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Bu sabahki C Oç şehir muhtelitleri maçı ::J 
haberler Ankara muhteliti lzmir 

• 

21Alma11 
zır idi 
hrkaıı 
cepbedı 

Ruslar cepheye alel
acele yeni takviye 

k uvvetleri yolbyorlar 
Vış . 27 (A.A.) - Stoidıolmdan 

b ldırıld ğine gore Rus menabii 
Donet bb1ges ne Alman zırhlı ve 
motor z kuvvetlerinın geldıklerL 
nı b ırmekted r. Bu menabie go. 
re şark cephes ndc Almanların 26 
mo•or u fır'kaları varoır. 

Rus ar acele olara'k Sibiryadan 
tak" ' gct ı mektedirler. 

A manlar Rus hatlan gerilerine 
ta) ar hücum1arı yapmaktadır. 
Jar 

Finlandiya cephesind e 

Vış, 27 (A.A" - Stokholmdan 
b3J.d ı ığ·nc göre Ruslar şiır.alde 
Fınland ya cepbesinde Lubiye ağır 
taz) ıkte bulunmaktadırlar. 

Alman Deofet Reui Hiller nutall •Öylerlıen 

Barlştal \~~~~· 
B. Bittere 8 ~in m~tre 
lıtedlil gukseklıkte 

sal4blretl ~uharebe 
verdi laglllz 

Alman Devlet 
Reisinin 

dünkü nutku 

ve·Almaa 
akınları 

Lubı Murnıansk demiryolunun 
en nazık noktasıdır. 

Finlandiyalılar .büt~ Rus taar. "Bı·r o··ıum dı·rı·m har-
ruzlarmı tardetmişlerclir. 

lngiliz tayyareleri 
Skoda fabrikalann 

da hücum ettiler 
Bu sabah ·bir ingiliz binda b~lunuyoruz,, 
şehri daha hava 

111ıcumuna uğradl 

Rostock UçUncU 
defa bombalandı 
/nj1JW'61itr fdı ır 
hmlxilandi. luu• 
miilıim, ölenler wır 

muhtelitini 7 - 1 yendi 
Ankaralılar ilk devrede 6 gol attılar, ikinci 
devrede /zmirliler çok enerjik oynadılar 

1 - --

Postan• 
11111111 
llraıı 

Samsunda bir posta 
müteahhidinin 

uydurduğu soygun
culuk masalı 

s..nn. Z8 (Hm'usi) - Bafra . Ala 
pm .-ta milt.eabhld.l ve Sııhıhan mii.ıı 

&eclrl Ali Arda.banla luninde bir şahıs 
41n Ba.fr&Ja cötiinnek Ü.itte Samsun 
.......-nden aldıtı 161,000 lirayı ~en.. 

.ı laanina Aklamış ve 110Dra J'Ola oıka.. 

nılı: Jt11i'apellt mevkllnde o&omoblllnln 
hine 9 .. n iki pbas tanımdan 90711. 

lanıık ,...1arm klmllen ltnlar taratın.. 

Tnrkiye serbest ooreş 
birincılikleri sona erdi 

.. n ci&lrillclttitinti Dlti&aJa halter ver. ETVeld ·ıün karfıı..- lmılr ve Ltanbul ubt litl 1 hl d 
_....., ....._ aadıtsalKtam bet m e er raraa 

• .,. a er. ADkal'a, 18 (B111mı S9l1llle &iden ar. ı ıau.oı o:nuılarmın iklnotal buc'.ln ıt 
MI ...., .. etmlt 99 andan dalla 14 lsadatım•• Ölnft Besim eleforus ltllcll. I Ma1• a'ırdınct:a bü1u'< bir kalabalık 
ua& ~en 1apallm ılkı ltlr arama ...ı-- fl bir J.1--·- ---· &"yvr) - 11.1ç te al'UUllla J'&pılan (Devamı 6 acı aayfada) n.....,_.-e para _..,.,._na elkanba"' 

~lr Ye müteahhld tenlf etltlmtı. - T a- 1-e b_e_y_____.u~rd_l_a r~ı ....:___ 

' 
ı ... müatepnnın 

Mersinde beyanab 

in gilizl8r Hiflerin 
nutkunu nasd 
1ta...aadd8r? 

C Alll•rl wuıret :J 
kta t krır a lıJa 

olan muazzam hareket 
t ıı:=nc 27 (A.A.) - 5 Mayıstan 

Jttbaı Çin ~ha wmzml fL 
küde 1eferbet -.ı. konması için 
bir errılrname ç*arıhn.ıştır. Ballkeslr Talelte Y......_ıla -.•en lalr .,.. 

L>ftdra 27 (A.A.) ,_ Dün Reichs 
tag Hıtl:re istediği saWıiyetleri 
vermiftır. Hıtler nutkunda sivil 
servislerden, bakimlıet'Clen bilhassa 
ıi.kiyet ıle bldlsetmiftir· etrafında doşnnceler Hıtıler kış harbinden AlmaD 
ordusunun zoru zoruna kaçına.bil. 
diğ ni ıtıraf etmiş gibidir. 

Nutkunun en mühim noktası Sovyetler hesaplarını yalnız ba•ına görmek 
Almanlar bu harbi bybederler Y 
ise her şeyi kaybedecekler deme. mecburiyetinde kalacaklar, lngiliz ve 
sid~~·ıah;yetıer bahsinin ne gıbi Amerikalıların bu harekete yardımlan 
mana arı tazammun edeceği ya. tali teşebbüsler mahiyetini geçmiyecek 
kında an1aşılacalktır. • 

Es sn Cumartesı günü çıkmış Yazan: Emekh General K. o. 
o an b.r emirname ~~cibinceukf: Nlaan ..,. •• cibılerlne smek ve Ma medeni •nanlann o balı ................ 
~aşından itibare11 ,~utun1 ~l :yıs ..,1 hul111 e&mek iiaere balnn117or. rmı esefle taklb e7 lerken barit tarihi de 
rın çalıŞt rlması .Karar as ırı mış. Kııt mel'Slmlade sıfırın aıtuıda kırk dl' • .-...,e kadR etine blo ru~.ın 
tır. . receye bd&r 7übelen Wr -tutun ıe. aevlnıltıen ola.Jlannı huslllli ... uıuı 

Hitl r Almaoları.p İng•lte1 reye sirlle 6afian bata bu adilmiş iken ile kendi derinHJderlııe uyde'nlek fır. 
1 hava bomoardıman ar nı ,_.. .-.... ... .,. ıtin-1-•n liıfırın Wını balaeaktır ehdid d b şhncll par,_ ..... v... .,_.. • 

ş tlendırecekleri t n e u -ünde on bt!$ dereceye ~ıkanlıtı aıeak VlluA, Alman • Sovye& Rusya b rb. 
lu u tur. lık kar$1Sınd• azametli bir çamur ve bol nln bafladıtı 28 H draa ıtU tar hin_ 

Bunl r biz' k rkutmaz. h" l.lılt p1ıa51ıia '9tihale etmit olan u~n clenberl şark cıepb nde urekiı. Jıleblr 
Hakıkatte 1 terey~ ~cu; 8oYJ9' sl.eplerlnln bu son manzarası da uman tamaelle darmut d•il cllr. Ge. 

için etirilm ol h r m. a~ ~ :ya.\l'&f J&Vl4 söslerbı öniinden &Wnmek oen kqln, imanları evlerinden bile o*. 
man ta' yares R ce esın iecllr Bir Plll'P daha müaar. )eni ııar ...tta miiıldllila aJra&tıtı 8t'rt. aotuk 
a1 nan lbır tayured f . h e.. bin r"tlkte MiJllJ'eD tecröb lerlle, du•. ve oe in &J"larında. beta de lllr~k ile. 

H t <'r ıgelecelk k C n ma•••m tellemmill eden <1Wıla.rile, h•. lhnlenle ceeell cilDdisli olmak tbere 
benın devamı üzerinde . urmuş ••• 'bir ~ ~en kin ve U.. SoTJe&lerln datmık Uan"ulan tevam 
ıgörünm8kted r. Bunun icm. . de. drularile -" ......... talaalblı im.. eUlll Pbl ba •n owar ve batak .. v. 
mıryolu şebekelennln daha 1~ ış. kAmll .ar ~ Jl9!8lfell ~ak l'tllnde te adeta Mr sara &akllt ...,__ 

lıyeceğ ni. u~erle n daha fyıba~- .._ -•== ve P$PI -~ .... •111et1•aa een•. mer\a. .-.ı •e ea 
dirilecekleriıf emakten " .. a ,. ... .., 9 * (Dnwl e., ..,W.) 

Bu emlrname. bütün Çin mille. - 6 - b T yurd ıezdım. Bu yurdun h naııi. 
tinin siıllhlandınlacağmı ve bütün Dün, sermayenin, tüccar zihn ye. na hıc; de bu te ~lverişl dt!n lemez. 
menabiin hükOmete intikal edece. tiııin deiil. feraıatın, anlatman n Yatakbanelerıne muntazam ve ra. 
ğini lbildimıelktedir. enerjınin ve iy' niyetlerin kurduiu (0..amı 8 net aa,fada) 

L Yeni Yedel subauıarııız =ı 

Yedek Subay Okulunun 16 ncı tahıil ve talim devresini Mtiren subayların and içme 
ve diploma dağıtma meruimiain evvelki sün Ankaı'.ada yapıldıiını yazmtttık. Yukan. 
da resimde meruimd~ bulünaaı Meclia Reiıi, Bqvekil ve Hariciye V ekiH ile and içen 
1edek aubaylanmız ,ar&lmekfedirler. 



Talebe yurdları ne halde? DER.MOJEN .............................. ~,.--n 

Y AStK, ÇATI.AK. EKZEl\lA ve 

C'İLD YARAl.AJUT<;A fcvkalide iyi 
ıelir. Derinin tazelt•amesJne "' renilenme ine lıi:ı:met eder. 

HER ECZAll:EDE Bt'LUSUR. 

FRENGi 
ve 

Belsoğukluğu 
na tutulmamak için 

E~ ht İLAÇ: 

Protejindir. 

r:DiKKAT! 

SiNGER 
SAATLERİNİN 

'leni ve emsals:z bir 
muvaf akiyeti 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Pırlanl.alı ve Elma..slı S i ~ G E R saatlerinin gordiığıi rağbet uzerlrı.- müzeyyen bir bitnik cibl bileği tamamlle lha.la eder . .Sah.b ııe :r.l'~·k ve curur, 
görenlere de ı:11ıt.ı b:ı.hşeden ~·eni modelini arledİl oruı. Buna. malik olanlar hakiki ve kıl metli blr zlncle aabU> olmuş olurlar. 

SilVGER 

1 Askeri vaziyet •-- _ı 

manın muvaffak, müessir ve müc:mlr 
olabilmesi her şeyden evvel bir gl'mi 
t-Onajı, büyük bir hava UsUinlülüne da. 
,.anan ta.m ve pürüzsüz bir deniz hikl. 
mlyetl ve bu sa.yede haemın en ku'f'Vetll 

1 aıar- çııka.rdaca"k muazzam 

···················································· 
Son Poıta Matbaası: 

Neerfyat Müdürü: Clhacl Baban 
BABtal: A. Ji:luem t1ŞAKI.10!L 

SümP.r Bank 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
M üesseıesi Müdürlüğünden: 

Ardiye Kiralanacak 
1500 metre murabbaı ebadında kargir yapılmı!} bir Ar
diyeye ihtiyaç vardır. n:r veya birkaç parçadan müte .. 
ıekkil olması da caizdir. 

İstanbul cihetinin sahilleri tercih edilecelctir. Sahible
r:nin Katırctoğ)u hanında Üst katındaki Müessesemi~ 
Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

~ ..................................... ... 

EKZAMiN· 
Ekzemanın ilacıdır. 

'11111••• Yara ve ı:ıbanlaul.ı kullanılır. Her e<'Z.anede kutusu 50 K.rş. ••"' 

#' En son modaya muvafık 

1 ~.?.,~ ~ ~ .ın~?..~ .. I !:_Y~ ~.!.:~ ~ ~.~ Z 1 
1 AHMED FEVZl'nin ASRI MOBİLYA 

"------- iMa.Aıam.sı.ndan alınır. 
Afyonkarahisar .Belediye Riyasetinden 

ı - Belediyemiz doğum evl ihtiyacı olan aşağıda cinsleri yuı•ı buııınan a.. 
lalı tıbbiyenin hızalarwıia. ,yaz•Jl ve lOH lır.ı. 11 kuruş tutan muhammen bedel 
ü:.ı:eıindcn ve fidanlık su motôrü için nıubayaa edilecek olan 20 metre uzun.. 
ıutwıda ve on santim genh,.llğinde Avrupa kosele kayışının beher metı:e!S! 11 
lira 50 kuruş muhammen beueı merinden yirmi gun mudde.le açık cksiltmt• 

yl' konuıwuştur. 
2 _ Gerek tıbbi ma4eme ve ıerekae motor kayışının eğreti temıııatla.rı mu

ııa.mnıen bedcllerlıı yü:r.de yedi buçutudur. 
3 _ l\lüna~a.saya vazedileu her ıkl ib;ıle 6/5/ 9"2 tarJhine musadıf Çarşamb'I 

cunü saat 14 de belediye en<'ümenlnce ayrı ayrı icra kılınacaktır. 
4 - Şartlarını ves1ir husuut•nı öğrenmek istlyenler hergıin belediye1• 

muran.aUa otrenebilirler. 
5 - is~kliledn belli ~iın ve saa.Ue belıeıllyede ha.zır bulun.maloirt. di87• 

Tlatı 

Aded 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
G 

6 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 

12 
2 
2 

2 

1 

1 
1 

1 

ismi 

İspekiılum F. 
)) Kıısku 

Pens pansuman 
)) ciritte Muzo 

• Ç. D!şli 

» Muzo 
» Tamun düz 
J) Tamun etri 

• Ttmosfetra.p 
16/sm. 

ll Mieculle 
Seri kuret 5 kuret. 
1 sap 
Pelviımetre De <;olin 
Forseps de Tt-rnit>r 
Pens avorteman dıb 
Pens avorteman t>i'rl 
istatlskop alemim um 
Bonsiotrept> 11e Tarııler F. 
Kadın somdaşı maden 

İhe tome re 
Rekor şlrlnga 10 luk 
Teromel genlşllk 31) s.m. derlnllk 

20 s.m. 
Teromel ıenlşlik "5 s.m. derin. 
li'ıl 20 ıı .m. 

Seri dlllitatör hegar F. 

Numarası 

%2 
302 

1095 
1810 
1840 
2020 
2153 
2154 

2504 
2805 

3810 • 
6053 
63'10 
6480 
6481 
'10.U 

6991 

860 

Kuru~ 

625 
t!lt 

300 
620 
'710 
950 
6~0 

'130 

1360 
::oıo 

1180 
'750 

3150 
410 
433 
415 

51l>O 
300 

540 
550 

~eri dlliıb .. tör bunıın 856 
Ot-Oklav 40 s.m. ı.utur GO s.M. derlnhk Klft. c'dıılı kazanı b ıkı:-d.ı 

)lı yapılı. bronz kapak ve kelt"bek, m. uometre, enıııl~ et ırnpal 
saçta.n muhafazalı ve ateşe dayanır boyalı l'iatı 600 lira. 
Banyo u ısıtma tertıba.tlie tenekesi beyaz 250 Ura tenekesi çınko 01 

p. 110 liradır. cc47S'h 

-
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Bu sabahki 
haberler 

Amerika da 
levkalide 
lktısadl 

tedbirler 
Ruzveltin kongreye 
yolladığı mesaj 

Harb masrafı günde 
100 milyon doları 

bu~uyor 

Vergiler artt1rılacak, hiçbir 
Amerikalı senede 25,000 

dolardan fazla kazanmıyacak 
bütün zaruri maddeler 
vesikaya tabi tutulacak 

Londra, 28 (A.A.) - Vaşington. 
dan haber alındığına göre dün ak.. 
şanı Cümhurreisi Ru:zıvelt kongre
ye b.r mesaj .göndererek ıkt.sadi 
işleri tcsbit eden şümullü bir prog
raımı izah etmiştir. 

Ruz\•elt, vcrıgilerin :ırttırılması
nı. maaşların tcsbitini, bütün esas_ 
lı şeylerin vesika usulüne tabi tu
tulmasını- istemektedir. Vergilerini 
ödedikten sonra hiçbir Amerikalı. 
nın senede 25,000 dolardan fazla 
kazanmasını istememektedir. 

Uzakprktakl deniz harekatında mühim bir rol oynıyan 
iki ki,l!lk Japon denizaltıları 

Almanlar . . . 
Batb'ı lagılız 

bombaladı, tayyareleri 
insanca Bostok, 
zayiat Beinkel ve 

çok fazla Dlnkerke 
blcamettl 

Londra '1 (A.A.) - Hava nazırlığı 
tebllil: 

Yüksek infilakh 
bombalar büyük 

hasarat yapll Ruz\ elt Aım€rikanın harb mas.. 
rafı olarak ~imdi günde 100 milyon . 
dolar sarfetmekte olduğunu, sene 
sonunda bu masrafın iki misline 

İngiltere doğusunda 
kışla ve fabrika:ar da 

bombalandı 

Dün gece Rostok ve Ilelnkel fnb. 
rikaları dördüncü defa olmak üztre 
bomba tayyarelerimlzden mürekkeb 
kuvvetli bir teşkil tarafından taar • 
ruza uğTamıştı.r. Bundan evvel i • 
kınlar esna.sın-ıla oıko.rıla.ıı yangın. 

lar tik ta..y~are oraya vardıiı sırarla 
lıB.lii. yanm:ı.kta tdl. Tayyare fabrf. 
kala.rndıı atır bombaların ınrllıik et. 

ç kacağ"mı söylemiştir. 
Ruzveltin bu meselelere dair bu

gün rad~oda Amerikan halkına bir 
hitabede bulunacağı söylenmek. 
tedir. 

Ruzveltin tesbit ettiği progra
mın esaslı maddeleri Ş!.llllardır: 

ı - Şeker gelecek hafta vesika
ya tabi olacak. 
• 2 - Petrol Mayıs 15 te vesikaya 
tabi olacak. 

3 - 25,000 dolardan fazla sene. 
lik şahsi kazanç olmayacak. 

4 - Kumpanyaların kirları tes-
bit edilecektir. 

Bu iki esas hakkında Ruzvelt 
hazine ile isti~arelerde bulunmak
tadır. Bunlara yeni vergiler tarhe-
dilecektir. . 

5 _ Çiftlik mahsulatının tef.bitı 
için veni kanunlar çıkacakt:r. 

6 _ Maaşlar tesbit edllecf'ktir. 
Ruz\•elt bu husu9ta veni bi~ lfanu
na ihtiyaç olmadığı r:krindedir .. 

Ruzvelt 'hayati madd~ler~ . ~~~ 
inasraf '\'e ıfüıtların ındınldıg-ı 
takdirde haYat ıpahalılığının oto: 
mat.ık bir suretıte ineceğine kanı 
bulunduğunu sövlemiştir. 

Ha,·at paha 1 ılığının geçen ~n.. 
baha;a nishf'!ıle yüzde on bf's de-

. recPs;nde arttıf!ını <:i"vli\•en ~uz
velt önüne ıı;!i'cilmecliE!i takd•rde 
bunun iki sene icinde vüzdc s~ks~-ı 
ne yaraca1bnı sövl"rcis \'e şımd;. 
den harekete !!ccilmesi lüzumunu 
1 r ,.ı., 1elbıırÜ7. rıH;,.,..,,;c:-fir. 

