel'ier?• veresin.l kulaktan kaçıra.madun dotrusu. ZAYi - İstanbul Karatjimrük nüfus 
«- Bana aid!>l Çünkü bu yurd ha.ya.tından canh bir memurluğundan almış olduğum \•e için. 
Adamcilğız boynunu bükmüş: tablodur. Ba.basmm denizler aşın yerden de askerlik terhis tezkerem yazılı bu • 
c- o halde niçin heh•a. yapıp yapıp sesini duyan genç kız pek lıeyecanlı: ıunan nüfus cüzda.num kaybettim. Ye. 

la yemiyorsun?ıı «- Ha&ta değ'Ulm ba.ba.eığım, diyor. nlsinl çıkara.catımdan askisiııin hukmü 
Bir~k yurdlan cezdikten sonra, be. Uzun uzun mektub yaı:.:1ım. l\leralt et. yoktur. 

nim de, dört beş odalı bir evi, iki üç meyin., Vallahi uzun .. Annem nasıl? Çok 
•~ Karagilm.riik Sultan m.ıhaUesi Kuru. 

kırık dökük karyo!.ısı olanlara adeta, P°" cörecetim geldi. untiha.nlar yaklaş. 
«Niçin birer ta.lt>be yurdu :?çmıyorsu • tı;ı icln hiç dumnadan ders ~alışıyoruz. oınar solı•k numara. (3) Niyazi Bolaman ···················································· oU'l:? ,, di)•e soracat1m g-elmlşti. nıı ma.. Baş1.mızı ka.ş\ya.cak vaktimiz yok.ı, Son p 0118 Matbaası: 
sum ist,hmmın altında bir ı:ztır.ıb saklı Artdı: baba. lıızı telefonda yalnız bıra. 

aş, d·ş, ne 
Nevralji, Kırıklık ve 

İcabında günde 3 ka§e alınabilir. 

grip, romat"zm 
Bütün Ağrılarınızı Keser. Derhal 

oıu,,u beni mınur cösterecek sanırım. kar.ık cızbız köfteye dönebiliri:ı: Neşriya& Müdürü: C'thaıl Baban 
Şll bir h:ır:ayı ceoen tetkika.tım esnasın. «- Bugün cızbız köf•te, zeyti:rıyaf:'h 8All1Bt: A. Ekrem UŞAKLIOİL 
da :vüksek tahsil talebesine Iaylk pek az prasa ve helva yediler... ---------------------------------------------=-=================:-

,111111111111111111111mnmnnımmmmımmm1111111n111111n11111111nm111111111111111~ yu.rd görebildim. Bunların da derhal (<- fnnik helvası mı?ıt 
fÖ'tt" çarpan noks-.ınları vardı. Binanın ~nç idarecl tehalükle dılıyor: 

mU..:ıid oldutu yerde idarenin aksadıtı. 

nı, idarenin dörtbaşı mamur oluutu yer. 
de imkansızlık buld1llll. Cok sükür ki, 
bll&'un size. atız tadlle bir yurd medh 
edebi leceğ"lm. 

lki binadll ve bu binaların çatıları al. 
tın:la 110 cenç kız banndıra.ıı, La.lelld ... ki 
<tİ:.ıımir kız talebe yurdu:t .ı<hki intlbala. 
rum nakle başla.m:ıda.n evvel, yurdun 
müdiresini anlatmıı.k lazım! Yurdun 
mükemmel oluşundaki bütün .sebeblerin 
uçları bu bayaooı. topla.nıyor h:rhalde .. 