~ Harıb vaziyeti hakkınrla !IÖVlf"dİ
ğ söı.lnde clii"tnanın geçt"n ha•bde 

ld v g"bi ha.,lanı:ı'chı bazı muvaf 
O U!!U • d"v" • v 
fakıyetler elde edeb \ ıgl~ • aglr 
kav·olar veri~dı~in' Amerıkalıla~.ın 
bu.nlara katlanacaklar•nı. ve tış. 
man•n hakkından yakında ge lne. 

ce~"ni söylemistiT. ___ ,o----

Amerika Hariciye 
Naz1rı ve Hitlerin 
söylııdiği nutuk 

L d 28 ( AA) - Bitlerin 
on ra. · A 

nutku ıtef.siı1lere yol açmakta~ır. d lf 
merikan Hariciye Nazırt or e 
Hull Hitlerin acele olarak gel P he. 
yecaniı !bir hitabede bulunmasının 

· · derece va. 
A:lmanyada vazıyet n ~:,. . f · 
him olduğunu gösterdıgın' za en 
tecil etmesinin de her halde Al~nn 
halkında .şüpheler uyand ırd ıgın 

BerUıı 27 (A.A.) - R~smi tebllf: 
HaflI savaş tayyareleri, İng!Uerenin 

dotu cenubunda kışla.la.ra V1l bir fab • 
rilraya gündilı tam isabetler kaydrtıneğe 
muvaffak olmuşlardır. 

İzlaııda sularında bir karakol gemisi 
ba.tınl.nuştır. 

Savaş tayyarelerlnden "11Ürrkkeıl kuv. 
vem ~killer dün ıece inrll~ereye ~arşı 

(Devamı 5 inci sayfada) 

'""'------------~--' 
İngilizler Rostock 'a 

800 ton bomba 
attllar 

iyi görü.5 şartları ile mukabele Jıücum. L d _ fngiliz 
ları yapmışlardır. Batlı şehri çok tesirli on lra: 288 !(Ak.Ak.)_ R k 1· 

l t 
tayyare en a 'ti ta ı osıtoc ı. 

surette bomba anmış ır. 
Bazı İngiliz bomba tayyareleri, 27 NI. manına karşı şimdiye kadar atmit 

san gecesi Roslok şehrinin il .. aınetgih oldukları •bombalar 800 tona baliğ 
(Devamı 5 inci ı.ayfada) olmuştur. 

....- . 

Diinyanın gittiği yol 
---

Üniversite rektörü, dün akşam Halkevinde 
şayanı dikkat bir konferans verili 

1 nrr-

R~tör Cemll Bilsel konferansmı verlrkeXi 

üniversite Rektöriı Cemil BJsel dün ket duygularlle, ıüzelllk, iyilik, llnilillk 
ıı.kşam saa.t ıs de Emlnönıi Jialkevinde duygula.rlle aşıla.nmağıı. ve aşılaınnğ;ı ı:-e. 
(Diiııya. yolu) me\'Zulu bir konre;.ıns rır, Uahe\i ~ ıiksek bilı:i evi olan \İni • 
vermisllr. J{onfera.nsı yüı.ll'rce l'n11·er. versitenhı bir deva.mı ve batlfı b r it • 

site talcb~i ve halk tarafından afaka ile nıamıdır. 
takib edilmiştir. Rektör nıuteakiben kon~ınıı. konu. 

Konferanstan evvel lla1kevi reisi dok şunu niçin lDünya yolu) olarak seçti • 
tor Yavuz Abadan rektöre Halke,; na_ ğiıll lı;alı <"tmiş ve soı.lerıne dC\·a.mla. 

mına teşeklliırlerlni blldirmlslir. şunları soylemi Ur: 

Reotiır sozlerine şöyle baş!. mıshr - I>un"a kunılalı liım a yolu b.ırı 
_ J)t"ğerU diııleylcilerim, ve savaşla biter, her 'ia,•aş bir tı:ırışla 
Halkevleıi, uyanık ve 1ydın her Tur. bi er 'e her barışın peşini btr sa.vaş ta. 

kün kendi evid!r. Cyanık ve aydın her klb eder. Tarihte 100 ti ne, :o şene. '1 
Tiırk bu EvlC1'3e kürtürlenmeG'ı; ve kıil. sene suren s:mışlar gürulıir. B.ınş onu 

tur vermete, bll&i ile. millet. ve memle. (Devamı G ncı sayfada} 

Ankara 
belediye 

Meclisinin 
glzel bir 
kararı 

Şehrin en gt zel 
sahasına ismet Paşa 

parkı adı verildi 
339 d :ı Ankaranın 
merkezi hükumet 
olmasını Milli Şef 

teklif etmişti 

Ankara. 27 (A.A.) - Ankara belediye 
meoll.sl bugün vali ve belediye reisi Xev. 
zad Tandota.nın reisliğinde yaptıjı bir 
lıoplantıda güzel kararlllınnd.uı blrin1 
veruılş., baS*hl"in en hiklm ve en &'Ü.. 
zel saıı.:sını Cü.ınhurreisl MUli Şef inö. 
nıinün tarUıl adlarlle şereflendl.-mtştir. 

(Devamı 5 inci sayfada) ---o---

Üç Şebir 
Maçları 
Dua Bitti 

İstanbul muhteliti, 
dün Ankarayı 
2 - O yendi 

Ankara, 27 (Telefonla) - Hu -
susi surebte gönderdiğimiz arkada. 
şımızdan: 

Üç şehir kupaaı. maçlarının so • 
nurı.ocusu bugün t 9 Mayıs stadında, • 

(Devamı 5 ind sayfada) 

Eyilbde 
bir aile 

laciası oldu 
Bir seyyar satıcı, karısı 
ile bir odada yakala
dığı adamı öldürdü 

Kocası tarahnılan yaralanan 
kadın: «Kocam b:ı münase • 

beti biliyordu» diyor 

Evvelki gece, 
faciası olmuş. 
karısını bıçakla 
d'a öldürmiiştür: 

Eyübde bir ai le 
atdatılan bir koca 
yaralamış, aşıkıni 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Suikast davası 
Şehrimizdeki şahidler 
dün Ankaraya gitti!er 

Alman büyük elç•si Fon Papene 
yapılan suikasd davasındn dinlene
cek lstanıbullu ,ahidlerc aid harcı. 
rahın geldiğini ya:ımıştık. 

Adedi dokuzu bulan şu şahid -
!erden b"r kısmı Çarşamba gunkü 
celsede hazır bulunmak uzere dün 
hareket etmişlerdir. Bir kı~mı da 
bugün gıdecekle d"r. 

Dünyaya gelmenin 
sırrı 

Yazan : Meliha Avni 
Bugün 3 üncü sayfamızda 

bulnco.ks1nız. 

ldan itleri telefonıa: 20203 Fiab S S.unı.e 

Münakalat Vekili 
beyanatta bulundu 

Deniz ve kar~· nakliyatında 
yolcu adedini artıran 

tenzilatlı tarif eler kaldırıldı 
Avrupa ile tren mü~·~kalatının Haziranın 

ilk günlerinde başlaması bekleniyor 

Ar.kara, 26 (Hususi) -
Münakalat Vekilı amiral Fab.. 
ri Engin gazetecilere aşağıda. 
ki beyanatta bulunmuştur: 

«Devlet Demiryolları ve De. 
nizyıoilarının ihtiyacı olan 
malzeme ve aletlerin tedarik 

imkanlarını tetkik etmek üze
re Almanyaya göndermiş ol -
doğumuz heyet tetkiklerine de
vam etmekte ve mukavele 
projelerini süratle ikmal eyle
mekle me~ul bulunmaktadır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

T aleb,e yurdları 
bugün ne halde? 
~ 

Altmış talebesi ve yalnız on sekiz su 
bardağı bulunan bir .. 

muessese 
Röportajı yapan: Nusret Safa Coıkun 

crAnadolu Talebe Yurdu ., ndakl gonçlerd"n bir kl<tn• _.,_ 
Geçen gün bir talebe vurılunu grzrr. 

ken helva hlkiiyt>Slnl ha tırlaınış, bunu 
da yazımın arn•ına sıku;ıtırmı5hıu. ll ıin 

de Seluadcba.,ınd!lkl «An.ıdohı Taltbe 
Yurdu·• nu dolaşırken takab.1s:t felsefe do 
lu bir Belli>ıi lıikayrı.1 a:.ltm.ı gel. 
dl. Pek malum bir şeydir amm1. bllınl. 

yenler bu un.ıbll'r, t•kr<1t11)"ılYım 

)ley ~·ok, m:ıhhuh ~""· miıl~ oo 
Bektn ı dedesi efkarlı.. uer~n:n kt"n 1 

rına oturmu'>. çamurları .ı.·ucuncl.ı sı. 
kıı> sıkn dl~yor. Sormuşlnr: 

n- Erenler ne .\"apıyon;uu? .. 
«- İıısan ya.pıyorum! , 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
--~~~~~-~~~~~~~~~~~--

( Çocuk haftasının sJn gür 1 ~i1J 

lçindt• rçme1<1r olan t,:Ol'Uk llaf. 

tasının bl'Ş nd giinü ınünasehl'li. 
le dun de muhtrlif seı•l.,rde rğ. 

leııcrlc·r tt-rtib olıınmu tur. llılk. 

e\"lerl \"e okııllar:t!l kıiçiik çoı·uk. 

l:ır t:ır.ı rıııdan nıüs ıııı rclt•r vr • 
rllmls. şiirlrr o'kunmıı~' ur. :\Jı..i. 

s:tımM"elerde çocuklara lıerli) rlrr 
ılagıt ılını~lır. Çof·uk llu flası eil'. 
lenceleriıl'' bugün ''e ~arın dıı 

dl'\1.ın eılile<'l'klir, 

Beykoz • Anadolulılsarında 

çocuk bayramı 

Beykoz _ AnıııJol•ılıl<:arınrh nof'uk. b·w. 
rıımı: Nııt uk sövllyrıı bir '-ı• r•ı ,.,. milli 

kıyııfetlrrle minimini k~zlar 

2S Nisan çoru1t bıo raını Brykor.ıla r:ı Aıı;ıdohıkava!!"md:ı.. Bobz komutanı 
çok p:ırlak ~e neş'eU urelte kaymıkam r.i)nret edilmiş ve l\larmaraclıı bir dD. 
Nail İltrr \e Anndolııhlsan nahiye mıi taşmayı miıteaklb Kmalıa.daya varıl • 
düru Haldun Osman lenie coğlu ile nrnctır. DönÜ'·(I' grne &Çıızlçlnde 3_4 
Çoruk Esirgeme Kurumu b:ı.şknnı Sena! saatlik bir ge-zlnti yapılmı tır. Vapurda 

Kızıltanın teşebb1L'i ve l:,aall;ı;cl.Ue, o çocuklara )Cmck verilml , hcdlyeler da 
gün b'r Yapur Idralanmış, bıilün iskele. ğıtı'mıştır. Ve gun çok ııeş'eli geçm\ı;. 
lerden 200 çocuk alınarak 8e)koza gl. 0 00 Y&.\TU hem cğ1cndlrllmlş, hem se. 
dllm'4 lC tören yaııılmıştır, lluradım son 11 1rdmlştlr, 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-İkinci. cephe 

M~sel'"si 
----Ekr~m Upklııll -J 
S özüne değer verilen bir as.. 

k.erl mütehassıs söylüyor: 
- cAlman orduı;unun Rusyaya 

karşı yapacağı saldırı bir .Mayıs. 
tan evvel yapılamaz, 30 Mayıstan 
sonraya da ıkalamaz ... 

Eugun Nisanın 27 sidir. Saldırı 
mhayet bu 33 gi.ın ıçinde yapıla. 
cak demektır. 

Bu hiliküm bizi netıce olarak 
ikıncı bir hükme götürür: 
Madeımkı saldırı bu 33 gün için. 

de yapılacaı'ktır. Bu saldırıyı ha. 
fifletccek olan ikinci cephenin de 
gene bu müddet zarfında açılması 
lazımdır. 

O halde sorabilıriz: 
Ufukta böyle genış ölçüde bfr 

ç1karma harc!keti yapıl:ıcağmı gös.. 
terebilecek bir belirti var mıdır? 

. * Ingiltereye Amerı.:-.adan bir kıt'a 
asker geliyor, bu kıt'aya kumanda 
eden genç ıbir tümgeneraklir. K<ı. 
raya a.) ak basar basmaz 'kendis.nı 
b.r gazeteci çemberi ılc çevrelen. 
mi~ buluyor ve söylüy0r: 

- Burada kalacak aı.:ğilız. İngil
tere bizim için bir iskelc<lir, üze. 
r inde bulunduğumuz yoı bnradan 
ge~-erek kara Avrupasına çık&r, o. 
raya gideceğiz. 
. Amerika kıt'ası İskoç sahilleri
nin bir şehrinde hususi surette 
hazırlanan kışlalara yerleşedur
sun, iki dünyanın İn~liz dili kuL 
lanan gazetelerinde hararetli ya. 
zılar başlıyor. Ufukta b · r ümid be_ 
lirmiştir ve bu ümid gün geçtikçe 
dairesini genişleterek büyüyecek
tir, halbuki, birkaç hafta sonra 
anlıyoruz ki, İn.giltereye yo!lan. 
mış olan Amerika kıt"ası henüz 
müstakbel bir ordunun çekirdeği 
mahi)i etindedir. 

Aradan dört beş .ay geçiyor, bir 
sabah gazetelerden Amenka genel 

·kurmay baş.kanı Gen~ral M•H
shalin İngiltereye varmış olduğu
nu öğremyoruz. 

Anglo.Sakson mem!eketlerinde 
bile büyük strateji meselelerinin 
açık masada konuşulduğu da hiç 
görülmedi, Amertkan ve İngiliz 
ordularını temsil etlen başlar sırrı.. 
sıkı kapalı ordu da karşı karşıya. 
dırlar. Muhavereden hiçb'r not 
sızmayor. falkat gene iki dünyaııın 
İngiliz dili :kullanan gazetelerinde 
Avrupaya bir ordu çıırnmıak le. 
hinde hararetli neşriycıt baş'!am.~~ 
tır. Yalnız sesin temposu uzun 
müddet ayni hakle ka~mıyor. 

Amer'ka ordusunun genel kur
may baş'~anı memleketine dön. 
müştür ve Nevyorktan yeni bir 
telgraf geljyor, öğreniyorı1z ki, ,bL 
taraf seyirci!er Avrupaya asKer 
çıkarma sırasının henüz gehnedi. 
ğ. düşüncesindedirler. Deme'k O

luyor ki. Avrupaya ~eniş ölçütle 
bir çıkarma hareketi yapılacağ1nı 
göstere<:e-k b ·r beUrti olup ol'pıa
d ğı sualine menfi cevab vermek 
kalb edecek.tir, fakat bu su:>Je 
menfi cevab ven1mesi mesefo~! 
ortadan kaldırır mı? Sanmıyoruz. 

* Lord Beaverbrook son zamanla-
ra gelinceye kadar İngıliz ka.bine
sinin en nüfuzlu b"r uzvuydu. Bu. 
gün de İngil:z kabinesiım husu5i 
b ir vazüeye memur .?dilıni.ş b·r 
mutemedidir. 

Lord Beaverbrook mühimmat ve 
malzeme nazırı iken Mos.l(ovaya 
gitti. Yeni müttefikin ihtiyaçları. 
nı a"'1 adı. vazivE'ti imkan n!sbetin
de ·akından gördü, Ve heI'kesten 
ön<:e Rusyaya yardım etmek li.i
zumundan bahsetti. Şimd! AmerL 
kada tekı;ar söylüyor: 

- İkinci cepheyi mutlaka aç
malıyız. Zira Ruslar biı.den yar. 
dım ıgördükl-eri takdirde muhare
b eyi 1942 yılında lehimize olarak 
b;tirebilirler. 
Şüphe ydk ki Hindistand.ım Lon-

dr~wa yeni dönen Sir Cripps te bu 
fikirdedir. Şüphe yok ki İngiltere: 
nin lbüttin sol partileri de ay~ı 
tarzda düsi.i.nüyorlar. Fakat bu du-
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Besımıt lllaka.leı 

Sokratt.an soruyorlar: 
- Bir adamıa &erçekten büyUk oluıı obna.dığını anlamak için ne 'Jllparsı .. 

n!ll? 

Şu cevabı veriyor: 
- Düşiiru:eı;ine tamamen a.y•Jun bir mütaleada bulunurum, enela dinleyip 

diDlemedifiM, soara c1A kızı~ hzmadığ'ma bakanın. 

=== Büyüklüğün şartları 

Bll&'lslne l'e kndrdJne imanı ol.Mı, hem maddeten hem de .aıanen biiyük 

adam muha.t&bmın kendisi kadar dllp oememeslnl ta.bli bulur, onı luzmaı., 

bili.iris düşündü.tünü açıkça söyllyea c e!'la.J'etll blr adam buldutu Jçin memnun 
olur, ve ona. hakikati anlatma.ta oah$ır, kencfüıl yanılıyorsa derhal dii1:eltmek. 
te bir serer hfsse:8i rörür. ·-· .. ··---· -· -·--................ ____ ..,_,.._ .. ___ ... ·-------------------------·_...... ....... .._. _____ _ 

[ ., ehir llaberleri ' ~-~--~---------------J 
Mili Piyangonun 1000 Yunan çocug~0 için ıstanhulun yakaca~ı 
50 bin lirahk için bir mahrukat 

ikramiyesi bina hazırlanıyor ofisi kuruluyor 

Nisan 27 

Sebahtan Sabaha: 

Arada bir gülden 
D,."kenden yarenlik 
Lazımsa .. 

...__ BW'hau Cahid 

. ~ir dostum fÖy)e bfr Ada gezin .. 
tis 1 anlaı~t 1 : 

- Gök mavi, deniz mavi, ha. 
.-ada bir menekte ve mimoza ko. 
kusu var. Adadaki hasta bir ahbabı 
ziyarete gidiyorum. Vapw- 0 kada.r 
kalabalık ki 1reçiksem yer bulamı .. 
yacaktım. Bu hafta arası günün ka. 
labalığına biraz da seheb Adalar 
~ birindeki ayazmanın isim gli 
nu olduğunu öğrendim. 

. . Bu aüzel dekor ve güzel kokular 
ıçınde etrafımı gözden geçirdim. 
Ka1:8balığın çoğu kadın, renk renk 
elbıseler, ç~ld çeıid ıuopkalar ı 
land ·ı :r- ,y. 

erıs çanta!ar, mavi tilki bo. 
yun kürkleri, pek şık iskarpin"er 
"~lh~ıl bir demet güzellik. Şöyl~ 
bır goz ayarlle yüz binlerce liralık 
bir servet beyaz küpüJder içinde 
mavi denizde kayarak AdaJına 
yaklaşıyor. 

Düşündüm ve kendi kendime 
sordum: 

- Bu muhteşem servet ve 2ly • 
net manzarası altındaki mahlukla. 
rın acaba mideleri ne halde dedi? 

Dıı tarafın gösterişi ile iç yüzün 
cörünüşü bana pek gijlünç ııeldi ! 

Dosmma dedim ki: 
- Manzara tahmin ellliin ka • 

~ar cülünç defild lr. Şunun için de. 
g'lldfr ki kadın cinsi en bereketli, 
en bolluk devirlerde bile oruç tut. 
maktan zevk alır. Kadın için en 
baştan savma lı yemek yemek en 
l'erl ihtiyaç gıda almakttr. Pa:ma. 

50 bin lirayı Ankarada aon Şehrimizde Baltalimanındaki Balıkçılık Vali Lutli Kırdar A k d k. iında on iki kırat pırlanta, boy • 
n ara a ' nanda beı bin Jlralık k""rk -

lemas!.arını yapıp döndü, bir da kırk liralık lskarpl: g'~/ü= 
kaç gune kadar tekrar gi.Jecek herhangi kadının midesine bir rad. 

günle;;~o'::n~a::k~:J;ken Enstitüsü binası tamir görüyor, binaya 
. . . yeni ilaveler yapılıyor 

Mı ı Pı.yangonun 23. Nıaa-n çe • - Birik.aç gündenıberi Ankarada bu 
k:ili~inin talih1ileri! belı oJmuştuT. y~a.n~~rJlan memlelı..etirni2k ,nın siyaıe1 maımu'a.SI düzeli.nceye ~ma'kta olan Vali ve Belediye Re. 
50.000 foalık 

1
getirilmee; ıkarulaştmlan 1000 ':'u.- lı:adar Yunan.11 ço.Gu.k.lar Kız~la~ın ısı Dr. Luııfi _Kı_ııdar dür!: s~ah An-

büytik ikramiye. , n~n çocugunun b:Iı~.ııılıtnaları ~ .• ,~af~za~ı a.'Jtında. mem1eketımı • karadan telb.nmıze gelmıştır. Hay • 
yi Ankarada Sa. çın İetaınbu'Jda. Bogazıçınde Baha ti. zın mıeafxn oilank .kala.caklu<lıı. daTpaşa garında vilayet ve beledi_ 
nayi caddesinde ~anında !büyük bir ~İna bulw:ıdu • Baf.ta Jimanında:ki binanın tami- -y_e erkanı ıtarafından karşılanan Va 
Aydın oteli al - gımu yazımı ık. Es:kı Balıkçılık Enr. ri i~inin biran önce bitmesi için hız. ti. ve BeledLye Reisi Ankaradaık.i te. 
tı nda Arat rokan t:itüsü cilan hu binanın tami.Tine la çahıılirnabadır. T abminlere gö • masluı etrafında brr muharririmize 
tas ı sahih: Yah. ba,lanmı~ır. Çocukların her türlü re bina Temmuz başında nazır o _ şunları eöylemiştir: 
ya Arat kazan - ~tiraha.tlaırmı.nı temini için sıhhi. A te.- laıbiiLecektir. «- Ankaraya bi1hassa Jstanbu. 
mı~tır. 20.000 Ii t b d b el 1 E. 1 1-~ lu k sısa ve .u .ara a anylo a ı re erı; .vve ce çocuıuarın biır kısmının n ı ömür ve odun işi iç.in git _ 
ral•k ıkıamiye • yaıtak ve ıstıTahat odaları; çamaşır. İzmıııde; 'bir kısmının da İstanbu.L mişıtim. İşlMfinİ henüz tama.mile bi 
nin bir parçası - hane .yapılma.Jkıtaclır. da barındırıimal.'arı düşünülüyor • tiremt-dim. Bunun için iki gün son. 
nı Anıakyada de 9 tle 13 Y.~ş ans!nd:ı kız ve er. du. Balt~ limanında~i bina ihtiyaca ra tek.ra:r An·karaya gideceğim. 
mircı paz<arlnda kekleııden murek1ceb oi1an Yunan yeter ,görülerek lzmırde de yer a - Odun ve lkömür işini esasında 
demire: E<lib çocukları; kendillerinc mahsus dan nnılmasından vazgeçilmi~tir. halletmek üzere bir mahrukat ifis~ 
Yıldız, diğer par ~u çoc.ukA yuvasın~a mürehbiyele • Yunan Kızdhaçı tarafından seçil kurulacaktır. Bu husustaki karama-
çasını da Antak.. rln daırn~ nezaretL altında buluna - rniş olan 1000 Yun'in çocuğu; yu • me yakında çıkacak, derhal faali. 
yad:a tuhafiyeci caklardlT. Bu çocuklardan manevi valarının tamiri blte!' bitmez, Kı - yete geçiJecek!ür.» 
Mehmed kazan • • ~Ad ed · k · L mtşlır. I O.OOO Yahya Arat e'\-.a l!I1meı ısıteyen veya uaıb 2ılay tarafından Kızılhaçtan teslim Vali, İstanlbul bölge iaşe müdü. 

90nuna .kadar ba,hnak arzu edenle. alınacak ve Dumlupınar vaptnu ile rünün bundan $0'0 k k 
liralık .ikramiıyelerden birini 1 .. ken. rin tale~ ıreddı1ecelı:ti:. Dünya :. isıtanıbuJıa getirileceklerdir. nahlye müdü-" ·1 ra vaymı·a am ve 
derunda demiııd. Ömer Karadoğan rıer ne a ı namına 
L. 1 O 000 ı· emir vereceği hakkında dün bir ga. 
ı11.azanmış, . ırayı kazanan 70 d b" k d Ç k h ft ed .ıı_ öteki bi:tet km.irde bayi Hüsnü Kı _ yaşın a Ir a ın OCU a asının ut e Çll&.aın haber hakkında da 

z:lay tarafından nt!hnışıtır. 5.000 pencereden düşerek dÖrdÜncÜ gÜnÜ de şunları ~ittir: 
li.ral·k ilc:rami.yel~den !birinin yarı •- Benım böyle bir şeyden ha. 
il Ta11SU$İ.8 Koilej altıncı sınıfta; öldü neş' eli geçti lıerim yoktur. Esaııen ka.nunda ta -
Bedi Se11hamara.t'a. yarısı da gene F !1_•• •• .J ç-lt.. wı o.k w ç -~·- L_l!.. diJa:t yapıhnadan ihöyle bir şey 
T t 

, __ rn_. 'L. • • f I-L e!'.llKOJ'""e voanog u s agın - ocax nıu:'<aS! ~ebrimizde büyük mümlkün degwi]dir.>) 
arsus a .u:ıı.JJCJ oırıncl sını ta eoe. d 2 l V'Cl' O 

lerine ç:kımı~ır. Diğer 5 000 tin I a ~ n~~= ~ e .;rk~n 7 d Y~~ bir ne~·e içinde geçmektedir. Haf. Vali ve Belediye Reisi fstanbuL 
l:k ik.ramiyeleri kazanan. talihlile; ! b8:rınk ad rı.g •. 

1 •. ek badin ~ tanın dördüncü günü münasebetile da lbi'r iki gün kal:uak kurulacak 

n1 
_ _ı İ ır a in muvazenesını ay e ere"" 1 h k f. h 1 ıu aruır: $tanbuıl'.d:ı Yakacık ilk ' p d d.. ~ w J dün muhtelif yerlerde toplantıla-r o~an rna ru at o ısı azır ıklarile 

k l 'b 
.. w • 1 encere en uşmuş. aglr yara L ıo. --· ı ld '-• '~k d ı ı 

0 u.K aşoa.l.gr~-e~ı.I Mehmed Mah - larak ka;Jdırıldığı Şişli Çocuk hasta yapı'bnı~ eilenceler tertib oJummıı me;a;uı ol u.uan ve ara a arar a 
tıar umr ~a Merlce2' okulu .

00 
~::.....::., ıtemas'Jar yaptıktan sooıra bu !hafta 

•• w • H-·'-L G 1 . nesi e v•ul.119'...,:r• tur. · · d k A k ·d ogretmenı .u.ır.ı üret, uıtanbul C ed _.
1
. d 1 . E.n K ıçın e te ırar n araya gı ecek _ 

E i et lbi . . b 1 es aaı ııye o.doru ver a • Çocuk Eshıgeme Kurumu Emin- ıtir. 

d
mnHy ·fz Gr~ı ~uQ~L~~mdurı ayrın: :ran tarafından mll!lyen~ eddi1miş an ı unetr, 5"Ua«f a enı.. d f • __ \.___ ·t___· • i>nü nahiye şubesi fan.(ından dün btanbul ıehrinin yakacak ihti -

h n K -~'-~•-· e~.ı ş ve enine ll"UDBöl verlliDliŞttr. ma a e uyu :ııogilL&.(a euros en. 0 Cülhane pankında çocuklar İçin eğ. yacını temin için hükfunet tarafın. 
er, gene Üsküdarda Paz:arba~ında V ı· • • lenceli bir m••-~eıe ver:·:ıL- ·ı· yav- dan 1 milyon lira tahsisat ayrılma. a l muavını yeni vazifesine -·· .nn ... adının ne~ini istemıyen hil' vatan- gitti ru~ra hediyeler dağıtıhnt~tlr. sı muhtesneldİJ. 
daş5.0 000 ı· ı. y Matıdin valfügwine tayin olunan Şehremini nahiyesinde de saaıt Mahrukat ~rmağa mecbur vasıta. 

. ırayı .azarnan ahya A- ların listeleri hazırlandı 
rat Mrl'i Piyango idaresine müra ~ Vali muavini Raşid Demirlaş dün J 5,30 dan 14) a kada.r çocuklar için 
caat ederek paras•nı r.lm:ştır. Yah ~~n. i vazifesi başına barekeıt etm~ güzel bir lba-lo tertiıb edilmi~. ço • Muhtelif limanlardan şehrimize 

A t 
·· l el / · u.. getirilecek olan odun ve kömür. 

ya ra son gan erı '· raz para c.uklara yemiş verilmiştir. Ayrıca !llkıntıeı içinde ofduğunn keşide _ ler İçin 'bilumum deniz nakil vası. 
den bir gün evvel bilet al:clığını aöy Matbuat tekni"yenlerinin çoculdar arasında bir şiir ve farkı talarına mükellefiyet konduğunu 
Jcmiş ve demiştir k.i: müsameresi müsabakası yapıfmı~tır. Gece de ta. yazmıştık. Bu hususta Mt«ıtaka Li-

- Kul sıi:lmayınca Hızır yetiş.. Türk matlbuat teklıisyenler i bir _ }eıbe velilerin·- (Beil..i:.) piyeai oy~ maın reisliği. tarafından alakadar 
mez deı1ler. Benimki de öyle oıldu. liği tarafından terti.b ol'unan müsa- 11anımıştır. taşıtlara henüz tebligat yapılma -

mere dün akşam"Fransız tiyatroeu .. . . maıkla 'beraher. mükellefiyete tabi 

b
. _ _ı • Bakıı:acoy mıntakasında da bırın ro1rrıası laz:m ae~en mot-Or ve mav. 
ınaSl'IlJOa veıri]m•!Jtlr. San'atkar "' 

Haztm, Vasfi ve Safiyenin j~ira'k ci il:kofku4' 'babçesinde askeri bando. naların li9tesi çıkarılarak belediye 
ettikleri bu müsamere çok gÜzel nun i~tirakile muhtelif eğlenceler iktısad müdürlüğüne gönderi.imiş _ 
olmuıtur. terti.1b olunmuştur. tir. 

Öğrendiğimize göre odun ve kö-

yoğrafi yap, içinde birkaç salata 
:raprağı ile bir damla tereyağından 
bafka nesne göremezsin! 

Buna mukabil süslerine eliemmf. 
yet vennlyen babayani hanımlara 
bak. Her 1;ıtl korkımç bir yağ ve et 
yrğınıdırlar, bfrkaçr yanyana geJlr. 
&e heybe::ll bir fil kervanı manza. 
rası al!rlar. Birinciler bayatın aık 
ve ballar mevsfmfndedirkr. İkinci. 
lene artık heyecandan kalmrı, kalb 
leri yağ bağlamı,, arzuları yemlye; 
içmlye bağlaıunıt onlardır. HanğL 
lerl daha mes'uddur; lıte yalnız 
bunu bilemem! 

c23uehan Cahid .................................................... 
19 Mayıs genç ik 

bayramına 5000 talebe 
iştirak edecek 

l 9 Mayıs Gençlik ve Spor bay .. 
ramına aid hazırlıklara ehemm!yet. 
le devam edilmektedir. Bayramın 
umumi programı vilayette Va!, mu .. 
avini Ahmed Kınığtn reislığinde 

toplanan bir heyetçe teshit edilmiş. 
tiır. Okullara aıd progrdm aa 
Maarif Müdürlüğünde Maarif Mü. 
dürü Muhsin Binalin reisliğinde lise 
ve ortadkulların beden teroiyesi öğ .. 
retmenlerinin iştirakile yapılan top 
lantıda kararlaştırılarak Maarif Ve .. 
ldlliğine arzedilm i ştir. 

Bu yl l he:r bak undan önem "t'e. 
rilecek olan 19 MayJs Gençlik bay. 
ramına teh:rimiz oıkuliarından 
2500 Ü kız ve 2500 Ü de erkek 
olmak üzere 5000 talebe i~irak e. 
decektir. 

Merasime iştirak edecek lise, öğ. 
ret.men ve aan· at okulları Fener .. 
bahçe stadında, ortaokullar da Şe .. 
ref 9tadında jİmnutik hareketleri 
ve spor 'IJJÜıııanakaları yapacaklar. 
dır. 

Müsabaka ve beden hareketleri .. 
ne aid provalar Mayısın 5, 6. 1 
ve 8 inci günlerinde hCT iki stad:. 
da birden, 14, ve 15 Mayıs günle .. 
ri de Fener stadında umumi ma .. 
hiyette yapı?acakıtır, 

Okullar 19 ve 20 Mayıs gunleri 
tati.J edilecek.ftir. 

şünce ewe.l!a hakikate, sonra da 
Ingiltere hükıiınetinin daha ~ 
kından 'bildilklerine, gelecek giin .. 
ler için düşünıdükleruıc uygun ÇL 

~·or mu? , 
İngilterede yeni bir film yapıla

raik İnıgilterenin Haçlılar seferin.. 
denberi dış alemde gôstercilkleri 
faaliyetin bir tarihçesi tanzim e. 
dilmiş. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

mür taşıma mü1ce!tefiyeti evvelce 1 
1 konulmu, oıtan maden direği, kum R A D Y O 

ve çakıl taşıma mükellefiyet: gibi 1------------

Bu filmin ilk temsilınde İngil!z 
başvekili de hazır bulundu ve 
halk tarafından şiddeUe alkrşlan.. 
dı, ilk günde olduğu gibi bugün 
de~ milletinin tam itimadı
na maııhardır ve son karan da o, 
~recektiT, falkat acaba verdiği ka
rar ne olaccrk? 

Mister Çörçilin İngiliz kuvvetle
rini Düıikerkten çektiği zaman.. 

Bir arü.ada.şımn cu~Uerde fıkan 

ölüm, dotum, ııilih. n~n lliuılann 
dan bahsederken 1azısınz. okuyucula_ 
rın:Ia.n blrlııden aldığ'ı 6U mdı;!u.M 

ilJ. Ye etmiş: 

nişan ~ir meuslm için •e a111i ke.. 

Jim•ler kullaruıı~. Dl~rleri ıçın ise 

bu şatafatlı kelimeler kullanılmıyor. 

Bum. müsavafQzhk mı, clalka\'Ukhı.k 

mu dbelim, bilmem.. Ta.kdirlni size 
terkediyonım.• 

\"e aıbclaşınuz ialulirini su :ıtkUde 
verl:ror~ 

olacal: ve her ta~ıt bu taşımayı yap 
makla mü!kellef tutulacakıt1T. 

Balıkesir yüksek tahsil kuru
munun toplanhsı 

PAZARTESi, 27/4./1&4'! 

7.30: Saat ayarı, 7.33: Rad~o salon 
o~estrası, 7.45: Ajans baberl&ı, S: 
Rad:ro salon o~estrası, S.30: Evin sa.ati, 
12.38: Sa.at ayarı, 12.33: t; k mııb,. 

mından şarkılar, lZ.4:>: Ajans haberleri, 
13.30: Şarkı ve türküler. 18. Saat ayan, 
18.03: Radyo dans orkestrası, 18.45: zı. 
raa.t. takvimi, 18.!>5: Radyo ı;:oc:llk klubü, 
19.15: Saz eı;erlerl ve ~kılar, ı 9.30: 

O,,.le lldndi Aır,.,., darfueri bütün ~ayretinE her teh.. 

1 l 

· "'· ''. likeye !karşı koyacak bir ordu yap~ 

s. , u. 

Yatın 

cDillat eııli;ronnn. Bir ba.ıırlı adam 
iliiyor. «Ellm, haain. müesslh keli.. 
melerlle Dan ediliJv. Gene lli'Jlc 
birinin fOCaiu tliiııyan, ~et:yar. On• 
da eıms'ud yeya hayırlı lıir donma 
Jr.eUmelerile 1uıtlQ.ılar. Kna dala, 

«-Bu ne müsa.vaisısl•, ne cJalb. 
voklıık. Sadece sipariş...• it.Tor: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

Balılte•İr yü'kselı:: ıtahsil kurumu 
dün öğleden evvel Emmön.ü Haik.. 
evinde bir ıtoplantı yapmıştır. Top. 
lanUc:la Bahkesirdeki umumi 'kuru. 
ma arzedihnek üzere idare heyeti 
namzed aeçimi yapılmıştır. Dilaha. 
re yurdun iıııkitafı i:çİn icah eden 
tedbirler alınması ~trahncla konuş.. 
malar yapılmlJ. önümüzdeki hafta 
içerisinde lbir Ada gezint!ııi yapıl. 
maşı Jurra.rllartt1ıfarak toplantıya eon 
verilmittH-. 

Saa.t ayarı ve ajans baberleı l, 19.45; 
JConnşma. 19.55: Şar-kı ,;c turkulcr, 
20.15: Radyo &tUetcsi, 20.45: Bir halk 
türlrii..'<ü ötrenlrorm. 21: (Öğrclml'a 
saa.U), 21.15: Fasıl beyetı, 21.45: Ra4yo 
senfoni orkestrası, 22.30: Saat a)'arı, a. 
"'m lıaberkri l'e bersabr. 

lıl .-. ı:tı·7. o..,ı. ,, • 0 • • w rn 
01 

maya hasretmiş olduğunu biliyo-
E. ıı 12 

11 
Ol l;! _ aı 42 ft ruz. Bu orduyu l..5tediği şekilde 

l=v1:=.alc:::11•.._
22=-=======1==41=!ill vücuda getirdikten sonra bir İn

(Devaını 5 inci sayfada), ~·--------------------------------' 
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SAN'ATB DAIB 

Gtizel b. eser 
" netslni körleC.eedl daha d~rinden de 
rflae ibadetlere. daha lııüyl.ik ledakirhk 
laıa 1 -0 &fi'"\' laıteı- 't'e aradln rab hale 
be bir türJö vanm.M!ıiını g-Mdükçe de: 
~eld: oFenadır, Allabı Jı.alıından a_ 

~r .. dedikleri o sdün,veri hf'ye_ 
canlan elver~i. hD'!iılı ta.rafın biisbü'iln 

~-- ~ . 

G\)N~ 
Bir kar .. kter nasıl anlaşılır ? • ,, GURBETTEKi KADIN" ROMANI HAKKINDA k11"PVetient!'D a.teşile müc.ldelevf arttı_ 

nrdı, Caire, kendi kendbUe bitm r· BI 
VQZQR .• Ualz•J '7.ı·ga T 'şaLlzgı·ı kQJnec bir çarp. ~. baU_ nd. -aL,,eı u_ r genç kıs evlenmek ibtJ.ıuaU ne blrj Sa.tıam bir geıı.re :mürec . .1 4 n. LJ j v ~ n. 'J gen~ erkete i.lzl r~iermlş, ş:ı.hsi güzel. :ıım. cah l'Öf'mek ıa.. 

Blı1ncl fJıkra. Ciade bır "'ıtlık uma ııu bel ... .., ..... 
... dair • '6I e e•aekte ü'YUir ıU,vmel ifade et Ge 0 & aşunıa, iıhha.timln, ı-on yıllarda'l'&iteren Türk edJlbeısfAi yMruıda.n öi'.l!J\fobnıre Sa.minin Türk~ eiierl.. Bunu/ nma • mez, his güzelliğine, karakter satlaml~ la.lnı.t ~ ıııı:;_:ı-emesı _hoşuma &'iW. 

hi.c btr iş sahihi olmamakJaıreaımek-. her şeyden e'\"Vet Türk~ Yıı&ılmı~ bir • . .. . .. .•• . •. . .. . . .. .• . .• . .. . .•. .• . ..• . tına, ta.bsilin esasi istlkbaJJ mu emeyı taki1> eden bir 
beraber kendi kendime icad e. Xitab hakkında. möt.a.Jea beyan ede. klta.b olarak telikkl edince h b uFaka.t her gün, l'ÖZÜnün önüne SA ı, n ıeııi~ o. sna.ı var ki beni şa.şırtt . 
dilurl . • . . .._,~, '-·- . t 1 emen u riJ üth' ·- ıup o'lmadığuıa. bakmalı. 1

• 
ş ıfl.erin müsaadesi nlsbe - oeik değ:ilım; . .._ca.ıı - pek ınce te - neticeye visıJ oluyorum ki unu nı d en m ış, nıanza.r.aJa.r maaevi kul'. Bu fikir, bana mektuba yolla11\n Ba. lenm~ihıınatl el ı«lan ıre~cln, benimle ev. 

tlııde, kurl.arılabilen saatlerde,1kiklerie eot. u .. o1ım, ~ her . s:ıhıfesimlelaa. koyarım dlizeün, akıp "Ötli .... n he~~ vetl.nl öyle5ine .Yedi k_emlrdi ki, bu sefa. y p D . ..,_, . """ m.a 1 cine gıren l~keğln esas 
ıne l .. -~., ..,,uu Wıt an . . nın nıu ..... easıdır, bır nukb bildiM- b . 