B:ıya.n Saadet K:ırasina.n, blrcok film 
lerde gördüğiimüz ça.hk ka!).lı, yurd dl. 
teklrisUerine benziyen blr hanım.. yaş_ 
hca, )la.J'don, orta yaşlı, ta.1-ebe Ü7.erinde 
şefkate otoriteyi pek güzel ilntiuç etti_ 
terek kultan.dıib belli .. Pa.risle bulunmu~. 
bu işler üzerinde tecrübesi var; uzun 
müddet İzmlİ liselerinde lisan hocalığı 
yapmış; mevcud talebenin ekserisinin 
h<>cası. Otoritesinin maşallahı "ar! Tok, 
fakat sevimli konuş1n bir insan. Odasın. 
da, ınasasınm karşısına geçtiğ;m zam:ın, 
zorlu bir münıeyyi-ıle k.arşıl.a$nı>; talebe 
kadar mıhkıilıit çektiğimi saJdamıyaca.. 

~ım. Eserini, olduğundan küçük. yapıl. 

ması ~rekeııleri, gönlün arzuladığından 
daha u:;tün gören bir hali var. D!yor ki: 

c<- Hayır efendlm, tabin! ı• 
Yurdda, himaye gören, yalnız yemek 

parasını vermek suretile Wısillerlne de. 
vam eden talebeler de mevcud. 

Yul'iu c-~iye başlıyoruz. 
Bina, yeni yapılmış, ıı:ullanL5lı, ferah 

ve a.ydmlık. Her kat.ta. küçük birer mü_ 
tal~ odası, banyo var. Ya.tak odaları 
teml-ı.. Hepsinden titiz bir genç kız zev. 
klrrhı insan yüzüne güldü.tü cöı:ülüyor. 
Revlrle misa.fir kabul salonu bilhassa 
nazarı dikkati celb.ediyor. Bu kabul s~. 
Jonu hemen hemen hlç bir yurd.da yok. 
Grup grup ders çalışan genç J;ızl.ınn a. 

rasından geçerek yata.ıha.neleri dola~ı. 
yoruz. Çok şükür, her ka.ryolanın bafı.U. 
cunda, bu defa meb'Lulen \r~lst reı.imlerl 
görmüyorum. Ekserisinin ba~ucunda an. 
nelerinin, babala.rının resimler! var. Bir 
cenç kı-ıımız da başucuna ve yükseğe bir 
kuta.nıkerbn asmıştı.Acaba. bu diğerle. 

rinden ayrılış imChan zamanının bulU. 
ille alıika.dar mı? Yemekha.ne temiz, in_ 
tl:zamlı, fakat dar. Fakat ihtiyaca kira. 
yet ediyormuş. Çünkü, Cakült.eleriıı d~TS 

sı.a.tleri muhtelif olduğundan, yemek sa.. 
ıı.tlerl esasen ayrılıyormuş. Tabaklar, ça. 
tallar azami derecede temiz. Çok tl'.iz 
bir kaduı elinin ve ıözünün yurdun her 
ta.rahnı dolaştığı derhal beılli oluyor. 

:Müdirenin. i'<i de kıymetli yardımcısı 
var. Yurdda fahriyen hizmet gören bU 
ba.yaıılardan biri muavin, Çııpa. kız mu. 
ııllim mektebi Fransızra öğre'meni b:ı. 
yan Muhlise Öz, ve Topkııpının fulı:ıra 

ba.b:ısı, rahmetli doktor Galib Hakkının 
eşi bayan Tevhide .. Bayan :\Iuhlise Öz, 
blzl şubeye kadar götürmek neULke!lni 

~ö~eriyor. 

§e Bu ıakfam taat 21 de Şehir Tl)"atrom Komedi kısmında = 
:s; 5 i:E Türk Matbuat Teknisyenleri Birliği Menfaatine 5 
:;: 

i Ü BIÜ'S.A.lYIE ~ 
~ E 
~ Bu müsamerenin programım; kl1!lletli Se8 s:ın•a.tki.runı:ı §= 
?:: 

i BAY AN SA Fi YE 1 
:=: Ve arkadaşları tarafından ~rllecek kı>nser ile = 
~ ŞEHİ'.R TİYATROSU SAN'ATKARLARINDA.~ ~ 

1 HAZI ve v ASF. RIZA' nı~ 1 
~ = ~ i§tiraklle temsil edilecek S A A D E T Y U V A S 1 5 - -5 Konaervatuar mensubları tarafandan alafranga konser -
§ Biletler Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında satılmaktadır. ;; 
:S Her tarafa vesalll nakliye temln edllmiştlr, 5 