ın eıke!in san'&t ve liJı:ir Jı.areketlerinf okuyanı süriikl.e7eu bir cuibe bulunan engele tesacıii.C e..mekslzlıo dotr bl 1 i ta.m ma.na&ıe ılindlnneıt kııdretlıız daha var· ....... u kaidelere uygun olduğunu 
lakib ef.nıek.ten hiL1 delilim: faJ<at ba

1
bu e6Cl' büt.iiıı clün)'ae.a bır şaheser te. ta.klb ederek sendelemeden ıC:·._r}~ liğl, oaresiallti ioinde 0Uydaju )'e"ls yll Servet.ı 'de ihmal ....>.Lll' • ~• ~IJ'•ll.('• atım, diyor, diyor, ilana 

,_t d 1 •--•·-"' ~...-.. .,__ 1 ' ı .... e ... eu k" ün _,,. ""~ınnı. hayatmı bir ot-ü ,,.... -..,. .. n e 1UJ'dun öyle şiddetle feveran likk1 edillrlı.en ,...._ ...... a.ıı ıocıuedlm.-ek &iden 1rlr beyan tarzı var. Pek "- 1 un ...,,.,ında.Jı ka.lkam.,.~ bir hale her ~'-it k ''.\' r ...... erebilir m!.s:!niz<> 
l lı'LLie ve ·-- Hl v.... a.sanaca.k kudrette olmasını (D · 

eden bir OOtıkURlııfu var ki bal'ekeUn he.rb.ıi.nl'I bir mül.a.lean.uı ehcmmiycU o •. zamanın anlaylŞma, dll.YUŞUna göre yep Cin..•. çbir za.ma.n beşer vii-cudunıın bu evamt 6 ncı aayfucla) 
h~ inkişaf salhasına yeilşebl.lmek lmkillıl.IDll&; öıuıımla beraber bu dem.ek de.l:rent blr lisan; h:ı.ıta 0 lı:adar yeni kl ki. derece ızt•rab cettebilect"ği.nl, fsktieUe_1·-~========-------------....:.-=~=:_.:. __ _ 
lllnı bDlanu;yorum. Bu me;yanch kadın lilı.ilr ki ldta.ba hayran kalışımın yanmltabın şurasında burMmda tıolkiden filii.n re benzeyen bu insan bınun'ularınııı f "S p b 1 ) 
YaQrları.ınızı ekseriyet tize.re ı;urad:ı. bulda öaııa ı<SQ;vle o~dı., böyLe ya.pW;ay. ve la.lan keHmelerle, a.ra.bca şıı ve bu böyle atır bir işkenceye tlayanac·ağıııı 1 on osta nın u macası • '' 
!"ada, görülen Islmlerlle. ve ara sıra ba. dı..» dediı<~ &aralla:' bulunm~ ol_ liıgıııtlcde. ifade edllmek a<t .. • ı yerleşmiş !tlclından rç!reme%, Ytt yüzünde bu ka '- - '' • ... (1 O) 
na ka.:Lı.r celmı* sa.Iımetiai ihtiyar eden JDllBlll. Bunları kCl-cleimete hiç lü:ı:um olan nklrlcr isıln ta.ma.mllc yeni ve yeni. :Ja.r ılçler acısı çoeukla.r .cöreedlnl, a:ı:a. B 
klta.bl.a.rile tanıyorum. ve bıınanl& ka. garmiiyormn, beu bu ma&ale Jle ueak lifine ratınen hl<: yadırıaml.m,ıyaıı sırf tıla.ıı yiye{)Cği kapnıa.k için b.,,u.a, anı unlardanı. 30 tane~ini .hallederek bir arada yollıyan her 
~t etmek ~e-Unde ubyor1111L ~emedeıı w onu yapa.ııda.n bahset. Türkoe muka.bliler bulunmıış. Muharrir lıı.r, baba.lıı,r, e\·lAdl:ır, kanlar ve ko~a: . ld ORuyucunıaza bır /ıetliye takdim edeceğiz 
Ben YUJ ha.yatına inüsab ederken ka. ınekl.e &Ufa edeceiim. bunları ara..,t.ırıı.n.k, uzun uzun :ı:ahıntt. Lır ıırasmd.ı blle, nasıl yırtıcı. acı bil. .)() an uta: 1 
duı şalrlerlm!:r., ve mllbarrirlerlmiz beı,J . * . ter ~iceslnde buJua« ıuı.lLııımış..ı da ml.'Z bi.r hodbinlik. bir ca.n dövüşü gös. 1 - Hayaı.ıa en 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 
ona l'C9inelıdi, ve onla.rt tanımak pek Mebrure Samı ~a.zı llemınde en :ı:lyal~or; pliba kadınlığın verdiği terileceğfni ummazdı. ınıleasır kuv~ l~ ' ___ ' ___ '. __ Ilı''_ / 1 .. , 
kolaydı Fatma au-~ Şa'- ~·-ar .-: .. ırde taıııJmış ve sev~l} alan bir isimılir: bir teferriillle, bir cam lle lltımen kale «Carie'nin ki.nı olduğunu Hll! etme. 14), Bir erke-it is,. ] -- (ı 

• AA&,r ... , "' • ,. ' v- /"~...ı ·-·' ı..u .. .; .. e-''l~lr Bu zemin ini · • de lruUi"--1 ·--" d ı mi (4) • leyli. ve bi~ isim daha onların ye. ~ıoa ....... ı .........., ....... • .. • m n ueuna ıelive.ren bir keiiıneyı .I.i_ n ""er arasn ... a o a.şnıaaı u:ı:an 2 • - --
kuııuno teşkil ederdi Bui"iiıı hiç öyle de intişar eden e&erlerl. ((Soııen ıı;ıku, tıdlD ibıerlııe Daqeıdtvermtı, hissini Ye. sürmedi. Aç sürüsü, gözleri d.önmü;; bi· 2 - İştirak if' --· - - !! ----
~....,, · b"·L~l&klar Al,ındıı.», Niçbı beni. aldaı. rl:ror; 0 kadar ki ketıdlııi bütün .. .. ha.de, onun IM'Şme ta'ı•lılL Düşe kalkıı desi (21, Tok de . ) - ~--•. ,.,---ı 

""• ınatbua.tıta, mecml&d-l:uda.. kl:ta ·· ~.... h"·" ı · h-' .. .. onının_ t t----..ıı ıar &il <2ı Bir ko '" '' ...._. ı .. ·~' ki i -ni tın!,., ••Çöl ..... v ..... aye.1-!, .,.e uzan de, bittun hususi ha.ya.tında 0 kul'an epe7e u..-.ıuı , büyük avlu ka.pısı~ • mş._ 
··~ .... ıya mda ıun lr"Y .... J'OI' yen J- .. .. .. k r-'· u Şe"'' 1 

- .. •• millet ( 3). - -- -----k . müddet buYU muva ı-ıye e ıı .... r maktan kaçınılan esli kelimeler' ıi na ıum l'JIDJ vurdulu, Ye lti~n kalaba. 4 ı ------ ---
1

-

~ın isfmlerine tesadüf edilme-sın; bu Tiya.1.rosUu ı;aJuıeelni if:&al eden 110 k' ne hep bwıla.rı klldb.nmış olma!~ Y~ • lıık kiime&erl h:ı.lirıde, tlıtrel,IP,rek, çeur a. 3 - Not.ı 12), ı I! 
lrün henüz tahsil çatıncb bulunan genç dı.ııv halkın büyük rağl>eUni bzanmış ramu veri,ronıunm... r a.., tara.it ni t>llıl'an cl.ınwla.rın dibin~ çöku ı\Jatına çabuk <CJ 5 .--_----··· 2_ __ _ 
kızla.ruım da yuın elleri.De kalem al.. lenilr Ben bunlar hKkında erbabı ~rildiler. ca.rıe·nın o dıLlı:lkıMl&ki ızlıra. Ara.hın au,yu (3). 1 l 

ı.. !eser • * 4 - En • lbak ~tbıl 'kaamDO& ba ye un/·ı.arafında.n senledllen müta.le&la.rl oka. Bu ıaa.ka.le1fe ~edilebilecek .. 1 1 bınd&n daha büyük bir a.eı oe'dJmlye. nefis t . ·----.•. ! 
kfnıbJUr ne kadar ka-baraca.k1ır eJbef.te. mak!ao daha. Uerlye J'İ.tmedlm, kitab. ;ala.ra zemin +......ı~ı _._.... .. m~_at e. cc-tlni sa.ıuyorıım. Yutab:ldltl a.ıncıık bir ve Dadide bir ye,. -

<~nlerde cüzl.U mahanir İbrablm!~n h191>irinl otumM rırsatmı bııl e'mln Jtitabın:;:;f ';';'~, u:;.~n ~,:;- yiyecek, bundan mahrum ulanları düşün mlş lGl. 7 ---
1
1--

1

-- ı-~ ----.----
Ho)'ilıin kadm hlkiyeclltt~ vuklla ge_ ınadım. B11CÜ.n elimde yalnı:ı «Gurbette ta. lü.zoum görüyorum. Kltabın kahra· diD.oe a.tzında. bir kül t.a.t6ı.slıiı al yor 5 - Akillı (2)' 
len bir miilika.t sl.lsiles.Lo.d~ beni lk.a:ııki lı;.&4ın ••. » t.erce.meslnden 'baret, ~rllr.manı Carte haldnno:la: • boğazına takılı.yordu. Bununla. bera.ber İskambilde bir U, 8 -~.----.~-
eden biroott ma.Jüma.t eıl.IBmlş oldum. cek hükme medaı' v:uifesinl l'öreR, tek mühaeirlerj içeri sokmaia ra&l'f"t ede. kııd (2) · - _ ~ 
Bunlarm a.rasında beni Mebrure Sa.mi bir vesika var... , «Bİ~·~;~·b~İ~ .. ·~~;~i(·~.~~~i hlıı m!yordu; o kadar kalabalıktılar ki, on 6 - Mısır illhJ 9 .-- .---
Karay ismi UgiJendirmlş oldıı. Bu i~min Terceme, bir terce-menin ıeroemesi_ !erden hıı.z almasını bllen, 3.tealı' bir ka- var ne yoksa sümürüp ,rene derhal ayn l2l, Nota tZ). 1 
s:ıh'..biııl ne şahslle, ne de eserlerile ta. dlr. Mü ercim kltabm aslı olan İngiliz. dmdır ki, cüfünç te:rleri hen: .. 0 scser: yolrluka düşect-lclerdl. Amma Kece ıün. 1 - Karadenl~l(.> ~ •• - -, ---- - 1 'I 
ıumı.rordum. Son zamanlarda keJMllsinl ce metinden detil, onun .Fransızca terce b•aıa.rının h~ll'rinl, yürüyü')lerlnl ve dliz kulatına vuran, inleyenlerin, acı acı sab!Unde bir li.a., .!:::ıı:ı-=:::iıı-·.0--.6c::zıı~~~~~==b=:J::~ 
şahs.an detu, fakat bir eserle y:ık:ndaıılmesiııdeu Tiirk~lnl yaratmıştı:. Bura sewinl, içinden ırellp, taklld etmek iste. ismini ça.tıranla.nn iç iirpe~I sesleri, sa.ıuıi (6). c Zam 

nd b ı r 1· '-~ld k .. _..,_, 8 _ ,..~ ..... ·- - a.ıı (2), Ateş ve lamba.daJı 
~nınuş oldum. Bıı rırsa.tı ba.na bahşe. da. iki sua.I karşısı ~ u unu nyor: di mi, bir sahne artl5'ti ırıb . hünrrll ~ ıp ..... ırıncaya a.aa.r her s ........ '1 ora_ ""'6UJ• nu.r yüalü seyyahı l2), oıka.r (Z). 
den keodlsfni.n bir liitfu oldu: Bana Fra.nsıızca. terceııne İngilizce metne bU. blr kabi11yeıtle ht"piml:ı.i rildünir, Şf'..ll da serili y:ıtıı.n ölüler, nnu, kısır le at'lz Bir nevi sepet (4), UllM nfdaaı {21. 
Pea.rı S. Bodt'tan tereeme et.Uii «Gur. Lün fal> eJen sıUlalc:llf. ve mata.ba.kat musiki parçala.rlle bir akılelan şarkılar bir me11ıame• dııYgUSU, atıra.b ve isyan 9 - K.ı.ıiııı beyaz çloeii (ll), Nota <2), 5 - Bir erkek ismi (3), AUın (3). 
betteıa kadılııı nam iıki cil:dll& eserini şartla.rile UYl'UD mudur; ve Fransızca 'i(iy'enlr, ya da birden işini gücünü bıra l<'lnde, adeta. çLldırtıyonlu.» tlir emir (3). 

6 
- Şa.rkm en büyük memleketle 

i'ÖnJerınek UUfa.t.ı.nı •W.erıU. terreme esas olara.Jl kabul ,.,dllince Türk kıp bize bir b:t~de, bir dat tepesinde 10 - Bir nehir ve tanım.&ş bir u.tm rinden ibirisı (S)", Ekmekten f'mlr ısı: 
Bu Jdtab bana a.ynt ~~ lkJ fır. çe tercemeıde ona ayni ~Jar dairesinde kır yemetf salasını tathnnağa kalkar, * soyadı (UJ Keder (3), 7 - Tersi bir renk (2), İlenin köoül,. 

sa.t ver.mı,, oluyonlu: 1938 Nl>bel miiki muvaffakıyet l'Ö8tennfş onidir? Ben Jd. heplınisl başına toplayıp götiinirdü. Sa .iki fıkrayı '*uyanla.nn aoraeal;_ Yukarıdan aşı.tı;y&: &.iilmüşü IZl. 
fıı.tını kazıı.nımıış olan bu Amerikalı edJ. tabın ne aslını, ne Fransızcaya. l.er<"e. «Ôf.6kl ka.clınsa. Alla.hını bulmab ı,ıa Jarı bir nokb var: Aub.ı mütel'eim ki. 1 - Ka.ilın elbiselerinde bmlaııar (4). 8 - ıSan'a.t (Z), Bir erkek 1smt (4). 
beyi bütün cJ.h&ııı;la takdir edllml5 o_ mesinl görmedim ve bunların arasında Jışan, fabt bir t.ürlö tam ve mutlak tabl Çfl1'iıirken bir yanlı.ş Y~PDll'.i mıdır? Bir deniz na.kil vasıtası (4). Ha~ nidası (2), 
lan fa.ka.t bence meO]ıul ka.lan bir ese. bir tatbiJt denemesine glri5mectım; bU.. ımuıa:la buna mu't'alfak. ola.mıyan &kıllı Böyle mühim ve çevrilmesi müşkül bir 2 - Mükemmel (3), Çıılun.tı (2), U,. 9 - bti.cıai bir tenvir vası.&qı 

(rbe t.aııımK, ve, onu tanırken kitabım na. ltizlllD da cönnliş detlllm. uslu, ahlak ve medleb düşluinii bir ko. e&erl terceme 1.şl.Di üserine almış ola.n çorum (SJ.. Nota (1), Bir ne'Vi 911 ka.bı ti). <
3>• 

ITD'l'k.f;eye oeTfnnek sabrını ve l<udretınl İntMlanm•n tek bir k&yna.h var: YD solu hll ld, dalma daha umn duala. (Devamı cız de) 3 - Nota (2), Eserler (&), Ter.ı hl, ıe _ Bir Mmm ismi (-l), Oeketiım.: 
~ cab ve haJa (t). lba ID1111ffen ~ ka8l (11.)g -
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Sultanla şehzadelerini ve vez~r
lermi Top.ırnpı sarayında Yal;kö*
kiıne yanaştıran çeıkurmc akıntı) a 
karşı zor tutunuyordu. PaCi'şah 
hususi dairesine girınce, İbrahım 
Paşa Bostancıbaşıyı bi:r ko~eye 
çekti. Sadrazam en ziyade ürktü.. 
ğü adamı dtlşünüyor, daha ik: gün 
ev ·e. cF..orya .. ya sürdurdüğü eski 
:htanbul kadısı Zülali Hasan Efen 
dinin iht.ila.ciler arasına kat.ışma
smdan çok korkuyordu. Ak sakaL 
lı kadı bir defa o kalabalık iç:ne 
girip de: cSizde dini mübin gayre 
ti yok mu? Bu ak sa.kalumuzlc. ır
zımız hetk edırp aleme rüsvay O

lunduk!:. Derse L\-ıtilalcilerin eline 
eil büyük •SenPdi> vermiş olacak. 
tı. 

- Damız ihsan ederiz. Floryaya 
ka<iar ıkayıkla gidüp döneceksiz, 
a~tte bun<la beni görecek.siz. 

söylemeden sıçrayıp 
daldı. 

Se~izinci dev~e bul~acalarını ~ 

1

. 
nan okuyucularımızın isimleri a - ~ 

!rnranlık~ara • -i Nakleden ı lfutn%n Tahain Berkand 

Sadrazam v::ıkit geç'rmeden 
Bostancıbaşıyı çaj!ırttı, eline bir 
kese a1tın tutuşturdu: 

- Ba:ka Bostancıba!il ağa saa_ 
detlu pad;şahınuza ve bu devleti 
a:iyeye can ve baş' a hizmet edilip 
sadakat gösterilerek zamandır. İm 
di uh<len'ze bir hizmet düşer! 

Dedi. Bostancıbaşı .ıltın dolu ke 
seyi koynuna ind;rir indirmez cğL 
1ip sadı't3.zamın eteğini öptii: 

- Hav benim sultanım. 
tbra'him pa!ia bir kese daha u.. 

zatınca ayaklarına kılpaklanarak 
h<!ykırdı: 

- Biz'm dedethi "fendimiz. 
Paşa umud içinde ~üliimsedi: 
- Bak ağa. şundan bir b-Ostancı 

Y.ayığı ihzar eylen. 
- !. .. 
- Beş o>J nefer bostancı dahi te 

c1ari'k edc'bınir misiz? 
Bosiancıbaşı e2erıni ovuşturdu, 

cevab veremedi. B:rden sadraza
mm maksadını 'ka\Tayamadığı ic;:tn 
bostancı kayığ na atılayıp karJn. 
l.kta bir tarafa savuşmak istedi
ğini sanmıştı. Yüzünü ekşiterek 
istemiye istemi ye mırıdandı: 

- Kati müşkül olur sultanım. 
Vez;rin yüreği çarptı: 
- Ya bostancı taifesi bunda yok 

mudur? 
- Bundadır sultanım, ela ~u 

hengamede kimesne yerinden lo.
pıroanmcrk istemez. 

Sadrazam pala bıyıklı ve beli 
palalı adamın kolunu tuttu: 

-! ... 
Pa§a elini cebine sokup bir avuç 

altın çıkardı: 

- İmdi şunu da kabul · eylen. 
Yoldaşlara üle.,,"'tirirs1z. Floryada 
Zülali efendi ç:ftliği vardır, anı 

bilür müsüz? 
Bostancıbaşı başını sallı:ıdı: 
- Beli su1tanım, bilürüz. 
Vezir sırıttı: 
- Anda Zülali Has:ın efendi 

vardır, alıp sarayı hümayuna ge
türeceksiz? 

- Ya, nıuhalefet eyler ise 
- Cebre<lersiz! 
Bostancıba'?ı az dü~ündü. SadTa

zamı kaçmalk istiyor Lannederken 
verilen işin chemmiyetsizliği kar. 
~~sında ge~di. Bir yandan da 
kendisini pahalıva satma,k istedi: 

- Ya, yo"ıck:ş1ar ziyade ihsan 
isterler ise sultanım 

- DilediJderi kadar vadeyleıı. 
- Bin altun. 

Sadrazam •hırkai şerif. dairesi 
önüne döndüğü zaman vezirle 
şeyhislam iç avluda bekleşiyorlar
dı. Hep 'bidi.kte ma.beyn odas·na 
yürüdüler. Gece saat sekize kadar 
meşveret kurdular. [1] Tam saat 
soki:zde Sultan Ahmed hırkai şerif 
kapısı ile mabeyin odası &:'"asına 

geldi. Vezirle ayak i.istünde, ~öyle 
böyle görüşnek istediğini zımnen 

anlatmış oluyordu. Padi.şah gözle
rini ilkin sadrazam İbrahim Paşa. 
ya çevirdi, her zaman'ki güler yüzü 
şimdi somurtkan ve kararık duru
yordu: 

- İşte sarayı hümayuna gelin~ 
di. Siz dahi görürsüz. Kande ise 
sabah olmak üzeredir. Eşkiya ce
miyeti tefrik ve perişan edilemez 
i.se ne düşünürsüz 

Bu si.~zler, İbrahim Paşaya: .Ak
lını baş.na aL iLkin senın kellen or 
tada dönüyor!> deme-kıti. Vezir sap. 
sarı 'kes'.ldL (Arkası var) 

- Beli, anı dahi ihsan ederiz. [l] Gece yansından iki sa.a& sonraya 
Vezirle 'bostancı bir daha göz kadar. Ala.:urka saattir: On ikide a.t.ş&nı, 

göze geldiler. Bostancıhaşı bir şey 1 altıda ~ece yarısı, on liftle sa.tıa.h olur. 

Kaptı kaçtı kamyonet ahnacık 

. Maliye Vekaletinden 
E~mi bir da.ire içl.ıı 0,5 il.a. 1,5 tona kadar fonl, şe,·role, Enıern:ı~yonal 

m.a.rtr"la.rd.ı.ıı yenJ ve orijin:.! k.ırvsertil bulunma.lıtı takdinle yine a.ynl mar. 
kal:mbıı oıma:t üzere .ıatın ahııaeak blr aded müstamel kaptı bçtı kamyone-1. 
hakkmd:ı. et.-si1troe günü olarak tayin oluna.n 16.4..942 gününde tal[b zuhıır 

etmediğinden 24.9-0 sayılı kanun hükiiınierlııe ı:öre eksiltme on ı:ün müddetle 

temdid edil:mlşür. 

1 - Yena kapiı kaçtı ka.myeııetln ltanıseridekl dahili tertJba.tı şartnameye 
göre olua.lı: veya ıa..111 e:lilecektir. 

2 - Yeni ta.ptı ~tı bulunmadtlı t&kdirıle ,;erek mo1ör evsafı ve gerekse 
yerli olarak ya.pıbcıa.k k3.1'USerlnln iç ve dış tertibatı şa.rina.mede yanlı vasıf. 

lıı.ra. tamamen uy:un ola.caJı.tı:t'. 
3 - Yeni kap'ı kaçh Jramyonetln m1lhammen bedeli 4000 ve teminatı mu. 

va.kkatesı 300 liradır. 
Müstamel vernıt>ğe talib olanlar ayni teminat mlkdarına tabidir.» 
4 - Şartnımelcr İst:ı.o.bulda !\taliye evrakı mz.ibııa. anbarınd:ı.n ve Ank:ı. 

ra.d:ı. Maliye Vekaleti Lev:ız:m Müd\ir\ütünden be:ielslz ola.rak verllir. 
Ycrıneğe talib ola.nl:ınu 27.4.91.Z tarihine tesadüf eden Pazartesi &riinü saat 

H de llaliye VekaleU. LcvaZDll Mödıirlütünde teşekkül edecek eksiltme ko. 
misyonuna Z490 sa,yılı ka.nunun ı. 2 mi\Qde.sinde ya.zıh ltclıelerle müracaat 

etmeleri. 41284.6» d73b 

Birer roman kazananlar h ~u ~uhav~re esı:asında zeki göz mm büsbütün hırçı.nlanmasma sel• 
(Dünkü nüaW.dan devam) ~ ~~·-· bdır sanıye bıle, misafirin.n beıbiyet verdi. Titiz bir sesle ce 

:yu~un en ayrı1mam1ştı. Kelime _ vab verdi: 1 

132 - Üsküdar 20 nci ilkokul ııuınA. :J.erın onun üzerinde · t • t · · • - - ! 
ra. 92 Aytun Alperen, !tetkik etmekle m ~ay_ ıgı o··esırı - Karımı aramaga çıkıınaga net' 

133 - Amasya, orta okut, sınır 
2 

h, . , ~şg~~u. mer hacet hanımefendi? Onun bir evi 
Ayten Enler, ; u sakın ve n~ş e~ı ~uzun arkasın- var \'e istediğim zaman oraya gi..i 

134 
i~ia, en u~ak bır ıhtıyatsız kelime dcbilirim. Onun burada olup ol J 

- Ankara, Cebeci !\lülklye okulu :ıle harekete geçebilecek kad::ır • . : 
Yenldirim soka.k Aygün apartımanı nu_ •sert bir karakt h" d" d madıgını soru.şum, Nenmanm çok: 
mara 2, E ..... iin Ata.kurt, :k · er ısse ıyor u. O. defa size m safir oldugvunu b'kli 1 

• ., E arısının !hayatı üzerinde bu de v:_..:ı d. B ık· b ·· d • h' -
.135 - Şişli, RlIDleli caddesi, numara : .. ece esaslı b. t . 1 b - g'.cıuıuen ·ır. e ı ugun e, ıçl 

50 Basan Dıığlı, ~kadını tanımakır esır yapmlış .ko an u beklemediğim halde, ona rastlaya. 
_ • . : ve onuna onuş . bTrd' 

136 - Tophane, Boı;azkesen, Kad.r. :mak arııusuna mukavem t d. ı ı LlTl. ı 
1 

... ""-! ..,. ld • e e e:ne_ ı-ı· b...11·1 d·~· · h ld ·· 
er yo,.tr.Ju a:.•u n.es n, .. .. . i·!iği için Bakırköye ge'mi~1.i. Ne _ - . ıç 1..""l\.leme ıgınız a ~ oy-j 

137 - Ana.ı!ohıhlsarı, 34 uncu ılkokul :rimanın Av.rupada geçirdig·. h ,. le mı? Demek buraya gelırken11 ıf 5 S · z l ay u. N · b l v •• 'd sın C'Vlm, ·ta aid tafsilatı cmunl b b erımanı u acagınızı umı et _ 
138 - Ankara, Demlrtepe, Fev:ıfçalı_ :şamış olan b 'h aI edr~ _er -y_a miyordunuz? 1 

ma.k kak 
16 

z~kt : u anıme en ının ag- . • 
so n~ .. • .. • _Ye Berk, :zmdan din[:emek her halde fa dalı - Hayır efendim. Bılhassa si -! 

139 - Vskudar, Do~d~:-ıcu kız orta o. Eolacaktı. Netice itibarile Neia.ket zinle koınuışmak için geldim. 1 
kul, numara 151 Mezıye. ipteş, "kalf ·ı M d s·· "k h' Nezihe Hanım tatlı ve c:: ~ kacı: : a ı e ~ a am urpı ızmet "'

0 

141> - Tek!rcla.ğ, orta okul, numara :,,:den başka b; , d -·u d" H i bir tebes.sümle gülümsedi. j 
366 Sabriye Dilek ı :" . . .r şey egı er ı. a. . 

ç' .:bukı Nez1he Hanım kib.:ır, görgülü - Ya! Beyaz bır başın esme : 
141 - Büyükdere, s:ıhit "ıhhiye mer. b d -'- d v : ezı :b1r aile kadını idi. Hat.ta Ömer ir baştan aha ÇU!'. :ıran rgım ta; 

k muhasibi Vahab eşi Ruhsa.r ltol.A_ 5sevimli ve nazik olduğu !kac;a; savvur edemiyordum. Teşeküiir e-i 
m~~2 _ 9-o::ı.ıu, S--'ye ;mağrur gö:rrünen bu hanımefend·y derim. M.aamaiih Bakırköye kadari 

,.,.," s un apartımanı •ı kıo riJ. b" b 1 ·· k · · l 
1 

numara ıs. S!!YMYe Abud, : e nuşu <en ıraz şaşırıyor, ta- eyaz saç arımı gorme ıc;ın ge -: 
Ebi!liğ:ni ve soğukıkanlı!Jgv ım kav. _ diğin:zi zannetmcdıaimden luUe.d. 

143 - Eren;~öy, Dacıhaldn sokak nu - !"> r 
8 

Nes i 1\1 t ~ ~bcdiyordu. Onun, i1k nazarda, kar. teşrifinizin sebebini söyleme:rı~d 
ma1.~ ' t tr: nb ren _:şk, li l 

1 
:5ısında duran adamın his ve f:'kiı". rica edeceğim. ı 

"*"' - san u eı"e ses son sını ·ı . "f . v numara 
637 

Seila.ıl, ~ ~~ı.ne0 ~u ~z e:rı~ o
1
1duguna. ka - izahat vermek mecburiyeti k.u--: 

145 - Ada.pazarı, icra memııru Ke. :ı,nı ı. .{~dar ı,dara d:ırınd~~! möu.. şısıırıda genıç ada.TTiın yüzü k:zmd.ı. S 
mal Dirim, ! avereyı ı are e en e o ıdı. - - Müsaade ederseniz siz.inle a-; 

:rner bunu anlıyor, fakat belli eL çı•kça 'loonuşacağım efendim. i 
14.6 - Gel.i.bolu, orta okul smıf 3. • v 1 ·· ·· f 

T • pıemege ça ışıyor. yuzune ve se- _ Hayhay r.afom 
nıımara. 51 ;oı.ıerıman, •._· l" d f ' b" '<l<l" "?'> • : ıne uzumun an ama ır cı ı - _ Karıma karşı olan vaziyetU 

14'7 - Ankara, elektrik şirketi cere. : •ret verm<'k istivordu. · b"l" i . . • mı ı ıyorsunuz. • 
yan şubesi memuru Ekrem tınsalan, : Aralarında bır· ' 1·' d~ 1.rı"ka su·· · . ln n. · j 

: A .ı..ıu ""'- - - Nerıman bana ya ız '!\endin. 
148 - Samsun. 19 Mayıs mahallesi. :kut oldu. Bu müddet zarfında hiz... · · · : 

Gu.i caddesi numara 95 A ~evim Yün : t . k h 1 . t. . · N 'h den ba:hsettı. Sızın ona karşı olan: 
.. • · - :me çı a .. ·ve erı ge. ırmış, ezı e vaziyetin izden haberi yoktu. ! 

l'ill. :'ıanımla Omer de guya bunu bek- . . = 
149 - İstanbul Kuruç~..me catllesi :tiyorlanmş ve bundan daha zevkli Bu ınce ve .?azı~ . kadının. ~ılıi 

numara 3, A. B.. Emin. Ebir şey yokmuş gföi kahve içmeğe kırk yarması Omen ışk~nce ~-çn:l:-1 
J50 - Eskişehir, Kursm1la camı d. ;koy.ulmuşlardı. SükUtu bozan g~- d~ lk.ıvrandmyordu. VMutees:;ır~ı·f 

nn Büke ıııokak numara 41, Sıdıka, ~ne Nezilhe Hamm o1du. Hafifçe Hıcafb duyuyo_:d~· So~anlılıgı..~ 
151 - Kü•.a:ıın askeri ~ 9204 :$ilümsivere!k rnisafrine baktı. nı bulmakta guçlulk çekiyordu. Ne.: 

tetnıen Mıaa.ff'er inal. S Ömer~ bu sözlerde hususi bir zi~he hanı:nın kendi~ile .. ~İr kedi.! 
152 - Alpullu. ilkokul, numara 21, imaksad ve ince bir istihza kokusu nın fare ıle oynadıgı gıbı oyna.( 

MtiMcceı Aioncı, Ealdı. Sinirlendi. Birdenbire şahla- makta. oldu.ğuna h~kmed1yo~du. j 
153 - Eskişehir, tayyare fabrikası, :nan bir at hassashğile doğruldu. - Fılhakika Nerıman benım va-ı 

meydan tn2iba.t i.mlri EnRr Şenler, ; - Hanımefendi, Neriman bu _ ziyetimden haberdar değildi. Esa-i 
154 .... SamsQn, doktor Ua.mdl Sofu. ;rada mıdır? sen ben de, birkaç gün evvelisinei 

tar eşi, Behire Sofular, : - Hayır oğlum. Siz onu arama- kadar. kendi his ve düşüncelerimi! 
155 - Balıkesir, Ali Sürwl ilkokulu, Sğa mı çıJdınız? . hak:kile tanımayorrlurn. ( 

numara. 158 :tsmaıı Hakkı Jta,car. : Bu cçıktınız> kelım.esl genç ada- (Arkası var) ! 
(Arkası var) \-. .... -- ------·-·--.................. ../ 



- Sandalı ya.naştırt 

- B:öı>dı;Jer var. 
- B:ork.ma.ymız. 
Biraz sonra ommla ka.tşı kM'ŞtJ'll idim. 

Uzun boylu, a.çık alınlı, sı-yrek &~lı, 
lttt'L balı.ışh, Uk görüşte tns:uıa lriitme* 
kikin e:len prib bit .ubn•h Sülliınet. 
le konuşuyordu. Xe kaşları çAtılıJoor, ae 
JÜ;ıünün ha.Uarı buruşU.Yordu. 

- Kiıns.iıniz? Nereden geliyorsunuz? 
- Avlanıyoroum; sula.r.ı. ka.pıldlDl, 

bura.tan. düştüm. 
- Burada. i.saD olllu111DlL WJ.cyor 

lll"IQ'dunm'l 
- Bayır. Sa.dtt.ıe uaıı..tau köpek ıes. 

ıerı du,Qum. 
- Bu sularda ilk def; mı aırJanlfor. 

lllnU2'.? 

- Evet. 
- Ywgunsunus. 
- Dem ç.ek. Saatlerce dcnis üserfnde 

~ı:m. 
- Sl&l erime- götüreyim.? 
Onu şüpbelendinneuıek lçlıı a.nlanıa. 

ınaıal*-t.an ıeldlm. 
- Burada ev var un?. sız de beniD:ı 

E 
e e ada • 

- l5b 1ıarMıa plnız delilsiulz dedlıa. 
1>6lıat in~ etti. 
- E~et, bana. zaran oJm;ıyan dostl:ı. 

r~ beraberim. 
- Tesadüfün beni buray;ı &üriil<ley~. 

cetini 1.ahnıin el&ey"1Jm size birçok ıa.. 
aet.e, mecmua, kil.a.b ıetirliıı!m. 

- Lüzum yc>k, Mademki ar.ı.dıkl.ın.m 
'rok~ur. 

bihnecemizde kazananı ar 
ll l&il~eml.ule lıtmd.e Ha~ Ilı.dır lo:&ı G -k.çeu Jhılır - Aradıkla.rmız mı? Bir ~Y mi aııı.. 

Yazan: .. Mahmut Attila Aykut ~r.:ıunuz? kazanan cık.U7Ucıı1"ızwıwn isimi.eri a. 
şalıda yazılıdır, Isc:anbııfda bulunan o. 
knyucub.rıDUZm :ı.cdl.reJe\ia.i ı>:u:utes.i, 
Perşembe c-ilıılerl ıilıleUe:a fiallra h.iua& 
idareha.nemizden alwala.rı la:ı:illldır. 

Taşı- <fa bulmıanllırm hediyeleri pos~ 
ile a4ttslt'rine c-öırdt>rıfh'. 

İ.ıtb.ııbal Kumkapı arta. okultı sıw : •• 
da.n 1001 Reşid Gören, E~k·~1ıır fü 
d!trek.tirü Vaafi llahir llec.ı ur.- ~ı 
t..'tkan Keca.tilrk. 

_ .za:en yo:rcunum. 
TJl!b.a.lıa.m.J çıkaritmı. 
- sıc.ara içlyor uınsnnuz? 

- Jl&Tır. 
Görzlerl, havada birbirini kovalayan 

Jriime küme beyas bulutlan. takıldı.. Ne 
nıöteesılz, •t: ail!laDtur ıöri:iaiyord.u. 

BJJwede ~ meyva aia.eı vardı. 
_ Bu ~;rralan da siz mi yetiştir. 

~'l 
_ yirmi senede neler yetfşmez i:f.. 
_ Yirmi senedll' bııra-h muırıur 

- Evte. 
- Yalım bAŞm:ıZa. 

- Evet, Niçia hayret ettiniz? l ı-~d esnadald dışarıdan küpeklerin St.IJ~ 
irm

. ...__ _ . .,.., uyu u. 
- Y ı sene her li(lYu.c..u ff bufün _ 

· lard -•· ş h-'d lrm.i - Gn-e:ııetlk fen-a şı!:J', Lil'~ daldım. 
ll1S&D an '"""°'' ll <W e J' se~ L• ... __.rn- ...___ ..,_._ • 

. , _ • • .1,J'l ""'°''....,_l ıu.DAI eowuı. S ;ı; İSiİl'ılhAt 
aızı böyle bır h.a.!'au mecbur kılan b• ..... in. _ __..__ b' 

.,.. JZ, ~- fl"a'Z ;r.ıpıl.1-0ak işl'Crim 
sebeb olsa. ııerek. 

Yüzüme dlk dik baktı. G~ alıunn. E'ratı t.etklk dl 
- s beb ml" '7 t :u. 
~ • 

1 
rıma. CUisluim, e'Yftb\ du"Yllnb. asılı res. 

_ v.rıe ya. Durup dıırurkeu b r Jnsaıı "-L·ld B b. k- .... ·- · · _ . me ~ ı. u ır llAllll Poı'itesı i4!. 
ka.lkar g-ellr böyle ldDU~lz b.r :renle H»;anm iDffinde eUıd cll.ıl ııı. cserlui 

h::r şe7d'a ın&hnım ;,.,ar Dl?? Entere., n.ım, Kadm, kU.a.atar n bG rar.i.b adam. 
san bir hayat deiTL'ıu. 

··~,_, __ ._ -n.J _,..._ _._ 
1
.._ Bu suretle hayli dalm.ı.sım. Y:ın: ba. 

So.~... ...... .... ... .n.Antn ... r.-«. ----ı- a.k et ı . d a 
•-- b l.- 1 _._ ~,......._, - 1 :-.ı - onun aıc n es nı uy· um. 
~" em.J'~ s Y- l"..,.....,..,.u C'•<t erlJDln Oda t Ud' eıdi rs 
içme d.iidl. - .mı e ı.. yo un"11, 

- Ba.n:a suzı sıoırına1ınaı. Slııc a\:şmla 
y~meti ola:ra.k mt"YVa. ikr•sı edecel;im. 
Yemdin.lzi p.ltuk yeyinia, lsfu.lla.~ e. 
dinls.. Bnra.G.;ı. ctce 1okl'W'. I:aıJı. ıü."lr;,Je 

b?r:ı•bP.r bt:cıı n s:ıb::h on~'lla. beraber 
b6.ş.la.r. KaFan lığa ka.l.m.:ı y mı z ! . 

Da,va.na.ml\d.ım~ 

- Evet tetkike değf'l' bir bılyatuın 

va.r. Size sfu; veriyorum. Her gördüi'ü. 
mii s!llk rüyalar gibi unutacafım. Din_ 
lt'd!klt>riml de. 

Sözümü k~ti: 

Bir Atatürk tablosu 
bta.nbuı er..reıt ru;esı ı.-ınıf l.B tlen 97 

DllDJaJ'af'ı Kemal. 

Bir fİ.fe llolonya 
İsta.nbul Ta.k;,,1U1 29 uncu ilkl1kul sınıf 

2..A da.o. 86 Şera.CeLtin Öı.!ürk. 

Bir bi:i.yüh roman 
K.ooya (i:Umhuri;yet ekulıı otrelmen. 