\.ııll!l!HHfilllllflllllfllllfllllllllJllHllllllllllllllllllHlllllHllllllllllllllllllllJllJllll, 

KUPONLU· VADE:Li · ME;VDUAT 

VARU61NIZI TEMiN EDER 
-
~ 

'"4E~·AVIN BIRiNO~ PAPANIN · fAIZi ·VtRiUR 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

, 
' Fen Memuru Ve Ressam 

Aranıyor 

« - Şüphesiz birçok noksanlarımız, 
kusurla.rımız ~. İieal bir yurd için çok 
Ş{'Y lazımdır, her şeyden r.vvel söyleme. 
liylm ki, burası bir ticaretba·ne değildlr. 
İ'ı:mir kız lisesinden yetlşrn ve burada 
siiksl'k t:t.lısillerine devam edeu kızların 
bi.c mekteb havası içinde kalabileccklerl 
bir yuva.dır. za.ıen ekserl~i de İımlr 11_ 
sesinden ta.lebemdir. Mümkün olcluğu 

ka.:lar kendilerine iyi b:ık.mıya., iyi ko. 
rumıı.ğa, iyi yedirmeğe ~alışıyoruz. 110 
talebemiz lar. Bu binadan başka. arka.da 

bir şube daha tesis ettik. Yurdu İznılr 
vilayeti h imaye etmektedir. 8 sene e\'Vel 
rnerlıum Kfuım Dlriğin izmi.r rnliliğl 
zamanında açılm15tır. 

E.~s binanın arkasında, derli toplu bir 
a.pa.r!unana geçiyoruz. Burası blra7 da.r 

olmakla berabeT, kullanışlı.. Odalarda 
azami 3 karyola bulunuyor. 'fek ve i~l 
ya.taldı odalar da ,..ar. Bu teJt yataklı 
odalara düşmek bıhtlyarlıt'ı da. bir kı. 
ctetn meselesi lmlıı. Boşaldıkça en kıdem. 
il talebe burasını işgal ediyor. 

1 Anadoluda bir İn!aat mahallinde çalışabilecek makine 
kullanabilir tecrübeli bir fen memuru ile inşaat resimleri 

Burası 5 kattır, her i.caLia G oda var. 
dır. Yatakhane şekllni tercih etmedik. 
Oda, odadır. her oda4a, iki azami dört 
karyola. bulunuyor. Hatta imkan olsa 
da Jıepslııl ayrı ayrı yatırsak. Talebe ge_ 
llrken ka.ryolasını, )a.tağını, her şeyini 

beraber getirir. Yurdun ilca-eti 2.U lira. 
dır, tl'ç taılı itle alırı7.. Ayda iki defa ca. 
DJ,.lŞtr ~,kanır. Gıdalarına. nzami itina 
edtlir. :\lesrlli., bu(ün" 

Yurdun genç idarecilerinden bayan 
Handana dönerek soruyor: 

< - Buırün ne y~ler?ı> 
cı- Cızbız köfte.. 

«İzmir kız tall'be yurdu»ndaki ta.lebe. I 
ye, neye ihtiyaçları olduğunu, l<leal bir 
yurdda. neler bulunması lcab ettiğini sor 
ınadım. Çünkü onlar, birçok arkadaşları. 
na nbbetle ve şüphesiz mıuldi imkan • 
lann da verdiği bir mü.c;aadeklirlıkl.ı ide. 
ııle çok yakın bir yurdda ·oulunuyorhrdL 
Artık bize dü~en. sayın müdireııin cok 
az tebessüm edı>n yüzüne daha fazlı cld. 
diyet çlz.gilerl eklemeden müsaade isti!'. 