!erinden Aıtıt Arıcı kw VUdl. 

Miinkkebli luJ.em 
(Son Posta Hatırab) 

Xasl.a.ıuonu posta t.elgra( şeli Hikmet 
il~ kızıı SeTim, İsl.an!lul Veni ~ .. '1111 
llkokulu sınıf 5 ten 92 Göliı Zl~a. :bt.a.n. 
bul edel I4esi sın.ı.I 4..F den 1153 Ce. 

Yanım.b.ıı ıı.yrıldı. En. y .ı.k ın ıı.ğ~çla.r. 

da.n bir· Jki ta.nesini •ilkeıedi. Olmuş blr 
kaç çeşid meJV& yere döl.üldü. Orada 
buluna.n k.üçil.ı: bir sepete bunları dol. 
durdu. 

- Anlıyorum. Bt>ni ilk kon'D$flırua 
mal Ceyhan. 

a.dam sı,,. ol3c'.\ksın1ı;. 

- SöyTNnek a.vunm.alhr. Dif lırça:Jı 

OıJma. bir tahta. &aıp içbtıdt*l S1Qa 

_ (i(Tttelik, dü.~-UUcenin dü,zn&nultt. (Sorı Posta. Hattralı) 
lterıya liR- smı.I" 2.A dan 338 :\IuJıfüin 

Duşimm~ ya.ra.tan.a.nın r.ı.rdııncı.sı .ı.. 
dlrğn ıibi. YWı.se.l, Ad:ıpaz:ı:n oıı:t.a. olw.l suııf ı.ı: 

Kollanın bfrbhine t.anıştarıla. Geniı dın 7~ Nd~ Tumdcaıı, 'tstanlMı.l O \in 
IJC'])cli oki11p a.ibi: M)t;u.p ı;ı'U.ıt.U ve ıuı... blr nefes aldı. eü ilbıkul snuf! 5..B tlea 24i3 ~h:ıMI. 

.lan alla. ab HPeti ma."1AU1 ortuma _ ~ .. r...ı Pastirii>. b.nlJ'Or ınmu.. Diı macunu 

- BııyurunUL 
nıa'! OD1m da lıir karısı yardı ve lt'r .. 
blr~rint çok s~~ıar.ıı. Ve blli7tt mn.. 
SVTI11:t ııJ 1885 br.sanlık iç'1z bir: kurltl!q 

Esıtl~hlr O<fun pnan TaJcıbe JJZD&i. 
yonu :ıı.D d"" ıeıt Zly-.ı Şalak. O:oha.ıa. 

caı.d ilkotuı sınıf :ı. teu; !90 S&dret.!1.n. 
K:ulınhan BeJcir it.a rat.ekin oğlu Sa bri 

K~lı muhtıra defteri 
Alıııuıra ıilt.otır. Silllf 5 ten .,.ı Ferrul 

Uğmoal, İzmit orta okur sınrf J.F de 
l'lSS Osman Tu•ınn, İst:ın1'oııt Sırma~. 

29' uncu oinddan 115 Meral Ö'Z:.il. 

Albüm 
Çana.ltka.le vilayet slhba.t memuru ö 

mer li::ıı:ı Serap, Us:tk icra kilıbf l\ln~ 

tara otlu lq:n:ıll Haltk.ı Gültekln. tsııe. 
ckrun gümrük müdurlilğü ınemurllırm 

da.n &ad k.nı Suna.. 

Kokulu sabun 
(Son Posta Hatıralı) 

Afyon nuniaka 7 inci ~ııbe müdiiri 
albaş Haşim oğlu Tunçay Zongulcb. 

!\Iit.ı.tp;\.Şa ilkokulu sınıf 5.B den 3 nu. 
maralı Veli Ayt.ekln , ist:ı.nbul l~küıfaı 
22 iııci okuldan 11 Altan Sezen. 

Y uvarlcık dünya kalemtraş 
(Sou Posta Hatıralı) 

İsta.nhui Sıuıytt H üncü ilkokuldaı: 
6 Dun~ Yurdanur Alpm~n. İ.s.anbu. 

1 inci llkokut sınıf l :len ü8& :Uahfn.. 

Alüminyom barda!( 
(Soıı Posta Hatıran) 

An .. s.ra Ci.ıııhıırlyet okulu 3_A dan 
8 aıımualı Mu7.l\.ffe.r. ista.nbul llc;ı.otlu 
orta okulu sı.nı! l.B den 242 :uustab 
Şcngiller, İBta.nbul Ml.rxün orta okulu 

Ne c.a.rib insandı b~ Oou bana tJmı,. 

tan ib~ balık~: 
- Nafile, dmıiştL &:7'hU4ie r;:ı.Jmıe-1 

etme. Onunla konııp.ma.zsın. YJ.rmi se. 
neıdc bir defa. bUe olsun o ıssız adüdan 
a.y-rılnı.amış'.ır. Onu oradıt. gören aadt'ce 
civa.rdıı. tesadüfen a.vlıına.n. balıkçı. 

la.rdır ve onlarla da tı:onW:iJ1Jamışlır. 

yıhnm baş.tsnpellhr. 
&k'M, bwıla.rb shiıı ba.ya.hnu:ın K..'lrafa.in. ' talebesinden Mua.m.mer Sümer. 

ne münasebeü var?. Büyük muhtıra defteri Ayna 

Akş:ı.m lraranlıb baısmış.tı. Gündüz 
ınn.I pml puf:ı:ysn d.-en.b; sı73Jı bir 00, 
hık halinde 9Cb:1ı sa.rmıştr. 

- Evime ceHnb:; receler sotuktur. 
Onu tü:ib etttim. Çuatı fld odunun 

km! alcvlle aydınla.nan ıreniş bir odaya 
glrdlk. Bir orman ve blr da!' adamınm 
Y3.lf!\YIŞ tarzına. ıcylıın; ftlyıulfa:.nın.ıman, 

zıevklerimizden nzaJd.:ışmamış fer.ıh 'trir 
oda tçerishı.deyiın. Ortad.ı. cenlş., koca. 
man bir masa. var. Vstü kibb dolu. O. 
danın t>ir ftö~lnde eski bfr taryura. 

Yatatının ~ asılmı.ır çe:rçnoel:i 
bir resim. 

- Çünkii brntm de bir karun va.rdr An'!ı:ara ;,.harir Vekalr-H llusu~i ka,,. (Son Posta Hatıralı) 
vr ll"n bl.r daktonıunı. İs~-a.u.bııt liJı,yriJ"e lisesi ı;ınıf 4..A cbm 

- Doktoı mu'! nm ya.atı n • kCD.di biitü.n ~ıı. 475 SadretıUn. Akıı.lın, İstanbul Ortaköy 
- Evel. bir doktor. ln.sanlar, öldüre. l~ !eda etti. &n doldıonım dedim. lli. M.e:ı;rubaı& ~ka.k 2S Na.:nna AkbuJut, İs. 

eclt var.ıtala.n değil, yaşa.nacak çareleri llyonun. deiil mi?. t.a.n.bul Ga.zl Osmımpa~ ona okul l..A 

bulama4ıkça taş cleTrinde 7aşa7a.,lar. - E\•et Anlcyorum ye sirl dlkkaJ..\e 

1 
dan 609 Sacid Tcmaç. 

da.D daJıa ileri değlllerd.ir. dinlişonun. Kilab 
Bir asır i~lnde yii% deh. lıarb olmuş. - BGş şey. Dinkm.4:k kin değil. yap_ Sivas liaıt sıml 4..C deu 605 Rüı;i:!f 

tur. Öklürmek, bu kola.7 şey. bısan öm_ ınııJG lbım. Amma il<liirmemek şartile Aü.mışık, YO!PA! lise suı.ıf 5 ten. Ull 
rü onu tükenmek için sarledi!cn emct_ yapmak. Y~k. ve ~-ırbr geçse dı Dob.n Uçucu. Ankara Devlet Demir 
le ö1cülmiyecek kadar :ıa.ten 11.ı..'la.dtr. ha.tta size şarlatan deeiu- de cesareti. yolları ~ d:lıiresinde memur Kenan 

- Siıl hayatım.zı 111bt1uıyers11.mıtı. ni:ıli. beni~ Ji3.ı'!betnwleıı. ıut.1-?eye Sertyol ellie S3b:ılıat. 

- Hlıya.t, bu ba:rlt ve a.ıJ1 şey. Meha. varmalı lliıundır.. Eea, b"n, kan~erln Kartpostal 
ret ~ya.tın idenllni t.3lı:s.kklllt efürmel'. mikrobunun bir hu'alık olduturu ıtat:ı. ~kl~ehk Iloşnudiye Dutu ı:.okak N•. 
tir. Onu YllŞ:Jl&m;ıktır. yen lnalllııış 91r adamım. Madeın1'i mlk.. 24 de Giiler '.t.wı~cr Düzce ort-ı olı.uJ 

iti ad- teııilal1. ~. Wıra ko. robi.kt.ir. Onu imha lazımdır. Bas yere sınıf l.A. dan 77 ~erdet 'tlstüner, fst:an 
n~nla. ııarfeiilen mil.Jo11m u mılya.rt:ır bu lbul Fatih Fempaşa caddesi No. ıs de 