mek+i. Öyle ya.ptf" 
Nusret Safa Coşkun 

iki edebiyatı cedirle şairi arasında 
(Bq tarafı 3/1 de) Tasvirime düştü benden evvel, 

bir zelil olarak göstermesine im Tekbili yeddi veliyyilnimel; 
kan var mıdır? Bir ruha cihanda verdi gıpta, 

Hül:asa, azizim, o büyük edibe Bir resme nas.b olan saadet. 
isnad edilen bu beyitleri oıkvyan- Kıt'asını yazmışken, o zat hak.. 
lar ye di.riliyenler, Büyükada meh.. kın<la böy'le bayağı bir lisanla söv
tabiıııda <ia olısa, ancak edebiyatı. mfuş olmasını kaıbul ~tmek de müş 
mızın şanına sürülen şin için ağ - kül bir iŞ<lir. 
lamak Jla'klkmı haizdirler. Bınaenaleyıh, edebi.>•at ve ahlak 

TÖBKiY~ :l:Ş BARKA.Si 
KüçUk tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLAN! 

~!DELER: 2 Şubat, 4 Mayuı, s Atustos, 2 İk.lneite§tlA 
ta.rthleriııde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- L\ra 
a • ıooo > "- aooo.- > 
~ :t '150 > .,.. 15GO.- • 
a > 500 > -= 1500.- • 

50 :> 

200 > 

100 
60 

25 

> = 4000.- • 

> - 2500.- • 

• """6000.- it 

• ... 2000.- it 

Bu söylcdilklerim cNamık Ke ~ fübarile o büyük edibe matuf o. \.. J maL in edeıbi kıymetine talllık e. lan bülh1anı., o zatın ulüvvü lkadrL -.., __________________________ .,, 
10 > 250 il .... 2500.- it 10 200 > 

diyor. Bir de bunun ahlaki cin_eti ni halelden ve gençlik efkarını da 
var. Muhterem ve fazıl üstad clb- fahiş bir hatadan sıyan eten. cc.r ... 
nilemin Mahmud Kemal İnal> ın hetrne'k husu.sundaki cür'etimi ma. 
c: Son asır Türk şairleri, Unvanlı e.. zur ve mafüv .görürsünü.l ümidin ... 
serini şa~fed okumamış o1mak ndk- deyiım. l BAYANLAR! 

Şık bir bayan ş:ı.pka.smdan belli olur! 

ŞAP.KA ŞEN 
Mağ~ın .ıevki1e ,;ıyinirsenı-z da.ima şık gorünec~ksini.ı. 

YAZLIK AÇIK RENK FOTR ve HASIRLAR 
GEDılŞTİR. 

Taşra için sip.:ırl5 kabul edilir. Sul·tanhaına,m t6 

sanmdaysanız, bir vazifei edebiye Size aid olan ve ıNamık Ke -
olarak, bütün eseri ve o meyanda mah e giıya nazire gibi görünen 
be.şinci cüz'ünün 826 ncı sayfası kasideye gelince: Bunda ne bir 
zey1ınde Nam~k Kemalin A!büül _ gerçeGc meziyet, ne de bir eseri 
hamide. Hal:l ve daima rütbci u.. san'at bulunmadığı fiıkrindeyim.. 
budLyetı mü1U'kanelerini meratibi Eserinizin teşriıh ve tahlilini şim.. 
beşe;ıyen:n kaffesinden lbrua bul. dil~k faydasız gördüğüm için sözü 
ımak inad ında ısrar eden ca-bdi ah. uzatmıyorum. Size yalnız,, h ira -
lkarlcrh imzasHıc, ta'kdim ettiği biL derane bir saffetle, bir tek tavsi -
dirilen ve sureti aynen dercedilen yede bu1untrıak isterim; bunu da 

8 ZUkade 1298 tarihli arizeyi cie mafüv tutmanızı güzide şime - Öksürenlere 
(jkuyunuz. O zaman anlarsınız ki ni:zıden beklerim. KATRAN HAKKI EKREM 