- .ADIQ'or :mWAID!. 11eniJ11a1ıılıı b.. ~e..ım. 412 ıl.c) 'Ea.ı:laıı. :..anan.. 



~~~~ll'lllııııil~._..,~~__..~~,.-.~~~---._..,~~wııııı~~Jll>.. 

~Memleket haberleri 
. ' San~ate Da:r 

B"gad~ Biga.da. 
(Baş tarafı 3/1 de) 1 nok,f.a.sıru teşkil eder; bunları çözüp d:ı_ 

btr kalem saJılblnhı aslına. k:ar-ıı bir bt. ıtıtma.k bfr kovaııda.n ı,ııka.n arı otıılunu 

1'8Det ya.pa.bilecek kadar h...ıtaya düş. dağ-1.tııı her paTÇasıw rüıgiı.rl.ır:ı. :savur_ 
ınüş olma.sına Dıtlmal vennlyorum. İllin. mak demektir; teşekkür olunur ld l\leb. 

Köylüye 130,000 lira yardım Yıllık İ•tih--1~ ... rok boldur, ai soruiabilecek olan nokLa. tercemenln ~ ~ rure Sami böyle bir lın.ta yapmış de. 

parası verildi, yeni mcth•ul en ltl%la darı ve yulaf a&lma a.id gidiş ve yürüyüşe ııe derece. tlldir. :'olcrecle toplu bir fikir kümesi 

çalışmalarına hızla bqlandı yetiıtiriliyor ye kada.r mut.a.baka.ı. ıösterebiılmış o!ına bulmuş."-"' bunu cene o toplulııkh 'l'urk 

ı sıdır. Bunu a.nLlmalt için Tli.ritço metin. ~eye çevinnl~tlr. Onun lçin b-...'u ibarr. 
Biga (Hususi) - Geçen Martın Biga (Hll3U&i) - Şehrimizin yıl le tercemeye ~as t.eş1(il eden Fran5ızca 

b 
_ _] · b b l leri uzun ı:-örti.necektir. Bu, övle olma. 

irirıuen llı are.n u ayin onuna ık iatihea:fatı, köylüyü her yönden metni ~tırmak k:a.b eder. El.de bu 
k d 

.ı_ k '· 1·· .. zı· t B .J ___ ı_ h" d" -v· ll,)ıJt, ve böyleoe ya.pılmıştu" Cümlelerin 
a ar ·oura o:ır usunc raa an.. memnun eU<.,._e.ıı;. ma ıyette ır. ı ır. J:kind metin buhmma.zsa _ısı bende yok. 

kas nca tevz.i edilen yaıılık yamım mi metre dJ--an -ntı'm --·Lım'ı 0 _ mutlak kısa olm:.sıııı Htlz.ı.m etmek elik 
cuc:ı .... =x • - tur. diter bir mukabele çueslne müra. 

paras le Teşr nioıani ve Kfınunuev. la.n kasaba mü.llıakatında 265 bin ka.t k:biliyetfni oldukÇ1 uı:un bir mes:ı.. 
•el aylarında verilen kışl.k yardım dön'i.im z.İraate e-lıveritrti arazıi ve 1 S c:ıa.t JAzımgeUr. Bu çareye ben müracaat leye götürmek zahmetine katlanamamak 

1 k 
ettlm: Tiiıitçeslni okurken birç<;k dola. 

para arının yeı unu 130,UOO lirayı bin hekitar oı~ vaııdır. Umum demt».lrt'r. Yaza.nııı n.1hiv ku\'Vetlue ye_ 
bulmu~tur. nüfusu 73 bin iki yüzdür. Nüfus ke. şık Vi! Jouı.şıık ibare>lerde, bunla.rııı Fran_ Uşooek ka.dar bir dikkat lm~anına ma. 

Koylu ı.iliıraa z!ncirleme usuf'ile safeti bakımıın.dan kilometre başına s12;caBın•n nu;ıJ olıı.ea,tına h:ı.yaliınl ısev. llk olanlar için mesele bu lı;a.da.r. 
ver len bu para, tamamen ekim ;ş_ 4 7 kişi düı:mektedir. )keti! m, adeta Türkçeyi zibn.ımde, Fra.n. Ben Mebrure Sa.miyl t.ercemesindru do 

i
ler ne harcanmJ,, fazla randıman Senevi itıtilualat:: 700,000 ki1o\8ızcaya revlrerek bir muka.t>ele yaııtım layı lıer sUT'etle tebrike mlistah:ı.k goni_ 
al nmas ıç.n çok emek ve gayr t buğday, 600,000 kil-o arpa, 50 bin Vt' bunun neti(ıes~ie hii'mıet.ınekle ge. yonım ve temenni ediyorum ki bu kud 
sarfed lım · şt r. Yazlı1< urunler:.nı ye. kilo çavdar, 5 milyon ki Lo yulaf, 1 S c!lanedim ki muterdm Fr.ı.nstzt:a. metni rel.lnl Fra.nsız blkiye üstadlarınııı Jıe. 
re atmak İç n bugiinlerde bütün b:n kı:~ susam, 54<1 hın kilo nobud, adım adım. ibarenin her kısmında taklb nüz Türkçeye çevrilmemiş olan eserle. 

(köylüler, tar"alara dökülmüştür. Ha 1,000,231 kilo r!ar, 5,000,0(}0 ki- <!mi.$ ve onhmn mu'kabllini Türkçeye r!nd(' kulla.ıı.ar'.ııll Türk e::leblya.t iılemfne 

J
valar pek o 1'adar ısınma.dığı halde 1o saman, 200,Q-O.l) kilo ot, 15.000 çcv"nıüı ola.c.'lk. Ve ba suretle anl.ıdını hedlye•er venne!•te deva.m e:Slll. Onların 
b r an evvel tohumlarlıH 9açanak kilo !toza, SOQ,000 kilo mlslT, ki Mebrure S.ı.mi pek çetin bir işten pek i h .1 ,_ 1 k arasın a.n ususı e ..,..cemr!I ı>e • "lOI' 

ıç n ran:la başla savaşmaktıadırlar. 500,000 aded yumurta, 10,000 Lebrlke lhık başarı ile çıkmııı.tır. / ' ,,.._ ooıırt ka.rd 1 · 1 ik' 1 · ı o a.n uvll ~ erın ı are trın 
Yard m paralarının mükanmel aded tavuktur. . Bu busus1.a muvaffaıkıyet.i temin. ede. t:n'Sİyt'"Vt' ces:ı-ret edeceğim. 

bir sekild.c tevzi ini tem· n eden ban- Kesilmiq et ihracat! 500,000 ki. bılecek tek bir vasıta va.rdır: Jl•r il.I li. B z U ki 11 
kadan bütün köylüler şL~.Nn!a bahlo, cLeri !h;acatı 40,000 kil.o, av de- sanda. naJıvbı kuvveti, ~Usal ularak na.k · · şa ıg 
ııı.-d~yorlar. Gö3teri~en 'yıi muam.le.risi ihracatı 2,000 kilo, kuzu 1h. lelıtltbn şu iki fıkra dilcn.t.ıe mütalea --o-. -
den ç..ok memnun kalan zü ra, har- racatı 5,0QıO dir. Yaylalarında ve edilerek ve tnsa.f ~ sti:ıg~ten geçirilip Hikaye 
man zaman: borçlarını karni len ö. O'l'ITlanların.da 40,000 kadar koyun elenerek tet.lıdk olununca. nbıt o~ur ki 
deyect"kler ve yeni yardım parası- ve 10,000 kadar keç.İ vesaır meva- müterelmin kendi lisa.nındıı n.'lblv kuv. (Baş tarafı 4/1 de) 
na hak kazanacıı:klardtr. şİ bulunmaktadır. 163 parç.a köyü veti ta.m bir kemal. raddesinilr.dlr. Bu do miıkrob mücadeleslne ku~ı 

- --- 1olan knsaba·nın etrafı k ı•men dağ. la.Şık flklrierln birbirine iUisaıı. ve z:uuan, ömür uzayacak, fl'lakct azala. 
Merzilonda ziraat ve bahçe l:k ve kısmen ovadır. Şehir, 23 kL lrtitıı:ı-tı saflam })atlarla tıemin olunm:ış caktrr. Tam kırk yıJ bnnunl1 mücadele 

iıleri çok iyi ~etrel'i~ 'bir ~ose ile ~annar8: de7 tur. Yalnız bu iki fıkrada de-kil. klta.b e1ıtim ve tecrübemi, ka.rtmın çok sev.dl_ 
Merz' fon (Hususi) - Bu kışın nızı sahil 'I'ldekı Karabıga nahiyesi başınııla.n sonuna. kada.r hel> bu nahiv tim kanının benim en iyi a.sistauımm 

bütün müsaad esizl İ kler· ne rağmen iskelesi ne bağl· d lır • kuvv~e ya~ılm.ı,!Jtır. Sazan ıık hamlede üurinde yaplun. 
Merz ' fon çiftçileri en büyük gay ~ ----o- •-'-ın' • ma.'-AusUe ,,et.refil :ı;annediltbilrn 

T 
1 d .... u ,,.. Y Müthiş bir k:ıhltaJıa ile güldü: 

retlerle çalışmtş n- ekim işleri.ni raKya a pancar pa.rçalar tekrar, fa.ut aslın mUşkıil met - Mnva.lfak ola~un ve o öldü. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zral ve tlcarl her nevi banka mnameleleıt 

Ziraat Bankasında kwnbarah Ye ihbarsa tasarruf hesablanııda en 
u 50 Jlra.ııı bulunanlaı-a .wede t defa oekllecek kur'a ile atal'ldald 
plina eörc l.kramiye d$fıtılaca&hr. 

4 Aded 1 000 Liralık 4~000 Lira 
4 )) 500 ,. 2;000 » 
4 )) 250 )) ı ,000 )) 

40 }) 100 )) 4,000 )) 
100 >) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikkal: Beaabl&l'ındaJd paralar blr sene lofnde 50 liradan -.atı 

dü.şmi7enlere Uaa.ıniye çtktıil takdirde 410 20 tazlaaile ve.rlleeelı.tlr. 
Kur'alar senede 4 defa. 11 Mal'i, ll Bulran, 11 B7ldJ. 11 Birinci 

kanun tarihlerinde ç~le..ek&il', 
her yıla nazaran daha li.&tün bir ha- k • • b l d nlni haf--->an çık•~nnıyaca.k bir insaf e ımıne aş an 1 ~u .. Bü..Jlmi"" gözlerle onl\ bakıyordum. 
le <>etİrmi11ferdir. .. ,,_ ._ ... "$ Ue, <J'ıununc:a. :örmekte gecik!lmeyor ki 

Son günlerdeki havaların bir - Ediır.n~. (Hususi) - Trakya mın - Şu halde siz kendi kendinizi ınah.1--------------------------------
hlç öyle de"-il; ve Türkçenin bu şekil. k. t-L·~ ı · •~ 0 ıı ki · ı İ "' c1ıenibıre ara sıra &<>iuması ve hatta takasındaki bütün ziraat oolgderin 

6 
wn e ~ JUi& ve a.n._ ıyor yırm L A N •• 1 ne senlolun.a.bileeek ciddı bir itiraz yok. necli. b adad 

kırağ düşıne!!İ ele gerek :eldr.e, de pancar ekim :şlıeri için her türlü se r u IS!iız a. 
gerekse meyva ağaçlarının çlç.ek - toctbirler a.bnımış ve faaliyete geçil. tur. Sözü.mü kesti: 
lerine bir zarar vermemiştir. U -'miştir. Lisan i.okıli.bında.n sonra Türkfede - Rüya.lır çabuk unutulur. Her şeyi 

939 İlkkanununda kanuni hizmet müdetlerlnl bitirerek teThis edtlen Maya 
939 neşetli doktor, veteriner, dişçi, eczacı teğmenlerinden henüz askerUıı; sobe. 

lerlnde kayıdlarmı yaptırmamış olanla.rın 10/Ma.yıs/942 tarihine kadar bnlnn,. 
dukları maba.l askerlik şubelerine müracaatla. yoklamalarını yaptırmaları lü.. 
zmnu tlan olunur. (2993.4'763) 

muhnaz bir afet. o!Znadıkça bu .. mın-ı AlpuUu şek~ fabrikası fabTika ciim.Jeler kısa olma.lıılır n.nnı.n.ı döşen. unnt'.ma.lısmız. Ben mahküm değlllm. 
takanın umumıyerle mahsulu her çiftliği ve Sa-rınuakh çift1i.ği arazi- ltr var. Ben hlçablr \lsa.rula cümleniıı Büt.ün insanları ya..}a.lm.ı.k için bir in. 
yıldıan daha bereketli olacaktır. isinde geID:ş ölçüde ;>atates ve diğer kısa ft yahud U%Un olmısı yolunda sa.. sanuı öldıiğ-ü çok bir şey değildir. Arıyo 

Trakya veteriner müşaviri yazlık ürünleri de ektinneıktediır. b'.t Ye mutt.arid bir kaide bilmiyorum. rıım. İnsanlık Jçin öldürecek değil, ya.---------------------------------

Tekirdağında (~. sırasına. göre, kıs& ya.hud uzun pta.ca.k çareler a.nyorum. Arlık SUS\l. Beykoz Askerlik Şubesinden: 
Teldrda.t (Husu.si) - Kırklarelinden Adana vilayet bütçesi 722 olur. Bunu tayin edeceııt •)La.o cümlenin nuz. lla.ya.t burada. gü.neşle beraber 

çebr'mize gelen Tra-lcya umumi mü/et. bin lira meıtiezlııi teşkil eden esas fikrin ve o. ba.şlar. Uzun bir yolculuğa 9ıka.caksımz. ŞubemJzde kyıdlı olup Iis~ ve yüksek t.ahslllerlni ecnebi memıe:ıeüenıe ve 
nun e'ralında t.opla.naca.k 1)1!1.n teferrıi.a. Kuvvetli ol.m:ı.nız ıa.ı.un. Ya.tmız!. yurdumuzda ikmal eden kısa hizmetliler aid oldukları devrelef'de ycds ıliba.:t' 

tlşliti veterl~r müşaviri Şevket Tlll1A. Adana (Hususi) - Şehir Mec. tın ın-'i~ Ö 1 b' fi.k' 1 1 k' lr~ Bu sözler onun son konuşması oldu okuhıııa ve hazırlık kıt'11.3ına. sevkedileceklerinden vaziy-etıeri tetk.lt edılmelı: 
b0y1u vilayet ve mülb!lk.atımızd.a. bazı/lisi toplanarak yeni yıl bütçesinin ""'" ..,.., Y e ır r 

0 
ur ·ı e ... 

voterinl'r iş14'"rini cözden C•'çJrdlkten son. terkikine devam etmiştir. 9 42 mali tına bütün kendisinden azade yahud ve odasında. ocağa. karşı uza.~ılmış şe-z. ve hanıi tarihte sevkoollecekleri söylenmek üz.ere ellerindeki vesaikle ilin t&.. 
ra. Edimeye ha.reket etml.,tir. yılı bütçesi 722,471 JiTadtr. ken.dsine dokru sürüklenen lklnc!., üçün loDKunda derin bir düşünceye daldı ribindn itibaren nilınyet 28.4,942 &'ÜDÜne kadar Gııbe.mbıe znib:acaaQan l1A:ıı 
.,,.,,,, cii dere~ '---" &c .. ~.-cı.--~--~-
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27 Nisan 
SON POSTA Sayfa !I 

ı [Telgraf, Telefon . Ve Telsiz 
D .. d l Fransız haberl~r ı Berfin_ IJ_ü!jük IR~yiş~~~ 8. AH.ille~el Ç:J~~ Ç,ET ~> li1 

soongaba~b . bürosu biHiriyor El~ımızı'.' ıstedıgı salahıy ... tı ·~i~iın~~i~~~}ı~~\ AL rM 1 N o~ 
• ''Fransanın bütün zıgafetı verdi .-.-..·-=-=?i«i:-='i{.«~=::::~= .. ·=:..;,_---.,..;;;;;;;t:;;;..,;_..;.....;---

Vaziyeti menfaatleri Berlin, 26 (AA.) - Alman • (Baftaralı 1 inci sayfada) Japonya ve Sovyet ~:: tayyaresinin Japon ufukların.. 
yaya mübayaalarda bulun.ımı.k üzere Hane-dan men.faatlerinin hilıkim R geçerek Sib!ryaya ~onmasın -

Al' manya ile gelen kara ve de::ıizyoPlarl heyeti bulunduğu devirlerde tatbiki nis - usy a dan 90nra muhafaza ahına alınma 

Alm1n hücumları 
devam ediy1r 

Leningrad ve Kaf
asya kıyılarJna hava 
hicu:nları yapıldı 

Berlin 26 (AA) - Alman or. 
l1'1-r başkumandanhiının tebliği ı . 

lAI Şarık cephesinde, mu~affakiyedı 
} ?"1an hücumları ve keşif hart-.ket-
eı-ı l .. f 

'l'id ~~p: mıı;ıtlr. Dü~~nı~. ~un e • 
~ucumları pü!'İturtulmuştur. 

Bomba uçakları giindüz, Lenin
g?ad ve Novoross' sk' de ve Kafkas.. 
{a ~ıyılar•nda bulunan mühim as -

en tesisleri bombafamışlardır. • 
laponyada, Alman ve Fin kıt 

aları, şiddet!li düsma;ı hücumları 
nı Pü.sküt1tıınüşler v~ düşmana ağ:r 
"e kanılı kayıblar verdirmi~lerdir. 

1 l Ni-sandan 25 Nisana kadar 
~vyetJer 31 2 uçak kaybetmişler -
dır. Ayni müddet içinde şark cep • 
ilesinde bizim kaybımız 36 uçak -
~lr. 

Sovyet tebliği 
~Osk.ova, 26 (A.A.) - Reııl.er: Bu sa 

tq_hkı So~t tebH;I: 
25 Nlsanııia. cephede !bentmiyetli hit 

Wr drğişikllk olma.mışhr. 
24 ~sanıla. hava. muharebelerinde ve 

1'ırde 88 Alman •~nansl \ahrib edil. 
IJla.İştir. Bisim ~·lbımız 10 ta,yyaredir. 

Barentz den:zinde harb genıilerimis 
12.ooo tonluk bir dü~man ı .lkliye ıeml. 
sin; ktmaışJanhr. ---,o---,-

airmanyada 
Çinliler bir şehir 

geri aldılar 

. şerefine büyük el-çi Gerede büyük bı:ten 'kolay olan bu siyasetin hane- Japonya .ite Angio.Sakson mil- 1
81

.' de,~etıller_ hu~u~u ba.k n. ndan 

1
• ş bı·r~ı· gı·ndedı· r,, e1ç' likte resmi b " r öğle yemeği ver-ı danlar lta?kt::kça ve mil1etler uyan. !ederi arasında haııbtn başla. hı~ haylı nazı~ hır vaziyet ih~as 

1 
mi~i.r. dıkça güçleştjğini ve ayn siyasetin masındanberi iJI;( defa olarak Japon ı ~d!y?r dem~ır. Halbuki Amerık.a 

Yeme'kte Reichban~ d"rclctörü e.sasen asır<larca olduğu gibi deva-1 adalazı P.merikan tayyareleri tara- ı~e lngıl'terenıın en büyük arzuları 
1 Pusel, hariciye nezareti ıkt ·sad da'- ~1 ına da imkan bulunmadığını be .jfınıdan b~roıman ed Jdı. Ja -ıSovy~t Ruııyanın Japonyaya ıkarşı 

VichY, 26 IA:".) Fransız habe-lerlresi reisi ıbüyük eiı,;i Wiehl Clodius. Jırten Führer;, son asrın b'r tarh • pooların pa$ıfikte, Malezya ve Bır. !k..:1*1ı ~fllaTında yeT almalarını 
bürosu umum ftatibHfl siyası durum iıklısad ve müna!<.al&.l re!sierile ağır çes:ni çi21Jlliş ve ı<İııte bunun i~nd T manyada elde ettiklerı başdöndü _ go~ekt.ır. 
hakkında neşre&.Uii bir .bulis:ula diyor endüstri mürnessi:leri ve Ankara ki b!l yeni ıha11b lng"ltere için ancak rücü. muvaffa.k.iyetlerdcn sonra A • . Şımdıye kadar So':'.y:t Rusya 
ki: ATman elç~liği ticaret mü~eşarı elçi felaketle bitebilir.• demiştir. n:erıkaJılar.ın daha ziyade hareket _ ıl~ Japonya arası.nd::ı _durust b r şe: 

f'nl,nSanJD aıukaddena'ı IJe kay~ı.la.' Jen.ke ve Türk heyeti, büyük elçi- Yahudilere hücum sız kalmaları, bu istıkbal için esaslı kılclıe ~evam edıp gıden ve hatta 
nan Mareşal Petaln Avrupayı yemden lik erkanı hazır bulunmuşlardır. Hitler yahudilere şrddetle hücum taarruz ~az:rhkladle m~ul olsa • en hafi'f mat~uat •tz~~tıslna da~i 
kQJ'ID8ık buusundaki cayl'tl'Ueri arttır. 0 ederek dünyanın bütün felaketleri'n lar . ~ahı, e.&Mı umumıye üzerin. meydan ve~!yen ~unas~~etlerın 
malt üzett M. Laval'in fıls.birUtine mü.. 8 bı·n metre yüksek- den onları mes·uı göstermiq bolse de ıyı bir teaır b:rakamazdı. Bu se. yarın, bu g bı ahvalın t~rı ahın. 

1 ı> taln M La.. ' ' • · · d d ~ - 'h . 1 rd Y rae&M etm~. Mareşa e ' · viklikten, fatietlikten, na&yonai se>s- bel>led.ır lt.i bu bombardıman teşeb a eg !1mesı r tıma 1 .v.a lr. •-
val'ı Avrupa. siyaseti gtiLmeke en ehem yalistlikten bahsetmiı, bu hamin büsü yapı Td ı ve bazı Japon şehırle. I hu?, ~vyet Ru<>yayı kafı. derecede 
.. iyet.li devlet adamı addeimektedir. likte muh 1rebe muhtelif safhaıarına temas ederek rine zara!'lar verildi. Japon şehir - azrmka.r daV"Ta~mamakla ıtlham e • 
Bi~ek Fraosıe beklemek lehinde bu. . Atmanyanın başarıları İ~e karşı ta leri, araz.inin volkanik olmasından 1 den hır ~rı~an n, bu ?evletten 

Junmuştu. Bunun bir hata olduiu anla. (Bqtarafı ~ I~'. ıayfada) raf arasında bir mukayeae yaµmlf dolayı umumiyetle ahşab binalar.! Japonya ıle munaseb~erıne, A~ 
şı}mı.ştır. çünkü Fransa bununla her ilı.1 ~vaş tayyarelerımız ışgal dtın.. ve alay eUııİş ve doğu cephesind~ki dan müteşek!klr olduklan 'çin ver·-ıgfo • Sak~n devletlerıle o!an mu. 
t.al'afın da aÜlifllanlıtını •.ıaerine ~ekınlş dakı FTansada .. bulunan_ ta>:'are lkış harbine temas ederek demi~ir len zararlutn geniş ölçüde olmul n~sebeth.r ." _n . c. b ~~t rd ~i dtiL~-
Ur. _ meydanların,:ı h~c~m etmışlerdır. ki: ihtiımali vardır. Fakat esaslı malu. I ~ı ~~rmesıını ısıtıy.ebılır. B,?yle ~·T 

inıiJiz • Amerikan bloku ile bırl~. Bu harekat~ ı~.!ral.. e~e~ uçak R.:.Syada kıt mat alınamadığı için bu hususta ll!leg!n .~usule ge• rebıleccg vazı . 
mek. harbin ~tieesl il« ne .ıthırsa. olsun, far:mızdan 5 ı donmemıştır. Son defa söz alma.k iste:lltim zaman faraziyekrle iktıfa etmekten baska yet kat ıyetle ke,;t rılemcmekle be • 
Fransa.nın i5tiklalini kay'e~-~~: dıomfk . .1'°~ra •. !6 (A.A.) - Han nezareti, doğu çevttlerde Avrupanın 40 yllılan. çar~ yok.tur. İlk habNlere göre :ah~r ham had"sele~ n n miı takbel 
tir. Halbuki Alma.oya ile ~şb.ırlı!ı )·armak dun ın,ilta av tayyareleri tarafın~an bt>ri INı biJcelenle cörmediki bir kış hÜ bomıbarclımanı yapan AmerLkan 1 ı"Dkışa~arı~ın llJler istemez h r ta. 
Fransa..vı tabii ve tarih• .-lvnıpa ç~-~- saat on birden itibaren Do.nkerk ten küın siiribonlu. Birka.e •ün i~lnde ıer. tayyareleri değil Çirıden ha .. -alan -ıkım .surprızlere yol açması mukad. 
vesi içine ko~-ıııcaktır. Franu.nın büt1:1n Cberbourc'a. kadar uza.nan 400 kllomet. mometre 9 dereceden 47 •lert't'l')'e düş. mııı tayyarelerdir. derdır. Japonyan n nühver.! bağh. 