' Hemşire aranıyorl 
bu mektubu cher halde cmrü :fer. Tavsiyem şudur: 
man ve 10.tfü ihsan, ahl~k• hami. Eğer bu !kasideyi yamıaktn sa ~ 
desile b:hak:kin padişahı alemiyan dece bir eseri edebi ibda etmekten 
olmıva lavıık olan ~vketlu, kud ... başka bir düşünceniz ·yokduysa, 
rct!U~ mer'1ametlu velinimet i bi. metlhü zem vadisine gırerek Nef'i 
müftc:h :r pad'şahımız efendimiz peyrevliğine üzenmek yerine. 
hazrct1€rinindir> hkrasile lbitiı,miş Benden F1tzııli ister eş'arı rııet. İşletmemiz ııastaııanesi için Kızılay cemiyetinin Hemşire mektebinden 
olan cNamıtk Kemah in bu tarih. hii. zem, diplomalı ve a.meliya.thanelerde ç:ılışmı..5 tecrübeli bir hemşireye ihtiyaç 
t e n üc dört sene evvel ayni ada- Ben aşıkım, hemişe sözüm c-ş-i. vardır. Talib olanların diploma sureli, iyl huy vesikası, evvelce çalı~tıkları 
m:ı g~riz söviintülerle taarruz et. kaned~r. yerlenilen aldıkl.a.rı bonservisler ve ÜO adet fowğraCla istlyecelderi ll$C:ıri 
miş olmasına imkan yoktur. Diyen Fuzuli gibi - fı.trl istida ücret miktarını. 

Hatta aralarında eski muharrir. dınızı hüenü takdiT ederek kıyme- (Erra.r.ıl Bakırı Türk Anonim Şirketi i<tletme DLrektörlüğü - Madrn) 

l ik zamanındanberi hfümü rnün~- tin.i:ıi küçültecek n:e~ulardan it-1 adresine gön.dermeleri Uin c>iunur. 

se'beti daim olan sadrı esbak Saıd ttka edeydiniz ~ ıyı olurdu! Ba- \ı"'lıll••••••••••••••••••••••••ml4P' 
Paşaya gönderdiği, 'ki rMtam, V, Na~m. 

1 çizebilecek bir ressama ihtiyaç vardır. Talihlerin her
gÜn saat 17 den sonra Galatada Büyük Tünel hanında 
6 numaraya müracaatları. ' , 
Devlet Demiryol.ları işletme U. M. den: 

){uhammen bedeli (10719) Ura (8Cı) kurUŞ olan cem'an 112.StO 1\13 muhte. 
lif eb'atta 190 aded Çam ltalas ve 5180 aded Çam Tahta (12.5.1942> Salı g;i. 
nü saat (15,30) on beş ouçukt.:.ı. Da.ydarpaşad:\ Gar bin:ıııı dahllinde:ıı komls. 
yon tarafından kapalı ıarf usullle s:ııtın alı.nacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (803l lira (99) kuruşluk mu,·:ıkka.t lemlna.t ve kıl 
nunun tayin etıtiği vesikalarla tekliflerini muh~vl :ıarfl:ırını aynı gün saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vennelerl lizundır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt.ıdır. 14922) 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASJ 
lturuhıs tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: Z65 

Ziral ve ticari laer nevi banka muamelelert 
~~~"""'"-"'~~ 

PARA BiRiKfiRENLERE 28.BUU 
LiRA iKRAMiYE VEt<iYOR 

Zira.aL Bankuında kumbaraJı ve lhba.raaa tasarruf besablanoda ea 
as 60 lirası buluna.olarıı ICDede ' defa cekilecek kur'a Ue ataildaJd 
plina röre . ikramiye daiıblacaJdır. 

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

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

Dikkat: Besabl&rınııakt paralar bir sene ~lnde 50 
dü.tmiyenlere tkranll)'e çtldJiı tak.dinle % 20 razlaslle verilecektir, 

Kur'alar senede ' defa, 11 Mart, 11 Baı.l.ran, 11 E.Ylill. 11 8'rlncl 
kinun tarihlerinde oetı:llec-eUlr. 