menfaatleri Almanya ve Avı·up~ ile llj,. relik bir saha üzerlmle altı taarruz ha. tü. 4 hafta önceharekituı butiıı t.ahmin Müteakib malUınat bunların bL lığı So~~t ~usya karşıs•nda ona 
b:rl.ğindedir. reketi ya.pıl;lığım tasrih dmekted:ir. Al. terden evvt>I durdurulma.Sl gf'.rekett&l 1 ?8'kis Amerik~ uı;:ıkla rı olduğunda l nası] sun 1 hır dunımda bu lund?nı 

0 ma.n ia.yyuelerlnln Alııbeville üttrinde düşünüldülü zaman. ttphe hal.tında ih• ısrar etmektedır. Şu sureti· kı bu IY01'98. ~~ Rusyanın Amerı~a 

H •• gisterdilııleri makavemH in,-ıllı av<"ıla. ri bart!Set halinde idik. Cepbe ne dal. uçaıklar Ameriıla carafından Çine ve lngıltere ıle olan me.nfaaı .. ra~ı~ e f g U D nnın bu sene içinde rastla41ıklan mnka ga halinde ırerı alına.bilir ne de o andı& gönderilen tayyareler olup Ameri. t~ları d_a gene bu devktı muşabıh 
(Bat•arafı 2 nci sayfada) vmıetlıerin en iif)dıiletlisıl olmu,,t.•r. 8 bin bulunduğu bat.ta bırakıla.bilirdi. Bu ı.e. kan uçak gemileri le Japon adaları bıT vaziyete sokmuş oluyor Blıgüıı. · 

giliz ka...r.<ını halinde ::;oıı_ ~akika me'.re yükseldikte pek şlddeUI "arpış_ beble Taca.nro,-'dan LadOC'a cühiue ka.. civarına kadar get'rHmişler ve ora bir uçağın konuşu, yarın birkaçı • 
için saıkladığını, h~~~h~ngı bı.:r a.. malar YUlnıa;ı:::u;~bliei dar uzanan deva.mlJ bir ha.'4a doğru~- dan, uçak gemileri son süratle ge- nın ihicaslna yol açabilttteği 'çin 
vantürden esirgedıgını de hatırlı- -.. kilme ıahelleti ya.plldı. Bu,ün dlyebili,. riye doğru hareket ederken bunları Jao~n-Rus münıı.sebctleri.nin bu • 
yoruz. Aradan geçen zaman. ~a::-- Berlin. 26 (A.A.) - Resmi ~bllt: rim ki b11, basarılması ota;a.o il<.ta ser d'a Japonya afakına salıverm"şler. 'güo'hi mahiyetini muhafaza edebil 

fında acaba in.ailiz ba1'vekılın·n Malta adasındaki t•alara Vf' Barakal bir bareki.Uı. Öyle da.ldılı:alar nldu kl iu dir. Bu tayyarekrden bir kısm1nın mesi çok gÜçtÜr. Bu°'" muvaffaki. 
·- k ld k.amplanna dön bü'ün ~n ıtlrbirlnı ko. J · 1 · b ·A .ı1 _ düşüncelerınde bir değiş)kli O U san ve makineler donmak Te thmn:ık apcm İşgah aıtında bulunan Çin yet e verlnıe unu, rn 11ıe.w.er anıl 

mu? ftlayan da..Jcabr halinde hava hiicum.. tehlikesi karşısında idiler. topraklar na, bir t:.uıesiınin S'bi rva- münasebetlenle bir mucize uymak 

Evvelce verilen bir k:ı.rarm de- Lan ,.apılm..-. 41ıc.w saflar» ya konmaları gÖ9teriyor ki bu ik.in. yer"nde olur. - ** 
k k Hafif Alman savaş açakl:ın, dün - · h d h 1_1 

m~irilmesi için o ara.rı tatbi. 
11 

bin •-nlıa· Deiu bölı'es.n.n ~m bacak.!ııılıluu cı ıza a a aK a yakındır. Fakat 
6~· b Wia"nl adası 84!ıklarında. "" b b 1 Vazı.yetinde bulunan on..ıunun ır görenle!- ııız d.e i'ra.asıa onlıaiaruu yok gene u münase et e şu nokta an-

(;olul. 'bir :lngWa tJu.rri ;remısinl ba'ır. 
kaç defa kuvvetlenmiş oinıasınd~n eden ruhi sebr:bi anlı7a.bi.lirler. Sa"'ın laııhyor ki Amerl.k"Rlılar, bugün 

gavrı· siyasi durum v~ menfa.at~. mu)la.rd.-. başlıca ağuolıtı ordunım ve möt.t.dik ya. İçi'n deniz harbini Japon sularına 
" Kunetli aftı trşklUeri himayesinde 

rin de büyük istihaleler geçırın.ş ba.ncı eşlı.iUerin ommlanna yü&leoiyor nakledıeb ' lec:ek vaziyette değildir. 
dün giindü11 inal altında.ki arazi kıyıl:.. 

General "" r-- ailoviç 
yakalardı mı? 

OLması icab eder. . du. Bu sebebledlr ki adımı ordunun 1er. Denizde bir nevi cete harbPle 
· · rı üır.erine bir a.kın yapan İngiliz bom. · L d 2 6 ( A A ) S l in.ailiz ordusunun, hele Ingılız mukadderatına. ba.ğlamaiı blr iıdev bil. iktifaya meckırdurlar ve binnetic:e . ~n. ra, _ ·_ · -.- ır >_. ç.~-

.""' k k ha ,._,kl:ın Alman av uçaıtl ttı tarafın. t l ' ı şefı gene-al M h 1 ı 
ha\·a kU\'\'etlerinin Dün er ten.. ~...-- diın. lfü a.s.ke.r olarak kendi;ni bu mu Jiaponya afakında tes· rlı' b' l e er.:.n n ' 1 a 0

' ç n 
dan durdurulmuştur. Şlddt!ili hao mn ' • r nava k t d w d · R r d ] 

beri Dünkerk1€ ölçü kabul etme. cadeleni.n dımımımdan e 4erece mt.:s al mücadelesine giri~mez1er. Bu mü ya a an .
1
g na a r "r. n n ,_ • 

· lrl harebelerinde v~ ~akların at.eşi ile düş . . . _L -tl So ·R . nan ve bı•r lsveç v.azrt~s ta• f rıdan 
yecek lbir gelişme gôsterm ş o ~u. man, 

19 
aeak lıaY'be&mJştir. Midedıyorum :kı' mukadcl~ratuı bıze ba._ nasıevc e vyet usya araz•s ne ed'!l h b h kk d L d 

ÇunJ.::ng, 26 (AA.) - Pazar g·undan şüphemiz yoktur, fakat zırlar priinııliiii her IC)'bı k:&J'fllllJUI konmıya medbur kalan -re Japon- nqr yı ~~..JL. a er lıfa_.H n. ad 
0h~ br~-

-- k · • ni tl Şkldetli çarpıpnalar ·ıe . nın uısıu--ctV ma ...,,erin ,. ıç ır 
gun ü Çin tebl ği: • siyasi durum ile sıyası me _ a~ er A..._ şalıısAa ~ ita nuill .ıaU nıiiAılalaa ya ı Sovyet Ra-va a:na•ındakı n_ .. _ d d ğ Mi 
D~· B'nnanyııda Salween d.e .• """e harita eSkiden olduğu gıbı du. Bdt'n, 26 (A.A.) - nnan or. edilmea bir h&rekeı olarak t.elükl elle,. doStane münasebetierdea dolayı manıınat mevcu ,. 

1 

-_.,u v duları ba.tlcunıanıdanlıiı tarafından 
Japon ar 2 3 Nisanda. Tanungoyı • rl-. Bllli tebd .. eden felüetla tıuna... muhafaza aıltına alınan tayyarenin M h• 1 • -' • ç· _.ı· ruyor. _k .. essı'ller "'~eclisinin veriteın bir habere göre dünkü Cu - ·ıe ''-k l k _,_ h r 1~1r şe ır erın -1e ye gİI'Trl;...ler bunun üzerine Lmı. Amerı a mum ~- ı . .. .. t __ •a.: ıt.. k vvet mı önüne ceolJeWlmesbıl _.ece ~ vaziyeti de dı~ at çe me-ıden a ı 

'" ' . b • - . eis: Mister May maıtteııt gunu nqrlnz nava u - eri rimiıd , __ 11...... çünk- h k • ) • 
ler, bir Japon 4tolunu Tanungoyı a asken_ encumrd eAmnı r a.: ... genel '.kur. leri işkal dltında bulunan toptak - .-0 e D ~·memlt s .. ıUılı. ft11Ca.J11Dlyor. .. u: . te 1i e ısaret e..-1 
tısına püskürtmüşlerdir. son gunle e er...... _._,._ k -.-U..·· .. d b fedakAl'l*Anna i>orol•J"un. Kaalı a.a_ Japonya, Sovyet Rusya: ile harb . .. 

·ı T b""'\r ın yaptıg~ı seyahatle lara Y~Fl• te~wusun e u • !arla üer~ ............ "Pell)'•n düş Jut)iınde değitııe de Amerık:ı ve in Kahıt"e, 26 (AA.) - Dun ge-
Bunu mu .. teakıb Çinlı er, amın- may ~anın 1 d uı 1 - .. da A'-an ,v tay K b l ,_ d 

lm ..ı • L d Bea.. un UA'l8.r "a•- ı.nı •• • mana karşı ~ cıep11e Ql&mak iJnkAn- gilteıııe fte bir varlık mücadelesi , ce ona Ml'Slr. a İre. IAen eıiye 
goyı· e"--f•ndaki tepeleri a l~·•r. İnıai}iz lhususı memuru or _.. . . ,. '- ha,•a müda 1 

ua •"b .. l diw · tuk ara. yarererııntn ve .M.ainan • Mftll 7abuz anı eder ...-ı...ıetır. ATiar içindediır. ~l zamanda Sovvet, ve Süven k.anah hölgelerinocle ve 
""Ve 2 .. N;a,,.ndıı s.ehre kartı. umu!°ı verbrookun soy e gı nu L-~ ı d _ı. ı üdahale " ..... ·· ç k d b: ünasebct ara<iıktan faa o=ary~ ar~nın e~a m ca ve aylarca, it Asya ft J'a KaflllllJ"& Rusya, lngİh«e -re Amer"ka "le Delta ibölgeıtinin bazı yrrl•rinde 
bir taarruza geçmilııerdir. 0 şı • sında ;.r m . tıınesi netrcesınde yenıden kayıbhı eA&"i&füderl.nıdıea celee tnaa kilileleri lıaıb eden J\llmanyanın ımütitefllı::i.11 tehlilı:e i .... r~eri veri5ni·• "Ve uçaı. _ 
detli bİ'T savattan 90nra, Ja.p~~r. sonra hkiınci bır cephe açılmasını e ~ ,1aıd y 1 iddetli .- ... & 
.,..,..e yarısı, d'og~uya doğru ç.ekılmıŞ- aıkı görmüş ra ugramı rr. apı an § M blUtassa ceeeleri lıaUa.nmau ulduı:rer di'r. B~ brr vazİ·yette Bir Amai eever bataryaları ateş açm!ş.llı 
~~'"" 1 t y n. - cyakın~ kdi- hava mtıharebeleri e11nasında • ye bu hailııır ancak de.s'l!'k nellblan '"" ==.====================="===========:ıı--
ler, Çinliler, !}ehri tamamen ışga e • H~kattea:ı:ıry anlamın ne man a-vçtları hiç bir kaybe uğra • iemllıe hrnılıöHıı,oriu. Eter SHJdier pahıleceklerdir.Lok.omotıfınden baş zın. tehirlerde ve köylerde, bir tek 
nıişlerdir. ro~en k en madan Cumartesi günü öğleden son Jek tahkhn ecUJmlı erift'e sınbllmil lıyarak tankına, nalı.törüsıe, .kamy.on dÜfÜıoceden; zafer dütüncesıinde.o 

Japonların yaptıkları bir. çok ~.ar o1~uguna balk~. l k ~ ak ba re Seine nehrinin ağzı açığında 6 ve ti~ dalplar~ıreoebilmişJer )arına ka~ar onlu geçird"ği._dunıma mülıcm olaTa yaptLkları fedak.u. 
fl ta.amı%1aıa rağmen, Çinlıler duş. lngiltereye ıJ.k O ara ky da- Sphlire düşünnütl~dir. sr. Jtaaa aocllk yiiıı ~mleree kişi feda be~e~ ~ırddhaurum~~ te~~~uır d~tim~- !ıklar, menfaaUerİJıİ temsil için biz 
«nanı püıılkür1tımiişlerdir. san Amerika kıt'asının uman - ' lncikere üserinde etmek ıareWe •avaltall aııma.ıu•ır. meal J.Çln a ıy1 te.,,..ız e ı mit zat mi]et tarafından :neınur edil _ 

Demiryolu üzerinde, ,Tapoıı~r. nı orada kalmayarak Avrup~y~ f,ondra, M tA.A.) - ı.-irad.ı Sali. Stfann allhllla 52 derece buhmacak~ır. miı oilıan kimaelerde:ı de ayni ha. 
Yamethin'i İ'şgal ettikten e'oma ıle. geçeceklerini söylerken _samı~ Jıfyetli b!r ka~ llMer vttllılltine Fakat bu lll'&laıü ia...U.e ı,*-'1 me Bir tek fikre ~taa~ reketi ,itti~ :'1er. 
ri harek.dılerine ıinıalde doiru de.· olduğu gibi. Londraya gıden d - • - dihtki emaarte.i .__ ~ sele ~ mese..u idl. Çimıllti • .\lma Buau~ _he.~r ~ıtlctın hana. Ce~~-e:-ta- ~uaetten çaka'"'•~ı saat 
vam etmiJlerclir- Yamethin~in 20 kı. meriıka gell(!l kurmay b~şk.an; • a :-~ bomlııa w.,.rekri, 1'athca Batll ulııeri. ne Abnan taMı. ac ile Maalesef mevcudiyetı.r_nızın bai{ı b.aluııdu • Müıtlılt bıı kış harbi yapmış \ıu 
lıometre 'kadaT ~imalinJekı Pyaw - rrada !=a b~e~:;ı·ı~:s~:~; ~lırinl bedef tutmaşlarthr. Bılllı'ın a~ A1maa ıaa .. tifi bu '5U* ....... ,._ ~ yüksek bı~ ve aayreder ~ - Junu~OTUZ. Cephelerin aükWıetten Çl 

'We cenubunda bir savaş devam e • arını . tle ikinci eep.. metca.tı ıaafla1'elerincle al1r Jlasarhr re lıı.aurlammt ıietUıi1 aueaua lıerüer. hı~ me.~u oldu~. her yerde ıt~t kacagı ~a~ gele~e.ktir. Ve o zaman 
di,.,_.. haklıdır, aynı sure .. ~· maetur"· Akm f•dah olarak birb' saat emdaaaın 

1
...,_.

1 
.._bün ten&ntae edı~~ı ve .~na gore hareket edıl.lk,,.ın .~~n m~grub olduğunu ta _ 

~ -· h . d hiç f:ıİT heyi istiyen ve yakın goren ~ıplo- sönaüştiir. Yenls blanlars 1"ısmi 1-it "'11'1u Jenlu ...... ..._J'l. 1112 mesı ıçın müda1'ale hak.kını verme- ri4ı eöytıyecekti.r: İnaan >kii .. 1 .. ferini 
l11rawaddy cep esın e, mat, yaıhud gazeteci ~üt~n soz sa; merkezlerde yer temin edilımift,ir. Y~- de ~~= ~t .ll•i•nllan cekil sini bekliyorum. Cephe. vatan. ~a- fe?~ eden .aldıl'gan mı, yoku mev. 

Cleği~ yoık.tu. hi:bleri de hem ~ml~l· hem. d. cın bomba.lan yan&"Inları.ııkannı<Jn yuk mde başlalllk)an,,. nU.J"e\ ylık edil_ şın, hük&net ve adliye bh tek fık- ziını tutmakla iktüa eden müdafi 
haklıdırlar. Fakat lngill_z . tarıhı: sek inliliklı bamba.larla. evler klmll~n clilı.leri aunan tennoıaetn ıa iete«dm re itut etmelidid.r: Zafer. mi> 

iaşe müsteş ırmm 
Mersind3 b:?yanatı 

(Bqtarafı 1 hlei uyfada) 
ri d , 0 ...,,-.L.r esnasında 

me\:ıU ar uze n e ·-
ncum~ tunları ııöyleıni,,th: 

Jtiik6llletln ana prensRN ithalatı aza 
ek ld kolaylaf ırma.ktır. ithal edl. 

DU 5 -•-~- Je _ ........ 111 te,-z!inje ba-... mem • 
k'n °-·- · b t• d . ,, esine ıbtV-: nıs e ın e 
ketin Mr ,.oş t -. Bu da.ğı ı.ş nıs.. 
tlağılma ını lslıronız. .. ı .· fla• ukse mesıne 
bet dalın ııde olmasa • ~ . . 

ra.mıun ıştıra ka. 
seoob efor, Bu da ~a ının ı~tıra 
bltiy-etfni azaltır. Turk ,.,-as 

. . -'--ef.lz ve ne ka.blll;) Pimi a.<;la duşur...,, ... ~ • .. 
kl1metmı mu. 

pahasına olursa bunun 
h•faza ecle<'e(İz. 

Müst-'2.. şehrimizde meveud lth~. 
~..- ral üzde eUısı 

~)asından ımanlfa.tu arın Y , • 
·ı ·ne emir vennış nin derhal ten! eılı mesı 

lerdr 
So~mensiıer saat ıs.SO ~e Ceyhaııa. 

nin en zor zamanınd~ Ingılt~.:::~ yrkılnmJtır. Yaag'llllarm "beP9f ~I son aşağl düşmedltl halde bu sefer sıfına Mezuaiyet yok Çörçlle büelHD 
İngiltere olank muha aza ~ ı~r. SlmıU1e iadaT haber verilen ~ 52 tlereeNe )&artlkoau\ınas~ im Buac:lan dola.yı.. herıke11ten vazi • M. Bitler, l\l. Churchill'in 

'f ·n· filen omuzlarına yuklen. yi • ıu-- ....... ~Ur ve f . • - ~ Hı40 Ma. vazı esı ı ha. U.tnea sa ~ m ,,_, .. - T--- kiın lta&ll ..._ elan •lr daru•11 edik esıru yaırma-ını ı.aeme-aıe Ye fUUr- Y15111da. bu harbe ba.şla.ıllğını., 4 a\· ken 
miş olanlar için bu çıkarma re- ı .. Je ...... _ ... _ ı..•r mbııbr ili variS. lu ·'-ı· .... t-.ıı..ı··'-~en -nra ·-·ifesıiıııi yap dWAe ihtarı~-" • 
keti öyle bir zamanda ~apılınalıd!r " n.- .. ten 1Hr uimle llal'tllamak lçla alcl.ıiımı "D • C(A ıu. ... ..-- ••·n•a bulunar.ılıt btıkledlifııi 
ki İngi!lterenin hem ıçınden, hem şİIUtUi tedbı.rteri talaıUr te Wç şüıltesiz maclığıaa hik.meclecelı: •lfıduğum •nra ha.rekete &~mek ıorund.ı kaldıiı 
dı;ından !birçok ümidteri uz~iı:e Nisan ayı içinde ıant1t edenlalz. ı&m.eıeri. bzanıımı, hakları ne o.. m. ı.. hal'bden mes·uı 0160 ~k kf$ın1n-
çökmüş olan İııgıliz ordusu hıçbır fikl • d 88 .. Siddedl kararlar hnu ol.un terefinden mahrum et - & uman inlıPrneğl' bışladıtını. şimdi de 
tehlikeye ıınaruz kalmasın ve· yaL mÜtte ere 8l BIUa bii*Dn Alıua n ıniiM.efik -... menin veyabud itınden az~en:i-n bei.ıemesinia zafından olmadı?ım, ban. 
nız ha~bi değil. sulhu da kazansın. emi babnldı lınlıerlai 1IC ..... assa »İYIMleri öriiilrtta ka.nuni haldr:ım oldu~nu sarih. biı elan böyle bu eanı devrilerek eseri yılı.. 
Bize öyle ge1iyor ki, ikinci cephe ~ . 1'"~ aiDeüa eii-..UUı WWiriUll'en ı.ouıa l suTe\!te ley ı1d etme:ıı~ Meclisten "8.ea7~ ka.:ia.r hr~)'e darbe ne mııb. 
a~ıbnasını ya!kın görenler ile cep- Bertm ~6 (A~->. ~ ... Ahna!.1" ba, ..:isltnte .Wle tkvun ~: lnica ediyorum. Bunu ":1 !yonlar a. ~le edeceğin! bildirmit, Aiman denb. 
heyi heoüz. aQlDamı.ş olanlar ara.. komutaırltgtnln hLJd,rdrg•ne gore.

1
1 Ba m1IUIMll "Ve brilli aı&\affakı1et. rasında bir kaç unsur ıçın l<ftiyo _ a.lhla.rı:am Sll7lC3. miitema41b-en arttık. 

sn.;da ayrılık esasta ve lüzumda NfS'8.ndanberi ~an ?onanmas> e kri tide et_,_İ& itin :rahrta "9Kuıı •IİJl.. rum. ~y\ardanberi ~:~ede k"mscye 1 ları cibl faaliyetleri de~ ve aria.. 
değil, zamandadır. hava luvvetllerı 550 1'ın ton tuta - mı. vü'aı.rcb .aidU.üe ri9ıem ıa.ım mezunıyet veıemedıgım hu deYTe • 1 ca.tnı ve B.ııs tlcvi yıJnhnca1a lö.adar bol 

.. 

, 

J q 
1 

J yrn<Ja 88 dü~an nputu ballmılf- ıridıl. Y.anııı, siairierln 11a3'aamaflliı. ita de hi.Ç bir kimee halttan hahsede _ şe"Vikliti.a dövölecetinl, balitn Alman. 

& k11•1H. 1,.A,f ablu;i.l tır. atin uya ~ 'fUUe n.ısma mcı>"a j mez. Bi :zn~ ben 19 3 ~ den.herı üç lar ve miittelllded tarafmıfa.n otduianu 

Bugiin matinelerden İ' iharen 

e::vo~LUNDA ş ı K slNEMASINDA· 
RUHiYE HALiT ve FUAD SIDIK'ın 

p:-at tıı.Jarı 

~ lti-.i el:sliıttğiabıı ~ çıki.ıi• gün mezuniyet almadım. Alman ha Ye bakkuı pıebe çalacatını söyllyrrel 
:rerlttde sldtle.U brartar ..ıdını. :a.Ha kiımi, miletin kendisine değil, le.en. nutkunu ı;öyle bitlrnılft.ir: 
bana bu ma.ksadla Allft&B aaUleUlacLeıı disİ·nM miikte me.nsub o\duğun.aı <ıÖlüm, dirim barbiıı 
alllns .WUt- lliillimraııh& hakkına anlamal·d•r. d)lıı:. lrir iliım clirlm barbinde bulmıu 
ıtay..mtaı &an&Jeram.. Hakimleri tenkid ar• Bu bani kaybedersek Almanya 

Budan 13& yıl inee QllŞi(a w ..._ Hik"m1er, on binlere fcsu Al aıahvoladkW· Bii'ün Alman "'r:ıet.ı za 
lu~ lnrnnt elan Wr ~ lla~ manin, mem.le'ket·n bol~ev"z..'l1r ıere ı...ı edl1or. Yecaae diıd1:" ARah 

--~ ZEHiRLi ÇiÇEK 
Frans1 Slovakya . ttlli ençltl b8fto eden atk Ye Ublras iolu 

titanı ,.e ts'a.,.yondıP. vali, resmi ve hu;a 
si daireler mudiırlerlle birçok t.üccar a_ 

!'ıln~ 1anrından uğurlanmıştır. 

bdık. Ba intan eepMye n ~ete rafından yol edilmcs ne •l tal· ~nıanaızı mul:ie oltlafa ,ıbi fııtk. 
iırtt.I". 11w.· k . . -lm-'- cng o - ..t ı cet il maniu uBi ~anda her. ma lçln o ıe« zomnda \:ald.~ lı" balde de t:ıkd's sn.> 

kfS ieİll •. J' ıins .... ahlar. anda en alçak can'lP-r ha'-L Qgl r Salib!7et 
11:111;. il a a • R b • -ı~ı 

Grkc8ı kit normal btr surette meroha etti k • .. .--ıa.-. sonra ılY. ş ac ... ,.,, 

d 
Gersiı )leve&lerın ıaıu-.ıb e C ~,.. .ı.a11· 

tümhuriyetini tam 1 .. uhncıer. -'" • 

Berll.ın 26 (AA.) - Fran~a ~u: G E C E K U Ş L A R J 
ld'ı-_.· · S1 k .. umnurıyetrnl '----~~~~---··•••••••••••••••••' ..... ,.odntn ıova ya "' il 
tanıdığı resmi bir membadan b • ı 
dnılrnektedfr. 

T e~İÜll 'bakımından. bu dunı. rarlw veriyodu. Bund ~ le •ya )bre$1ll Görin"" 111Mı'uslan Fuhr•rın Is. 
mun tel:eıriir etmesi.nden sakınmak ~adıi:mız da~ilcan• an ~·ni ..-. 'biMI• ~nl wHw~ •uH 
iPıı gereken tedbiıiftat aldım. Ge - takc'th eıtmiyen lı"ı.k. nl •1 eTiedece. __.. "R • P'•IBr uaia blkank ltu 
lecek lı.ıt Alman trealeıi neıcde o.. f m. A1Tnan ul~rı 1;fl c~ı:.n it _ salih9'etl verdAltrinl alkqlarla lıl1dlr. 
hım ol.un yazifekıini daha ~i ya. çisi'nin, l..öyliinün ,.: nla~to~lftll • ala' •· 




